
 

 

IMETAMINE JA RINNAPIIM 

  

Täienduskoolitusasutuse nimetus 

Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

 

Õppekava nimetus 

Imetamine ja rinnapiim 

 

Õppekavarühm 

0913 Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Õppekava koostamisel on tutvutud välismaa koolide ning WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate 

kursuse programmidega ning tuginetud Eesti erialaekspertide soovitustele. 

 

 

Õppe eesmärk 

Õppeaine läbinul on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused imetamisprotsessi jälgimiseks ja 

kliendi nõustamiseks.  

 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• tunneb imetamise füsioloogiat ja väärtustab emapiima;  

• teab rinnapiima koostist ja 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. 

 

Sihtgrupp 

Imetamisnõustajad, raseduskriisinõustajad, doulad, pereõed, perearstid, toitumisnõustajad ja 

toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ning tervisevaldkonnas tegutsevad või naiste ja beebidega 

töötavad spetsialistid. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe maht ja ülesehitus 

Õppe kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 10 

akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Rinna anatoomia, imetamise füsioloogia. 

• Rinnapiima koostis. 

• Ravimid ja rinnapiim. 

• Probleemid rinna tervisega (sh valu imetamisel, piimapais, rinnapõletik, pärmseen, 

vasospasm jm). 

• Probleemid rinnast imemisel (imetamise ja rinnast imemise takistused, nt keelekida, väga 

väike alalõug, emapoolsed takistused: suur nibu, sissepoole nibu). 

• Nahk-naha kontakt, imiku normaalne söömiskäitumine. 

• Imetamise abivahendid. 

• Alternatiivsed toitmisviisid. 

• Lisatoidu pakkumine (välja lüpstud rinnapiim, piimasegu). 

 

Peamised õppemeetodid: Loeng, arutelu, harjutus, simulatsioon, test, video. 

 

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  

 

 

 

Õppekeskkond ja õppevahendid 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis. Õppeklassid on varustatud 

täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) 

ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Kursusel on võimalus 

kasutada toimivat internetiühendust.  

 

 

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses ning iseseisvate 

tööde esitamine.  

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

1.  1.1. Uurib levinumaid imetamisasendeid. 

1.2.  

2.  2.1. Vaatab videomaterjali alternatiivsetest toitmisviisidest. 

2.2.  
 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus.   

 

 

https://www.kriso.ee/evidence-based-care-breastfeeding-mothers-%20resource-db-97813172310042e.html
https://www.kriso.ee/evidence-based-care-breastfeeding-mothers-%20resource-db-97813172310042e.html
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
https://www.llli.org/breastfeeding-info/
http://www.siet.ee/
https://ibconline.ca/information-sheets/
https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf


 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 

kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitatud 23. aprill 2021 

Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

http://rahvatervis.ee/koolitajad/

