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I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA
Struktuuriüksus
Ametinimetus
Ametipositsioon
Vahetu juht
Alluvad
Asendaja
Asendab
Eritingimused
Ametikoha eesmärk

Nakkushaiguste labor
Juhtivspetsialist
Töötaja
Laborijuhataja
Vanemspetsialist
Vanemspetsialist, laborijuhataja
Erijuhtudel valmisolek tööks väljaspool tavalist
tööaega
Kliinilise mikrobioloogia valdkonna töö
planeerimine, juhtimine ja töö tulemuslikkuse
kindlustamine

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED
TÖÖÜLESANNE
OODATAV TULEMUS
1. Kliinilise mikrobioloogia valdkonna
 Laboriplaani ja tasuliste teenuste projekt ning
töö planeerimine ja arendustegevus.
eelarve on koostatud.
 Labori töösuunad ja arengukava on
ajakohased; uued meetodid on kirjeldatud ja
juurutamise eelarve on koostatud.
 Ettepanekud eriti ohtlike ja harvaesinevate
haigustekitajate määramiseks ja valmisoleku
tagamiseks on esitatud.
 Eelkontaktid välislaboritega on loodud.
2. Kliinilise mikrobioloogia valdkonna
 Rutiinsete analüüside ja uuringute läbiviimine
analüüside ja uuringute korraldamine
toimub
häireteta;
erakorralistes
ning teiste töötajate tööalane
situatsioonides on haigustekitajate esialgne
juhendamine.
analüüsimine
teostatud
või
proovid
asjakohasesse laborisse edasi saadetud.
 Proovid on käideldud ja analüüsid on
teostatud labori kvaliteedijuhtimissüsteemi
dokumentides kehtestatud nõuete kohaselt.
 Kvaliteedi siseauditites ei ole avastatud
analüüsitulemusi olulisel määral mõjutavaid
puudusi.
 Jooksvad probleemid on lahendatud.
 Tööks vajalikud materjalide ja vahendite
tellimus on vanemlaborandile piisava
ajavaruga esitatud.
 Uued meetodid on tähtaegselt töösse
juurutatud
ja
valideeritud
ning
vanemspetsialistid ja laborandid on välja
õpetatud.
 Puuduvad klientide põhjendatud kaebused.
3. Kliinilise mikrobioloogia valdkonna
 Labori kvaliteedipoliitika kujundamiseks ja
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analüüside ja uuringute
kvaliteedikontrolli korraldamine.

4. Nakkushaiguste alase olukorra
nende diagnostika valdkonnas
toimuvate arengute jälgimine.

5. Klientide ja koostööpartnerite
nõustamine.

6. Osalemine EL ja MTO
nakkushaiguste spetsiifiliste
seirevõrgustike tegevuses.

7. EARS-Net (the European
Antimicrobial Resistance
Surveillance Network)
ravimresistentsuse seireprogrammi
läbiviimine

8. Oma töölõigus aruandluse ja
arvestuse pidamine.

9. Laborijuhataja poolt antavate
ühekordsete ülesannete täitmine.

määratlemiseks on ettepanekud esitatud.
 Laboriseadmed ja töövahendid on hooldatud
ja tööks ette valmistatud labori
kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentides
kehtestatud nõuete kohaselt.
 Võrdluskatsetes
osalemine,
sealhulgas
järeltegevus on planeeritud ja tulemuslik.
 Laboris on olemas teave nakkushaiguste
alasest olukorrast ja regioonis ning mujal
maailmas; vajadusel on koostatud kirjalikud
ülevaated.
 Klientidele ja koostööpartneritele on soovitud
teave edastatud.
 Nõustamine on asjakohane ja edastatud teave
on adekvaatne.
 Tagasiside on positiivne ja põhjendatud
kaebused puuduvad.
 Küsimustikud on tähtaegselt vastatud ja
edastatud.
 Töökohtumistel on osaletud ja memod on
koostatud ning edastatud.
 Koostööprojektide kavandid on koostatud ja
eelarve on põhjendatud.
 Andmed on analüüsitud ja valideeritud.
 Eesti andmed on Euroopa TESSy süsteemi
edastatud.
 Teabe ja kirjavahetus ECDC ja Eesti laborite
vahel on vastavalt vajadusele toimunud.
 EUCAST
seminaridel
ja
EARS-Net
aastakoosolekul on osaletud, memod on
koostatud ning edastatud.
 Arvestuse pidamine on järjepidev ja vigadeta.
 Laboriplaani täitmise andmed proovide ja
uuringute ning eelarve järgimise osas on
ajakohased.
 Labori
aastaaruanne
on
koostatud
kokkulepitud tähtajaks.
Ühekordsed ülesanded on täidetud määratud
tähtajaks ja korrektselt.

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
KOHUSTUSED
ÕIGUSED
Täidab oma teenistuskohustusi vastavalt
Õigus saada töö tegemiseks vajalikud
käesoleva ametijuhendile, laborite
juhendid, vahendid, materjalid ja seadmed.
kvaliteedisüsteemide nõuetele ja teiste
töösisekorda reguleerivate dokumentidega
sätestatud tingimustele.
Täidab teenistuskohustusi asjatundlikult,
Õigus teha laborijuhatajale ettepanekuid
korrektselt ja õigeaegselt.
oma töö paremaks korraldamiseks.
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Vastutab tema käsutuses oleva vara säästliku
kasutamise ja säilimise eest.
Järgib ohutustehnika nõudeid.
Järgib konfidentsiaalsuse nõuet.
Teatab laborijuhatajale koheselt igast probleemist,
mis takistab tema teenistuskohustuste täitmist ja
mille kõrvaldamiseks ei ole tal volitusi.
IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED
TÖÖVAHENDID
Analüüside teostamiseks vajalikud seadmed ja vahendid.

TÖÖRIIDED
Jakk ja püksid või kittel,
jalanõud ja isikukaitsevahendid

Töökoht lauaarvutiga ja kantseleitarbed.
V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE
Haridustasemele
Teise astme kõrgharidus
Erialale/õppesuunale
Tööülesannete täitmiseks sobilik valdkond
Töökogemusele
Soovitavalt 2-aastane kogemus mikrobioloogiliste analüüside
valdkonnas.
Teadmistele ja oskustele
Laboritöö alased eelteadmised.
Isikuomadustele ja võimetele * oskus planeerida tööprotsessi, kasutada efektiivselt tööaega
* väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus
* kohusetunne ja vastutusvõime
* analüüsivõime
* korrektsus, täpsus.
Keeleoskusele
Eesti keel: C-1 tase, inglise keel- kesktase
Arvutikasutamise oskusele
A01- A07
VI. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele või pärast
arenguvestlust.
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