
ÕPPE SISU AINETE KAUPA 
 

 
Sissejuhatus toitumisterapeudi väljaõppesse 

Maht 4 ak tundi 

Koolitajad Siret Saarsalu, Kärt Jalajas 

Eesmärk Õppeaine läbinu on tutvunud kaasõppijate ja õppeprotsessiga ning 
häälestunud toitumisterapeudiks õppimisele. Õppija tunneb 
toitumisteraapiaga seotud terminoloogiat, ülesandeid ja eesmärke.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tutvub kaasõppijate ja õppeprotsessiga; 
• kirjeldab oma rolli, eesmärki ja vastutust õppimisel; 
• omab ülevaadet toitumisteraapia teenuse olukorrast Eestis 

ning hoomab toitumisterapeutide vajadust ja olulisust; 
• tunneb erialast terminoloogiat ning mõistab 

toitumisteraapia olemust, ülesandeid ja eesmärke. 

Läbitavad teemad 1. Kaasõppijatega tutvumine 
2. Õppekava, -programmi ning keskkondadega tutvumine 
3. Õppimise eesmärgistamine 
4. Toitumisteraapia teenus Eestis ja toitumisterapeutide 

olulisus 
5. Toitumisteraapia terminoloogia, definitsioon, ülesanded ja 

eesmärgid  

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö 

Iseseisev töö Puudub 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

 
Toitumise biokeemia II 

Maht 78 ak tundi, sh 54 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Laine Parts 

Eesmärk Õppeaine läbinu omab põhjalikku ülevaadet inimese 
ainevahetuses toimuvatest mehhanismidest ning oskab biokeemia 



põhiteadmistest lähtuvalt anda toitumissoovitusi ja koostada 
toitumisteraapia tegevuskava. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab, millised ülesanded on ainevahetuses vitamiinidel ja 

mineraalainetel, millised tagajärjed tekivad defitsiidi 
korral, kuidas toimub vitamiinide ja mineraalainete 
imendumine ja millised tegurid võivad seda mõjutada; 

• tunneb seedeprotsessi hormonaalse regulatsiooni 
mehhanisme ja seedeensüümide rolli toidu seedimisel; 

• nimetab toitainete imendumise olulisemad protsessid; 
• teab tähtsamaid toitainete ainevahetushäireid ja nende 

seoseid haigustega; 
• omab teadmisi kolesterooli ainevahetusest organismis; 
• on kursis transrasvhappeid sisaldavate toidurasvade 

tarvitamise ohtudega organismi seisukohast; 
• teab olulisemaid toidus leiduvaid mutageene ja nende 

toimemehhanisme organismis. 

Läbitavad teemad 1. Vitamiinide biokeemiline roll organismis. Rasvlahustuvate 
ja vesilahustuvate vitamiinide biofunktsioonid, roll 
ainevahetuses, defitsiidist tulenevad probleemid, 
imendumine toidust 

2. Mineraalainete biokeemiline roll organismis. 
Mineraalainete biofunktsioonid, roll ainevahetuses, 
defitsiidist tulenevad probleemid, imendumine toidust 

3. Seedeensüümid, nende valmistamine ja ülesanded. 
Seedeprotsessi hormonaalne regulatsioon. Makrotoitainete 
seedimine ja metabolism. Toitainete imendumise 
mehhanismid 

4. Toitainete metabolismi häired organismi töös ja nende 
seos haigustega. Kolesterooli ülesanded ainevahetuses, 
LDL, HDL. Kolesterooli sisaldus erinevates toiduainetes. 
Kolesterooli ainevahetust mõjutavad tegurid. 
Transrasvhapete tekkimine, mõju organismile 

5. Detoksifitseerimismehhanismid organismis ja nende 
toetamiseks olulised toitained. 

Meetodid Loeng, arutelu, kirjalik test, interaktiivne ülesanne 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega ning enesekontrolli- ja arvestuslikud testid 
(2 enesekontrollitesti ja 2 arvestuslikku testi) 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, testi sooritamine ning iseseisvate tööde 
esitamine 

Eeldusained Toitumise biokeemia I 



 
 

Toitumise epidemioloogia II 

Maht 52 ak tundi, sh 36 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Katrin Lang, Ele Kiisk, Kaja-Triin Laisaar 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab, millised on epidemioloogiliste uuringute 
tüübid, oskab teostada andmebaasides infootsingut ning tõlgendada 
uuringute tulemusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb epidemioloogilise uuringu tüüpe ja seosenäitajaid 

ning oskab neid tõlgendada; 
• hindab kriitiliselt andmete kvaliteeti ning mõistab segavate 

tegurite ja nihke mõju teadusuuringus; 
• hindab teadusliku tõendusmaterjali sünteesi eeliseid ja 

puudusi võrreldes üksikuuringutega; 
• eristab teadusliku tõendusmaterjali tasemeid ning valib 

oma vajadustele vastava tasemega materjali; 
• tõlgendab teadusliku tõendusmaterjali (sh süstemaatiliste 

ülevaadete ja metaanalüüside) tulemusi ning kvaliteeti; 
• omab ülevaadet Eesti käsitlus- ja ravijuhendite koostamise 

süsteemist ja metoodikast; 
• koostab andmebaasile kohast päringut kasutades nii 

märksõnu kui vabasõnu, kombineerides termineid Boole’i 
operaatoritega AND ja OR; 

• loeb olulist infot PubMedist (MESH kirje mõistmine jm); 
• leiab süsteemselt tarvilikke artikleid; 
• tunneb teadusliku tõendusmaterjali tasemeid ning valib 

oma vajadustele vastava tasemega materjali; 
• tõlgendab teadusliku tõendusmaterjali (sh süstemaatiliste 

ülevaadete ja metaanalüüside) tulemusi ning kvaliteeti; 
• koostab soovitusi tõenduse alusel. 

Läbitavad teemad 1. Epidemioloogilised uuringud, sh toitumisalased: uuringute 
tüübid ja seosenäitajad. Näited uuringutest ja arutelu. 
Andmed ja nende kvaliteet. Segav tegur, nihe uuringutes 

2. Teadusliku tõendusmaterjali süntees ja tasemed. 
Üksikuuringud, süstemaatilised ülevaated ja metanalüüsid, 
käsitlus- ja ravijuhendid 

3. Andmebaasiotsingu põhialused, otsingute proovimine 
andmebaasis PubMed 

4. Infootsing terviseprobleemile, kriitiline hinnang tõendusele 
ning soovitused  

Meetodid Loeng, arutelu, iseseisev individuaalne või grupitöö, 
tagasisidestamine 



Iseseisev töö 1. Töö õppematerjalidega 
2. Lähtuvalt teemast infootsingu tegemine ning selle põhjal 

kokkuvõtte koostamine 

Õppematerjalid Loengumaterjalid ning arutelude aluseks olevad teadusartiklid ja 
veebikeskkonnad: 
 

• PubMed  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

 
• MESH Database  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/  
 

• Ravijuhendite veebikeskkond 
https://ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid 

 
• Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015 

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_ 
eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdf 
 

• Martin-Sanchez, E., Torralba, E., Díaz-Domínguez, E., 
Barriga, A., & Martin, J. L. (2009). Efficacy of acupuncture 
for the treatment of fibromyalgia: systematic review and 
meta-analysis of randomized trials. The open rheumatology 
journal, 3, 25–29. 
https://doi.org/10.2174/1874312900903010025 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine ja 
ettekandmine 

Eeldusained Toitumise epidemioloogia I 

 
 

 
Fütotoitained ja ravimtaimed 

Maht 52 ak tundi, sh 36 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Laine Parts, Annika Nellis 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab rakendada teadmisi erinevate 
fütokemikaalide leidumisest toiduainetes ja nende ülesannetest 
organismis isikliku toitumise korraldamises ja 
toitumisnõustamises. Ühtlasi teab õppija, kuidas kasutada 
ravimtaimi organismi tugevdamiseks ja tervendamiseks, on tuttav 



erinevate taimede toimete ja kasutusvõimalustega ning levinumate 
taimeravi võimalustega toitumisteraapias.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• orienteerub erinevate fütotoitainete klassides;  
• on kursis fütotoitainete leidumisega toiduainetes ja 

ülesannetega organismis;  
• mõistab taimse toidu tähtsust fütotoitainete seisukohast;  
• kasutab saadud informatsiooni isikliku toitumise 

korraldamises ja toitumisnõustamises; 
• arutleb ravimtaimede kasutamise ajaloo ning taimeravi 

tähtsuse üle tänapäeval; 
• kirjeldab levinud kodumaiste ravimtaimede toimeid ja 

kasutusvõimalusi ning kuivatamise ja säilitamise 
põhimõtteid; 

• nimetab vesitõmmiste ja tinktuuri erinevusi ning 
kasutamisviise; 

• kasutab ravimtaimi organismi tugevdamiseks ja 
haigustest paranemise toetamiseks.  

Läbitavad teemad 1. Taimsed antioksüdandid, oksüdatiivne stress, 
vabaradikaaliline reaktsioon  

2. Karotenoidid  
3. Ubikinoonid  
4. Flavonoidid  
5. Mitte-flavonoidsed polüfenoolid  
6. Glükosinolaadid  
7. Orgaanilised- või allüülsulfiidid  
8. Fütosteroolid  
9. Fütiinhape  
10. Saponiinid  
11. Taimedega ravimise ajaloost, tähtsus minevikus ning 

tänapäevases meditsiinis ja rahvaravis 
12. Ravimtaimede tõenduspõhisus – toimeained ja mõjud 

tervisele 
13. Teede, keeduste, tõmmiste, tinktuuride valmistamine ja 

kasutamine 
14. Kodumaiste ravimtaimede kasutamisvõimalused  
15. Ravimtaimede korjamine, kuivatamine ja säilitamine 
16. Ravimtaimedega tervise toetamine: immuunsüsteemi 

tugevdamine, külmetushaigused, kõhuprobleemid, 
kuseteede põletikud, peavalud 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö, interaktiivne mäng, test, küsitlus, kirjalik 
töö  

Iseseisev töö 1. Oma toitumise 5-päevase uurimise kokkuvõte  
2. Teadmiste test  
3. Teadusartikli kirjalik kokkuvõte 



4. Kirjalik töö "Flavonoidide ja polüfenoolide positiivsed 
tervisemõjud"  

5. Kirjalik töö "Praktilised võtted fütiinhappe sisalduse 
vähendamiseks toidus" 

6. Kirjalik töö ravimtaimedest 

Õppematerjalid Loengumaterjalid, videod 
 
Soovituslik kirjandus: 

• Groves, N. M. Tasakaalus inimene: holistilise taimeravi 
teejuht. 2018. 

• Margna, U. Fütoteraapia: ravimine taimedega. Taimede 
kasutamine seedetrakti haiguste raviks. 2014. 

• Piippo, S. Toit loodusest. 2017. 
• Raal, A. Taimedes talletuv tervis. 2003. 
• Raal, A. Tervist ja vürtsi maailma maitsetaimedest. 2005. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, testi sooritamine ning iseseisvate tööde 
esitamine 

Eeldusained Toitumise biokeemia I 

 
 
 

Toidutoksikoloogia 

Maht 26 ak tundi, sh 18 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Inga Ploomipuu 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab oma toidutoksikoloogia-alastele 
teadmistele ja teaduspõhisele infole tuginedes jagada soovitusi 
toksiinidega kokkupuute vähendamiseks ja vältimiseks.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• teab toidutoksikoloogia-alaseid põhimõisteid; 
• mõistab mürkainete toiduainetesse sattumise viise; 
• eristab olulisemaid mürkainete gruppe toidus; 
• annab soovitusi toidus olevate mürkainetega kokkupuute 

vältimise ja vähendamise võimaluste kohta; 
• kasutab oma töös toidutoksikoloogia-alast teaduspõhist 

informatsiooni. 

Läbitavad teemad 1. Toksikoloogia ja toidutoksikoloogia põhimõisted  
2. Infoallikad toiduga seonduvate probleemide kohta  
3. Taimede ja seente endogeensed toksilised ained  



4. Keskkonnast pärinevad mürkained  
5. Toidu kasvatamisel kasutatavad mürkained  
6. Toiduga kokkupuutuvatest materjalidest (pakenditest) 

lähtuvad mürkained  
7. Toidu säilitamisel ja töötlemisel tekkivad ja kasutatavad 

mürkained, toidu lisaained  
8. Mükotoksiinid toidus, mikroobitoksiinid toidus 
9. Joogivee kvaliteet   

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö  

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• Veterinaar- ja toiduameti 2018 ja 2019 aasta 
järelevalvetulemused toidus 
https://pta.agri.ee/saasteained#saasteainete-kontrol   

• Saasteainete uuring Läänemere kalades (2015)  
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/ 
2015/uuring-2015-saasteained-kala.pdf    

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Sissejuhatus kliinilisse keemiasse 

Maht 26 ak tundi, sh 10 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Anneli Raave-Sepp 

Eesmärk Õppeaine läbinul on põhjalik ülevaade enamkasutatavatest 
kliinilistest laborianalüüsidest, nende tulemuste tõlgendamisest ja 
seostest inimese elustiiliga.   

