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VIRU VANGLA  

MEDITSIINIOSAKONNA PSÜHHIAATRI (teine üksus, 
sõltuvushäired) 
AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus:  Meditsiiniosakond 
Ametikoht:  Psühhiaater 
Tegevusvaldkond: Kinnipeetavatele ja vahistatutele ambulatoorse psühhiaatrilise 

eriarstiabi osutamine. 
Ametisse nimetamine:  Vangla direktori käskkirjaga 
Vahetu juht:  Meditsiiniosakonna juhataja 
Alluvad: Ei ole 
Teenistuja asendab:  Psühhiaater  
Teenistujat asendab:  Psühhiaater 
Ametikoha põhieesmärk: 
 
 
 
 

Kinni peetavatele isikutele ambulatoorse psühhiaatrilise eriarstiabi 
osutamine – st., arstlik läbivaatus, haiguste diagnoosimine ja haigete 
ravimine; tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja kinnipeetavaid 
ning vahistatuid puudutavate dokumentide vormistamine, 
haiguslugude täitmine; kinni peetava isiku lahkumisel teise vanglasse 
ravisoovituste edastamine, individuaalne tervisekasvatus, 
meditsiiniline nõustamine. 

 
Kvalifikatsiooninõuded:  Meditsiinialane kõrgharidus (arsti kutse); psühhiaatri kutse; eelnev 

töökogemus psühhiaatrina. 
 
Muud nõuded:  
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid, isikuomadused) 
 

Kompetentsus erialal, töökohustustega seonduvate õigusaktide ja Viru 
Vangla õigusaktide tundmine. Eelnev kokkupuude narkomaania,- ja 
võõrutusraviga. Kogemus ägedate (akuutsete) psühhiaatriliste haigete 
raviga. Võõrkeele (vene keel) oskus vähemalt kesktasemel, 
suhtlemisoskus. Töökohustuste täitmisel vajaliku tarkvara kasutamise 
oskus. Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöö- ja otsustus-, vastutus- ja 
muudatustega kohanemise võime. Loovus, pingetaluvus, täpsus, 
korrektsus ning lojaalsus Viru Vanglale. 

 
Teenistusülesanded:  
 

Tulemus: 

1. Ambulatoorse psühhiaatrilise  eriarstiabi osutamine 
peamiselt II üksuses ja meditsiiniosakonna kambrites  
viibivatele kinni peetavatele isikutele vastavalt erialasele 
kvalifikatsioonile. 
Raviplaanide koostamine. 
Raviskeemide jälgimine, vajadusel raviskeemide 
korrigeerimine, ravi lõpetamine. 
Vajadusel statsionaarsele ravile suunamine;  
Psühhotroopsete ravimite  määramine vastavalt raviplaanile-
arvestades ja jälgides  ravimitele kuluvat ressursikasutust. 
E-kontakti kannete jälgimine, täitmine, lõpetatuks märkimine. 

 

Kvaliteetne ravitulemus tagatud. 
Ravimitele kuluv ressurss optimeeritud. 
E-kontakt ja Vangis, VanglaArst korrektselt 
täidetud. 
 

2. Eriarstiabi osutamisel ja korraldamisel kinni peetava isiku 
tervislikust seisundist lähtutud, parima vajalik ja võimaliku abi 
ning uuringute, diagnoosi ja ravi põhjendatuse  

Kvaliteetne arstiabi tagatud. 
 



3.Suhtumine patsienti lugupidav, teda psühholoogiliselt toetav. 
Välistatud on  juuresolijate ebatervet uudishimu, viisakas ja 
professionaalne suhtumine juuresolijate suhtes. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi ja. 
konfidentsiaalsus tagatud. 
 

4.Vangla korrapidaja, meditsiiniosakonna juhataja ja üksuse 
spetsialist-õe  teavitamine kinnipeetaval või vahistatul ilmnenud 
agressiivsuse, enesevigastuse või suitsidiaalsuse riski ohust. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi ja info 
liikumine on tagatud. 
 

