
 

 
TARTU VANGLA 

MEDITSIINIOSAKONNA LABORANDI AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Laborant 

Tegevusvaldkond: Laboratoorsete analüüside teostamine, kinni peetavate isikute 
tervishoiualane nõustamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Õde 

Töötajat asendab: Õde 

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Laboratoorsete analüüside tegemine, tervishoiualane nõustamine 
 
 
 
 
Nakkusohutuse tagamine töötamisel ohtliku materjaliga 
 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiiniline keskeri või kutsekõrgharidus 

 

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

Töötamine viimase viie aasta jooksul kvalifikatsiooni tõendavas 
dokumendis esitatud erialal. 
Korrektne ohutusnõuete täitmine töötamisel nakkusohtliku 
materjaliga. 
Iseseisvalt sooritatavad analüüsid: uriin (k a sademe 
mikroskopeerimine);  kliiniline veri; biokeemilised analüüsid 
(latekstestid-CRV, graviidsus test, RPR); veresuhkru määramine; 
immonoloogilised analüüsid (HIV, hepatiidi markerid; süüfilise Ak); 
emakakaela ja ureetra natiivpreparaatide mikroskopeerimine; 
väljaheite mikroskopeerimine ja peitevere määramine. 
Vakutainersüsteemiga veenivere võtmine. 
Injektsioonide teostamine. 
Hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide 
elluviimisel; meeskonnatöö oskus; oskus suhelda avalikkusega. 
Eesti keele oskus kõrgtasemel. 
Teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja 
kasutamisvõimalustest. 
Algatusvõime ja loovus; töövõime. Oskus töötada ka pingeolukorras. 
Planeerida ja kasutada aega otstarbekalt. 
Intellektuaalne võimekus. 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

 1. Vastutab tööülesanneteks vajaliku varustuse ning 
reaktiivide olemasolu ja aparatuuri korrasoleku eest;  
 

Tööks vajalike vahendite olemasolu 

2. Kasutab tööülesannete täitmisel 
isikukaitsevahendeid, täidab töö-, tuleohutuse ja 
tervisekaitselisi nõudeid; 
 

Nakatumise oht minimaalne 

3. Tagab tööülesannete täitmisel enda ohutuse; 
 

Nakatumise oht minimaalne 

4. Vastutab korra ja puhtuse eest laboris; 
 

Nakatumise oht minimaalne 

5. Teostab analüüse, millede teostamiseks on piisav 
kvalifikatsioon ning vanglas olemas materiaaltehniline 
baas; korraldab kohapeal mitte teostatavate 
analüüside soetamise lepingu alusel;    
 

Tõesed analüüside vastused 



 

6. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni enda poolt 
läbiviidud analüüside osas, edastab need arstile  ning 
vastutab dokumenteeritud andmete õigsuse eest; 
 

Korrektse info olemasolu ja võimalus selle põhjal 
saada tõest statistikat 

7. Nõustab kinni peetavaid isikuid tervishoiu 
valdkonnas oma pädevuse piires (seksuaaltervis, 
isiklik hügieen, nakkushaiguste vältimine jm) ning 
dokumenteerib oma tegevuse Vanglaarst programmis; 

Nakkushaiguste levimise tõkestamine 

8. Osaleb aktiivselt haiglanakkuse vältimise ja 
varajase avastamise töös vastavalt haiglanakkus 
juhendile; 

Nakkushaiguste levimise tõkestamine 

9. Nõustab füüsilise puudega kinni peetavaid isikuid 
nende igapäeva toimetuleku osas, koostöös 
sotsiaaltöötajaga hindab isikliku abistaja vajadust ja 
juhendab abistajat enne tema tööle asumist; hindab 
abivahendite vajadust; 
 

Puudega isikute iseseisva toimetuleku 
suurendamine ja abi korraldamine 

10. Koostab osakonna juhataja poolt suunatud kinni 
peetavate isikute selgitustaotluste, märgukirjade või 
teabenõuete vastused ja edastab need osakonna 
juhatajale allkirjastamiseks; 

Haldusmenetlusseadusele vastav dokumentatsioon 

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

Tööaja efektiivne kasutamine 

11. Teavitab vangla personali kinnipeetaval või 
vahistatul ilmnenud agressiivsus-, 
enesevigastamisohust või suitsidaalse riski ohust ja 
teavitab sellest üld-ja /või eriarst; 

Väheneb enesevigastuste ja suitsiidide arv, (rõhk 
ennetusel) 

12. Osaleb Justiitsministeeriumi või Tartu Vangla 
korraldatavatel täiendkoolitustel, teabepäevadel või 
erialastel nõupidamistel; 
 

Erialalne täiendamine 

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

Korrektse info olemasolu ja võimalus selle põhjal 
saada tõest statistikat 

14. Suhtub meditsiinitehnikasse ja 
instrumentaatriumisse heaperemehelikult ning tagab 
töövahendite sihtotstarbelise ja säästliku kasutamise; 
 

töövahendite vastupidavuse ja kvaliteedi 
säilitamine 

15. Vastutab talle töö ülesannete 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; 

Vältimaks konfidentsiaalse info sattumist 
väljaspoole meditsiini osakonda 

16. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, spetsialist-
arstilt, osakonnajuhatajalt või vangla juhtkonnalt 
saadud ülesandeid; 
 
 

Eriolukordades täidab talle pandud ülesandeid 

 

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 arstilt 
või meditsiiniosakonna juhatajalt saadud volituste piire. 
 

 



 

Õigused: 
 

1. saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;  
2. teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja 
probleemide lahendamiseks; 
3. teha meditsiiniosakonna juhatajale ettepanekuid meditsiiniosakonna pädevusse 
kuuluvate ülesannete lahendamiseks nõupidamiste kokkukutsumiseks; 
4. saada tööks vajalikku täiendkoolitust vangla kulul vanglatele eraldatud koolitusvahendite 
piires ja seaduses ettenähtud mahus; 
 
 

 

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

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

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

 
 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 
 
 
 


