
ÕPPE SISU AINETE KAUPA 
 

 1. Sissejuhatus imetamisnõustaja väljaõppesse 

Maht 13 ak tundi, sh 8 kontakttundi ja 5 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kristi Arendi, Marge Põldma. 

Eesmärk Õppeaine läbinu on tutvunud kaasõppijate ja koolitajatega ning 
õppeprotsessiga, häälestunud imetamisnõustajaks õppimisele. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tutvub kaasõppijate ja koolitajatega; 
• kirjeldab oma rolli, eesmärki ning vastutust õppimisel; 
• omab ülevaadet imetamise olukorrast Eestis ning maailmas; 
• mõistab imetamisnõustamise ja -nõustajate vajadust ning olulisust.  

Läbitavad 
teemad 

1. Kaasõppijate ja koolitajatega tutvumine. 
2. Õppekava, -programmi ning -keskkondadega tutvumine. 
3. Õppimise eesmärgistamine. 
4. Imetamine ja imetamisnõustamine Eestis ning maailmas. Statistika 

rinnaga toitmise osas. Imetamishoiakud. 
5. Imetamisnõustamise vajadus, olemus ja eripärad. 
6. Imetamisnõustaja professionaalne areng ja võimalused.  
7. Imetamisnõustaja ja võrgustikutöö. 

Meetodid Miniloengud, individuaal-, paaris- ja grupitööd, arutelud, refleksioonipäevik. 

Iseseisev töö E-õppekeskkondadega liitumine, refleksioonipäeviku regulaarne täitmine, 
õppekirjandusega tutvumine ja selle hankimine. 

Õppematerjalid 1. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 
2. https://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030 
3. https://www.sm.ee/et/rinnaga-toitmise-edendamise-eesti-komitee 
4. ammaemand.org.ee/wp-

content/uploads/2013/09/arvamusdokument_l%c3%b5plik.pdf 
5. https://statistika.tai.ee/pxweb/et/Andmebaas/search/?searchquery=ri

nnapiim 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 

 

 2. Naise anatoomia ja füsioloogia 

Maht 52 ak tundi, sh 24 kontakttundi ja 28 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Ege Johanson. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on põhilised teadmised inimkeha kui terviku süsteemsest 
toimimisest ning naise anatoomilistest ja füsioloogilistest iseärasustest sõltuvalt 



east ja soost. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb inimkeha ehituse ja talitluse alustalasid, sh naise rinna 

anatoomiat ja piima laktogeneesi füsioloogiat, naise 
reproduktiivorganite anatoomiat ja füsioloogilisi muutusi raseduse ajal, 
sünnitusel ja sünnituse järgselt; 

• mõistab liikumisaparaadi anatoomiast ja ehituse eripärast tulenevaid 
liikumisvõimalusi raseduse ajal, sünnitusel ja sünnituse järgselt; 

• soovitab rinnaga toitmise õigeid ergonoomilisi asendeid ning märkab 
tugiliikumiselundkonnas vaevusi tekitavaid kõrvalekaldeid kehaasendis; 

• tunneb elundite ja elundkondade ehitust, paiknemist ja talitlust; 
• teab inimkeha sisesekretoorsete näärmete, närvisüsteemi ja 

meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid; 
• mõistab inimorganismi kui terviku toimimist. 

Läbitavad 
teemad 

1. Inimkeha ehitus ja talitluse alustalad. 
2. Liikumisaparaadi ehitus. 
3. Rinna anatoomia, laktogeneesi füsioloogia, oksütotsiinirefleks. 
4. Naise urogenitaalsüsteem. 
5. Vaagnavöötme piirkonna valud raseduse ajal, inkontinentsus. 
6. Kõhu sirglihase lahknemine ehk diastaas. 
7. Neurohumoraalsed ja kehalised muutused raseduse ajal ja järgselt, 

liikumissoovitused, rühianalüüs. 
8. Elundite ja elundkondade ehitus, paiknemine ja talitlus. 
9. Inimkeha sisesekretoorsete näärmete, närvisüsteemi ja meeleelundite 

ehitus ning talitluse põhimõtted. 
10. Inimorganism kui tervik. 

Meetodid Loengud, arutelud, praktilised näited, iseseisev töö. 

Iseseisev töö Lühitestid (3) läbitud teemade kohta. 

Õppematerjalid 1. A.Lepp „Inimese anatoomia“ 2018. 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 
Testide positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid.  

 

 3. Naise vaimne ja füüsiline tervis 

Maht 65 ak tundi, sh 26 kontakttundi ja 39 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Tuuli Taimur, Helle Nurmsalu, Reet Raukas, Kristiina Uriko. 