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• arvestab tulemuste tõlgendamisel analüüside tulemusi 

mõjutavate teguritega; 
• mõistab kliinilise keemia analüütide määramise eesmärki 

ja tõlgendamise aluseid (referentsväärtused, kriitilised 
väärtused, kliiniline tähendus jm); 



• seostab enamkasutatavate analüüside tulemusi inimese 
elustiiliga (toitumine ja füüsiline aktiivsus). 

Läbitavad teemad 1. Preanalüütika ja analüüside tulemusi mõjutavad tegurid 
2. Hematoloogilised, uriini ja rooja analüüsid 
3. Aneemiate põhjused 
4. Hormoonid 
5. Vitamiinide ja mineraalainete tähtsus organismis ja 

testimise võimalused 
6. Biokeemilised markerid 
7. Süsivesikute ja lipiidide (sh rasvhapete) laboratoorne 

diagnostika 
8. Allergiate testimise põhimõtted 

Meetodid Tõhustatud loeng. Iseseisev töö kirjandusallikatega 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega, kirjalik kodune töö, vahe- ja lõpptest 

Õppematerjalid Loengumaterjalid, vabalt valitud allikad 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, iseseisva töö esitamine ja lõpptesti  
positiivne tulemus 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I 

 
 
 

Toidu sensoorne analüüs 

Maht 26 ak tundi, sh 16 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Rain Kuldjärv, Sirli Rosenvald 

Eesmärk Õppeaine läbinul on alusteadmised toidu sensoorsest 
tunnetamisest ja analüüsi protsessist. Õppija mõistab toidu 
multisensoorset taju ja teab selle rakendamise võimalusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• saab aru toidu sensoorse tunnetamise põhiprintsiipidest; 
• mõistab toidu sensoorse analüüsi protsessi; 
• saab aru toidu multisensoorsest tunnetusest; 
• teab, kuidas rakendada multisensoorseid seoseid toidu 

tootmisel ja/või valmistamisel; 
• kasutab korrektseid sensoorika termineid ja tunneb 

sõnavara;  
• kirjeldab toodete omadusi. 



Läbitavad teemad 1. Toidu organoleptiliste omaduste tunnetamine 
2. Toidu sensoorse analüüsi korrektne teostamine 
3. Erinevate meelte koostöö toidu tajumisel 
4. Multisensoorsete seoste kasutamine soola ja suhkru 

vähendamise kontekstis 

Meetodid Loeng, arutelu, praktiline tegevus, iseseisev töö 

Iseseisev töö Praktiline osa loengu käigus: erinevate maitsete ja lõhnade 
proovimine, kogemusest tulenevate tunnete kirjeldamine, 
lõhnatest. Õppija teeb praktiliselt läbi toidu sensoorse tunnetamise 
ja analüüsimise protsessi. 
 
Praktiline ülesanne koduse tööna: õppija valib viis erinevat toodet, 
mille puhul ta kirjeldab nende omadusi ning koostab 
hindamislehe. Õppija kirjeldab toodete omadusi, kasutades 
korrektseid sensoorika termineid ja sõnavara. 

Õppematerjalid Loengumaterjalid, praktiliste tegevuste juhendid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Toitumine ja immuunsüsteem 

Maht 52 ak tundi, sh 36 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Tiia-Linda Okas 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab, millised on immuunsüsteemi 
funktsioneerimise rakulised ja molekulaarsed alused, muutustega 
seotud sagedasemad haigused ning immuunsüsteemi seisundi 
hindamise ja mõjutamise võimalused.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• omab baasteadmisi immuunsüsteemi funktsioneerimisest;  
• mõistab immuunsüsteemi toimimise rakulisi ja 

molekulaarseid aluseid;  
• teab immuunsüsteemi funktsiooni muutusega seotud 

sagedasemaid haigusi;  
• omab ülevaadet immuunsüsteemi seisundi hindamise ja 

mõjutamise võimalustest.   

Läbitavad teemad 1. Baasimmunoloogia 



a. Immuunsüsteemi ülesanded, ehitus ja 
funktsioneerimine 

b. Immuunvastuse kujunemine ja selles osalevad 
rakud ning molekulid  

c. Loomulik immuunsus 
d. Omandatud immuunsus  

2. Allergiad ja atoopiline dermatiit  
3. Infektsioonid  
4. Immuunpuudulikkused  
5. Autoimmuunhaigused  
6. Immuunsüsteemi mõjutamine ravi eesmärgil  
7. Immuunsüsteemi mõjutamine profülaktikaks  
8. Kasvajate immunoloogia   

Meetodid Loeng, arutelu, referaat  

Iseseisev töö Referaat teemal "Immuunsüsteemi toimimine"  

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine  

Eeldusained Toitumise biokeemia I 

 
 
 

Inimese anatoomia ja füsioloogia 

Maht 39 ak tundi, sh 15 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Ege Johanson 

Eesmärk Õppe läbinul on arusaam organite ja organsüsteemide koostööst 
ning keha terviklikust toimimisest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb inimkeha ehituse ja talitluse alustalasid;  
• mõistab liikumisaparaadi ehituse eripärast tulenevaid 

liikumisvõimalusi;  
• 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. Elundite ja elundkondade ehitus, paiknemine ja talitlus 
4. Inimkeha sisesekretoorsete näärmete, närvisüsteemi ja 

meeleelundite ehitus ning talitluse põhimõtted 
5. Inimorganism kui tervik 

Meetodid Loeng, juhtumi arutelu, video, test  

Iseseisev töö Õppematerjalide läbitöötamine, test 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Kohustuslik kirjandus: 

• Arne Lepp. Inimese anatoomia. 2018. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja testide sooritamine  

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Tarbijakäitumine 

Maht 26 ak tundi, sh 18 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Andres Kuusik 

Eesmärk Õppeaine läbinu tunneb turunduse ja toitumise vahelisi seoseid 
ning oskab seeläbi mõjutada tervist edendavaid muutusi 
tarbijakäitumises.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• omab ülevaadet turunduse mõjust toidueelistustele, 

tarbimisharjumustele ja toitumisele tervikuna;  
• tunneb otsuste langetamise protsesse ning teab toidu 

nimetuse sõnastamise ja pakendi välimuse võimalikke 
mõjusid otsuste langetamisel;  

• suunab tarbijakäitumist ja toetab seeläbi tervist edendavaid 
muutusi;  

• oskab teenusepakkujana mõjuda usaldusväärsemalt, 
inspireerivamalt ja atraktiivsemalt.   

Läbitavad teemad 1. Turunduse mõju toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja 
toitumisele tervikuna 

2. Otsuste langetamise protsess 
3. Toidu nimetuse sõnastamine ja selle mõju müügile  



4. Pakendi välimuse ja disaini mõju otsuste langetamisel  
5. Tarbijakäitumise suunamise võimalused 
6. Teenusepakkuja enda usaldusväärsus ja atraktiivsus  

Meetodid Loeng, arutelu, grupivestlus, paaristöö  

Iseseisev töö Ettevõtte kommunikatsiooni analüüs  

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseiseva töö esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Meditsiiniõigus ja -eetika 

Maht 26 ak tundi, sh 14 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Aime Keis, Kadri Levand, Keijo Lindeberg 

Eesmärk Õppeaine läbinu mõistab toitumisnõustamise teenuse õiguslikke 
aluseid, eetilisi põhiprintsiipe ja andmekaitse põhialuseid, oskab 
eristada toitumisnõustamise teenust tervishoiuteenusest, 
seadusandluses orienteeruda ning enda töös ette tulevat 
andmetöötlust teadlikult korraldada. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• lähtub oma töös eetilistest põhimõtetest, andmekaitse 

nõuetest ja kehtivatest õigusaktidest; 
• koostab töökoha andmekaitsetingimused; 
• eristab, millal toimub isikuandmete töötlemine; 
• valib põhjendatud õiguslikke aluseid ja teeb töötlemise 

valikuid (maht, eesmärk, säilitusaeg);  
• mõistab, milline teenus on tervishoiuteenus ja 

toitumisterapeudi vastutus tervishoiuteenuse osutamisel; 
• kirjeldab toitumisterapeudi ja kliendi vahelist õiguslikku 

suhet; 
• nimetab, mida peaks sisaldama kliendiga sõlmitav leping 

või teenuse osutamise üldtingimused; 
• rakendab peamisi eetilisi põhiprintsiipe juhtumi 

lahendamisel. 



Läbitavad teemad 1. Mis on isikuandmed, sh eriliigilised isikuandmed ja 
töötlemine 

2. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 
3. Isikuandmete töötlemise põhireeglid 
4. Elulised teemad ja näited, mis puutuvad andmekaitsesse 
5. Nõusoleku, lepingu ja õigustatud huvi aluse täpsem 

ülevaade 
6. Küpsised 
7. Andmekaitsetingimuste koostamise õpetus 
8. Tervishoiuteenuse mõiste 
9. Tervishoiuteenuse ja toitumisnõustamise teenuse 

eristamine 
10. Toitumisterapeudi vastutus tervishoiuteenuse osutamisel 
11. Toitumisterapeudi ja kliendi vaheline õiguslik suhe 
12. Käsundi mõiste ja sisu 
13. Toitumisterapeudi ja kliendi vaheline leping ja teenuse 

osutamise üldtingimused 
14. Teadmised, normid ja väärtused 
15. Käitumine, suhtumine ja iseloomuomadused, 

empaatiavõime ja eetiline tundlikkus kliendi suhtes 
16. Tegutsemine - saadud teadmiste ja hoiakute kasutamine 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö 

Iseseisev töö 1. Enda töökoha andmekaitsetingimuste koostamine/ üle 
vaatamine ja ajakohastamine 

2. Eetilise probleemjuhtumi lahendamine 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• Võlaõigusseadus, §-d 100-130, 619-634, 758-773 
• Karistusseadustik, § 372 
• Õpik - A. Soosaar _Meditsiinieetika_ 2016 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Sissejuhatus epigeneetikasse 

Maht 9 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 



Koolitajad Laine Parts  

Eesmärk Õppeaine läbinul on teadmised organismi pärilikkuse alustest ja 
praktilistest võimalustest, kuidas läbi teatud epigeneetiliste 
mehhanismide inimese organismi fenotüüpi mõjutada ning  
kasutada menüüs epitoitaineid sisaldavat toitu. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• nimetab organimi pärilikkuse fundamentaalsed alused ning 

epigeneetilist mustrit mõjutavad toitained; 
• kirjeldab olulisemaid epigeneetilisi mehhanisme, mida 

organism kasutab geeni aktiivsuse reguleerimiseks; 
• analüüsib enda menüüd epitoitainete seisukohast; 
• jagab toitumissoovitusi epitoitainete optimaalseks 

saamiseks toiduga. 

Läbitavad teemad 1. Pärilikkuse alused, DNA, RNA, valgu biosüntees 
2. DNA kokkupakkimine, histoonid, kui DNA pakkevalgud 
3. Epigeneetika mõiste, eksposoom, epigeneetiline pärilikkus 
4. Geenide aktiivsuse reguleerimise mehhanismid 
5. DNA metüülimine ja atsetüülimine, geeni vermimine 

(imprinting) 
6. Toit, kui vahend epigeneetilste mustrite mõjutamiseks  
7. Epitoitained ja nende toimemehhanism organismis 
8. Epitoitained toidus vs epi-toidulisandid  

Meetodid Loeng, arutelu, toitumisanalüüs, kirjalik töö 

Iseseisev töö Loenguslaidide läbitöötamine ja oma toitumise kahe päeva 
analüüs epigeneetilisest vaatevinklist 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Soovituslik kirjandus:  

• Heinaru, A. Geneetika õpik kõrgkoolidele. 2012. Tartu 
Ülikooli Kirjastus 

• Chang, L. Reversing Your Epigenetic Age-Is That 
Possible? Metagenetics Institute 
https://www.metagenicsinstitute.com/blogs/reversing-
epigenetic-age/  

• The Epigenetic Influence of the Mediterranean Diet. 
Metagenetics Institute. 
http://www.metagenicsinstitute.com/blogs/epigenetic-
influence-mediterranean-diet/ 

• Methylation and Bone Health. Metagenetics Institute. 
https://www.metagenicsinstitute.com/blogs/methylation-
bone-health/ 

• Diets, epigenetics and methylation 
• Lumey LH, Stein AD, Kahn HS, van der Pal-de Bruin 

KM, Blauw GJ, Zybert PA, et al. Cohort profile: the Dutch 



Hunger Winter families study. Int J Epidemiol 
2007;36(6):1196-204 

• Obesity, Epigenetics, and Gene Regulation. By: Jill U. 
Adams, Ph.D. (Freelance Science Writer) © 2008 Nature 
Education  
https://www.nature.com/scitable/topicpage/obesity-
epigenetics-and-gene-regulation-927/ 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine. 

