KEHTESTATUD
Valga vallavanema 20.03.2018
käskkirjaga nr 3-1.1/36

Valga Vallavalitsuse vallaarsti ametijuhend

1. Ametikoht
Vallaarst
2. Struktuuriüksus
Valga vallavalitsusvalitsuse sotsiaalabiamet
3. Alluvus
3.1. Vahetu ülemus on sotsiaaltöö asevallavanem
3.2. Vahetuid alluvaid ei ole
4. Asendamine
4.1. linnaarsti asendab tema äraolekul sotsiaaltöö teenistuse juhataja, välja arvatud raviteenuste
osutamises
5. Nõudmised ametikohale
5.1.
Haridus – kõrgharidus arstiteaduses;
5.2. Teadmised:
5.2.1. teadmised tervishoiukorraldust reguleerivatest õigusaktidest;
5.2.2. teadmised sotsiaalhoolekannet ja sotsiaalkaitset reguleerivatest õigusaktidest;
5.2.3. kohaliku omavalitsuse korraldust ja ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja
asjaajamiskorra tundmine;
5.2.4. teadmised tööpiirkonnas asuvate sotsiaalhoolekande sihtgruppidega seotud
koostööinstitutsioonide tegevusvaldkondade kohta;
5.2.5. oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
5.2.6. arvuti kasutamise oskus, ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse
infosüsteemidest ning registritest ja andmekogudest;
5.3. Keeleoskus:
5.3.1. kõrgtasemel eesti keel;
5.3.2. võõrkeelena vene keel kesktasemel suhtlemisoskusega koos erialase sõnavara teadmise
ja kasutamisega.
6. Ametikoha põhieesmärk
Ravikindlustusega hõlmamata ja materiaalselt vähekindlustatud isikutele esmatasandi arstiabi
korraldamine ning sotsiaaltöö ja arstiabi vahelise infovahetuse korraldamine.
7. Põhieesmärgist tulenevad konkreetsed tööülesanded
7.1. Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravivajaduse hindamine, haigusuuringutele suunamine
ja otsuste tegemine nende finantseerimiseks vallaeelarvest.
7.2. Perearsti nimistuga hõlmamata ja materiaalselt vähekindlustatud isikute raviprotseduuride,
haigusuuringute, meditsiiniliste abivahendite ja ravimite finantseerimise otsustamine
vallaeelarvest, mida ei finantseerita haigekassa või muudest riigieelarve vahenditest, vastavalt
volikogu poolt kehtestatud korrale; eelnimetatud sihtgrupile vajalike tõendite ja teatiste
väljastamine.
7.3. Ettepanekute tegemine ja seisukoha andmine vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse tasandi
tervishoiu ja terviseedenduslikes küsimustes;
7.4. Oma tööülesannete piires statistiliste analüüside koostamine.
7.5. Valga Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töös osalemine.
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7.6. Oma pädevuse ja ametijuhendis sätestatud töövaldkonna piires õigusaktide eelnõude
koostamine ja esitamine linnavalitsuse istungile.
7.7. Osalemine teenistuse alaeelarve koostamisel oma töövaldkonna piires.
7.8. Osalemine arengukava täiendamisel ja arengukava ülesannete elluviimine.
7.9. Osalemine sotsiaalhoolekande arendamiseks loodud ametiväliselt moodustatud töörühmade
ja komisjonide töös.
7.10.
Sotsiaaltöö asevallavanema poolt muude ühekordse iseloomuga ülesannete täitmine.
8. Vastutus
8.1. Vallaarst vastutab käesolevast ametijuhendist tulenevate kohustuste ja tööülesannete
õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
8.2. Vallaarst vastutab talle seoses tööülesannete täitmisega teatavaks saanud delikaatsete
isikuandmete ning juurdepääsupiiranguga teabe hoidmise ja avaldamise eest kõrvalistele isikutele.
Üldsusele ja meediale avaldab sotsiaalhoolekandealast ja sotsiaaltöö töökorralduslikku
informatsiooni ainult eelneval kokkuleppel asevallavanemaga.
8.3. Vallaarst vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasoleku ning
nende sihipärase kasutamise eest.
9. Õigused
9.1. Vallaarstil on õigus tööülesannete täitmisel tegutseda ja vastu võtta kiireloomulisi otsuseid
iseseisvalt oma pädevuse ulatuses.
9.2. Vallaarstil on õigus saada kliendiperet puudutavat vajalikku informatsiooni vallavalitsuse
teistelt teenistustel, hallatavatelt asutustelt, riigi- ja teiste kohaliku omavalitsuse asutustelt ja
muudelt isiku või perega seotud institutsioonidelt;
9.3. Vallaarstil on õigus keelduda oma kompetentsi ületava ja juhtumeid puudutava teabe
väljastamisest asjasse mittepuutuvatele isikutele;
9.4. Vallaarstil on õigus osaleda erialastel seminaridel ja foorumitel ja saada kirjandust vastavalt
omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult asevallavanemaga.
9.5. Vallaarst võib samaaegselt olla praktiseeriv arst.

Ametijuhendiga tutvunud:
…………………………………………………
(allkiri)
…………………………………………………
(nimi)
…………………………………………………
(kuupäev)