5.Vanglaametnike ja meditsiiniosakonna töötajate juhendamine 
erikohtlemist vajavate kinni peetavate isikutega käitumise 
suhtes, konkreetsete käitumisjuhiste andmine. 

Teadmatusest tekkinud intsidentide 
puudumine. 
 

6.Metadoonravil viibiva saabunud kinni peetava isiku ravi 
jätkumise tagamine vanglas (meditsiiniosakonna kamber 
/üksus). 
Eelmisest raviasutusest raviskeemi taotlemine, ravi määramine 
ja paigutusteate saatmine. Ravi lõppedes paigutusteate 
saatmine,  
Vangise ja Vangla Arsti sissekannete tegemine. 

Metadoonravi jätkamise järjepidevus 
tagatud. Korrektsed andmed sisestatud. 
 
 
 

7.Metadoonravi osutamine PPA Jõhvi Arestimajas: uimastiinfo 
täitmine; metadoonravi jälgimine, vajadusel korrigeerimine. 

Metadoonravi järjepidevus tagatud. 

8.Suitsetamisest loobumise testimine, nõustamine ja ravi 
määramine kinni peetavatele isikutele. 

E-kontakti kaudu registreeritud kinni 
peetavad isikud on testitud, nõustatud .  

9.Graafikujärgsel tööajal toimunud erakorraliste ravijuhtude( 
deliirium, suitsiid) lahendamine vanglas. 

Kvaliteetne ravitulemus. 

10.Vabanemise ettevalmisuses osalemine: TEV korral 
sõltuvusravi võimalikkusele hinnangu andmine (raviks 
vastunäidustuste puudumine; senine raviskeem; vangistuses 
viibimise ajal ravist kinnipidamise kirjeldus)  

Andmed on edastatud täpselt ja 
õigeaegselt. 
Üksuste tegevuse järjepidevus on  
säilinud. 

11. Karistusaja planeerimises osalemine:  
Esmase ja korduva riskihindamise meditsiiniankeedi täitmine 
(psühhiaatrilise seisundi põhjalik kirjeldamine; uimastisõltuvuse 
kirjeldamine). 

Täpselt ja õigeaegselt edastatud andmed. 
Üksuste tegevuse järjepidevuse 
säilitamine. 

12. Aruandluse täitmine: 
1) JM eesmärgitabeli täitmine (p.5.3 –aktiivsed ja remissioonis 
sõltlased) 1 kord nädalas; 
2) Uimastiseire aruande täitmine 1 kord kvartalis; 
3) Narkomaania andmebaasi NARIS täitmine igapäevaselt; 
4) Enesetapule kalduvate ja enesevigastusi tekitavate kinni 
peetavate isikute tabeli täitmine ja andmete korrigeerimine (V-
ketas) 1 kord nädalas; 
 

Aruandes kajastuvad andmed on täpsed ja 
aruanne on õigeaegselt esitatud. 

13. Suhtumine patsienti on  lugupidav, psühholoogiliselt toetav.  
Välistatud on  juuresolijate ebatervet uudishimu, viisakas ja 
professionaalne käitumine juuresolijate suhtes. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Info 
konfidentsiaalsus on tagatud. 
 

14. Vajadusel osakonna juhatajale ettepaneku tegemine  kinni 
peetava isiku suunamiseks kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi. 

Kvaliteetse arstiabi tagamine. 

15. Hinnangu andmine kinni peetava isiku suhtes kohaldatava 
distsiplinaarkaristuse või täiendavate julgeolekuabinõude 
rakendamisega seonduvate võimalike terviseriskide osas. 
Tervishoiuteenuste osutamiseks või muudeks 
teenistusülesanneteks vajalike dokumentide ja/või teabe sh 
kanded VANGIS-esse ja/või muudesse infokandjatesse 
koostamine. 
 

