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SIHTASUTUSE TARTU  ÜLIKOOLI  KLIINIKUM  INFEKTSIOONIKONTROLLI 

TEENISTUSE PÕHIMÄÄRUS 
 
1. ÜLDSÄTTED 
 
1.1. Käesolev põhimäärus määrab kindlaks Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum 

Infektsioonikontrolli teenistuse (edaspidi Infektsioonikontrolli teenistus) eesmärgid, 
pädevuse, ülesanded, struktuuri, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise ja 
aruandluse korra. 

1.2. Infektsioonikontrolli teenistus on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi 
Kliinikum) struktuuriüksus, mis korraldab Kliinikumi struktuuriüksustes 
infektsioonikontrolli alast tegevust ja jälgib selle vastavust seadustele ja teistele 
õigusaktidele, Kliinikumi põhikirjale, juhatuse otsustele ning teistele Kliinikumis 
kehtestatud reeglitele. 

1.3. Infektsioonikontrolli teenistus juhindub oma tegevuses seadustest, muudest 
õigusaktidest, Kliinikumi põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, Kliinikumi ja  
Infektsioonikontrolli teenistuse tegevuskavast ning infektsioonikontrolli töövaldkonna 
tunnustatud standarditest.  

 
2. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE TÖÖ EESMÄRGID   
 
2.1. Infektsioonikontrolli teenistuse töö eesmärkideks on: 
2.1.1. ravikvaliteedi arendamine ja patsiendi ohutuse tagamine; 
2.1.2. hospitaalinfektsioonide esinemissageduse vähendamine;   
2.1.3. ratsionaalse antibiootikumide kasutamise juurutamine; 
2.1.4. personali kaitsmine hospitaalinfektsioonide vastu; 
2.1.5. diplomieelne ja -järgne koolitus hospitaalinfektsioonide kontrolli alal; 
2.1.6. teadustöö infektsioonikontrolli valdkonnas. 
 
3. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE  PÄDEVUS 
  
3.1. Infektsioonikontrolli teenistuse pädevuses on kõik seadustest ja Kliinikumi põhikirjast 

tulenevad hospitaalinfektsioonide valdkonna küsimused, mille lahendamine on vajalik 
Kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks. 

3.2. Infektsioonikontrolli teenistuse pädevuses on: 
3.2.1. teenistuse tegevuseesmärkide väljatöötamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks 

esitamine vastavalt planeerimissüsteemile; 
3.2.2. teenistuse strateegia väljatöötamine, kooskõlastamine Infektsioonikontrolli komiteega 

ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine; 
3.2.3. teenistuse arenduskava koostamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;   
3.2.4. aruannete esitamine Kliinikumi juhatusele; 
3.2.5. teenistuse töötajate värbamine ; 
3.2.6. teenistuse eelarve koostamisel ja eelarve korrigeerimisel osalemine; 
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3.2.7. teenistuse eelarve eesmärgipärane käsutamine; 
3.2.8. teenistuse eesmärkide ja ülesannete täitmiseks Kliinikumi juhatuselt ja teistelt 

struktuuriüksustelt vajaliku informatsiooni saamine, ettepanekute tegemine nende töö 
parandamiseks; 

3.2.9. Kliinikumi eesmärkide ja strateegia väljatöötamisel osalemine; 
3.2.10. muude infektsioonikontrolli valdkonnaga seotud ülesannete ja kohustuste täitmine, 

mis ei kuulu  Kliinikumi juhatuse või Kliinikumi teiste struktuuriüksuste  pädevusse. 
 
4. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE ÜLESANDED 
 
4.1.Infektsioonikontrolli teenistus täidab nõuandja-konsultandi, teenindaja ja kontrollija 

funktsioone. 

4.2.Infektsioonikontrolli teenistuse ülesanded  nõuandja-konsultandina on: 
4.2.1. Kliinikumi ja struktuuriüksuste juhtide nõustamine infektsioonikontrolli valdkonna ja 

antibiootikumide kasutamisega seotud probleemide lahendamisel; 
4.2.2. Kliinikumisisese ja –välise infektsioonikontrolli valdkonna alase informatsiooni 

kogumine, analüüsimine ja juhtkonna informeerimine, infektsioonikontrolli 
valdkonna probleemide analüüsimine ja lahenduste ettevalmistamine; 

 
4.3.Infektsioonikontrolli teenistuse ülesanded Kliinikumi struktuuriüksuste teenindajana on: 
4.3.1. kaasaegse, kvaliteetse ja majanduslikult efektiivse infektsioonikontrolli teenuse 

kindlustamine; 
4.3.2. hospitaalinfektsioonide järelvalve korraldamine ja tagasiside kindlustamine; 
4.3.3. hospitaalinfektsioonide puhangute uurimine, analüüs ja ettepanekute tegemine; 
4.3.4. antibiootikumide kasutamise järelvalve korraldamine ja tagasiside kindlustamine ; 
4.3.5. personali immuunstaatuse järelvalve ja immuniseerimise korraldamine; 
4.3.6. infektsioonikontrolli alase koolituse korraldamine; 

4.4.Infektsioonikontrolli teenistuse ülesanded kontrollijana on: 
4.4.1. Infektsioonikontrolli valdkonna tegevuskavast kinnipidamise ja kehtestatud 

protseduuride täitmise jälgimine; 
4.4.2. avastatud mittevastavustest juhtide ja Kliinikumi juhatuse teavitamine. 
 
5. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE ÕIGUSED 
 
5.1. Infektsioonikontrolli õigused on: 
5.1.1. siseneda kõigisse Kliinikumi kasutuses olevatesse hoonetesse ja ruumidesse;  
5.1.2. tutvuda Kliinikumi kõikide dokumentidega, teha neist koopiaid, ärakirju ja 

väljavõtteid; 
5.1.3. osa võtta Kliinikumi struktuuriüksuste juhtorganite koosolekutest ning 

nõupidamistest; 
5.1.4. nõuda Kliinikumi kõikidelt töötajatelt nende tegevuses ilmnenud puuduste ja 

eksimuste kohta kirjalikke seletuskirju; 
5.1.5. teha vastavat pädevust omavatele töötajatele või struktuuriüksustele ja 

Infektsioonikontrolli komiteele ettepanekuid: 
• protseduurides, reeglites, kordades muudatuste ja/või täienduste tegemise kohta, 
• Kliinikumis kehtivate normide muutmise ja/või täiendamise või tühistamise kohta, 
• uute normide vastuvõtmise ja nende sisu kohta. 
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5.1.6. viia läbi kontrolltoiminguid, mis on vajalikud infektsioonikontrolli ülesannete 

täitmiseks või nõuda nende läbiviimist; 
5.1.7. oluliste puuduste avastamisel peatada Kliinikumi töötaja või struktuuriüksuse õiguste 

teostamine informeerides sellest koheselt selle töötaja või struktuuriüksuse 
kõrgemalseisva struktuuriüksuse juhti ja Kliinikumi juhatuse esimeest. Õiguste 
teostamise peatamise võib lõpetada ainult vastavaid õigusi andnud struktuuriüksuse 
juht või Kliinikumi juhatuse esimees. 

 
6. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE  
 
6.1.Infektsioonikontrolli teenistust juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav 

Infektsioonikontrolli teenistuse direktor, kes koordineerib ja korraldab teenistuse tööd 
vastavalt Kliinikumi põhikirjale, käesolevale põhimäärusele ja Kliinikumi juhatuse poolt 
kinnitatud ametijuhendile. Infektsioonikontrolli teenistuse direktordirektor allub vahetult 
Kliinikumi juhatuse esimehele. 

6.2.Infektsioonikontrolli teenistuse koosseisu kuuluvad infektsioonikontrolli arstid ja 
infektsioonikontrolli õed, kes alluvad vahetult infektsioonikontrolli teenistuse direktorile. 

6.3.Infektsioonikontrolli arstide töökohustused fikseeritakse ametijuhendites, mis on 
kinnitatud Infektsioonikontrolli teenistuse direktori poolt. 

6.4.Infektsioonikontrolli direktorit asendab äraolekul tema ettepanekul määratud 
infektsioonikontrolli arst.  

 
7. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE TÖÖKORRALDUSE ALUSED 
 
7.1. Infektsioonikontrolli teenistuse töö korraldamise aluseks on käesolev põhimäärus, 

Infektsioonikontrolli teenistuse tegevuskava ja tulemusplaan. 
7.2.Infektsioonikontrolli teenistuse sisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites 

fikseeritud töökohustustel ja Infektsioonikontrolli teenistuse direktori antud korraldustel.  
7.3.Infektsioonikontrolli teenistuse tööd koordineerib Infektsioonikontrolli komitee. 
7.4.Infektsioonikontrolli teenistuse direktor korraldab  teenistuse töötajatele infokoosolekuid, 

nõupidamisi ja tulemusvestlusi. 
7.5.Infektsioonikontrolli teenistuse töö üldine hindamine toimub Kliinikumi juhatuse poolt  

Infektsioonikontrolli teenistuse tulemusplaani täitmisele hinnangu andmisega. 
7.6.Infektsioonikontrolli teenistuse direktori töösoorituse hindamise aluseks on tema 

tulemusplaani ja töökohustuste täitmine, infektsioonikontrolli arstide ja õdede 
töösoorituse hindamise aluseks on nende töökohustuste täitmine. 

 
8. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE FINANTSEERIMISE KORD  
 
8.1.Infektsioonikontrolli teenistust finantseeritakse Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud 

eelarve alusel.  
8.2.Eelarvevahendite kasutamine toimub vastavalt Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud 

finants-majandustegevuse korrale ja käesolevast põhimäärusest lähtuvale sihipärasusele. 
 
9 INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE  ARUANDLUSE  KORD 
 
9.1.Infektsioonikontrolli teenistus koostab ja esitab infektsioonikontrolli töö aruandeid 

seaduste ja teiste õigusaktidega ning Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud korras. 
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9.2.Infektsioonikontrolli teenistus varustab vastavalt vajadustele ja võimalustele Kliinikumi 
teisi struktuuriüksusi infektsioonikontrolli juhtimisaruannetega.  

 
 
10. INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUSE STRUKTUUR JA KOOSSEIS 
 
Ametikoht Kohtade arv 
direktor 0,75 
arst 2 
õde 3 
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