
 

 

PIIMASEGUD JA DOONORPIIM 

  

Täienduskoolitusasutuse nimetus 

Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 

Piimasegud ja doonorpiim. 

 

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 teadmised imiku seedetrakti mikrobiootast, piimasegude koostisest võrdluses 

emapiimaga ning rinnapiimadoonorlusest. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud 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.  

 

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 10 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 16 

akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Imiku seedetrakti mikrobioota. 

• Piimasegud, nende võrdlus emapiimaga; rinnapiimaga toitmise hüved.  

• Emapiimapank, mitteametlik doonorlus. 

• Segutoitude turundus. 

• Probleemsete imetamissituatsioonide lahendamise algoritm. 

 

Peamised õppemeetodid: Loengu, arutelu, test, iseseisev töö, grupitöö, essee. 

 

Õppematerjalid:  

1. https://www.llli.org/breastfeeding-info/milk-donation/  

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056026/  

3. h https://cutt.ly/oQFBdHw  

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. 

 

 

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. Essee 1.1. Tutvub rahvusvahelise rinnapiima asendavate toodete 

tootmise ja turustamise koodeksiga. 

1.2. Essee teemal segutoitude turundus või mitteametlik 

doonorlus. 

2. Kirjalik analüüs 2.1. Hindab kaubanduses müüdavate piimasegude, pakendi ja 

turundamist ning analüüsib toitainelist koostist. 
 

 

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/. 
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