Eeldusained Toitumise biokeemia I 

 
 
 

Ravimid, toidulisandid ja toit 

Maht 26 ak tundi, sh 16 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Kairi Marlen Antoniak, Triin Terasmaa  

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab selgitada ravimite, toidulisandite ja 
ravimtaimede sisulisi erinevusi, ravimite mõju kehakoostisele, 
ravimite farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimete 
mehhanisme ning ravimite kõrvaltoimete võimalikke seoseid 
farmakoloogilise toimega. Õppijal on ülevaade toidulisandite 
seadusandluse ning teadus- ja vajaduspõhiste toidulisandite 
soovituste osas. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• mõistab ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede sisulisi 

erinevusi; 
• nimetab ravimi koos- ja kõrvaltoimed, ravimite 

kõrvaltoimete alatüübid ja farmakodünaamiliste 
koostoimete alatüübid; 

• kirjeldab ravimite kõrvaltoimete võimalikke seoseid 
farmakoloogilise toimega ja esinemise sõltuvuse seost 
ajas; 

• kirjeldab ravimite farmakokineetilisi ja 
farmakodünaamilisi koostoimete mehhanisme 
enamlevinud ravimite, toidulisandite ja toiduainete näitel;  

• selgitab ravimite mõju kehakoostisele ja dieetide mõju 
ravimitele; 

• omab ülevaadet toidulisandite seadusandlusest; 
• tugineb toidulisandeid soovitades kaasaegsele teadusele 

ning vajaduspõhisusele, arvestades inimese ealisi, 



toitumuslikke, geograafilise asukoha ja haiguspuhuseid 
eripärasid. 

 

Läbitavad teemad 1. Ravimid, klassifikatsioon ja nimetused (INN, trade name 
jm) 

2. ATC põhirühmad 
3. Ravimi koostis - toimeaine ja abiaine 
4. Mis on originaal, mis geneeriline ravim 
5. Ravimite kõrvaltoimed, kõrvaltoimete tüübid ja vältimine 
6. Koostoimed - farmakokineetilised ja farmakodünaamilised 
7. Imendumine ja koostoimed (seedetrakti motoorika, mao 

pH, valgurikas toit, komplekside moodustumine) 
8. Ravimtaimed 
9. Toidulisandid (vitamiinid, mineraalained) ja seadusandlus 
10. Toidulisandite ja ravimtaimede kombineerimine, 

õigeaegne manustamine, valimine jne 
11. Koostoime ja erinevad koostoime liigid 
12. Toidulisandid, ravimtaimed, ravimid ja nendevahelised 

koostoimed 
13. Ravimite mõju kehakoostisele - lihasmass, 

vedelikuprotsent, rasvaprotsent, luumass 
14. Erinevate dieetide mõju ravimitele (valgurikas, 

rasvhapeterikas dieet jne) 
15. Ensüümid (pro- ja prebiootikumid) 
16. Kust leida infot (veeb, ravimiamet) 

Meetodid Loeng, arutelu, juhtumi analüüs, test 

Iseseisev töö 1. Juhtumianalüüs (õppija analüüsib ravimite koostoimet 
toitudega, kasutades tõenduspõhiseid allikaid info 
leidmiseks) 

2. Loetud allika põhjal kirjalikult koolitajale küsimuse 
esitamine 

3. Test  

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Soovituslik kirjandus: 

• Zilmer, Karelson, Vihalemm, Meditsiiniline biokeemia I ja 
II 

• Teadusuuringutele (viide vastava materjali juures), mille 
viide on avaldatud teadusandmebaasis PubMed või EBSCO 
Host 

• Mason, Dietary supplements 
• Zilmer, et al., Inimkeha põhilised biomolekulid 



Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, iseseisvate tööde esitamine ja testi 
sooritamine (positiivseks soorituseks vastab õppija õigesti 
vähemalt 60% küsimustest) 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I 

 
 
 

Tippsportlase toitumine 

Maht 52 ak tundi, sh 36 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Teele Tiidt, Snezana Stoljarova 

Eesmärk Õppeaine läbinul on teadmised peamistest sportlase 
toidumotivatsiooni ja -valikute teguritest ning harjumuste 
kujunemise ja muutmise protsessist. Koolituse tulemusena oskab 
õppija vastavalt sportlase eesmärkidele ja kehalise aktiivsuse 
tasemele koostada tegevuskava, anda toitumisjuhised, koostada 
menüü ja vajadusel nõustada toidulisandite kasutamise osas.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• hindab sobivate vahendite ja meetodite abil kliendi 

toitumise, söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse taseme 
ning määrab kliendi energiabilansi ja -vajaduse; 

• analüüsib toitumisprogrammi abil kliendi menüüd ning 
koostab tasakaalustatud ja tõenduspõhistele 
toitumissoovitustele vastava näidismenüü; 

• selgitab lähtuvalt toidutarbimise analüüsist ja kehalise 
aktiivsuse tasemest välja toidutõhustamise vajaduse ja 
soovitab vajalikke toidutõhustamise meetodeid ning 
toidulisandeid; 

• annab soovitusi lähtuvalt kliendi kehalise aktiivsuse 
tasemest ja tervislikust seisundist kehamassi ja -koostise 
korrigeerimiseks; 

• annab kliendile juhiseid toidu valimiseks, valmistamiseks 
ja säilitamiseks; 

• kasutab toitainete kohta informatsiooni leidmiseks 
sobivaid andmeallikaid;  

• nimetab peamised toidumotivatsiooni  ja sportlaste 
saavutusmotivatsiooni mõjutavad tegurid; 

• selgitab, kuidas mõjutavad toiduvalikuid bioloogilised, 
sotsiaalsed, kultuurilised ja psühholoogilised tegurid;  

• kirjeldab sportlase söömiskäitumist (sh söömishäireid) 
saavutusmotivatsiooni kontekstis;   

• juhendab klienti, kuidas seada eesmärke, koostada 
tegevuskava ja tegevuskava järgida; 



• selgitab harjumuste kujunemist ja harjumuste muutmise 
protsessi.  

Läbitavad teemad 1. Toitumise, söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse taseme 
hindamine 

2. Energiavajaduse ja -bilansi hindamine lähtuvalt 
harrastatava spordiala valikust ja koormuse tasemest  

3. Tõenduspõhised toitumissoovitused- ja programmid 
4. Menüüanalüüsi ja näidismenüü koostamine 
5. Toidutõhustamise meetodid ning vajaduse 

väljaselgitamine  
6. Toidulisandid 
7. Kehamassi- ja koostise korrigeerimine 
8. Toidu valimise, valmistamise ja säilitamise põhimõtted 
9. Lubatud ja lubamatud ained 
10. Informatsiooni otsimine ja andmeallikate valik 
11. Toidumotivatsioon ja toiduvalikud 
12. Sportlaste saavutusmotivatsioon ja toiduvalikuid 

mõjutavad tegurid 
13. Teekond tervislikust toitumisest häiritud 

söömiskäitumiseni, sh söömiskäitumise mõjutajad nagu 
keha suuruse tajumine, keha objektiviseerimine, kehaga 
rahulolematus, dieedipidamine ja perfektsionism 

14. Eesmärkide seadmise üldpõhimõtted, tegevuskava 
koostamine ja nende rakendamine söömiskäitumise 
reguleerimisel 

15. Söömiskäitumisega seotud harjumuste kujunemine ja 
kujundamine, sh kommunikatsioon toitumisnõustamise 
protsessis 

Meetodid Loeng, seminar, arutelu, grupitöö, ülesanne, ettekanne, test 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega, ülesanne, ettekanne, test 

Õppematerjalid Loengumaterjalid, ülesannete lehed 
 
Soovituslik kirjandus: 

• Burke, L., Deakin, V. Clinical Sports Nutrition.2015. 
• Jeukendrup, A., Gleeson, M. Sport Nutrition. An 

Introduction to Energy Production and Performance. 2010. 
• Saarsalu. S., Virkus, L. Sportlase toitumise käsiraamat. 

2017. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, testi sooritamine ning iseseisvate tööde 
esitamine 



Eeldusained Toitumisõpetus, toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine, liikumissoovitused ja kehalise aktiivsuse mõju 
tervisele, tervisesportlase toitumisnõustamine 

 
 
 

Hapendatud toidud ja kääritatud joogid 

Maht 13 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Rain Kuldjärv  

Eesmärk Õppeaine läbinul on alusteadmised toidu fermenteerimisest, 
fermenteerimist läbi viivatest mikroorganismidest ja 
fermenteeritud toitude omadustest ning aedviljade hapendamise ja 
kombucha valmistamise kogemus. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• mõistab fermentatsiooni protsesse ning fermenteeritud 

toidu erinevust mitte fermenteeritud toidust;  
• teab fermentatsioone läbiviivate mikroorganismide 

elutegevuse protsesse ning peamisi fermentatsioonil 
tekkivaid metaboliite;  

• tunneb peamisi toidu fermenteerimise viise;  
• eristab erinevaid turul olevaid fermenteeritud tooteid;  
• mõstab fermentatsiooni tähtsust toidu tootmisel ja 

säilitamisel;  
• oskab hapendada aedvilju ja valmistada kombuchat.   

Läbitavad teemad 1. Fermentatsiooni protsess 
2. Fermentatsiooni ajalugu ja erinevad tuntumad tooted 
3. Erinevad fermentatsiooni liigid 
4. Erinevad fermentatsiooni läbi viivad mikroorganismid 
5. Fermentatsiooni tingimused 
6. Fermenteeritud toidu toitaineline koostis 
7. Fermenteeritud toitude järeltöötlus ning säilivusaeg 
8. Erinevad fermenteeritud toidud jaekaubanduses 
9. Tervisealased väited 

Meetodid Loeng, praktiline töö, kirjalik töö, test 

Iseseisev töö 1. Aedviljade hapendamine ja kombucha valmistamine 
2. Kirjalik töö 
3. Test  

Õppematerjalid Loengumaterjalid, praktilise töö juhendid 



Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, testi sooritamine ning iseseisvate tööde 
esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Dietoloogia II osaained 
 
 

Südame-veresoonkonnahaigused ja toitumine 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Ruth Kalda, Kärt Jalajas  

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade olulisemate südame-
veresoonkonnahaiguste riskiteguritest: hüpertensioon ja 
düslipideemiad ja nende mittefarmakoloogilisest ravist.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb ära südame-veresoonkonnahaiguste põhilised 

sümptomid; 
• nimetab südame-verseoonkonnahaiguste riskitegurid ja 

ennetamise põhiprintsiibid; 
• arutleb, kuidas nõustada kliente oluliste südame-

veresoonkonnahaiguste riskitegurite ja südame tervist 
toetava toitumise osas.  

Läbitavad teemad 1. Hüpertensioon 
2. Düslipideemiad 
3. Südame tervist toetavad toitumissoovitused 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö 

Iseseisev töö Artikli läbitöötamine enne koolitust, menüü koostamine 

Õppematerjalid Loengumaterjal 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja grupitöös osalemine 

Eeldusained Inimese anatoomia ja füsioloogia; toitumise biokeemia I 

 
 



 
Paastumine 

Maht 13 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Silva Soobik, Natalia Trofimova  

Eesmärk Õppeaine läbinu teab erinevaid paastumise viise, näidustusi ja 
vastunäidustusi, nende mõju ja toimemehhanisme organismile 
ning oskab planeerida organismi ettevalmistamist paastuks, 
meetodeid ja toetavaid protseduure paastumise ajal ning paastust 
väljumist. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• nimetab erinevaid paastuliike, paastu toimemehhanisme 

organismile; 
• kirjeldab paastu näidustusi ja vastunäidustusi; 
• valib konkreetsele inimesele sobiliku paastu stiili ning 

planeerib paastumist selle kõigis etappides.  

