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Vabariigi Valitsuse määrus
„Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja
tervisekontrolli kord ning
tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“
Lisa 1
Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu
Meditsiinilised vastunäidustused:
A – absoluutne vastunäidustus;
B – suhteline vastunäidustus, vajaduse korral eriarsti konsultatsioon.
Tervisehäired
PSÜÜHILISED HAIGUSED
Orgaanilised, sh sümptomaatilised psüühikahäired
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
Meeleoluhäired:
- bipolaarsed ja maniakaalsed meeleoluhäired
- muud meeleoluhäired
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja somaatiliste teguritega seotud
käitumissündroomid
Raskekujulised isiksus- ja käitumishäired
Sõltuvus alkoholist, kannabioididest, opioididest, stimulaatoritest,
rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest
NÄRVISÜSTEEMI HAIGUSED
Närvisüsteemi orgaanilised haigused püsivate ja väljendunud
funktsioonihäiretega (sclerosis multiplex, epilepsia, Parkinsoni tõbi)
Peaaju, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi orgaanilised või traumaatilised
kahjustused liikumis-, koordinatsiooni- ja tundlikkushäiretega
ALLERGILISED HAIGUSED
VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED
ONKOLOOGILISED HAIGUSED
Healoomulised ja pahaloomulised kasvajad
Pahaloomulised kasvajad pärast radikaalset ravi
Lümfogranulomatoos ja leukeemia
NAKKUSHAIGUSED
Tuberkuloos (aktiivsed vormid sõltumata lokalisatsioonist)
HINGAMISTEEDE HAIGUSED
Bronhiaalastma
Krooniline obstruktiivne või restriktiivne kopsuhaigus väljendunud
hingamisfunktsiooni langusega
SEEDEELUNDITE HAIGUSED
Mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand
Teised seedeelundite kroonilised haigused (sh pankreatiit, haavandiline
koliit)

Meditsiiniline
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KUSEELUNDITE HAIGUSED
Kroonilised neeruhaigused neerupuudulikkuse nähtudega
VERERINGEELUNDITE HAIGUSED
Südame (endo-, müo- ja perikardi) haigused ägedas faasis või funktsiooni
halvenemisega (sh müokardiit, perikardiit, endokardiit, kardiomüopaatia)
Orgaanilise geneesiga südamehaigused (sh reumaatiline klapirike), mis
põhjustavad sümptomeid või funktsiooni halvenemist
Isikud, keda on opereeritud omandatud või kaasasündinud südamerikke või
südame isheemiatõve tõttu
Hüpertooniatõbi
Südame rütmihäired
Südame isheemiatõbi
Perifeersete arterite, veenide ja lümfisoonte haigused
ENDOKRINOLOOGILISED HAIGUSED
Insuliinsõltuv suhkurtõbi (I tüüp)
Insuliinsõltumatu suhkurtõbi (II tüüp)
Komplitseeritud rasvumus – kehamassiindeks >35, kaasub
hüperlipideemia, arteriaalne hüpertensioon või muu tervisehäire, mis on
seotud rasvumusega
Teised endokrinoloogilised haigused tugevate funktsioonihäiretega
LIHAS- JA LUUKONNA- NING SIDEKOEHAIGUSED
Kutsetööd takistavate püsivate funktsioonihäiretega lihas- ja luukonna-,
liigese- ja sidekoehaigused või traumajärgsed kahjustused
SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED
Nägemisteravuse vähenemine alla nõutud normi
Muud silmahaigused, mis häirivad nägemisfunktsiooni
Värvitaju häired
Vaatevälja ahenemine
KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED, KUULMISHÄIRED
Kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi
Püsivad tasakaaluhäired, sh Ménière’i haigus
MUUD TERVISEHÄIRED
Ebaselge etioloogiaga teadvusekaotuse hood
Kaasasündinud anomaaliad väljendunud funktsioonihäirega
Ulatuslike operatsioonide (sh koos elundi kõrvaldamisega) tagajärjed, mis
takistavad kutsetööd
Muud akuutsed või kroonilised haigused, kaasasündinud väärarendid või
arenguhäired, mis takistavad kutsetööd
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