
           

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Õde 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavatele ja vahistatutele meditsiinilise 
abi andmine 

Töölepingu sõlmimine: Konkursi korras konkursi-ja 
atesteerimiskomisjoni poolt 

Vahetu juht: Vanemõde 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Õde 

Töötajat asendab: Õde 

Töökoha põhieesmärk: Kinnipeetavate ja vahistatute tervise 
edendamine, haiguste ennetamine; 
individuaalne tervisekasvatus, meditsiiniline 
nõustamine, immuniseerimine ja sõeluuringud. 
Tervishoiuteenuste  osutamist tõendavate ja 
kinnipeetavaid ning vahistatuid puudutavate 
dokumentide vormistamine. 

Lisafunktsioonid: Vajadusel arsti abistamine tervishoiuteenuse 
osutamisel. 

 
 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiiniline haridus õe erialal. 

 
 

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

1. Iseseisvalt sooritatav diagnostika: patsiendi 
elutähtsate funktsioonide olemasolu 
hindamine; vereringe seiskuse vormide 
äratundmine; ägedate psühhootiliste seisundite 
äratundmine. 
2.  Erakorraliste seisundite äratundmine: 
hingamispuudulikkus, südame-vereringe 
puudulikkus, „äge kõht“, teadvushäired,  hüpo- 
ja hüperglükeemia, luumurrud. 
3. Iseseisvalt sooritatavad raviprotseduurid: 
vabade hingamisteede tagamine; vereringe 
tagamine; lahastamine; haavade sidumine; 
haavas asuva võõrkeha fikseerimine; patsienti 
säästev transport; perifeerse veeni 
kanüleerimine; ravimite manustamine 
parenteraalselt ja enteraalselt; infusioonravi 
teostamine; maoloputus täiskasvanud 
patsiendil. 
4. Töökohustustega seonduvate õigusaktide ja 
Tartu Vangla dokumentatsiooni tundmine. 
5. Võõrkeele (vene keele) oskus vähemalt 
kesktasemel, suhtlemisoskus. 
6. Töökohustuste täitmisel vajaliku tarkvara 

TARTU  VANGLA 

TARTU VANGLA MEDITSIINIOSAKONNA ÕE (osakonna õe) 
AMETIJUHEND 



kasutamise oskus. 
7. Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöö-ja 
otsustus-, vastutus- ja muudatustega 
kohanemise võime, loovus, pingetaluvus, 
täpsus, korrektsus, lojaalsus Tartu Vanglale. 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Osutab kinnipeetavatele ja vahistatutele 
meditsiinilist abi vastavalt Tartu Vangla 
kodukorrale. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

2. Arsti korralduse alusel jaotab tabletid 
ravidoosidena ravimkarpidesse ja -topsidesse 
ning toimetab ravimid sektorisse. 
Psühhotroopseid ravimeid annab kinni 
peetavatele isikutele läbi luugi purustatud kujul, 
veendudes visuaalselt, et  
kinni peetav isik selle tõesti alla neelab. 

Ravimite kontrollitud manustamine, vähendab 
ravimite kogumise võimalikkust. 

3. Teostab pere- või eriarsti korraldusel 
meditsiinilisi protseduure ja uuringuid. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

4. Kontrollib (loeb üle ja kinnitab vastava jäägi 
allkirjaga) psühhotroopsete ravimite jääki seifis 
igapäevaselt vahetuse alustamisel ja 
lõpetamisel. 

Psühhotroopsete ravimite korrektne aruandlus. 

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

Nakkusohu minimaliseerimine. 

6.  Vastutab tööülesanneteks vajaliku 
varustuse komplekteerituse ning korrasoleku 
eest. 

Sujuv, tõrgeteta töö. 

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

Nakkusohu minimaliseerimine, sujuv tõrgeteta 
töö. 

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

Sujuv töökorraldus. 

9. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni enda 
poolt läbiviidud uuringute ja protseduuride ja 
iseseisvate õe vastuvõttude 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. Enesevigastuste 
ja enesetappude ära hoidmine. 

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

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

12. Suhtleb kinni peetavate isikutega vaid 
vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate konkreetsete tööülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei 

Korrektne käitumine. 



ole kinni peetava isiku vahendajaks muude 
isikutega, kui see ei tulene otseselt 
tööülesannetest. 

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

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

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

Kvalifikatsiooni säilitamine ja täiendamine. 

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

Korrektne dokumentatsioon, tõese statistika 
saavutamine, info kättesaadavus. 

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

Inventari püsimine töökorras. 

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

Kvaliteetne meditsiiniline abi, nakkusohu 
minimaliseerimine. 

18. 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. 

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

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades. 

20. Käitub viisakalt ja professionaalselt 
juuresolijate suhtes.  

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

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

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Meeskonnatöö. 

 
 

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: Õde 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 

   

 
 