Läbitavad teemad 1. Paastumise mõju kehale  
2. Paastumise näidustused ja vastunäidustused 
3. Erinevad paastumise liigid, läbiviimise metoodikad ja 

põhivõtted  
4. Pärimusmeditsiini vaade paastumisele (idameditsiini sh 

Tiibeti meditsiini näitel) 
5. Paastu ja seda toetavate protseduuride planeerimine ja 

selle läbiviimise metoodikad 

Meetodid Loeng, arutelu, kogemusõpe, ettekanne 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Üks järgnevatest raamatutest omal valikul:  

• S. Bregg „Nälgimise ime“,  
• Natalia Trofimova „Paastuga terveks“, 
• Arnold Ehret „Eluküsimused, Tervislik toitumine ja 

paast“. 

Iseseisev töö 1. Praktiline paastu läbi tegemine enda valitud viisil 
2. Ettekanne paastu teostamisest ja oma kogemusest 

(paastumise aeg; paastu liik ja selle valiku põhjendus, 
teostamise kirjeldus, isiklik füüsiline ja vaimne kogemus, 
kokkuvõte, mis läks hästi ja mida teeks teisiti) 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö läbi tegemine ning ette 
kandmine 



Eeldusained Puuduvad 

 
 

Maksa ja sapiteede haigused ning toitumine 

Maht 39 ak tundi, sh 28 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Maarja Lember, Ülle Hõbemägi 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade maksa ja sapiteede haiguste 
klassifikatsioonist, etioloogiast ja patofüsioloogiast, 
toitumissoovitustest maksa ja sapipõie probleemide korral ning 
detoksifikatsiooni alustest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• omab ülevaadet sagedasemate maksa ja sapiteede 

haiguste etioloogiast ja patofüsioloogiast; 
• nimetab käsitletavate haiguste mõju toitumuslikule 

seisundile; 
• annab toitumissoovitusi sagedasemate maksa ja sapipõie 

probleemide ja haiguste korral; 
• omab ülevaadet detoksifikatsiooni olemusest; 
• kirjeldab erinevaid detoksifikatsiooni ehk detoksi faase, 

neid aktiveerivaid-inhibeerivaid tegureid ja faaside 
toetamise toitumuslikke faktoreid; 

• koostab individuaalse detoksplaani, valides sobiva 
lähenemise ja toidud. 

Läbitavad teemad 1. Ülevaade maksa, sapipõie ja sapiteede anatoomiast ja 
funktsioonist 

2. Sagedasemate maksa ja sapiteede haiguste klassifikatsioon 
ning ülevaade etioloogiast ja patofüsioloogiast 

3. Kroonilised maksa haigusseisundid, sh mittealkohoolne 
maksahaigus ja alkohoolne maksahaigus 

4. Käsitletavate haiguste mõju toitumuslikule seisundile 
5. Toitumissoovitused maksa ja sapipõie probleemide korral 
6. Toksiline keskkond, ekso- ja endobiootikumid (mõisted, 

kirjeldus, input vs output) 
7. Ksenobiootikumide metabolism: organismi sattumise teed, 

edasine metabolism, bioakumulatsioon, eritus 
8. Detoksifikatsiooni faaside kirjeldus: I, II, III faas ja neid 

aktiveerivad-inhibeerivad tegurid, faaside toetamise 
toitumuslikud faktorid 

9. Maks kui tähtis detoksifikatsiooni organ 



10. Metaboolne, individuaalne detoksplaan: anamneesi 
võtmine ja võtmefaktorid, 6R lähenemine, toit ja 
lisatoitained detoksifikatsiooni parandamiseks 

11. Praktilised näited: östrogeenide metabolismi parandamine; 
hallituse toksiinide detoks 

Meetodid Loeng, arutelu, kirjalik töö, praktikum 

Iseseisev töö 1. Kirjalik töö, milles õppija: 
a. Koostab ülevaate erinevatest detokskuurides 

kasutatavatest võtetest; 
b. Selgitab ja põhjendab oma seisukohta; 
c. Toob välja, mis kontekstis on need võtted sobivad 

või mittesobivad, kasutud või kahjulikud. 
2. Praktikum: juhtumi lahendamine ja arutelu paaristööna. 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Soovituslik kirjandus: 

• WHO raport “Endocrine Disrupting Chemicals”, 2012.  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78102/ 
WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf 

• Tõnu Püssa. „Principles of Toxicology“ 
• Romilly E. Hodges, Deanna M. Minich. Modulation of 

Metabolic Detoxification. Pathways Using Foods and 
Food-Derived Components: A Scientific Review with 
Clinical Application. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I; seedimise anatoomia ja 
füsioloogia 

 
 

Imikute ja väikelaste toitmise vead ja nendest 
tingitud terviseprobleemid 

Maht 13 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Oivi Uibo  

Eesmärk Õppeaine läbinu teab, milline on imikute eakohane toitmine, 
millised on imikute ja väikelaste toitmisega seotud enamlevinud 
vead ja erinevad terviseprobleemid ning ravivõimalused. 



Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab imikute eakohase toitmise soovitusi, tuginedes 

Euroopa Lastegastroenteroloogide, Hepatoloogide ja 
Toitumisteadlaste Ühingu – European Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 
ESPGHAN- juhistele; 

• mõistab imikute ja väikelaste toitmisega seotud 
terviseprobleeme; 

• annab imikute ja väikelaste toitmisega seotud 
terviseprobleemide käsitlemiseks soovitusi. 

Läbitavad teemad 1. Imikute eakohane toitmine 
2. Toitmise ja toiduga seoses olevad terviseprobleemid 

imikutel ja väikelastel (toitmise vead ja sellest tulenevad 
terviseprobleemid: toidu tagasiheide, oksendamine, 
kõhulahtisus, kõhukinnisus, mittepiisav või puuduv 
kaaluiive, kõhnumine, toitainetepuudused: B12-vitamiini 
puudus, rauapuudus jm.) 

3. Haiguslugude arutelu 

Meetodid Loeng, arutelu 

Iseseisev töö Töötada enne koolitust läbi lisamaterjal ning sõnastada 
koolituspäevaks 1-2 küsimust. 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• Ü. Einberg, K.Köbas, T. Pohlak, R. Raukas, O. Uibo, T. 
Voor. „Imiku ja väikelapse toitmine. Nõuanded 
lapsevanematele“. 2020. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumine erinevates vanusegruppides ja 
vahetustega tööaja korral; toitumuse hindamise meetodid 

 
 

Seedeprobleemid 

Maht 52 ak tundi, sh 36 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Ülle Hõbemägi  

Eesmärk Õppeaine läbinu omab ülevaadet erinevate seedetraktiga seotud 
haigusseisundite olemusest, tekkepõhjustest ja nende toidu ja 



elustiiliga leevendamise võimalustest ning haigusseisundi 
põhistest dieetidest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• kirjeldab seedetraktiga seotud haigusseisundite olemust, 

tekkepõhjuseid ja nende toidu ja elustiiliga leevendamise 
võimalusi; 

• omab ülevaadet haigusseisundi põhistest dieetidest; 
• lähtudes haigusseisundi olemusest ja tekkepõhjustest, 

juhendab ja annab soovitusi selle toidu ja elustiiliga 
leevendamise võimaluste kohta. 

Läbitavad teemad 1. Soole ärritussündroom, sh SIBO, SIFO 
2. Gastriit 
3. Reflukshaigus 
4. H. Pylori infektsioon 
5. Kandida ülekasv 
6. Põletikulised soolehaigused 
7. 7R lähenemine 

Meetodid Loeng, arutelu, kirjalik töö, ettekanne, juhtumipõhine paaristöö  

Iseseisev töö 1. Kirjalik grupitöö ja ettekanne, milles õppija: 
• Valib ühe dieetidest: paleo (2 peale), SCD (2), 

eliminatsiooni dieet (3), gluteenivaba dieet (1)  
• Teeb lühi-ettekande teemal, “... dieet, selle näidustus 

IBS puhul ja võimalikud toitumuslikud puudujäägid”  
• Kirjeldab lühidalt konkreetse dieedi olemust ja 

võimalikku kasu seoses IBS-ga  
• Toob välja võimalikud toitumuslikud puudujäägid ja 

lahendused  
2. Individuaalne kirjalik töö 

• Missugust toitumuslikku lähenemist ja taimset 
lisatoetust pead efektiivseks kandida ülekasvu puhul ja 
miks? Lisa allikad. 

• Koostab 1 päeva näidimenüü  
3. Juhtumipõhine paaristöö klassis 7R sammu metoodikat 

kasutades 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Tutvuda erinevate haiglate koostatud patsiendi infomaterjalidega: 

• https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-
kategooria/haigused/ 

• https://www.kliinik.ee/haiguste_abc 
• https://www.itk.ee/patsiendile/patsiendi-

infomaterjalid/haigused/soole-arritussundroom 



Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisvate tööde esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; dietoloogia I 

 
 

FODMAP dieet 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Ülle Hõbemägi 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade FODMAP dieedi olemusest, selle 
sihtgrupist, dieedi läbi viimisest ja pikaajalisest söömise 
planeerimisest dieedi järgselt. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• kirjeldab FODMAP dieedi olemust kliendile; 
• mõistab dieedi toimimise põhimõtteid, otstarvet ja 

tulemusi; 
• tunneb kliendi kaebuste alusel ära, kes on FODMAP dieedi 

sobilik kandidaat; 
• juhendab dieedi pidamist; 
• koostab tervisliku madala FODMAP-tasemega menüü; 
• annab kliendile FODMAP taseme analüüsi põhjal 

pikaajalisi soovitusi. 

Läbitavad teemad 1. FODMAP dieedi ülevaade ja mis on FODMAP-id 
2. Sobilik klient FODMAP dieedile 
3. Dieedi põhimõtted- kuidas, mis alustel ja kui kaua dieeti 

rakendada 
4. Söömise kujundamine peale ranget eliminatsiooni 
5. Lisatoetus soovitud eesmärkide saavutamiseks 

Meetodid Loeng, arutelu, juhtumi analüüs 

Iseseisev töö 1. Juhtumi analüüs 
2. Ühe päeva näidismenüü madala FODMAP sisaldusega kas 

sega- või taimetoidulisele inimesele või veganile 

Õppematerjalid Loengumaterjal 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; toitumise biokeemia I 

 



 
Reumatoloogilised haigused ja toitumine 

Maht 26 ak tundi, sh 18 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Jaanika Tapver, Julia Kotsetkova, Kristel Ehala-Aleksejev  

Eesmärk Õppeaine läbinu omab ülevaadet erinevatest reumatoloogilistest 
haigustest, kus toitumine omab nii haiguse ennetavat kui ka 
leevendavat toimet ning toidu põletikulise indeksiga seotud 
toitumissoovitustest. Ühtlasi tunneb koolituse läbinu 
toitumisterapeutide töö aluseks olevat podagrahaige 
toitumisjuhist, mõistab kusihappe teket ja ülesandeid organismis, 
hüperurikeemia põhjuseid, tagajärgi ja ravi baaspõhimõtteid, 
osteoporoosipuhuse toitumise põhimõtteid ning oskab anda 
hüperurikeemia ja osteoporoosi korral rakendatavaid 
toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• loetleb erinevate reumatoloogiliste haiguste tunnused; 
• mõistab kusihappe ainevahetust organismis; 
• loob seosed hüperurikeemia ja erinevate 

terviseprobleemide (sh.podagra) tekke vahel; 
• analüüsib toitumisteraapia vajadust kusihappe erinevate 

väärtuste korral; 
• nimetab lähtuvalt haigusest toitumissoovitused ravi 

toetamiseks ja ennetamiseks; 
• kasutab toidu põletikulise indeksi (DII) tööriista 

liigesehaigustega klientide nõustamisel. 

Läbitavad teemad 1. Reumatoloogilised haigused  
a. autoimmuunsed liigeshaigused 
b. süsteemsed sidekoehaigused  
c. metaboolsed haigused 

2. Haiguste ennetamine toitumise abil 
3. Kusihappe teke ja ülesanded organismis 
4. Hüperurikeemia põhjused ja tagajärjed organismis 
5. Hüperurikeemia ravi baaspõhimõtted 
6. Hüperurikeemia korral rakendatavad toitumissoovitused 
7. Toidu põletikuline indeks 

a. Põletikuvastased toiduained 
b. Põletikku soodustavad toiduained 
c. Põletikuindeksi kasutamine toitumissoovitustes 

8. Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Podagrahaige 
toitumisteraapia juhise“ tutvustus 



9. Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Osteoporoosi 
ennetava toitumise juhis“ tutvustus  

Meetodid Loeng, arutelu, juhtumi analüüs, test 

Iseseisev töö Juhtumi analüüs; kirjanduse lugemine 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Podagrahaige 
toitumisteraapia juhis“ 

• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Osteoporoosi 
ennetava toitumise juhis“ 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, testi sooritamine ning iseseisva töö 
esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I; inimese anatoomia ja 
füsioloogia 

 
 

Aneemiad ja toitumine 

Maht 9 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Siret Saarsalu  

Eesmärk Õppeaine läbinu tunneb erinevaid aneemialiike, nende 
sümptomeid, võimalikke põhjuseid ja oskab anda vastavaid 
toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• kirjeldab erinevate aneemialiikide olemust, sümptomeid ja 

põhjuseid; 
• nimetab lähtuvalt haigusest toitumissoovitused ravi 

toetamiseks ja defitsiitide ennetamiseks.  

