
 

 

 

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Hambaarst 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavatele isikutele hambaraviteenuse 
osutamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Ei ole 

Töötajat asendab: Ei ole 

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Kinni peetavate isikute tervise edendamine, 
haiguste ennetamine, tervise taastamine, 
vaevuste ja kannatuste leevendamine, 
ravimine. 
 
Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate 
dokumentide vormistamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiiniline kõrgharidus (arstikutse) ja 
vastavalt erialale spetsialiseerumine 
(töökogemus, residentuuri läbimine vms.) 

 

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

Kompetentsus erialal, töökohustustega 
seonduvate õigusaktide ja Tartu Vangla 
dokumentatsiooni tundmine. 
Eriala valdamine, võõrkeele (vene keele) oskus 
vähemalt kesktasemel, suhtlemisoskus, 
töökohustuste täitmisel vajaliku tarkvara 
kasutamise oskus. 
Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöö-ja 
otsutus-, vastutus- ja muudatustega 
kohanemise võime, loovus, pingetaluvus, 
täpsus, korrektsus, lojaalsus Tartu Vanglale. 

 
 

Tööülesanded: Tulemus 

1. Osutab ambulatoorset stomatoloogilist 
arstiabi vastavalt oma kvalifikatsioonile 

Kvaliteetne ravitulemus 

2. Vormistab tehtud töö elektroonilises 
tervisekaardis arstliku otsusena ja esitab 
kvartaalselt statistilised andmed ja üks kord 
aastas aastaaruande osakonna juhatajale 

Nõuetekohaselt ja tähtaegselt vormistatud 
dokumentatsioon ja aruandlus 

3. Osaleb ajakohaste/uute diagnostika-ja 
ravivõtete välja töötamises ja rakendamises 

Kaasaegne arstiabi 

4. Annab kinni peetavatele isikutele Haigusi ennetava käitumise kujundamine 

TARTU  VANGLA 

TARTU VANGLA MEDITSIINIOSAKONNA 

HAMBAARSTI AMETIJUHEND 



konkreetseid hügieenialaseid juhiseid 
terviseedendamise eesmärgil 

5. Fikseerib tervisekaardis kinni peetavate 
isikute hammaste tervisliku seisundi (staatuse) 

Fikseeritud hammaste tervislik seisund 

6. Täidab a-ja antiseptika nõudeid, kannab 
tööülesannete täitmisel ettenähtud tööriietust, 
tagab tööülesannete täitmisel enda kui 
abiandja ohutuse 

Nakkusohu minimaliseerimine 

7. Järgib eetikajuhiseid, vastutab talle 
tööülesannete 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 sattumise 
võõrastele 

8. Hoiab korras temale kasutamiseks antud 
ruumid ja töövahendid 

Tööks vajalike vahendite olemasolu 

9. Suhtub meditsiinitehnikasse ja 
instrumentaariumi heaperemehelikult ning 
tagab töövahendite sihtotstarbelise ja säästliku 
kasutamise 

Tööks vajalike seadmete ja aparatuuri 
olemasolu 

10. Planeerib tööks vajalikke vahendeid, esitab 
tellimused aegsasti vanemõele 

Tööks vajalike vahendite ja kulumaterjali 
olemasolu 

11. Peab kinni tööaegadest, haigestumise 
korral informeerib koheselt osakonna juhatajat 

Sujuv töökorraldus 

12. Koostab osakonna juhataja poolt suunatud 
kinni peetavate isikute selgitustaotluste, 
märgukirjade ja teabenõuete vastused ja 
edastab need tähtaegselt osakonna juhatajale 
allkirjastamiseks 

Haldusmenetlusseadusele vastav 
dokumentatsioon 

13. Töötab nii kiiresti kui võimalik, kuid väldib 
üleliigset kiirustamist ja lohakust 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 

14. Suhtub kinni peetavatesse isikutesse 
lugupidavalt, toetab teda psühholoogiliselt ja 
varjab juuresolijate ebaterve uudishimu eest, 
käitub viisakalt ja professionaalselt juuresolijate 
suhtes 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Välistatakse 
konfidentsiaalse info sattumine võõrastele 

15. Teavitab vangla personali kinni peetaval 
isikul ilmnenud agressiivsus- 
enesevigastusohust või suitsidaalsuse riskist 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 

16. 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 

17. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, 
osakonna juhatajalt või vangla juhtkonnalt 
saadud ülesandeid 

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades 

18. Teeb ettepanekuid kinni peetavate isikute 
teeninduse ja osakonna töökorralduse 
parandamiseks  

Osakonna töökorralduse parandamine 

19. Teeb koostööd osakonna juhataja ja teiste 
kolleegidega ja teiste osakondade töötajatega  

Hea koostöö osakonnas ja osakondade vahel 



20. Täiendab erialaseid teadmisi Kvalifikatsiooni säilitamine ja arendamine 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste 
töötajatega seostatud töökorralduse 
tagamiseks. Teeb koostööd teiste vanglate ja 
tervishoiuasutustega kinni peetavatele isiutele 
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 
tööülesannete täitmiseks vajalikku 
täiendkoolitust vangla kulul vanglale eraldatud 
koolitusvahendite piires ja seaduses ettenähtud 
mahus. 

 

Vastutus: Hambaarst vastutab õigusaktidest tulenevate ja 
käesoleva ametijuhendiga temale pandud 
töökohustuste täitmata jätmisel või 
mittenõuetekohasel täitmisel seaduse või 
haldusaktiga sätestatud korras. 
Vastutab ametikohustuste 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 

   

 

 