Eesmärk Koolituse läbinul on ülevaade Eesti toitumis- ja liikumissoovitustest ning vaimse 
ja füüsilise tervise ning heaoluga seotud probleemidest. 



Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teeb toitumise analüüsi ning annab imetavale emale toitumis- ja 

liikumissoovitusi; 
• hindab ema tervislikku seisundit; 
• annab imetamise alast nõu ema haiguste korral ja enamlevinud 

käsimüügi ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede kasutamise korral; 
• nõustab imetavat ema (fertiilsus, uuest rasedusest hoidumine); 
• rakendab omandatud teadmisi imetamisnõustajana oma töös. 

Läbitavad 
teemad 

1. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused imetavale emale 
2. Ema toitumise mõju rinnapiimale, ema enda toitumine oma tervise 

toetamiseks. 
3. Imetamine ema haiguse korral (ägedad ja kroonilised haigused). 
4. Imetamine ravimite, toidulisandite, ravimtaimede tarvitamise ajal. 
5. Tervishoiu kogemused, soovitused. Imetamine ja fertiilsus. 
6. Vaimne tervis ja heaolu. 
7. Rasedusaegne- ja sünnitusjärgne depressioon.  
8. Ülemäärase ärevusega seotud probleemid.  
9. Võrgustikutöö vaimse tervise ja heaolu toetamisel. 

Meetodid Loengud, grupitööd, iseseisev töö, juhtumianalüüs.  

Iseseisev töö Naise vaimse tervise analüüs. 
Naise haiguste ja ravimite kasutamise analüüs.  
Ema haiguse hindamine ja nõuannete jagamine õigete asendite ja 
lüpsmismeetodite osas erinevate haigusseisundite puhul. 
Ema toitumise analüüs, hinnates toitumise vastavust Eestis kehtivatele 
toitumissoovitustele.  

Õppematerjalid 1. https://toitumine.ee/wp-content/uploads/2018/05/Eesti-toitumis-ja-
liikumissoovitused.pdf  

2. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_peri
natal_health/articles/en/ 

3. https://www.who.int/health-topics/maternal-health#tab=tab_1 
4. https://www.unicef.org/topics/maternal-health 
5. https://www.haigekassa.ee/blogi/depressioon-eestis-igapaevaselt-

esinev-terviseprobleem 
6. Hale T, Berens P. (2010) Clinical Therapy in Breastfeeding Patients 
7. Hale T, Rowe H. (2014) Medications& Mother’s Milk 
8. Huttunen, M. O. (2006). Depressioon. Kirjastus Medicina. 
9. Lawrence R., Lawrence R.(2005) Breastfeeding. A Guide for the 

Medical Profession 
10. Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, 

T. 2006. Psühhiaatria. Kirjastus Medicina. 
11. Uriko, K., Liik, K. (2020). Sünnitusjärgse depressiooni skaala EPDS ja 

sünnitusjärgse sotsiaalse toetuse küsimustiku PSSQ eestikeelsete 
versioonide kasutamine naise depressiivsuse, ärevuse ja tajutud 
partneripoolse sotsiaalse toetuse hindamisel.Eesti Arst, 99 (2), 74−82. 



12. Uriko, K. (2015). Rasedusaegne ja sünnitusjärgne depressioon - 
väljakutse kogu perele. Perearst, 77−79. 

13. Walker M. (2014) Breastfeeding Management for the Clinician 

Sooritamise 
nõuded 

Iseseisva töö esitamine tähtajaks vastavalt iseseisva töö juhendis esitatud 
nõuetele. Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst.   

 

 4. Nõustamis- ja kriisipsühholoogia alused ning nõustamise eetika 

Maht 65 ak tundi, sh 24 kontakttundi ja 41 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kristiina Uriko. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on põhiteadmised nõustamispsühholoogia ja 
kriisipsühholoogia tänapäevastest teoreetilistest ja rakenduslikest 
seisukohtadest, nõustamise eetikast ning nõustamissuhte ja nõustamisprotsessi  
olemusest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• omab ülevaadet nõustamis- ja kriisipsühholoogia tänapäevastest 

peamistest teoreetilistest ja rakenduslikest seisukohtadest ning 
eetilistest aspektidest;  

• oskab õpitut oma töös rakendada; 
• orienteerub valdkonda käsitlevas teaduskirjanduses. 

