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Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Õendusjuht 

Tegevusvaldkond: Vastutab tööülesanneteks vajaliku varustuse ning medikamentide 
olemasolu ja komplekteerituse ning korrasoleku eest. 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktori poolt 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Õed, hooldaja 

Töötaja asendab: Osakonna juhatajat 

Töötajat asendab: Osakonna juhataja 

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Õdede töökorralduse loomine, parandamine, järelkontroll õdede 
tööülesannete täitmise eest.  
Kinni peetavate isikute tervise edendamine, haiguste 
ennetamine, tervise taastamine, vaevuste ja kannatuste 
leevendamine. 
Varustuse  ja medikamentide olemasolu ja komplekteerituse eest 
vastutav.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiinialane keskeri või kutsekõrgharidus 

 

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

Töötamine viimase viie aasta jooksul kvalifikatsiooni tõendavas 
dokumendis esitatud erialal.  
Kompetentsus erialal, töökohustustega seonduvate õigusaktide ja 
Tartu Vangla dokumentatsiooni tundmine. 
Eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel. 
Teadmised vangistust reguleerivatest õigusaktidest. 
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada muudatusi ning 
kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatuste ja ootamatute 
situatsioonidega. 
Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 
pingeolukorras ning efektiivselt planeerida ja kasutada aega. 
Võime lahendada konfliktsituatsioone. 
Intellektuaalne võimekus, sh. olulise eristamise oskus ning analüüsi- 
ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja 
süsteemse edastamise oskus. 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Vastutab meditsiiniosakonna tööülesanneteks 
vajaliku varustuse ning medikamentide olemasolu ja 
komplekteerituse ning korrasoleku eest. 
 

Tehnilise baasi ja vahendite olemasolu tööks 

2. Kontrollib osakonna varustatust ravimitega ja tellib 
vastavalt Tartu Vangla eelarvele vajalikud ravimid 
tsentraalsest apteegist 

Vajalike ravimite olemasolu 

3. Peab eraldi arvestust narkootiliste ja 
psühhotroopsete ravimite osas vastavalt direktori 
käskkirjale. 

Kontroll ravimite kasutamise üle, aruandluse 
koostamise võimalus 

4. Teostab regulaarselt ravimite lao inventuur; 
kõrvaldab (hävitamise teel) aegunud ravimid. 

Kontroll ravimite kasutamise üle, aruandluse 
koostamise võimalus 



5. Osaleb koos osakonna juhataja ja hankejuhiga 
soetuseks vajalike dokumentatsiooni koostamisel, 
pakkumiste võtmisel, nõustab lepingute koostamisel. 

Vajaliku inventari ja soetuste hankimine vastavalt 
kehtivale korrale. 

6. Komplekteerib meditsiiniosakonna 
 kabinettidesse sidumis- ja õmblusmaterjali; hävitab 
aegunud vahendid. 
 

Varustuse olemasolu tööks, tõrgeteta esmaabi 
andmine 

7. Korraldab ja teeb vajadusel ettepanekuid õdede 
töökorralduse parandamiseks.  
Teostab regulaarselt selle alast järelvalvet. 

Sujuv õdede töökorraldus 

8. Kannab tööülesannete täitmisel ettenähtud 
tööriietust, kontrollib ettenähtud varustuse olemasolu 
ja töökorras olekut; tagab tööülesannete täitmisel enda 
kui abiandja ohutuse; kasutab isikukaitsevahendeid. 

Nakkusohu minimaliseerimine 

9. Erakorralises situatsioonis sekkub oma pädevuse 
piires (abistades ja/või juhendades valvemeedikut). 
 

Kvaliteetne kiire meditsiiniline abi 
 

10. Koostab igakuiselt tööajagraafikud ja edastab 
need tähtaegselt osakonna juhatajale 
allkirjastamiseks. 
 

Sujuv töökorraldus 

11. Koostab kord aastas puhkusegraafikud. Sujuv töökorraldus 

12. Osakonna töötajate koolitusplaani koostamine. Osakonna töötajate kvalifikatsioon tõstmine 
seaduses ettenähtud ulatuses ja eelarve rahalisi 
võimalusi arvestades 

13.Suhtub patsienti lugupidavalt, toetab teda 
psühholoogiliselt ning varjab juuresolijate ebaterve 
uudishimu eest; käitub viisakalt ja professionaalselt 
juuresolijate suhtes. 
 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Välistatakse 
konfidentsiaalse info sattumine võõrastele. 

14. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni enda poolt 
läbiviidud uuringute ja protseduuride osas ning 
vastutab dokumenteeritud andmete õigsuse eest.  
 

Tõese statistika saavutamine. Info kättesaadavus 

15. Viib läbi oma alluvate hulgas sagedusega kord 
aastas arenguvestlused ja edastab saadud 
informatsiooni anonüümse koondina osakonna 
juhatajale. 

Osakonna sisese meeskonna töö ja töökorralduse 
parandamine; järgneva aasta koolitusplaani välja 
töötamiseks vajaliku info saamine. 

16. Teostab protseduure või uuringud, millede 
teostamiseks on õel piisav kvalifikatsioon ning vanglas 
olemas materiaaltehniline baas; vajadusel abistab õde 
protseduuridel (kui kõrgema kvalifikatsiooniga õde). 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 

17. Lahendab õdede tööülesannete täitmise osas 
esitatud kinni peetavate isikute selgitustaotluseid, 
märgukirju või teabenõudeid ja edastab need 
tähtaegselt osakonna juhatajale allkirjastamiseks. 
 

Haldusmenetlusseadusele vastav dokumentatsioon 

18. Osaleb aktiivselt haiglanakkustõrje töös vastavalt 
direktori käskkirjale. 

Nakkusohu vältimine 

19. Teavitab vangla personali kinni peetaval isikul 
ilmnenud agressiivsus-, enesevigastusohust või 
suitsidaalse riski ohust. 
 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 



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

Kvalifikatsiooni säilitamine ja parandamine 

21. Kogub vajalikku meditsiinistatistilist informatsiooni, 
täidab aruandlus-arvestuslikku dokumentatsiooni ning 
esitab need nõudmisel meditsiiniosakonna juhatajale. 
 

Tõese statistika saavutamine. Info kättesaadavus 

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

Inventari püsimine töökorras 

23. Nõustab oma pädevuse piires teiste 
struktuuriüksuste töötajaid nende teenistusülesannete 
täitmiseks vajalikes tervishoiualastes küsimustes. 
 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Nakkusohu 
minimaliseerimine 

24. 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 sattumine 
võõrastele. 

25. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, osakonna 
juhilt või vangla juhtkonnalt saadud ülesandeid.  
 

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

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

Asendab osakonna juhatajat tema puudumisel osakonna tööd puudutavates küsimustes. 

 

 
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 ja seaduses 
ettenähtud mahus. 
 

 

Vastutus: Vanemõde vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temale pandud 
teenistuskohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel seaduse või 
haldusaktiga sätestatud korras.  
 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

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

 

Töötaja:  Allkiri 

Ees- ja perekonnanimi (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tööandja:  Allkiri 

Ees- ja perekonnanimi (allkirjastatud digitaalselt) 

 