Läbitavad teemad 1. Rauavaegusaneemia 
2. Megaloblastiline aneemia 

a. Folaadivaegusaneemia 
b. Vitamiin B12 defitsiitne aneemia 

3. Pernitsioosne aneemia 
4. Kroonilise haigusega kaasnev aneemia 
5. Autoimmuunne hemolüütiline aneemia 
6. Lapseea aneemiad 

Meetodid Loeng, arutelu 



Iseseisev töö Kliendijuhise koostamine 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I 

 
 

Metaboolne sündroom ja diabeet 

Maht 26 ak tundi, sh 16 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Anneli Rätsep, Jaanika Tapver 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab diabeediga kliendile menüü koostada ja 
määrata selle alusel insuliini doosi, anda toitumisjuhiseid 
erinevatele diabeetikute sihtrühmadele ning rakendada käitumist 
muutvaid teooriaid metaboolse sündroomiga kliendile vajalike 
muudatuste elluviimiseks.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab tõenduspõhiseid diabeeti ennetavaid toitumise 

põhimõtteid; 
• arvutab insuliini doosi ja süsivesikute suhte, arvestades 

valkude ja rasvadega menüüs; 
• tutvub diabeedihaigele mõeldud meditsiiniseadmetega; 
• koostab diabeediga kliendilt saadud lähteandmete põhjal 

menüü;  
• teeb kokkuvõtte diabeediga klientide sihtrühmapõhistest 

ravijuhistest; 
• rakendab käitumist muutva teooria mudelit metaboolse 

sündroomiga kliendi puhul. 

Läbitavad teemad 1. Diabeedi ennetuse ja ravi tõenduspõhised toitumise 
eripärad 

2. Insuliini doosi ja süsivesikute suhte arvutamine 
3. Praktiline tutvumine diabeedihaigetele mõeldud 

meditsiiniseadmetega  
4. Diabeediga kliendile menüü koostamine 
5. Sihtrühmapõhised juhised diabeedihaigetele (lapsed, 

rasedad, eakad) 
6. Käitumist muutvad teooriad ja nende rakendamine 

metaboolse sündroomiga kliendi puhul 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö, seadmetega tutvumine, diabeedihaige 
kogemuslugu, toitumisjuhise ja menüü koostamine, iseseisev 
kirjanduse läbitöötamine  



Iseseisev töö Kirjaliku kokkuvõtte koostamine sihtrühmapõhistest diabeedi 
ravijuhistest 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 
Bell KJ, Toschi E, Steil GM, Wolpert HA. (2016). Optimized 
mealtime insulin dosing for fat and protein in type 1 diabetes: 
application of a model based approach to derive insulin doses for 
open loop diabetes man. Diabetes Care 2016; 39:1631–1634 
 
Standards of Medical Care in Diabetes—2021. American Diabetes 
Association. Diabetes Care 2021 Jan; 
 
2.tüüpi diabeedi mittefarmakoloogiline ravi (www.ravijuhend.ee) 

Sooritamise nõuded Positiivse soorituse tingimuseks on osalemine auditoorsel 
õppetööl vähemalt 75% ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; toitumuse hindamise meetodid; toitumise biokeemia 
I; seedimise anatoomia ja füsioloogia 

 
 

Naha, juuste ja küünte tervis ning toitumine 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Jaanika Tapver 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab sagedamini esinevate nahaprobleemide 
olemust ning oskab anda eluviisi- ja toitumissoovitusi lähtuvalt 
naha, küünte ja juuste tervisest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• loob seoseid naha, küünte ja juuste ehituse ning nende 

tervisele oluliste toitainete vahel; 
• omab ülevaadet sagedamini esinevatest juuste- ja 

nahaprobleemidest ning nende olemusest; 
• mõistab toitumise ning eluviiside mõju naha ja juuste 

tervisele; 
• annab naha ja juuste tervisest lähtuvaid eluviisi- ja 

toitumissoovitusi; 
• pakub välja toimivaid lahendusi praktilisest klienditööst 

pärinevate näidete varal; 
• nõustab järgmiste seisunditega kliente: akne, atoopiline 

dermatiit, rosaatsea, kuperoosa, seborröa, psoriaas ja naha 
vanenemine, juuste väljalangemine, nõrgad küüned. 



Läbitavad teemad 1. Sagedamini esinevad juuste- ja nahaprobleemid, nende 
olemus ning nende kulgu mõjutavad faktorid ning 
toitumine nende seisundite korral: psoriaas, dermatiit, 
ekseem, kandidoos, akne, hormonaalne akne, kuperoosa, 
rosaatsea, pigmendilaigud, kortsud ja naha kuivus, liigne 
karvakasv, juuste hõrenemine 

2. Eluviis ja toiduvalikud lähtuvalt naha ja juuste tervisest 
ning nende parandamisest 

3. Praktilises klienditöös positiivset muutust loonud 
lahendused reaalsete kliendijuhtumite baasil 

4. Naha ehitus ja toitained 
5. Juuste tervisele ja väljalangemise ennetuseks vajalikud 

toitained 
6. Küünte tervisele vajalikud toitained ja nende puudusest 

tingitud küüneprobleemid 
7. Naha, küünte ja juuste toidulisandite ohud 

Meetodid Loengud, arutelu, iseseisev tõenduspõhise materjali otsimine 

Iseseisev töö Teaduskirjanduse põhjal kirjaliku ülevaate koostamine konkreetse 
nahaseisundi kohta 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Artiklid: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6380979/  
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/3/870/htm  

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I; inimese anatoomia ja 
füsioloogia 

 
 

Vähk ja võimalikud toitumissoovitused 

Maht 13 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Ülle Hõbemägi 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade toitumise rollist vähihaiguse 
ennetusel, aktiivravi ajal ja taastekke riski vähendamisel.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• kirjeldab toidu seost ja mõju vähihaiguse riskifaktorina; 
• omab ülevaadet toitumise ja elustiili ABC-st vähihaiguste 

ennetuses; 



• annab individuaalselt sobivaid toitumissoovitusi aktiivravi 
ajal kõrvaltoimete leevendamiseks; 

• soovitab vähivastase toimega taimi menüü rikastamiseks; 
• omab ülevaadet organismi vajadustest vähi kui kroonilise 

haigusega elades. 

Läbitavad teemad 1. Toidu osa üldtervise tagamisel 
2. Toidu ja elustiili roll vähihaiguse tekkel 
3. Toiduga sekkumine aktiivravi kõrvaltoimetest lähtuvalt 
4. Vähivastase toimega köögi-ja puuviljad, fütotoitained, 

mikrotoitained 
5. Toit kui osa vähi taastekke riskifaktorist 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö 

Iseseisev töö Grupitöö, milles õppija: 
• töötab läbi vähi ja toitumise alase teadusartikli ning teeb 

sellest kokkuvõtte; 
• esitab peamise sõnumi teistele kursusekaaslastele. 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• Katrin Sak, 2013 “Toit ja Vähk” 
• Royal Marsdeni haigla, 2015 “Kokaraamat vähihaigetele” 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus 

 
 

Psüühikahäired ja võimalikud toitumissoovitused 

Maht 13 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Ere Vasli 

Eesmärk Õppeaine läbinu mõistab erinevate psüühikahäirete mõju inimese 
elukvaliteedile ning oskab lähtuvalt kliendi eripärast anda 
tervislikku seisundit toetavaid toitumisjuhiseid. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• nimetab sagedamini esinevaid psüühikahäireid ja nende 

peamisi tunnuseid; 
• lähtub kliendiga kontakti ja usaldusliku suhte loomisel 

kliendi eripärast; 
• aitab kliendil püstitada haigust ja raviseisundit 

arvestavad, realistlikud ja tervist toetavad eesmärgid; 



• annab kliendile vastavalt püstitatud eesmärkidele 
tasakaalustatud toitumisjuhised ja koostab tegevuskava, 
arvestades kliendi individuaalseid (vaimse tervise 
seisundit) ja haiguspuhuseid vajadusi.  

Läbitavad teemad 1. Ülevaade sagedamini esinevatest psüühikahäiretest ja 
nende peamistest tunnustest:  

a. ärevushäire;  
b. depressioon; 
c. autism ja pervasiivsed arenguhäired;  
d. aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH);  
e. skisofreenia; 
f. dementsus. 

2. Psüühikahäiretega inimeste tervisliku seisundi toetamine 
toitumuslike soovituste abil 

Meetodid Loeng, arutelu 

Iseseisev töö Koolitusmaterjali läbi töötamine 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Neurodegeneratiivsed haigused 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Pille Javed 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade neurodegeneratiivsete haiguste 
levikust ja sümptomitest ning tõenduspõhistest 
toitumissoovitustest. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• loetleb  sageli ja harva esinevaid neurodegeneratiivseid 

haigusi; 
• nimetab võimalikke riske neurodegeneratiivsete haiguste 

puhul; 
• annab neurodegeneratiivse haigusega kliendile 

asjakohaseid toitumissoovitusi. 

Läbitavad teemad 1. Sageli esinevad neurodegeneratiivsed haigused 
(dementsus, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi), 



epidemioloogia ja patoloogia, haiguste levik, kulg ja 
sümptomid 

2. Harva esinevad neurodegenratiivsed haigused 
3. Eluviis, toitumine ja toidulisandid neurodegeneratiivsete 

haiguste puhul (riskid ja lahendused) 
4. Juhtumipõhised toitumissoovitused 

Meetodid Loeng, arutelu, juhtumianalüüs, kirjalik töö 

Iseseisev töö Koostab ülevaate igapäevaselt söödavatest toiduainetest, mis 
sisaldavad neurodegeneratiivseid haigusi ennetavaid ja  
pidurdavaid vajalikke toitaineid, mis on leidnud tõenduspõhist 
kinnitust 

Õppematerjalid https://www.kliinikum.ee/narvikliinik/neuroloogia-
osakond#neurodegeneratiivsed_haigused 
 
https://www.kliinikum.ee/narvikliinik/kolleegile/42-dementsus 
 
Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi. Ravijuhend. Eesti haigekassa 
2017. Eesti Ravijuhend. RJ-G/23.1  
 
https://www.kliinikum.ee/narvikliinik/sagedasemad-haigused/ 
13-parkinsoni-tobi 
 
Lisamaterjal: 
 
1.What to Know About the MIND Diet  
https://www.webmd.com/alzheimers/what-to-know-about-mind-
diet 
 
The MIND Diet: A Detailed Guide for Beginners  
https://www.healthline.com/nutrition/mind-
diet#TOC_TITLE_HDR_9 
 
Morris MC, Wang Y, Barnes LL, et al. Nutrients and bioactives in 
green leafy vegetables and cognitive decline: Prospective study. 
Neurology 2018;90:e214-e222  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772164/ 
 
Subash S, Essa MM, Al-Adawi S, et al. Neuroprotective effects of 
berry fruits on neurodegenerative diseases. Neural Regen Res. 
2014;9(16):1557-1566.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192974/#:~: 
text=Recent%20clinical%20research%20has%20demonstrated, 
survival%2C%20neurotransmission%20and%  
20enhancing%20neuroplasticity. 

 



Avallone R, Vitale G, Bertolotti M. Omega-3 Fatty Acids and 
Neurodegenerative Diseases: New Evidence in Clinical Trials. Int 
Jmol Sci. 2019;20:4256.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6747747/ 
 
Gorji N, Moeini R, Memariani Z. Almond, hazelnut and walnut, 
three nuts for neuroprotection in Alzheimer's disease: A 
neuropharmacological review of their bioactive constituents. 
Pharmacol Res. 2018;129:115-
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29208493/ 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise epidemioloogia; dietoloogia I; 
fütotoitained ja ravimtaimed; ravimid, toidulisandid ja toit; 
sissejuhatus epigeneetikasse 

 
 

Hammaste tervis 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Grethen Teppan 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab suutervisealaseid baasteadmisi kasutada ja 
edastada nii igapäevaelus kui töös klientidega.   