Läbitavad 
teemad 

1. Nõustamise olemus ja otstarve. 
2. Nõustamise üldpõhimõtted.  
3. Erinevad nõustamiskeskkonnad. 
4. Efektiivse nõustamise kriteeriumid.  
5. Nõustamise eetilised aspektid.  
6. Arengulised seaduspärad ja nendega arvestamine nõustamistöös.  
7. Kriisinõustamise spetsiifika. 
8. Leinatöö.  
9. Supervisiooni olemus ja vajalikkus.  
10. Professionaalse läbipõlemise vältimine. 

Meetodid Loengud, seminarid, grupitööd, juhtumianalüüs.  

Iseseisev töö Juhtumi ülevaate koostamine, analüüsimine ja suuline esitlus seminaris. 

Õppematerjalid 1. Nystul, M.S. (2006). Introduction to counseling: An Art and Science 
Perspective.  Allyn & Bacon. 

2. Uriko, K., Liik, K. (2020). Sünnitusjärgse depressiooni skaala EPDS ja 
sünnitusjärgse sotsiaalse toetuse küsimustiku PSSQ eestikeelsete 
versioonide kasutamine naise depressiivsuse, ärevuse ja tajutud 
partneripoolse sotsiaalse toetuse hindamisel. Eesti Arst, 99 (2), 74−82. 

3. Uriko, K. (2018). Semiotic Regulation in the Construction of Maternal 
Bond: From Body Experience to the Semiotic Field. Integrative 
Psychological and Behavioral Science 54(4), 672-685. 

4. Uriko, K. (2015). Rasedusaegne ja sünnitusjärgne depressioon - 
väljakutse kogu perele. Perearst, 77−79. 



5. Dyregrov,K., & Dyregrov,A. (2018). Toimetulek leinaga. Raamat 
leinajale ja tema toetajale. Helios Kirjastus. 

6. Bastos,A.C., Uriko,K., & Valsiner,J. (Eds.). (2012). Cultural psychology of 
women’s lives. Charlotte, NC: Information Age Publishers. 

7. Welfel, E.R. (2013). Ethics in Counselling and Psychotherapy: 
standards, research, and emerging issues. Cambridge: BROOKS/COLE 
Cengage Learning. 

8. Omand, L. (2009). Supervision in Counselling and Psychotherapy. 
Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. 

9. Corey, G. (2006). Juhtumi analüüs nõustamises ja psühhoteraapias. 
Tartu: Väike Vanker. 

10. McLeod, J. (2007). Nõustamisoskus. Tartu: Väike Vanker. 
11. Herkkilä, J., Holmberg, T., Niemelä, S., Ylönen, H. (2008). Koos leinava 

lapsega. Tartu: Greif. 

Sooritamise 
nõuded 

Nõuetele vastava iseseisva töö esitamine tähtajaks. 
Iseseisva töö seminaris esitlemine ning kursusekaaslaste ettekannetele 
tagasiside andmine. 
Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst.  

 

 5. Väikelapse areng. Pere kui arengukeskkond. 

Maht 52 ak tundi, sh 18 kontakttundi ja 34  tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kristiina Uriko. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on põhiteadmised arengu seaduspäradest, 
arengupsühholoogias kasutatavatest mõistetest ja uurimismeetoditest, 
arengukeskkonna teguritest, perekonna arenguetappidest ja arengukriisidest, 
vanemluse käsitlustest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• analüüsib väikelapse arengut ning tema arengukeskkonda teooriast 

lähtuvalt; 
• loob kontakti ja valib sobivad nõustamistehnikad töös peredega; 
• selgitab lapsevanemaks kasvamise protsessis toimuvaid muutusi; 
• oskab toetada lapsevanemate kohanemist vanemliku rolliga. 

Läbitavad 
teemad 

1. Väikelapse füüsiline, kognitiivne ja sotsiaalne areng. 
2. Lapse arengulised vajadused. Lapse arengukeskkond. 
3. Enamlevinud probleemid turvalise ja toetava arengukeskkonna 

kujundamisel. Varane kiindumussuhe. 
4. Perekonna arenguetapid ja arengukriisid.  
5. Vanemliku rolli kujundamine ja sellega seotud probleemid.  
6. Pere ressursid. 
7. Pere struktuur ja selle seos pere toimimisega. 
8. Perede nõustamise spetsiifika.  



Meetodid Loengud, seminarid, grupitööd, iseseisev töö. 

Iseseisev töö Vastavalt iseseisva töö juhendile koostatud essee. 

Õppematerjalid 1. Butterworth, G. (2002). Arengupsühholoogia alused. Tartu. Tartu 
Ülikooli Kirjastus. 

2. Keltikangas-Järvinen, L.(2013).Väikelapse sotsiaalsus.Tallinn: Koolibri. 
3. Uriko, K., Raukas, R., Mets, H., Liik, K. (2006). Nüüd ma tulen! 

