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Erakorralise meditsiini osakonna põhimäärus 

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

1.1 Erakorralise meditsiini osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) 
struktuuriüksus. 

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ameti põhimäärusest, 
sisekorraeeskirjast, asjaajamiskorrast ja osakonna põhimäärusest. 

1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal. 

1.4 Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti 
peadirektor. 

1.5 Osakonna asukohaks on Gonsiori 29, 15157, Tallinn. 

 

2. peatükk 

ÜLESANDED 

2.1 Osakonna põhiülesanneteks on: 

2.1.1 kiirabiteenuse korraldamine; 

2.1.2 tervishoiualaseks hädaolukorraks valmisoleku korraldamine; 

2.1.3 tervishoiu riigikaitseks valmistumise korraldamine; 

2.1.4 tervishoiuteenuste korraldamine ja koordineerimine kõrgendatud kaitsevalmiduse, 
sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; 

2.1.5 mürgistusteabealase andmebaasi pidamine ning mürgistusalase teabe edastamine 
elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele; 

2.1.6 dokumentide eelnõude ja teabematerjalide ettevalmistamine oma pädevusse kuuluvates 
küsimustes, oma tegevuse kohta kokkuvõtete koostamine; 

2.1.7 oma valdkonnas riikliku statistika tagamine; 

2.1.8 siseriiklikku ja rahvusvahelise koostöö arendamine; 

2.1.9 ametiabi andmine ja nõustamine oma pädevuse piires; 

2.1.10 muude seadustega pandud ülesannete täitmine. 

2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond: 

2.2.1 töötab välja suunad kiirabiteenuse osutamiseks; 



2.2.2 töötab välja ja viib ellu kiirabiteenuse ning seda toetavate teenuste arendusprojekte; 

2.2.3 töötab välja kiirabi rahastamise põhimõtted; 

2.2.4 haldab ja kaasajastab kiirabi kulumudelit, koostab selle põhjal kiirabi eelarvetaotluse, 
korraldab rahajaotuse kiirabibrigaadi pidajate lõikes; 

2.2.5 töötab välja kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitava halduslepingu põhimõtted; 

2.2.6 korraldab halduslepingu sõlmimise; 

2.2.7 korraldab kiirabiteenuse osutaja valimiseks avaliku konkursi; 

2.2.8 kehtestab kiirabibrigaadi pidaja teeninduspiirkonnad, kiirabibrigaadide jaotuse 
teeninduspiirkondade lõikes ja kiirabiteenuse kättesaadavuse standardid; 

2.2.9 korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist; 

2.2.10 koondab, analüüsib ja hindab kiirabitöö statistikat ning kiirabitöötajate 
koolitusvajadust; 

2.2.11 osaleb hädaolukordade riskianalüüside ja lahendamise riiklike plaanide koostamises; 

2.2.12 töötab välja tervishoiuteenuse osutajate ülesanded hädaolukorraks valmistumisel ja 
selle lahendamisel, sh elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisel ja selleks vajatava varu 
moodustamise põhimõtted; 

2.2.13 koordineerib tervishoiuteenuse osutajate hädaolukorraks valmistumist, sh 
toimepidevuse riskianalüüsi ja toimepidevuse plaanide koostamist, töötab selleks välja 
vajaliku lähtematerjali ja juhised; 

2.2.14 koordineerib tervishoiuteenuse osutajate hädaolukorraks valmisoleku väljaõpet; 

2.2.15 osaleb hädaolukorraks valmisoleku õppuste ettevalmistamises ning läbiviimises; 

2.2.16 hindab tervishoiuteenuste osutajate valmisolekut hädaolukordadeks ja teeb 
ettepanekuid selle tõhustamiseks; 

2.2.17 osaleb suurõnnetuste ja hädaolukordade lahendamises; 