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• kirjeldab hambaaugu ja 

hambakivi peamisi tekkepõhjuseid ja -mehhanisme; 
• jagab selgitusi, kuidas ennetada hamba- ja 

igemehaigusi erinevate vanuse- ja inimgruppide eripärasid 
arvesse võttes; 

• seostab toitumisviisi ja hambahaigusi nõustamistegevuses; 
• oskab anda suuhügieenialast nõu. 

Läbitavad teemad 1. Suu- ja hambahaiguste olemus ning nende ennetamise 
viisid 

2. Hambaaukude ehk hambakaariese tekkepõhjused ja -
mehhanism 

3. Hambakivi tekkepõhjused ja -mehhanism 
4. Erinevad hambakaariese tüsistused, nende 

tekkemehhanism ja sümptomaatika 
5. Hammaste patoloogiline kulumine (erosioon, abrasioon, 

atritsioon, abfraktsioon)  
6. Hammaste fluoroos kui enimlevinud arenguline häire 
7. Toitumisviisi mõju hammaste tervisele (suhkrukell, 

happelisus jne) 



8. Hammaste ja igemete tervishoid ning toitainete vajadus 
raseduse ja imetamise ajal 

9. Kuidas aidata ära hoida hamba- ja igemehaigusi erinevatel 
vanuse- ja inimgruppidel 

10. Suuõõne tervise mõju üldtervisele ja vastupidi 
11. Suutervist puudutavad sagedasemad küsimused: 

hambapasta ja -harja valik, hammaste õigesti pesemise 
viis, hambavahede puhastamise olulisus; mõisted fluoriid 
ja ksülitool  

Meetodid Loeng, arutelu, õppevideo 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega ja õppevideode vaatamine 

Õppematerjalid Slaidid koduseks ettevalmistuseks ning loenguslaidid; õppevideod 
suuhügieenitoodete ja hügieeniprotseduuride kohta 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Alatoitumus ja toitumisteraapia roll 

Maht 13 ak tundi, sh 10 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Maarja Lember 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab alatoitumusliku seisundi tüüpe, tunnuseid 
ning väljakujunemise põhjuseid. Õppija oskab tuvastada 
alatoitumust ning anda tõenduspõhiseid toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• nimetab alatoitumuse erinevaid tüüpe ning nende 

väljakujunemise põhjuseid; 
• tuvastab alatoitumuse, sh laste alatoitumuse ehk 

kasvupeetuse; 
• kirjeldab alatoitumuse patofüsioloogiat; 
• annab alatoitumuse korral sobivaid suukaudseid toitumis- 

ja toidusoovitusi; 
• saab ülevaate alatoitumuse praktilisest käsitlusest. 

Läbitavad teemad 1. Alatoitumuse erinevad tüübid ja levimus 
2. Ülevaade alatoitumuse patofüsioloogiast 
3. Kahheksia 
4. Sarkopeenia 
5. Laste alatoitumus ehk kasvupeetus ning selle orgaanilised 

ja mitte-orgaanilised põhjused 
6. Alatoitumuse tuvastamine 



7. Alatoitumuse käsitlus, sh suukaudsed toitumis- ja 
toidusoovitused alatoitumuse korral 

Meetodid Loeng, arutelu 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega, loetu põhjal küsimuste ettevalmistamine, 
test 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• ESPGHAN 2022 A Practical Approach to Identifying 
Pediatric Disease-Associated Undernutrition: A Position 
Statement from the ESPGHAN Special Interest Group on 
Clinical Malnutrition 
https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2022/05000/ 
A_Practical_Approach_to_Identifying_Pediatric.28.aspx 

• Lancet 2021: Management of disease-related malnutrition 
for patients being treated in hospital 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ 
PIIS0140-6736(21)01451-3/fulltext 

• NICE 2017 Nutrition support for adults: oral nutrition 
support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. LK 
10- 37 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg32/resources/ 
nutrition-support-for-adults-oral-nutrition-support-enteral-
tube-feeding-and-parenteral-nutrition-pdf-975383198917  

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja testi sooritamine, vastates õigesti 
vähemalt 80% küsimustest 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumuse hindamise meetodid; toitumise 
biokeemia I; seedimise anatoomia ja füsioloogia 

 
 

Uni ja ööpäevarütm 

Maht 9 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Heisl Vaher 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab toitumise planeerimisel arvestada 
ööpäevarütmi mõjuga inimese organismile ning mõistab und 
mõjutavate faktorite ja kosutava une olulisust inimese 
elukvaliteedile ja tervisele. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• nimetab und mõjutavaid faktoreid ning hea une eeldusi; 



• mõistab kvaliteetse une olulisust ning selle mõju inimese 
igapäevaelu kvaliteedile ning tervisele; 

• selgitab tsirkadiaan- ehk ööpäevarütmi mõju inimesele; 
• pöörab tähelepanu ja vajadusel kogub andmeid seoses 

kliendi unega; 
• nõustab vajadusel klienti tervist säästvate ja parandavate 

eluviiside järgimisel. 

Läbitavad teemad 1. Uni, une olulisus ja ülesanded 
2. Unetsüklid ja -staadiumid 
3. Und mõjutavad faktorid 
4. Unehügieeni üldisemad teadmised, sh soovitused kosutava 

une tagamiseks ja multimeediavahendite kasutamise faktor 
5. Unehäired 
6. Vähese une mõju inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele  
7. Tsirkadiaan- ehk ööpäevarütm ning selle mõju inimesele 

(hormoonide tootmine ja neuroendokriinsed protsessid une 
mõjutajana; energiatase, seedimine, ainevahetus)  

8. Uni ning vahetustega töö ehk kui loomulik rütm on 
häiritud ning selle mõju inimese vaimsele ja füüsilisele 
tervisele 

9. Spordispetsiifiline käsitlus: parim aeg treenimiseks 
lähtuvalt ööpäevarütmist; une roll taastumisel; millega 
arvestada viimase toidukorra puhul enne magama 
minemist 

Meetodid Loeng, arutelu 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Naise tervis: hormoonid ja toitumine 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Ülle Hõbemägi 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab, millised on peamised hormonaalsed 
tasakaalutused, üleminekueas ja menopausis toimuvad muutused, 
milliseid probleeme võivad hormonaalsed muutused põhjustada 



ning kuidas naise hormonaalset tasakaalu ja tervist toitumise abil 
toetada. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija:  
• kirjeldab peamiste steroidhormoonide toimeid; 
• selgitab, milliseid probleeme hormonaalne tasakaalutus 

naisel eri eluperioodidel võib põhjustada; 
• jagab soovitusi, kuidas naise hormonaalset tasakaalu ja 

tervist toitumise abil toetada. 

Läbitavad teemad 1. Naise tervis ja hormonaalse tasakaalu võtmetegurid 
2. Hormonaalsest tasakaalutusest tulenevad probleemid 
3. Toitumise ja elustiiliga sekkumise võimalused 

hormonaalse tasakaalu toetamiseks  

Meetodid Loeng, arutelu 

Iseseisev töö Lühiettekande koostamine, milles õppija: 
• viib end kirjanduse abil kurssi toitumisalaste 

sekkumisvõimalustega hormonaalse tasakaalutuse puhul; 
• valmistab ette ja viib seminaris läbi lühiettekande. 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Soovituslik kirjandus: 

• Hõbemägi, Ü. Söö ja sära. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumise biokeemia I 

 
 

Viljakusprobleemid 

Maht 8 ak tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Kristel Ehala-Aleksejev  

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab anda viljakusprobleemiga kliendile 
toitumissoovitusi, mis toetavad reproduktiivtervist. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• mõistab oksüdatiivse stressi ja viljatuse vahelisi seoseid 

ning eluviisist tulenevate tegurite mõju viljakusele ja 
loote arengule; 



• nimetab viljakuse kontekstis olulised antioksüdandid ja 
toitained, mis toetavad antioksüdantide kättesaamist 
toiduga.  

Läbitavad teemad 1. Viljatus kui kasvav problem 
2. Oksüdatiivne stress ja viljatus 
3. Antioksüdandid ja vijatus 
4. Antioksüdandid ja fütotoitained meie toidulaual: peamised 

allikad ja vajadus  

Meetodid Loeng, seminar 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Autoimmuunhaigused 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Pille Javed 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab enamlevinud autoimmuunhaiguste peamisi 
sümptomeid ja oskab anda kliendist lähtuvaid soovitusi toitumise 
ja toidulisandite osas.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• mõistab autoimmuunhaiguse olemust; 
• nimetab enamlevinud autoimmuunhaiguseid; 
• annab toitumissoovitusi erinevate autoimmuunhaiguste 

puhul kliendist lähtuvalt; 
• soovitab sobiva sisaldusega toidulisandeid lähtuvalt 

kliendi seisundist. 

Läbitavad teemad 1. Autoimmuunsuse olemus 
2. Enamlevinud autoimmuunsed haigused, sh I tüüpi diabeet, 

reumatoid artriit, psoriaas, sklerosis multipleks, 
erütematoosne lupus, põletikuline soolehaigus, Addisoni 
tõbi, Sjögreni sündroom 

3. Eluviis, toitumine  ja toidutalumatused 
autoimmuunhaiguste puhul (riskid ja lahendused) 

4. Toitumissoovitused ja toidulisandid 



Meetodid Loeng, arutelu, kirjalik töö, kliendilood 

Iseseisev töö Otsib kuluefektiivsed, sobiva sisaldusega toidulisandid lähtuvalt 
kliendi seisundist 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise epidemioloogia; fütotoitained ja 
ravimtaimed; toidutalumatused ja allergiad; toitumine ja 
immuunsüsteem; ravimid, toidulisandid ja toit; sissejuhatus 
epigeneetikasse; dietoloogia I; reumatoloogilised haigused ja 
toitumine 

 
 

Kilpnäärmehaigused 

Maht 26 ak tundi, sh 22 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Pille Javed 

Eesmärk Õppeaine läbinu oskab anda erinevate kilpnäärmehaiguste puhul 
tõenduspõhiseid toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teeb vahet erinevatel kilpnäärmehaigustel ja nende 

erinevatel toitumisvajadustel; 
• annab tõenduspõhiseid toitumissoovitusi erinevate 

kilpnärmehaiguste korral. 

Läbitavad teemad 1. Tuntumad kilpnäärme häired – alatalitlus e hüpotüreoos 
(Hashimoto türeoidiit), ületalitlus e hüpertüreoos (Gravesi 
tõbi), kilpnäärme põletik e türeoidiit, struuma 

2. Kilpnäärmehaiguste epidemioloogia ja patoloogia, 
haiguste levik, kulg ja sümptomid 

3. Eluviis ja toitumine kilpnäärmehaiguste puhul (riskid ja 
lahendused) 

4. Kliendist lähtuvad toitumissoovitused 

Meetodid Loeng, arutelu, kirjalik töö 

Iseseisev töö Koostab kahe erineva kilpnärmehaiguse toitumissoovitustest 
tõenduspõhise kirjaliku ülevaate ning annab kliendijuhtumite 
näitel konkreetseid, kliendist lähtuvaid soovitusi 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 



Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; epidemioloogia; fütotoitained ja ravimtaimed; 
toidutalumatused ja allergiad; ravimid, toidulisandid ja toit; 
sissejuhatus epigeneetikasse; dietoloogia I; autoimmuunhaigused 

 
 

Sagedasemad kopsuhaigused ja toitumine 

Maht 13 ak tundi, sh 9 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Maarja Lember, Kadri Bobrovski, Siret Saarsalu 

Eesmärk Õppeaine läbinul on teadmised obstruktiivsetest kopsuhaigustest, 
tuberkuloosist, tsüstilisest fibroosist ning oskused anda 
patsiendile haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• omab ülevaadet obstruktiivsete kopsuhaiguste, 

tuberkuloosi ning tsüstilise fibroosi etioloogiast ja 
patofüsioloogiast ning käsitletavate haiguste mõjust 
inimese toitumuslikule seisundile; 

• annab haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi, sh juhendab 
patsienti tegevuskava järgimisel, toiduvalikute 
tegemisel ja valmistamisel; 

• selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja soovitab 
vajalikke toidutõhustamise meetodeid lähtuvalt 
haiguspuhusest vajadusest. 

