
 
 

NAISE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA 

  
Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 
 
 
Õppekava nimetus 
Naise anatoomia ja füsioloogia. 
 
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 põhilised teadmised inimkeha kui terviku süsteemsest toimimisest ning naise 
anatoomilistest ja füsioloogilistest iseärasustest sõltuvalt east ja soost. 
 
 
Õpiväljundid 
Koolituse lõpetanud 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.  

 
Sihtgrupp 
Imetamisnõustajad, doulad, tervishoiutöötajad, füsioterapeudid, massöörid, naiste ja beebidega 
töötavad spetsialistid.  
 
 
Õppe alustamise tingimused 
Puuduvad. 

 
 



Õppe maht ja ülesehitus 
52 akadeemilist tundi, sh 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

 
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 
Käsitletavad 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. 
 

Peamised õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised näited, iseseisev töö. 
 
Õppematerjalid: A.Lepp „Inimese anatoomia“ 2018. 
 
 
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 testide 
positiivne sooritamine.  
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Lühitestid (3) läbitud teemade 
kohta. 

1.1. Testide positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% 
õigeid vastuseid. 
 

 

 
 
Väljastatavad dokumendid 
Lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus.   

 
 
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 

 


