
            

 

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Radioloogia õde 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavatele ja vahistatutele radioloogiliste 
uuringute tegemine 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Vanemõde 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Ei asenda 

Töötajat asendab: Ei asendata 

Töökoha põhieesmärk: Radioloogiliste protseduuride kvaliteetne 
teostamine. Kinnipeetavate ja vahistatute 
tervise edendamine, haiguste ennetamine ja 
sõeluuringud. Tervishoiuteenuste  osutamist 
tõendavate ja kinnipeetavaid ning vahistatuid 
puudutavate dokumentide vormistamine. 

Lisafunktsioonid: Vajadusel arsti abistamine tervishoiuteenuse 
osutamisel. 

 
 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiiniline haridus. 
 

 
 

Muud nõuded: (teadmised, kogemused, 
oskused, kompetentsid, isikuomadused) 

1. Töökohustustega seonduvate õigusaktide ja 
Tartu Vangla dokumentatsiooni tundmine. 
2. Võõrkeele (vene keele) oskus vähemalt 
kesktasemel, suhtlemisoskus 
3. Töökohustuste täitmisel vajaliku tarkvara 
kasutamise oskus. 
4. Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöö-ja 
otsustus-, vastutus- ning muudatustega 
kohanemise võime, loovus, pingetaluvus, 
täpsus, korrektsus, lojaalsus Tartu Vanglale. 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Teostab arstide ja osakonna juhataja poolt 
määratud radioloogilisi protseduure kinni 
peetavatele isikutele ja ametnikele (seoses 
töötervishoiu uuringutega). 

Ohutult ja kvaliteetselt läbi viidud uuringud. 

2. Kasutab radioloogilist aparatuuri vastavalt 
tootja poolt antud kasutusjuhistele. 

Radioloogilise aparatuuri kasutamine vastavalt 
tootja poolt antud kasutusjuhendile. 

3. Tagab tööülesannete täitmisel enda kui 
abiandja ohutuse, kasutab patsiendi 
terviseseisundi hindamisel ja uuringute 
läbiviimisel isikukaitsevahendeid. Järgib 

Nakkusohu minimaliseerimine. Ohutu 
töökeskkond. 
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tuleohutuse ja tervisekaitse  ja tööohutuse 
nõudeid kabinetis. Järgib  kiirgusohutuse 
eeskirjade järgimist. 

4.  Tagab radioloogiliste uuringute teostamiseks 
vajalike materjalide ja vahendite olemasolu 
kabinetis 

Sujuv, tõrgeteta töö. 

5. Kriisi situatsioonis abistab teisi osakonna 
töötajaid oma pädevuse piires, täites 
professionaalsuselt kõrgemal seisva  töötaja 
korraldusi.  

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Meeskonnatöö. 

6. Kontrollib ruumide kiirguskaitse nõuetele 
vastavust. 

Turvaline töökeskkond. 

7.  Suhtub patsienti lugupidavalt, toetab teda 
psühholoogiliselt ning varjab juuresolijate 
ebaterve uudishimu eest. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

8.  Kannab tööülesannete täitmisel ettenähtud 
tööriietust, kontrollib ettenähtud varustuse 
olemasolu ja töökorras olekut. 

Nakkusohu minimaliseerimine, sujuv tõrgeteta 
töö. 

9. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni enda 
poolt läbiviidud protseduuride osas 
(elektrooniline ja paberkandjal tervisekaart) ning 
vastutab dokumenteeritud andmete õigsuse 
eest. 

Korrektne dokumentatsioon, tõese statistika 
saavutamine, info kättesaadavus. 

10. Kinnipeetaval või vahistatul ilmnenud 
agressiivsus-, enesevigastusohust või 
suitsidaalse riski ohust teavitab sellest üld- 
ja/või eriarsti ning osakonna juhti. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

11. Suhtleb kinni peetavate isikutega vaid 
vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate konkreetsete tööülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei 
ole kinni peetava isiku vahendajaks muude 
isikutega, kui see ei tulene otseselt 
tööülesannetest. 

Korrektne käitumine. 

12. Kannab kogu röntgenkabinetis viibimise aja 
termoluminestsentsdosimeetrit ja esitab selle  
osakonna juhatajale Kiirguskeskusesse 
mõõtmiste teostamiseks sagedusega vastavalt 
Keskkonnaametiga sõlmitud lepingule. 

Isikuseire teostamine. 

13. Osaleb Justiitsministeeriumi või Tartu 
Vangla korraldataval täiendkoolitustel, 
teabepäevadel või erialastel nõupidamistel. 

Kvalifikatsiooni säilitamine ja täiendamine. 

14. Kogub vajalikku meditsiini alast statistilist 
informatsiooni, täidab aruandlus-arvestuslikku 
dokumentatsiooni ning esitab need nõudmisel 
meditsiiniosakonna juhatajale. 

Korrektne dokumentatsioon, tõese statistika 
saavutamine, info kättesaadavus. 
 
 

15. Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks 
saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste 
perekonna ja eraellu puutuvate andmete ning 
muu konfidentsiaalselt saadud info sh info 
patsiendi tervisliku seisundi kohta hoidmise 
eest. 

Välistatakse konfidentsiaalse info sattumine 
võõrastele. 

16.  Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 



üldarstilt, osakonna juhilt või vangla juhtkonnalt 
saadud ülesandeid. 

eriolukordades. 

 
 
 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste töötajatega seostatud 
töökorralduse tagamiseks. Teeb koostööd teiste vanglate ja 
tervishoiuasutustega kinnipeetavatele või vahistatutele tervishoiuteenuste 
osutamiseks vajaliku teabe vahetamiseks ainult meditsiiniosakonna juhatajalt 
saadud volituste piires. 

 
 
 

Õigused: Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. Teha ettepanekuid 
oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja 
probleemide lahendamiseks.  
Teha meditsiiniosakonna juhatajale ettepanekuid meditsiiniosakonna pädevusse 
kuuluvate ülesannete lahendamiseks nõupidamiste kokkukutsumiseks. Saada 
tööks vajalikku täiendkoolitust vangla kulul vanglale eraldatud koolitusvahendite 
piires. 

 
 

Vastutus: Radioloogia õde vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga 
temale pandud töökohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel 
seaduse või haldusaktiga sätestatud korras. 
Vastutab töökohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatse kaitse eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele, kuid 
mitte sagedamini kui kord aastas. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 