Käsiraamat lapsevanematele. Harjumaa: Valgus. 
4. Rygaard, N.P. (2014). Kiindumushäirega laps. Tallinn: Kirjastus SE&JS. 
5. Piaget, J. (2007). Ajamõiste kujunemine lapsel. Tallinn: Tallinna Ülikooli 

Kirjastus. 
6. Stahl, P.M.(2008). Lastekasvatus pärast lahutust: vanemate konfliktid 

ja laste vajadused. Kirjastus Väike Vanker. 
7. Barker, P. (2002). Perekonnapsühhoteraapia alused. Tallinn: Pakett. 
8. Maurizio, A. (2016). Põlvkondadeülene pereteraapia: tööriistad 

terapeutidele. Tartu: Väike Vanker. 
9. Võgotski, L. (2016). Laste loovus ja kujutlusvõime: Mäng ja selle osa 

lapse psüühilises arengus. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. 
10. Võgotski, L. (2014). Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused. 

Tartu: Ilmamaa. 
11. Halpenny, A.M., Pettersen, J. (2014). Introducing Piaget: a guide for 

practitioners and students in early years education. London; New York; 
Routledge. 

12. Vastavalt iseseisva töö teemale artiklid erialaajakirjadest (vt On-line 
ajakirjade andmebaasid). 

Sooritamise 
nõuded 

Iseseisva töö juhendis esitatud nõuetele vastava töö õigeaegne esitamine. 
Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst.   

 

 6. Imetamine ja rinnapiim 

Maht 26 ak tundi, sh 16 kontakttundi ja 10 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Marge Põldma, Reet Raukas. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused 
imetamisprotsessi jälgimiseks ja kliendi nõustamiseks. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb imetamise füsioloogiat; 
• teab rinnapiima koostist ja väärtustab emapiima; 
• teab ema poolt tarvitatavate ravimite jaotumist rinnapiimas; 
• tunneb ära imemis- ja imetamisprobleemi;  
• tunneb ära lapse osa imetamisprobleemide kujunemisel; 
• jälgib ema ja last imetamisprotsessi kõigis etappides; 
• õpetab ema imetamisasendi valikul; 
• hindab lapse imemisvõtet ja -tehnikat; 
• nõustab ema oma pädevuse piires; 
• tunneb ära vajaduse kaasata tervishoiutöötajaid nõustamisprotsessi. 



Läbitavad 
teemad 

1. Rinna anatoomia, imetamise füsioloogia. 
2. Rinnapiima koostis. 
3. Ravimid ja rinnapiim. (Meeldetuletus füüsilise tervise osas käsitletust) 
4. Probleemid rinna tervisega (sh valu imetamisel, piimapais, 

rinnapõletik, pärmseen, vasospasm jm). 
5. Probleemid rinnast imemisel (imetamise ja rinnast imemise takistused, 

nt keelekida, väga väike alalõug, emapoolsed takistused: suur nibu, 
sissepoole nibu). 

6. Nahk-naha kontakt, imiku normaalne söömiskäitumine. 
7. Imetamise abivahendid. 
8. Alternatiivsed toitmisviisid.  
9. Lisatoidu pakkumine (välja lüpstud rinnapiim, piimasegu).  

Meetodid Loengud, arutelud, harjutused, simulatsioon, test. 

Iseseisev töö Levinumate imetamisasendite uurimine. 
Videomaterjali vaatamine alternatiivsetest toitmisviisidest.  

Õppematerjalid 1. Pollard, Maria (2017) Evidence-based Care for Breastfeeding Mothers: 
A Resource for Midwives and Allied Healthcare Professionals 
https://www.kriso.ee/evidence-based-care-breastfeeding-mothers-
resource-db-97813172310042e.html  

2. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 
3. https://www.llli.org/breastfeeding-info/ 
4. www.siet.ee 
5. https://ibconline.ca/information-sheets/ 
6. https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
7. Lawrence R., Lawrence R, (2005) Breastfeeding.  A Guide for the 

Medical Profession 
8. Walker M., (2014) Breastfeeding Management for the Clinician 
9. Gaskin I. (2018) Imetamise teejuht 
10. Both D., Frischknecht K.(2008) Breastfeeding. An illustrated guide to 

diagnosis and treatment 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. Aktiivne osavõtt harjutustest ja 
aruteludest. 