Läbitavad teemad 1. Ülevaade obstruktiivsete kopsuhaiguste (KOK, astma), 
tuberkuloosi ja tsüstilise fibroosi etioloogiast, 
patofüsioloogiast ja käsitlusest 

2. Käsitletavate haiguste mõju toitumuslikule seisundile 
3. Haigusspetsiifilised toitumissoovitused ja 

toitumisteraapia alane sekkumine 

Meetodid Loeng, arutelu, iseseisev töö 

Iseseisev töö 1. Ravijuhendi läbi töötamine enne loengut ning kokkuvõtte 
koostamine 

2. Töö õppematerjalidega 
3. Video vaatamine 

Õppematerjalid  Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• https://www.cysticfibrosisjournal.com/action/ 
showPdf?pii=S1569 



-1993%2820%2930064-3  
• https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ 

2__ESPEN-ESPGHAN-ECFS_guidelines_on_nutrition_ 
care_for_infants_children_and_ 
adults_with_cystic_fibrosis.pdf 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 

Toidutalumatused ja allergiad 

Maht 52 ak tundi, sh 34 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Ülle Hõbemägi, Oivi Uibo, Katre Trofimov, Siret Saarsalu, Kärt 
Jalajas, Külli Holsting 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade allergiatest ja toidutalumatuse 
tüüpidest, sh histamiinitalumatus ja tsöliaakia, nende 
tekkepõhjustest ja tuvastamise protsessist ning talumatusega seotud 
problemaatikast ja toitumuslikust lähenemisest.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• diferentseerib erinevaid toidutalumatuseid ning eristab 

allergiat talumatusest ja teistest haigustest; 
• analüüsib toidutalumatuse testi vastuseid kooskõlas kliendi 

anamneesiga ja pakub välja tegevusplaani; 
• kirjeldab kliendiga töötamise protsessi toidutalumatuste 

välja selgitamiseks; 
• omab algteadmisi histamiinitalumatuse avaldumisest, 

põhjustest ja toitumuslikust lähenemisest; 
• tunneb tsöliaakia olemust, esinemissagedust, riskigruppe, 

tekkemehhanisme ja erinevaid kliinilisi väljendusi 
vanuserühmiti;  

• teab, kuidas tsöliaakiat õigeaegselt avastada ja diagnoosida;  
• nõustab gluteenivaba dieedi olemust, näidustusi ja selle 

järgimise ohtusid silmas pidades tsöliaakia diagnoosiga 
isikut gluteenivaba dieedi valikutes; 

• teeb asjakohaseid toiduvalikuid ja koostab haiguspuhuse 
menüü;  

• kirjeldab allergeene, allergia tekke põhjusi ja allergia 
muutusi elukaare jooksul; 

• eristab allergiat talumatusest ja teistest haigustest; 
• analüüsib allergia mõju organismile, elustiili mõju allergia 

tekkes ja arengus ning allergia ja toitumise seoseid; 
• tunneb võimalusi allergia testimiseks.  

Läbitavad teemad 1. Toidutalumatus: 



• toidutalumatuse mõiste, tüübid, põhjused ja väljendus; 
• IgG ja tsütotoksiline reaktsioon; 
• opioidsed peptiidid; 
• testide tulemuste tõlgendamine; 
• baaseliminatsioon. 

 
2. Histamiinitalumatus: 

• mis on histamiin ja selle toimed; 
• histamiinitalumatuse mõiste, tekke põhjused, kaebused 

ja analüüsi võimalused; 
• madala histamiini sisaldusega toitumine ja muud 

toetavad võtted. 
 
3. Tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia, selle ravi ja praktilised 

lahendused: 
• haiguse ajalugu, olemus, tekkemehhanismid ja 

esinemissagedus; 
• erinevad kliinilised väljendused; 
• riskigrupid ja diagnoosimine; 
• gluteenivaba dieedi olemus, näidustused, kestus ja 

ohud; 
• gluteenivaba dieedi korrektsuse ja ravitoime jälgimine 

tsöliaakiahaigetel; 
• praktilised juhised menüü koostamiseks ja toiduvalikute 

tegemiseks;  
• tsöliaatiku toetamine diagnoosi saamisel ja edaspidi; 
• toiduvalikute tegemine; 
• igapäevase menüü koostamisest täpsemalt; 
• kaubanduses orienteerumine toiduvalikute tegemisel. 

 
4. Allergiad: 

• allergia tekkepõhjused ja hüpoteesid; 
• allergeeni mõiste, allergia sümptomid; 
• allergia pärilikkus ja keskkonna mõju; 
• allergiariski tõstvad toitumis- ja eluviisid; 
• allergia koormus organismile; 
• allergia poolt põhjustatavad haigused ja nende riskid. 

 
5. Praktilised soovitused ja lähenemine toitumisterapeutilisest 

vaatenurgast: 
• tasakaalustatud menüü koostamine ja analüüs. 

Meetodid Loeng, grupitöö, juhtumi analüüs, esitlus, arutelu, harjutus 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega 
 
Juhtumi analüüs grupitööna 

• õppija arutleb juhtumi põhjal allergia tekkepõhjuste, 
mõju ja tuvastamisvõimaluste üle; 

• esitleb juhtumi analüüsi tulemusi. 



Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• https://tsoliaakia.ee/wp-
content/uploads/2019/03/LubatudKeelatud_10.03.19.pdf 

• https://tsoliaakia.ee/wp-
content/uploads/2019/03/LubatudKeelatud_ 
v%C3%A4rviline_tootegrupid_2018.pdf 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; seedimise anatoomia ja füsioloogia; toitumise 
biokeemia I 

 
 

Ketogeenne dieet ja epilepsia 

Maht 13 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Siret Saarsalu, Kärt Jalajas  

Eesmärk Õppeaine läbinu tunneb ketogeense dieedi olemust, juhendab 
ketogeenseks dieediks valmistumist ja selle pidamist ning koostab 
ketogeense dieedi menüü. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb erinevaid ketogeense dieedi vorme; 
• valmistab patsiendi ketogeense dieedi pidamiseks ette; 
• koostab sobiva ketogeense dieedi menüü; 
• selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja soovitab 

vajalikke toidutõhustamise meetodeid lähtuvalt 
haiguspuhusest vajadusest; 

• juhendab patsienti tegevuskava järgimisel, toiduvalimisel 
ja valmistamisel; 

• jälgib ketogeensel dieedil oleva patsiendi käekäiku.  

Läbitavad teemad 1. Ülevaade ketogeensest dieedist ja selle kasutamisest 
epilepsia ravis 

2. Ketogeense dieedi näidustused ja vastunäidustused 
3. Ketogeense dieedi valik, dieediks valmistumine ja menüü 

koostamine 
4. Ketogeensel dieedil oleva patsiendi jälgimine  

Meetodid Loeng, arutelu, harjutus, grupitöö, iseseisev töö 

Iseseisev töö Ketogeensele dieedile sobiva retsepti koostamine 



Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Soovituslik kirjandus: 

• E. Neal. Dietary Treatment of Epilepsy: Practical 
Implementation of Ketogenic Therapy. 2012. 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; toitumise biokeemia I 

 
 

Neeruhaigused ja toitumine 

Maht 26 ak tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Varje Mantsik 

Eesmärk Õppeaine läbinu teab, millised on neerude funktsioonid 
organismis, kroonilise neeruhaiguse staadiumid ja ravivõimalused 
ning oskab anda KNH-ga kliendile haiguspõhiselt 
toitumissoovitusi. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• nimetab neerude tähtsamaid funktsioone organismis,  

kroonilise neeruhaiguse (KNH) erinevaid staadiumeid ja 
KNH erinevaid ravivõimalusi (dialüüs, neerusiirdamine); 

• analüüsib toitumissoovitusi lähtuvalt kroonilise 
neeruhaiguse staadiumist; 

• selgitab KNH-ga kliendile haiguspõhiselt 
toitumissoovituste järgimise olulisust ning soola, loomse 
valgu, fosfori ja kaaliumi piiramise vajadust; 

• juhendab klienti piirangute sobitamisel menüüsse.  

Läbitavad teemad 1. Neerude anatoomia ja füsioloogia 
2. KNH erinevad staadiumid 
3. KNH ravivõimalused (peritoneaaldialüüs, hemodialüüs, 

neerusiirdamine) 
4. Toitumissoovitused KNH erinevates staadiumites 
5. Proteiinid KNH kliendi menüüs 
6. Fosforirikkad toiduained KHN kliendi menüüs 
7. Kaaliumirikkad toiduained KNH kliendi menüüs 
8. Soola ja vedeliku piiramine KNH puhul 

Meetodid Loeng, juhtumi analüüs ja arutelu 

Iseseisev töö 1. Juhtumi analüüsi lahendamine 
2. Kirjalik kokkuvõte mahus 3000-7000 tähemärki ühel 

valitud teemal, kasutades tõenduspõhiseid allikaid: 



a. KNH kliendi nõustamise (sh. toitumisalane 
nõustamine) olulisus ja  haiguse kulg 

b. KNH ja suitsetamine 
c. KNH ja alkohol 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/ 
71/kroonilise-neeruhaiguse-patsiendijuhend#bfb96ede  

• https://www.ajkd.org/action/showPdf?pii=S0272-
6386%2820%2930726-5 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; inimese anatoomia ja füsioloogia; toitumise 
biokeemia I 

 
 

Toitumine enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni 

Maht 26 ak tundi, sh 18 tundi iseseisvat tööd  

Koolitajad Maarja Lember 

Eesmärk Õppeaine läbinu omab ülevaadet bariaatrilisest kirurgiast, 
bariaatrilise operatsiooni eelsest ja järgsest toitumis- ja 
liikumisalasest käsitlusest ning oskab anda soovitusi enamlevinud 
probleemide lahendamiseks pärast bariaatrilist operatsiooni.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• teab bariaatrilise kirurgia näidustusi, vastunäidustusi, 

meetodeid ja mõju kaasuvatele haigustele;  
• mõistab, milline on bariaatrilise patsiendi toitumis- ja 

liikumisalane käsitlus enne ja vahetult pärast kirurgilist 
sekkumist;  

• tunneb bariaatrilise patsiendi pikaajalise toitumise 
põhimõtteid;  

• tunneb ära enamlevinud probleemid pärast bariaatrilist 
operatsiooni ja oskab anda esmased soovitused nende 
lahendamiseks.  

Läbitavad teemad 1. Bariaatrilise kirurgia ülevaade ja eesmärgid 
• Bariaatrilise kirurgia näidustused ja 

vastunäidustused, operatsiooni eelne hindamine  
• Erinevad operatsioonimeetodid 
• Kuidas operatsioon toimib? 
• Kaalulangus,mõju kaasuvatele haigustele 



• Bariaatriline kirurgia Eestis 
2. Toitumine ja liikumine 

• Operatsiooni eelne lühiajaline dieet 
• Toitumine vahetult pärast operatsiooni (esimesed 2 

kuud) 
• Pikaajalised toitumise põhimõtted pärast 

bariaatrilist kirurgiat (toitumise üldpõhimõtted, 
toitumuslike defitsiitide profülaktika ja selle 
olulisus)  

• Kaalutõus pärast bariaatrilist kirurgiat 
• Rasedus pärast bariaatrilist kirurgiat 

3. Enamlevinud probleemid ja toitumisprobleemid pärast 
bariaatrilist operatsiooni ning esmased soovitused antud 
probleemide lahendamiseks 

• Kõhuvalu, oksendamine, kõrvetised, kõhulahtisus, 
kõhukinnisus, toitainete vaegused, raske dumping 
sündroom, juuste väljalangemine, liigne nahk, 
kurnatus ja väsimus, raskused uute 
söömisharjumuste omandamisel, alkohol 

4. Haigusjuhtude arutelud 

Meetodid Loeng, arutelu, grupitöö, juhtumianalüüs, test  

Iseseisev töö Teadmiste test   

Õppematerjalid Loengumaterjalid, ravijuhend, patsiendijuhend 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja testi sooritamine 

Eeldusained Toitumisõpetus 

 
 

Kliiniline toitmine 

Maht 13 ak tundi, sh 5 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Maarja Lember 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade toitmisravist, selle erinevatest 
meetoditest ja nende eripäradest. Õppija saab esmased oskused 
toitumusliku hindamise läbiviimiseks, sh alatoitumuse ja 
refeeding sündroomi tuvastamine ning toitmisravi määramiseks. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tuvastab alatoitumuse ja teab, millal erinevad toitmisravi 

meetodid on näidustatud; 



• määrab toitainelisi vajadusi akuutsel ja kroonilisel 
haigusperioodil; 

• teab, mis on suukaudse, enteraalse ja parenteraalse 
toitmisravi erinevused, näidustused, vastunäidustused, 
manustamisviisid, toitelahused ja sagedasemad 
komplikatsioonid; 

• tunneb ära ja oskab käsitleda toitmise tasakaalustamise 
ehk refeeding sündroomi. 

