EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA

(*)
Eesti Vabariik

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET
RADIOLOOGIATEHNIK IV kutsetase
(1) originaaldokumendi

keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

(1)

Radiographer level IV
Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED
Radioloogiatehnik IV taseme kutsetunnistuse omanik :
tunneb inimese anatoomiat, patoanatoomiat
teab haiguste tekkepõhjusi, haigustunnuseid, traumamehhanisme, nende seost radiodiagnostika ja raviga
teab radioloogiliste uuringute ja ravi näidustusi ja vastunäidustusi
tunneb kiirgusohutust ja kiirguskaitset
oskab läbi viia radiodiagnostilisi ja radioterapeutilisi protseduure
oskab vastutada radioloogiliste uuringute ja raviprotseduuride kvaliteetse, turvalise ja ohutu läbiviimise eest
teab radioloogiaalase kvaliteedikontrolli vajalikkust ja põhimõtteid
oskab läbi viia kliinilisi toiminguid radioloogias
oskab tõlgendada uuringute tulemusi ja vastu võtta otsuseid oma pädevuse piires
tunneb radioloogilises diagnostikas ja ravis kasutatavat aparatuuri ja töövahendeid
oskab läbi viia radioloogilise aparatuuri kvaliteedi kontrolli
teab katastoofimedistiini aluseid ja oskab anda esmaabi
oskab juhtida ja organiseerida oma tööd
oskab teha tööd dokumentidega
oskab teenindada, nõustada ja juhendada patsiente, tema lähedasi
oskab ennast täiendada ja superviseerida ja juhendada kolleege
oskab teha koostööd radioloogide ja teiste tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna töötajatega
järgib töökeskkonna ohutust radioloogias
järgib kutse-eetikat

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD TÖÖKOHAD JA/VÕI TÖÖVALDKONNAD(1)
- tervishoiuasutuses
(1)

(*)

Kui on kohaldatav

Selgitav märkus

Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil
õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide
institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01
kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse
kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute,
vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni
nimi ja õiguslik vorm

Eesti Radioloogiaõdede Ühing
Reg. nr. 80044448
Ravi t 18, Tallinn
Tel.+372 4473 121
Fax +372 4473 102
www.eroy.ee
Eesti Radioloogiaõdede Ühing on asutatud 9.12.1992.a. MTÜ-na.
Ühingu tegevuse eesmärgid:
radioloogiaõe/tehniku eriala propageerimine ja
väärtustamine ühiskonnas
radioloogiatehniku erialaste teadmiste ja kvalifikatsiooni
tõstmisele kaasaaitamine
osalemine kutsealaste nõuete kehtestamisel
projektide ja ekspertiiside teostamine
ühingu esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides
Kutset omistava organi õigused on antud Tervishoiu ja
Sotsiaaltöö Kutsenõukogu otsusega 02.06.2004.a. nr.15
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)
Eesti kutsete süsteem
IV kutsetase
Radioloogiatehnik IV

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16
10617Tallinn, Eesti
Tel +372 679 1700
Faks +372 679 1701
e-post kutsekoda@kutsekoda.ee
www.kutsekoda.ee
Eesti riigi osalusel asutatud eraõiguslik sihtasutus
Kutsekoda loodi 2001. aastal, jätkamaks Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja 1997. aastal alustatud
kutsesüsteemi loomist. Kutsekoja tegevuse eesmärkideks
on ühtse ja korrastatud kutsete süsteemi loomine ja
arendamine, Eesti töötajate kutsete võrreldavuse ja teiste
riikide tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine ning
riikliku kutseregistri volitatud töötleja.
Kutseomistamise vorm ja viis
Radioloogiatehnik IV kutsetaseme tõendamine toimub
dokumentidega

Rahvusvahelised lepingud
Antud valdkonnas puuduvad

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2003, 83, 559; 01.01.2004)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Kutse taotlemise eeldused (haridustase või koolitus, töökogemus, täiendkoolitus jm). Vajadusel märkige ajaline kestus.
Eeldused

Kestus (tunnid, nädalad, kuud, aastad)

I variant
Erialane kõrgharidus

vähemalt 6-aastane töökogemus radioloogia valdkonnas

Erialane täiendkoolitus vähemalt 5 AP (200 tundi) mahus
viimase viie aasta jooksul
II variant
Õendusalane kutsekeskharidus
Radioloogiaõe spetsialiseerimistunnistus
Erialane täiendkoolitus vähemalt 5 AP (200 tundi) mahus
viimase viie aasta jooksul

Vähemalt 10-aastane töökogemus radioloogia valdkonnas

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
Kutset Omistav Organ: Eesti Radioloogiaõdede Ühing www.eroy.ee