2.2.18 riigi tervishoiuvaru, tervishoiuteenuse osutajate ravimite ning meditsiinivahendite 
tegevusvaru haldamise korraldamine ja hangete korraldamine riigi tervishoiuvaru hoidja 
valikuks ning riigi antidootide (vastumürkide) varu moodustamiseks ja uuendamiseks hangete 
korraldamine; 

2.2.19 tervishoiu riigikaitseks valmistumisel kavandab kõrgendatud kaitsevalmiduse, 
sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni aja tervishoiuteenuste osutamiseks 
vajaliku tervishoiuvaru moodustamist ja kasutamist; 

2.2.20 koostab tervishoiuteenuse osutajatele metoodika kõrgendatud kaitsevalmiduse, 
sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni aja tegevusplaanide koostamiseks ning 
korraldab ja kontrollib valmidust tegevusplaanide täitmiseks; 

2.2.21 kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal 
korraldab ja koordineerib tervishoiuteenuste osutamist ja infovahetust; 

2.2.22 kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal 
omab ülevaadet kiirabi ja haiglate hõivatusest, jagab korraldusi tegevuste 



ümberkorraldamiseks, otsustab tervishoiuteenuse osutajate tegevusvaru ümberjagamise ning 
riigi tervishoiuvaru kasutamise; 

2.2.23 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid kiirabi, tervishoiu hädaolukordade, 
elutähtsa teenuse toimepidevuse, riigikaitse ja mürgistusteabe valdkondades; 

2.2.24 nõustab oma pädevuse piires isikuid; 

2.2.25 annab osakonna tegevusvaldkonna piires soovitusi, hinnanguid ja juhiseid; 

2.2.26 teeb ettepanekuid oma pädevuse piires õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks 
ning vajadusel annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta. 

2.3 MÜRGISTUSTEABEKESKUSE kaudu: 

2.3.1 kogub ja töötleb teavet turul olevate kemikaalide, biotsiidide ja kosmeetikatoodete 
füüsikalis-keemiliste omaduste, terviseohtlikkuse ning nimetatud toodete poolt põhjustavate 
võimalike mürgistuste esmaabi ja ravimeetodite kohta; 

2.3.2 tagab mürgistusalase teabe edastamise ja kättesaadavuse elanikkonnale, 
meditsiinipersonalile ja koostööpartneritele; 

2.3.3 riigi antidootide varu nomenklatuuri muutmiseks ja varu uuendamiseks vajadusepõhise 
ettepaneku tegemine ameti peadirektorile, soetatud varude jaotuskava koostamine, 
tervishoiuteenuse osutajate juhendamine antidootide kasutamisel ja antidootide kasutamise 
analüüsimine; 

2.3.4 korraldab infoliini 16662 kaudu ööpäevaringse (24/7/365) nõustamisteenuse osutamise 
elanikkonnale ning tervishoiuteenuse osutajatele; 

2.3.5 peab ja uuendab mürgistusteabealast andmebaasi; 

2.3.6 registreerib nõustamisteenuse osutamise asjaolud; 

2.3.7 koostab mürgistuste ennetamiseks ja mürgistuste puhul tegutsemiseks teabematerjale ja 
juhiseid sihtrühmadele; 

2.3.8 kavandab ja viib ellu mürgistuste ennetamise meetmeid, sh teabepäevi; 

2.3.9 kogub ja analüüsib teavitamise, nõustamise, ennetusalase tegevuse tagasisidet ja 
meetmete tulemuslikkust; 

2.3.10 osaleb mürgistusalaste ja tervishoiualaste hädaolukordade lahendamisel; 

2.3.11 nõustab oma pädevuse piires isikuid. 

 

3. peatükk 

JUHTIMINE 

3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale 
tervishoiu alal. 

3.2 Osakonnajuhataja: 

3.2.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 
pandud ülesannete täitmise; 



3.2.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 
kontrollib nende täitmist; 

3.2.3 teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta; 

3.2.4 teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse 
algatamiseks. 

3.2.5 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires; 

3.2.6 täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 

3.3 Osakonnajuhatajat asendab peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja. 