 

 7. Piimasegud ja doonorpiim 

Maht 26 ak tundi, sh 10 kontakttundi ja 16 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Marge Põldma, Reet Raukas, Kaarel Adamberg. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on teadmised imiku seedetrakti mikrobiootast, piimasegude 
koostisest võrdluses emapiimaga ning rinnapiimadoonorlusest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab, mis on mikrobioota ja mikrobioom ning mille poolest erineb 

imiku seedetrakti mikrobioota täiskasvanu mikrobiootast;  
• hindab, kuidas erinevad tegurid (sündimisviis, toitmine, ravimid) võivad 



mõjutada imiku mikrobioota kujunemist; 
• hindab piimasegude koostist ja piimasegude reklaami; 
• omab ülevaadet emapiimapankade toimimisest; 
• nõustab kombineeritult (sega) või vaid segutoiduga (kunstlik) toitvat 

või seda kaaluvat ema, lähtudes oma tegevuses Rahvusvahelisest 
rinnapiima asendavate toodete tootmise ja turustamise koodeksist. 

Läbitavad 
teemad 

1. Imiku seedetrakti mikrobioota. 
2. Piimasegud, nende võrdlus emapiimaga; rinnapiimaga toitmise hüved. 
3. Emapiimapank, mitteametlik doonorlus. 
4. Segutoitude turundus.  
5. Probleemsete imetamissituatsioonide lahendamise algoritm. 

Meetodid Loengud, arutelud, test, iseseisev töö, grupitööd, essee. 

Iseseisev töö Rahvusvahelise rinnapiima asendavate toodete tootmise ja turustamise 
koodeksiga tutvumine. 
Essee teemal segutoitude turundus või mitteametlik doonorlus. 
Kaubanduses müüdavate piimasegude, pakendi ja turundamise hindamine ning 
toitainelise koostise analüüsimine. 

Õppematerjalid 1. https://www.llli.org/breastfeeding-info/milk-donation/  
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056026/  
3. https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/ABM's%202017%2

0Position%20Statement%20on%20Informal%20Breast%20Milk%20Sha
ring%20for%20the%20Term%20Healthy%20Infant.pdf  

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684040/  
5. Dalzell J., Rogerson E., Martindale L.,(2010) Breastfeeding. 

Contemporary issues in practice and policy 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. Nõuetekohaselt koostatud essee 
õigeaegne esitamine. 

 

 8. Imiku eakohane toitmine 

Maht 26 ak tundi, sh 14 kontakttundi ja 12 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Reet Raukas, Marge Põldma, Oivi Uibo. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on teoreetilised ja praktilised teadmised imiku eakohasest 
toitmisest, toitmise ja haiguste seostest ja imetamise kestusest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• annab soovitusi imiku lisatoitmisest. 
• jagab soovitusi erinevate toitumiseelistuste korral ja toidulisandite 

kasutamise osas; 
• tunneb ära toitmise vead ja neist tulenevad terviseprobleemid; 
• arutleb imetamissuhte kestuse ja seda mõjutavate tegurite üle; 
• tunnetab enda pädevuse piire võõrutamise nõustamisel. 



Läbitavad 
teemad 

1. Toitumuse hindamise meetodid, kasvukõverad. 
2. Lisatoitmine: lapse valmisolek, lisatoidu koostis, kuidas pakkuda 

lisatoitu (lusikaga, näputoit), vegan-perede laste toitmine. 
3. Rinnapiimast võõrutamine ja võõrdumine. 
4. Toitmise vead ja sellest tulenevad terviseprobleemid 

- Kõhulahtisus, kõhukinnisus, GERD, väike kaaluiive jm 
- Toitainetepuudused: B12-vitamiin, raud jm 

Meetodid Loengud, seminarid, grupitööd. 

Iseseisev töö Lisatoidu valmistamine (sh retsept). 
II poolaasta imiku söömise hindamine. 

Õppematerjalid 1. http://www.euro.int/document/WS_115_2000FE.pdf 
2. http://www.who.int/nutrition/publications/Complementary_Feeding.p

df 
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509508/ 
4. https://toitumine.ee/toitumine-erinevates-

eluetappides/imikud/piimasegu-ja-lisatoit/tahke-lisatoit 
5. https://www.espghan.org/knowledge-

center/publications/Nutrition/2017_Complementary_Feeding 
6. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5780 
7. Pediatric Nutrition Handbook (2009) 
8. Uibo O., Grünberg H., Raukas R., Voor T., Imiku toit ja toitumine (2012) 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 

 

 9. Haigete, enneaegsete ja erivajadustega kuni 3-aastaste laste toitmine 

Maht 26 ak tundi, sh 10 kontakttundi ja 16 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Reet Raukas, Maarja Lember, Siret Saarsalu. 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab hinnata enneaegsete ja haigete laste toitumist ja tagada 
nende adekvaatse toitmise. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• hindab enneaegse ja haige lapse söömist; 
• pakub lapse seisundile sobivat toitmisviisi; 
• teab toiduallergiate avaldumisest väikelapseeas ning toitumise rolli 

allergiliste haiguste käsitlemisel; 
• teab peamisi pärilikke ainevahetushaigusi; 
• omab ülevaadet fenüülketonuuriast ja selle dieetravi põhimõtetest; 
• teab, kuidas ainevahetushaiguste korral imiku toitmisplaan koostatakse 

ja ravi jälgitakse; 
• omab ülevaadet erinevatest ravipiimasegudest. 

