
 

 

IMIKU EAKOHANE TOITMINE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 

Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Imiku eakohane toitmine. 

 

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 

Koolituse läbinul on teoreetilised ja praktilised teadmised imiku eakohasest toitmisest, toitmise ja 

haiguste seostest ja imetamise kestusest. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õpilane: 

 annab soovitusi imiku lisatoitmisest. 

 jagab soovitusi erinevate toitumiseelistuste korral ja toidulisandite kasutamise osas; 

 tunneb ära toitmise vead ja neist tulenevad terviseprobleemid; 

 arutleb imetamissuhte kestuse ja seda mõjutavate tegurite üle; 

 tunnetab enda pädevuse piire võõrutamise nõustamisel. 

 

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 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 14 k akadeemilist tundi ja 12 

akadeemilist tundi iseseisvat tööd.  

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

 Toitumuse hindamise meetodid, kasvukõverad. 

 Lisatoitmine: lapse valmisolek, lisatoidu koostis, kuidas pakkuda lisatoitu (lusikaga, 

näputoit), vegan-perede laste toitmine. 

 Rinnapiimast võõrutamine ja võõrdumine. 

 Toitmise vead ja sellest tulenevad terviseprobleemid 

 Kõhulahtisus, kõhukinnisus, GERD, väike kaaluiive jm 

 Toitainetepuudused: B12-vitamiin, raud jm 

 

Peamised õppemeetodid: Loengud, seminarid, grupitööd. 

 

Õppematerjalid:  

 http://www.euro.int/document/WS_115_2000FE.pdf  

 http://www.who.int/nutrition/publications/Complementary_Feeding.pdf  

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509508/  

 https://toitumine.ee/toitumine-erinevates-eluetappides/imikud/piimasegu-ja-lisatoit/tahke-

lisatoit  

 https://www.espghan.org/knowledge-

center/publications/Nutrition/2017_Complementary_Feeding  

 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5780  

 Pediatric Nutrition Handbook (2009) 

 Uibo O., Grünberg H., Raukas R., Voor T., Imiku toit ja toitumine (2012) 

 

Õppekeskkond ja õppevahendid 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides. 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 

Positiivseks soorituseks on vajalik osalemine auditoorses töös 80% ulatuses ja juhtumi analüüsi 

esitlemine.  

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

1. Lisatoidu valmistamine 

2. Imiku söömise hindamine 

1.1. Koostab retsepti ja valmistab lisatoidu. 

1.2. Hindab II poolaasta imiku söömist. 

 
 

 

Väljastatavad dokumendid 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus koolitusel osalemise kohta. 

  

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 

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