Läbitavad teemad 1. Kliinilise toitmise tähendus 
2. Toitmisravi, selle eesmärk ja näidustus 
3. Indikaatorid toitmisraviga alustamiseks 
4. Alatoitumus (levimus, tagajärjed) ja selle tuvastamine 
5. Toitmisravi määramine, toitumuslik hindamine ja 

toitaineliste vajaduste määramine akuutsel haigusperioodil 
6. Suukaudne toitmisravi (näidustus, strateegiad, suukaudsed 

toitmisravi preparaadid) 
7. Enteraalne toitmine (näidustused, vastunäidustused, 

manustamisviisid, toitelahused, toitmisskeemid, 
sagedasemad komplikatsioonid, määramine, monitooring) 

8. Parenteraalne toitmine (näidustused, vastunäidustused, 
manustamisviisid, toitelahused, toitmisskeemid, 
sagedasemad komplikatsioonid, määramine, monitooring) 

9. Toitmise taasalustamise sündroom ehk refeeding 
sündroom 

Meetodid Loeng, arutelu, simulatsiooniülesanne 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega, kirjalik töö (simulatsiooniülesanne) 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• NICE 2017 Nutrition support for adults: oral nutrition 
support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. LK 
10- 37  
https://www.nice.org.uk/guidance/cg32/resources/ 
nutrition-support-for-adults-oral-nutrition-support- 
enteral-tube-feeding-and-parenteral-nutrition-pdf-
975383198917  

• ACG Clinical Guideline 2016 Nutrition Therapy in the 
Adult Hospitalized Patient  
https://journals.lww.com/ajg/Fulltext/2016/ 
03000/ACG_Clinical_Guideline__Nutrition_Therapy_ 
in_the.14.aspx  

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 



Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise biokeemia I; toitumuse hindamise 
meetodid; seedimise anatoomia ja füsioloogia 

 
 

Toitlustamine haiglas ja erimenüüd 

Maht 13 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Maarja Lember 

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade haigla toitlustamise eripäradest, 
menüüdele kehtivatest nõuetest, toitumis- ja toidusoovitustest 
menüüde koostamiseks ning kasutusel olevate erimenüüde 
näidustustest ning kirjeldustest.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb patsientide toitlustamise eripärasid; 
• omab ülevaadet kaasaegsetest ja tõenduspõhistest toitumis- 

ja toidusoovitustest patsientide menüüdele ja eridieetidele; 
• nimetab haiglas enimkasutatavate erimenüüde näidustused 

ja kirjeldused; 
• oskab lähtuda haigla toitlustust korraldades asjakohastest 

juhenditest ja määrustest. 

Läbitavad teemad 1. Patsientide toitlustamise eripärad 
2. Haigla toitlustamise hetkeolukord Eestis (kehtivad 

määrused ja praktika) 
3. Erinevate toitlustamissüsteemide näited ja teiste riikide 

praktika 
4. Ülevaade kaasaegsetest ja tõenduspõhistest toitumis- ja 

toidusoovitustest patsientide menüüdele 
5. Haiglas enimkasutatavate menüüde, erimenüüde ja 

eridieetide näidustused ja kirjeldused 

Meetodid Loeng, arutelu, test 

Iseseisev töö Töö õppematerjalidega, loetu põhjal küsimuste ettevalmistamine, 
test 

Õppematerjalid Loengumaterjalid 
 
Lisamaterjal: 

• The Association of UK Dietitians 2019 The Nutrition and 
Hydration Digest:  
https://www.bda.uk.com/uploads/assets/c24296fe-8b4d-
4626-aeebb6cf2d92fccb/NutritionHydrationDigest.pdf 

• ESPEN 2021 ESPEN guideline on hospital nutrition:  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0261561421 
004568?token=348148529E144CC25798BE153798FD 



3454C04DAEB75F180D46156486FD75E463342A0C 
F8AE9FAFEDC55C435A6404B534&originRegion=eu-
west-1&originCreation=20220521111445  

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja testi sooritamine, vastates õigesti 
vähemalt 80% küsimustest 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; toitumine erinevates vanusegruppides ja vahetustega 
tööaja korral 

 
 

Toitumine ainevahetushaiguste korral  

Maht 13 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Siret Saarsalu, Kärt Jalajas  

Eesmärk Õppeaine läbinul on ülevaade levinuimast ainevahetushaigusest 
nimega fenüülketonuuria, oskus nendele patsientidele menüü 
koostada ning valmisolek fenüülketonuurikut nõustada. 

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• tunneb fenüülketonuuria dieetravi põhimõtteid; 
• koostab fenüülketonuuriaga patsiendile sobiva menüü; 
• selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja soovitab 

vajalikke toidutõhustamise meetodeid lähtuvalt 
haiguspuhusest vajadusest; 

• juhendab patsienti tegevuskava järgimisel, toidu valimisel 
ja valmistamisel. 

Läbitavad teemad 1. Ülevaade ainevahetushaigustest fenüülketonuuria näitel 
2. Dieetravi fenüülketonuuria korral 
3. Menüü koostamine fenüülketonuuriaga patsiendile 

Meetodid Loeng, arutelu, harjutus, grupitöö, menüü koostamine 
toitumisprogrammis 

Iseseisev töö 1. Ravijuhendite ja patsiendilugude läbitöötamine enne 
loengut ning video vaatamine 

2. Koolituseks küsimuste ette valmistamine 

Õppematerjalid 1. Eesti ravijuhend: 
https://www.kliinikum.ee/geneetikakeskus/pildid/artiklid/Uudelep
p_2012_Fenyylketonuuria_Eesti_ravijuhend.pdf   

2. Euroopa ravijuhend: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5639803/pdf/130
23_2017_Article_685.pdf  



Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ja ühe päeva menüü esitamine 

Eeldusained Toitumisõpetus; toitumise hindamise meetodid ning menüüde 
koostamine; toitumise biokeemia I 

 
 
 

Supervisioon 

Maht 26 ak tundi, sh 14 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Liine Põldsam 

Eesmärk Supervisiooni läbinu oskab leida uudseid vaatenurki ja lahendusi 
keerulistele olukordadele, ennetada läbipõlemist ning taastada ja 
kasvatada enda kui nõustaja tööressurssi ja töörõõmu.  

Õpiväljundid Supervisiooni läbinud õppija: 
• tunneb ära klienditöös tekkinud raskuste põhjused ja leiab 

neile võimalusel lahendused; 
• märkab läbipõlemise sümptome ja oskab neid leevendada; 
• on teadlik oma vastutuse määrast ja tugevustest töös 

klientidega.  

Läbitavad teemad 1. Klienditöös tekkivate raksuste põhjused ja võimalikud 
lahendused 

2. Läbipõlemise ennetamine 
3. Oma vastutuse määra ja ressursside märkamine  

Meetodid Juhtumianalüüs, arutelu 

Iseseisev töö Juhtumikirjelduse ettevalmistamine ja esitamine 

Õppematerjalid Puuduvad 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses ning iseseisva töö esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Kovisioon 

Maht 13 ak tundi, sh 7 tundi iseseisvat tööd 



Koolitajad Kärt Jalajas, Siret Saarsalu 

Eesmärk Kovisiooni läbinu leiab koostöös kolleegidega uusi vaatenurki 
ning võimalikke lahendusi keerukatele tööalastele situatsioonidele 
selgelt formuleeritud küsimuste ja eneseanalüüsi kaudu.  

Õpiväljundid Kovisiooni läbinud õppija: 
• arutleb klienditöös tekkinud juhtumite võimalike põhjuste 

ja lahenduskäikude üle; 
• formuleerib hinnanguvabalt lahendusele orienteeritud ja 

täpsustavaid küsimusi; 
• jagab ja kinnistab erialaseid teadmisi ja oskusi; 
• analüüsib juhtumi põhjal enda professionaalset arengut.  

Läbitavad teemad 1. Probleemsed juhtumid toitumisterapeudi töös 
2. Lahendustele suunatud ja täpsustavad küsimused 
3. Võimalikud lahenduskäigud 
4. Refleksioon 

Meetodid Juhtumi analüüs, arutelu 

Iseseisev töö Juhtumikirjelduse ettevalmistamine ja esitamine 

Õppematerjalid Puuduvad 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses 

Eeldusained Puuduvad 

 
 
 

Lõputöö seminar 

Maht 156 ak tundi, sh 140 tundi iseseisvat tööd 

Koolitajad Kärt Jalajas, Siret Saarsalu, Ülle Hõbemägi 

Eesmärk Õppeaine läbinul on oskused ja teadmised uurimistöö 
kirjutamiseks, toitumisteraapia läbiviimiseks ning enda 
nõustamistegevuse ja arenguvõimaluste analüüsimiseks.  

Õpiväljundid Õppeaine läbinud õppija: 
• hindab kogutud andmete põhjal kliendi toitumist ja 

eluviisi; 
• püstitab koostöös kliendiga toitumise- ja eluviisi 

muutmise eesmärgid ning koostab sekkumisplaani; 
• kasutab erinevaid nõustamistehnikaid; 
• analüüsib iseseisva nõustamise protsessi ja ennast 



nõustajana; 
• püstitab uurimistöö eesmärgi ja koostab 

uurimisküsimuse(d); 
• orienteerub tõenduspõhises erialases kirjanduses; 
• kirjeldab uurimistöö metoodikat; 
• kirjeldab terviseprobleemile vastavaid toitumissoovitusi ja 

arutleb erinevate lähenemiste üle; 
• kasutab korrektset eriala terminoloogiat ja viiteid; 
• kinnistab toitumisterapeudi tööks vajalikke baasteadmisi.  

Läbitavad teemad 1. Nõustamisjuhtumite analüüs 
○ Kliendi toitumise, eluviisi ja individuaalsete 

vajaduste hindamine 
○ Toitumise- ja eluviisi muutmise eesmärkide 

püstitamine ja sekkumisplaani koostamine 
○ Tasakaalustatud ja tõenduspõhiste 

toitumissoovituste andmine erinevate 
haigusseisundite korral ja vajadusel eridieedi 
koostamine 

○ Nõustamistehnikate kasutamine 
○ Eneseanalüüs 

2. Uurimistöö läbiviimine 
○ Uurimistöö koostamine ja töö kirjandusega 
○ Tõenduspõhise informatsiooni kogumine ja 

kriitiliselt analüüsimine 
○ Terviseprobleemile vastavate  kirjalike 

toitumissoovituste andmine 
○ Uurimistöö esitlus  

Meetodid Seminar, kliendi nõustamine, juhtumianalüüs, uurimistöö, esitlus, 
arutelu, test 

Iseseisev töö 1. Juhtumianalüüsid iseseisvate nõustamiste põhjal 
2. Uurimistöö 
3. Enesekontrolli test 

Õppematerjalid Juhtumianalüüside juhend, lõputöö juhend, loengumaterjalid 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 
vähemalt 75% ulatuses, juhtumianalüüside ja uurimustöö 
esitamine, enesekontrolli testi sooritamine 

Eeldusained Toitumise epidemioloogia I ja II; toitumisõpetus; 
nõustamispsühholoogia ja -tehnikad 

 
 



 
Praktika 

Maht 78 ak tundi, sh 64 tundi praktika, 4 tundi seminar ja 10 tundi 
iseseisvat tööd 

Koolitajad Kärt Jalajas, Siret Saarsalu 

Eesmärk Õppija kinnistab koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi reaalsete 
toitumisteraapiaalaste situatsioonidega toimetulekuks vaatluse, 
praktilise töö ja eneserefleksiooni kaudu ning tutvub 
toitumisterapeudi töö võimalustega erinevate asutuste ja 
sihtgruppide näitel. 

Õpiväljundid Praktika läbinud õppija: 
• püstitab individuaalseid eesmärke ja arenguülesandeid 

praktika kavandamisel;  
• analüüsib toitumisterapeudi (toitumisnõustaja, dieediõe, 

toitumisarsti vm toitumisspetsialisti) professionaalset 
tegevust ja alternatiivseid tegutsemisvõimalusi etteantud 
raamistikus;  

• kasutab praktika vältel eesmärgipäraselt õppes omandatud 
teadmisi ja oskusi;  

• reflekteerib praktikalt saadud kogemusi valitud 
refleksioonimudeli põhjal;  

• kirjeldab enda arenguvajadusi toitumisterapeudina 
tuginedes eneseanalüüsile ja juhendaja tagasisidele.   

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

2. Praktikakohaga tutvumine ja kokkulepete sõlmimine 
3. Kokkulepitud tegevuste läbiviimine 
4. Praktika kogemuste analüüs refleksiooni mudelite alusel 

Meetodid Seminar, arutelu, vaatlus, praktiline töö, refleksioon 

Iseseisev töö Praktikapäevik, refleksioon 

Õppematerjalid Praktikajuhend, praktikakoha sise-eeskirjad 

Sooritamise nõuded Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine 100%, 
praktikapäeviku ja hinnanguvormi esitamine 

Eeldusained Puuduvad 

 
 