Läbitavad 1. Enneaegsus, enneaegse lapse areng, füsioloogia ja haigused ning 



teemad toitmisviiside valik lähtuvalt lapse vanusest. 
2. Hüpotooniline laps (Downi sündroom ja teised kromosoomhaigused, 

lihashaigused), huule- ja suulaelõhed, kaasasündinud südamerikkega 
lapsed. 

3. Toidust tingitud soovimatute reaktsioonide erisused, toiduallergia 
avaldumine väikelapseeas, toiduallergia tervisemõjud (sh 
kasvupeetus), allergiliste haiguste toitumisalased käsitlused. 

4. Ainevahetushaigused ja dieetravi. 
5. Fenüülketonuuria. 
6. Imiku toitumisplaani koostamine ja ravi jälgimine. 
7. Ravipiimasegud.  

Meetodid Loengud, seminarid (videod, nende analüüsimine; arvutused). 

Iseseisev töö Enneaegsete laste toitmise analüüsimine. 
Haigele lapsele sobiliku toitmisviisi leidmine, allergiate ja toitmisviiside 
hindamine. 

Õppematerjalid 1. https://www.kliinikum.ee/geneetikakeskus/pildid/artiklid/Uudelepp_2
012_Fenyylketonuuria_Eesti_ravijuhend.pdf 

2. Jones E., King C (2005) Feeding and Nutrition in the Preterm Infant 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 

 

 10. Lapsekandmine ja imiku uni 

Maht 26 ak tundi, sh 8 kontakttundi ja 18 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kristi Arendi. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on baasteadmised lapsekandmise põhimõtetest ja 
abivahenditest, imiku une arengust ja erinevatest lähenemistest imiku unele 
ning magamisele. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• kirjeldab lapsekandmise põhimõtteid ja  abivahendi valiku lähtepunkte; 
• märkab olulisi vigu lapse süles/kandlinas/-kotis kandmisel ja juhib 

sellele tähelepanu;  
• arutleb lapse und käsitlevate lähenemiste – paradigmade üle ja 

nimetab põhilised erinevused; 
• loob seoseid imiku une eripärade ja mõjutegurite vahel; 
• kirjeldab vähemalt ühte emale ja lapsele sobivat und soodustavat 

lõõgastumistehnikat. 

Läbitavad 
teemad 

1. Lapsekandmise olemus ja teooria. 
2. Lapsekandmise põhimõtted ja tehnika. 
3. Kandelina sidumine. 
4. Erinevad paradigmad lapse une käsitlemises. 
5. Imiku une eripärad ja und mõjutavad tegurid. 



6. Unefüsioloogia. 
7. Unesõbralik magamiskeskkond, unehügieen ja lõõgastumistehnikad. 

Meetodid Miniloengud, individuaal-, paaris- ja grupitööd. 

Iseseisev töö Kirjanduse lugemine, videote-piltide analüüs, kirjalik töö. 

Õppematerjalid 1. Whittingham, K., Douglas, P. (2014). Optimizing parent-infant sleep 
from birth to 6 months: A new paradigm. DOI: 10.1002/imhj.21455 

2. McKenna, J. J., Gettler L. T. (2015). There is no such thing as infant 
sleep, there is no such thing as breastfeeding, there is only 
breastsleeping. Acta Paediatrica. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.13161  

Soovituslik: 

3. Tully, K. P., McKenna, J. (2020). Culture and Sleep – Focus on Infancy. 
Montgomery-Downs, H. (Koost.) Sleep science. Oxford University 
Press. 

4. Walker, M. (2018). Miks me magame. Une ja unenägude vägi. Kirjastus 
Argo. 

5. Veldi, M., Paave, S. (2012). Hea une saladus. Pegasus. 
6. Hartz, S., Höwer, U., Kienzle-Müller, B. (2018). Babys im Gleichgewicht: 

Geborgen und getragen im ersten Lebensjahr. Elsevier. 
7. Kirkilionis, E. (2013). Ein Baby will getragen sein: Alles über geeignete 

Tragehilfen und die Vorteile des Tragens. Kösel. 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. Iseseisva töö tähtaegne ning 
nõuetekohane täitmine. 

