
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Ravimiladu 

1.2 Ametinimetus Spetsialist (ladu) 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Ravimilao juhataja 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.7 Asendab Vastavalt struktuuriüksuse sisesele asendusskeemile 

1.8 Eritingimused Valmisolek töötamiseks väljaspool tööaega. 

1.9 Ametikoha eesmärk Nõuetekohane immuunpreparaatide, antidootide ja 

antiretroviirus-ravimite käitlemine.  

 

II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Ravimite komplekteerimine 

 
 Ravimid on komplekteeritud nimetuste ja partii 

järgi saatelehe alusel. 

 Ravimite pakend on skaneeritud ja 

deaktiveeritud REKS andmebaasis. 

 Temperatuuritundlikud ravimid on paigaldatud 

termokonteinerisse ja varustatud 

termoelementidega. 
2.2 Ravimite väljastamine  

 
 Ravimid on väljastatud laost ainult volitatud 

tervishoiu- ja haiglate töötajatele. 

 Vastuvõtu-saateleht on kahes eksemplaris 

täidetud iga laost väljaantava ravimite partii  

kohta. 

 Termolabiilsete ravimite transportimise ajal 

külmahela nõuete täitmine on kontrollitud 
2.3 Ravimite säilitamine, 

säilitustingimuste kontrollimine. 
Külmkappide ja ruumide, kus 

säilitatakse ravimeid, kaardistamine ja 

kalibreerimine vastavalt ravimite 

säilitamise tööeeskirjale ja muudatuste 

vajadusele. 

 Temperatuuri ja niiskuse näitajad 

säilitusruumides on kontrollitud (sh visuaalselt) 

ja dokumenteeritud vastavalt asutuse 

eeskirjadele.  

 Temperatuuri ja niiskuse mittevastavuse info on 

nõuetekohaselt edastatud. 

 Säilitamisruumid on kaardistatud ja 

termokonteinerid valideeritud. 

2.4 Ravimite transport. Ravimilao 

spetsialisti asendamine sõitude osas. 
 Ravimid on transporditud vastavalt nõuetele. 

Kontrollitud on termolabiilsete ravimite 

transportimise ajal külmahela nõuete täitmine.  

2.5 Vajadusel ravimite vedu asutuse 

teistesse ladudesse. 
 Ravimid on transporditud vastavalt 

korraldusele. 

2.6 Transpordi marsruudi riskihindamine 

ja valideerimine. 
 Transpordi marsruudi riskihindamine ja 

valideerimine on nõuetekohaselt teostatud. 
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2.7 Transpordivahendi ja termokastide  

valideerimine. 
 Termokastid on nõuetekohaselt valideeritud. 

2.8 Kesklao ruumide korrashoid.  Ravimite säilitamisruumid on korras. 

 Paber-ja papptaara on lammutatud ja viidud 

konteinerisse. 

 Kaupade euroalused on ladustatud selleks 

ettenähtud kohta ja korraldatud nende äravedu.   

2.9 Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 

ühekordsete ülesannete täitmine. 
 Ülesanded on täidetud täpselt ja õigeaegselt. 

 

 

III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 

3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima; teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 

lahenduse. 

3.3 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma 

tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 

heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 

ülesannete täitmisele. 

3.7 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 

3.9 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 

3.10 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda                                               

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.11 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni, ametiabi, selgitusi, arvamusi, kommentaare ja        

asjasse puutuvaid dokumente või nende koopiaid vahetult juhilt ning kõikidelt teistelt 

asutuse teenistujatelt.  

3.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest, põhjendades kirjalikult keeldumist koos   

viitega seaduse sättele.  

3.13 Teha ettepanekuid osakonna ja asutuse töö paremaks korraldamiseks.  

3.14 Osaleda eelnevalt kokkulepitud või vastavalt vajadusele erialastel koolitustel.  

3.15 Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ning vajadusel abi nende 

kasutamisel.  

3.16 Täita ülesandeid kokkuleppel vahetu juhiga.  

3.17 Asuda koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 

mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist.  

3.18 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta 

(arengu- ja hindamisvestlus).  

3.19 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi 

 

 

 

 



3 (3) 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 Kontoriametniku töökoht koos 

vajaminevate kantseleitarvetega, sh. 

printeri, paljundusmasina ja teiste 

bürooseadmete kasutamise võimalus ning 

telefon. 

Ravimite käitlemiseks, sh külmkambris töötamiseks 

ettenähtud tööriided (soejope, töötunked, töökindad) 

ja turvajalanõud. 

 

V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Keskharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale Vähemalt B-kategooria autojuhiload 

5.3 Töökogemusele Soovitavalt töökogemus lao abitöölina ja autojuhina 

5.4 Teadmistele ja oskustele Teadmised ravimite käitlemise valdkonnas. Oskus 

kasutada käärtõstukit ning temperatuuri ja niiskuse 

kontrollida säilitusruumides. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele Kohuse- ja vastutustunne, korrektsus, 

õppimisvõime, tasakaalukus, pingetaluvus, 

usaldusväärsus 

5.6 Keeleoskusele Eesti keel - C1 tasemel, vene keel-kesktase 

5.7 Arvutikasutamise oskusele Kontoritarkvara piires 

 
 