Kinni peetava isiku terviseseisundi 
stabiilsus vanglasoleku ajal on tagatud.. 
 

16.Kinni peetava isiku tervislikku seisundit arvestades 
kartserikaristuse täideviimise võimalikkuse otsustamine ja 
sellekohase otsuse vormistamine. 

Kinni peetava tervislikule seisundile vastav 
otsus. 
 

17.Vangla korrapidaja ja meditsiiniosakonna juhataja  
teavitamine kinnipeetaval või vahistatul ilmnenud 
agressiivsuse, enesevigastuse või suitsidiaalsuse riski ohust;  

Kvaliteetne meditsiiniline abi 
 



18.Vanglaametnike ja meditsiiniosakonna töötajate 
juhendamine  erikohtlemist vajavate kinni peetavate isikutega 
käitumise suhtes, andes konkreetseid juhiseid 

Teadmatusest tekkida võivad intsidendid 
on välistatud.. 
 

19. Vajadusel  joobeekspertiisi  teostamine. 
 

Kinni peetava isiku (või personali) joobe 
tuvastatud. 

20. Graafikujärgse tööaja järgimine. 
 Haigestumise korral vm. töölt eemale jäämise korral  koheselt 
osakonna juhataja informeerimine. 

Sujuv töökorraldus ja informatsiooni 
liikumine on tagatud. 
 

21.Kinni peetavate isikute kaebustele, avaldustele ja 
taotlustele, vastuskirjade koostamine koostöös osakonna 
referendiga. Vastuskirjade kooskõlastamine osakonna 
juhatajaga. 

Korrektne, tähtaegselt vastatud 
dokumentatsioon. 
 

22.Meditsiinitehnikasse , IT-vahenditesse jm. töövahenditesse 
heaperemehelik suhtumine.  

Tööks vajalike seadmete ja aparatuuri 
korrasolek. 
Tagatud on töövahendite sihtotstarbeline 
ja säästlik kasutamine. 
 

23.Tööks  vajalikke vahendite planeerimine, tellimuste 
esitamine vanemõele.  

Tööks vajalike vahendite olemasolu 
vastavalt rahalistele võimalustele on 
tagatud. 

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

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades 

25. Osaleb Justiitsministeeriumi ja  Viru  Vangla korraldatavatel 
täiendkoolitustel, teabepäevadel ja erialastel nõupidamistel. 
Sõnavõttude ja arutluste käigus esitab isiklikke vaateid ja 
arusaamu. Asutuse seisukohti esindab vangla poolt antud 
volituste piires. 

Kvalifikatsiooni säilitamine ja arendamine 

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

Välistatakse konfidentsiaalse info 
sattumise võõraste isikute valdusesse. 
 

  
27.Kinni peetavate isikutega suhtlemisel peab kinni vangla 
sisekorraeeskirjast, Viru 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 ja seaduskuulekas käitumine. 
 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 
 

Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega. Teeb koostööd teiste 
vanglate ja tervishoiuasutustega kinnipeetavatele tervishoiuteenuste osutamiseks 
vajaliku teabe vahetamiseks ainult meditsiiniosakonna juhatajalt saadud volituste 
piires. Teeb koostööd üksuse spetsialist-õdedega. 

 
Õigused:  
 

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

 
Vastutus:  
 

Psühhiaater vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temale 
pandud teenistuskohustuste korrektse, kompetentse ja õigeaegse täitmise eest. 
Vastutab temale ametikohustuste tõttu teatavaks saanud konfidentsiaalse 
informatsiooni hoidmise ja sihipärase kasutamise eest.  

 
Ametijuhendi Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad 



muutmine: õigusaktid või vajadus ümber korraldada vanglas tööd. Ametijuhendit võib ilma 
ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded 
ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa 
teenistuja palga muutmist.  

 
Teenistuja:  Vahetu juht:  
  

 
/allkiri, kuupäev/                                                                         /allkiri,kuupäev 