 

 11. Sotsiaalne toetussüsteem ja seadusandlus 

Maht  26 tundi, sh 12 kontakttundi ja 14 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Küllike Põlma, Marge Põldma. 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade imetamisnõustajate tööelu puudutavatest 
praktilistest aspektidest, nõustatava õigustest ja seadusandlusest, rinnaga 
toitmise edendamise Eesti komitee rollist ning beebisõbraliku haigla liikumise 
põhimõtetest.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab, milline roll on rinnaga toitmise edendamise Eesti komiteel; 
• omab ülevaadet beebisõbraliku haigla taotlus- ja hindamisprotsessi 

etappidest ning kvalifikatsiooni tingimustest; 
• teab, kuidas isikuandmeid eristada ja analüüsida; 
• tunneb andmesubjekti õigusi; 
• lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest õigusaktidest, töötlemise 

nõuetest ja õiguslikest alustest; 
• tunneb Eestis kehtivat imetamisnõustaja tööd puudutavat 

seadusandlust; 
• tunneb imetamisega seotud huvigruppe Eestis ja oskab end 

positsioneerida tervishoiumeeskonnas. 



 
Läbitavad 
teemad 

1. Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee ning selle roll. 
2. Beebisõbraliku haigla liikumine, selle põhimõtted ja tingimused, 

menetluslikud etapid beebisõbraliku haigla hindamisprotsessis. 
3. Isikuandmed ning nende liigid. 
4. Lepingulised suhted ning teenuse osutamine. 
5. Nõusolekupõhine andmete töötlemine ning teised töötlemise vormid. 
6. Isikuandmete volitatud töötleja õigused ning kohustused. 
7. Andmesubjekti õigused. 
8. Nõustamiseks vajalike isikuandmete töötlemise vormid (nõusolek, 

jälgimise leht, lepinguline osa). 
9. Kliendi ja imetamisnõustaja vahelise suhte reguleerimine. 

Imetamisnõustaja eetika. 
10. Imetamisnõustajad erinevates terviseasutustes ning imetamisnõustaja 

kui tervishoiumeeskonna liige, (pereõed, koduvisiidid, perekeskused). 
11. Tervisetõendi olemasolu vajalikkus. 
12. Imetamisnõustaja karjääritee kujundamine. 
13. Imetamise huvigrupid. 
14. Perede tugivõrgustik, sh millised on naiste, isade, perede õigused; 

ülevaade võimalustest ja toetustest riiklikul tasandil, omavalitsuste 
kaudu ja kolmandas sektoris (MTÜ-d, doulad,SIET, raseduskriisi 
nõustamine jms). 

15. Naised ja töö - sellega seonduv seadusandlus. Peresõbralikud 
töökohad. 

Meetodid Loengud, arutelud, grupitööd, ettekanne. 

Iseseisev töö Valmistada ette grupitöö ja kontakttunnis esitleda.  

Õppematerjalid 1. Rahvatervise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017  
2. Isikuandmete kaitse seadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011  
3. Isikuandmete kaitse üldmäärus https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ET (siin tuleks 
teha natuke tööd, et lk välja tuua) 

4. Elekroonilise side seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011013?leiaKehtiv ESS § 103´ 

5. Beebisõbraliku haigla 10 Sammu 
 

Soovituslik: 
6. https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals 
7. Beebisõbraliku haigla reeglistik 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 

 

 12. Imiku ja väikelapse esmaabi 

Maht 13 ak tundi, sh 10 kontakttundi ja 3 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Alisa Josing. 



Eesmärk Õppeaine läbinul on baasoskused ja -teadmised, et alustada imikute ja väikelaste 
elustamist ning osutada neile esmaabi erinevates olukordades. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• alustab elustamist kiirabi saabumiseni 

o avab hingamisteed 
o eemaldab võimaliku võõrkeha hingamisteedest 
o teeb kaudset südamemassaaži 
o hindab lapse seisundit 

• osutab esmaabi erinevates olukordades 
o kukkumise järgselt 
o põletuse järgselt 
o kõrge palaviku puhul / palavikukrampide puhul 

Läbitavad 
teemad 

1. Elustamise teooria. Elu füsioloogia. Laste surmapõhjused. Elustamise 
printsiibid (ABC). Teadvusehäire. 

2. Võõrkeha hingamisteedes. Võimalikud olukorrad: 
a. Vedelik (rinnapiim/vesi); tahke objekt (olmeasjad/ tahke toit/ 

mänguasjad). Abi osutamise võtted - teoorias ja praktikas.  
3. Elustamise praktika: individuaalne tegevus nukuga.  
4. Väikelapse traumad - esmaabi:  

- ülevaade Tallinna esmaabi asutustest ja erinevad lisaabi numbrid;  
- traumade statistika Eestis;  
- põletus;  
- kukkumine;  
- kõrge palavik/ palaviku krambid;  
- allergia;  
- hooajalised eripärad - ülekuumenemisega 

suvel/putukahammustused/mürgised taimed kodus; 
- mürgistused (koostöös mürgistusteabekeskuse andmetega);  
- ülevaade larüngiidist, rota/nora viirustest/ otiidist/ gaasivalud. 

Meetodid Loengud, praktiline tegevus nukuga, videote ja animatsioonide vaatamine ja 
analüüs, test. 

Iseseisev töö Töö õppekirjandusega. 

Õppematerjalid 1. The European Resuscitation Council Guidelines 2020 
2. ERC Guidelines (cprguidelines.eu)  

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. 

 

 13. Praktika juhendamine ja supervisioon 

Maht 78 ak tundi, sh 26 kontakttundi ja 52 iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kaia Lainola, Kristi Arendi, Marge Põldma, Reet Raukas, Kristiina Uriko. 

Eesmärk Õppija omab praktilist ettevalmistust ja strateegiaid nõustamistegevuse 
läbiviimiseks ning enda töö analüüsimiseks ja hindamiseks. 



Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• püstitab individuaalseid eesmärke ja arenguülesandeid praktika 

kavandamisel; 
• analüüsib iseseisvate nõustamiste edukogemusi ja keerukamaid 

juhtumeid ning pakub välja võimalikke lahendusi; 
• kujundab strateegiad klienditöö protsesside ning tööga kaasnevate 

emotsioonidega toimetulekuks; 
• on teadlik enda ressurssidest ning oskab neid tasakaalustatult 

kasutada; 
• mõistab oma rolli nõustamissuhetes ilmnevates keerulistes 

olukordades ning vajalike muutuste toetamisel. 

Läbitavad 
teemad 

1. Praktikaks valmistumine: eesmärgid, ressursid, strateegiad, suhe 
mentoriga. 

2. Nõustaja roll, vaimne tervis ja enesehoid. 
3. Refleksioon ja eneseregulatsioon, sh emotsioonide reguleerimine. 
4. Nõustamisjuhtumite analüüs. 
5. Keerukamate olukordade lahendamine. 
6. Isiklikud ressursid, eesmärgid ja arenguvajadused. 

Meetodid Juhtumianalüüsid, supervisiooni tehnikad. 

Iseseisev töö Juhtumianalüüsid iseseisvate nõustamiste põhjal. 

Õppematerjalid 1. Praktikajuhend, vaatluse jälgimisleht. 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine vähemalt 80% auditoorsest tööst. Praktika- ja refleksioonipäeviku 
ning juhtumianalüüside esitamine. 

 

 14. Praktika 

Maht 78 ak tundi, sh 40 kontakttundi ja 38 tundi iseseisvat tööd. 

Koolitaja Kristi Arendi, Marge Põldma, Reet Raukas. 

Eesmärk Õppija kinnistab koolitusel omandatud teadmisi ja oskuseid reaalsete 
nõustamissituatsioonidega toimetulekuks vaatluse, praktilise klienditöö ja 
eneserefleksiooni kaudu. 

Õpiväljundid 
 

Õppeaine läbinud õppija: 
• analüüsib imetamisnõustaja professionaalset tegevust ja alternatiivseid 

tegutsemisvõimalusi etteantud raamistikus; 
• kasutab nõustamisi läbi viies eesmärgipäraselt õppes omandatud 

teadmisi ja oskusi; 
• reflekteerib enda nõustamiskogemusi valitud refleksiooni mudeli 

põhjal; 
• kirjeldab enda arenguvajadusi imetamisnõustajana tuginedes 

eneseanalüüsile ja juhendaja tagasisidele. 

Läbitavad 
teemad 

1. Praktikakohaga tutvumine ja kokkulepete sõlmimine. 
2. Imetamisnõustamiste vaatlus. 



3. Imetamisnõustamiste läbiviimine. 
4. Refleksiooni mudelid. 
5. Nõustamiskogemuste analüüs. 

Meetodid Vaatlused, nõustamised, refleksioon. 

Iseseisev töö Praktikapäevik, refleksioon. 

Õppematerjalid 1. Praktikakoha sise-eeskirjad. 

Sooritamise 
nõuded 

Osalemine 100%. 

 
 


