
 

 

IMETAVA NAISE VAIMNE JA FÜÜSILINE TERVIS 

  

Täienduskoolitusasutuse nimetus 

Rahvatervise Akadeemia. 

 

 

Õppekava nimetus 

Imetava naise vaimne ja füüsiline tervis. 

 

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 ülevaade Eesti toitumis- ja liikumissoovitustest ning imetavate naiste vaimse ja 

füüsilise tervise ning heaoluga seotud probleemidest. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija:  

 

 hindab ema tervislikku seisundit; 

 annab imetamise alast nõu ema haiguste korral ja enamlevinud käsimüügi ravimite, 

toidulisandite ja ravimtaimede kasutamise korral; 

 nimetab vaimse tervise ja heaoluga seotud peamisi mõisteid; 

 kirjeldab rasedus- ja sünnitusjärgseid meeleoluhäireid (perinataalne stress, depressioon, 

ärevushäired jne); 

 kasutab psühhoterapeutilise suhtlemise baasoskuseid; 

 teeb võrgustikukoostööd vaimse tervise ja heaolu toetamisel; 

 teeb toitumise analüüsi ning annab imetavale emale toitumis- ja liikumissoovitusi; 

 nõustab imetavat ema (fertiilsus, uuest rasedusest hoidumine). 

 

 

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 65 akadeemilist tundi, sh 26 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 39 
akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

 



 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

 

Käsitletavad teemad: 

 

 Eesti toitumis- ja liikumissoovitused imetavale emale 

 Ema toitumise mõju rinnapiimale, ema enda toitumine oma tervise toetamiseks. 

 Imetamine ema haiguse korral (ägedad ja kroonilised haigused). 

 Imetamine ravimite, toidulisandite, ravimtaimede tarvitamise ajal. 

 Tervishoiu kogemused, soovitused. Imetamine ja fertiilsus. 

 Vaimse tervise ja heaoluga seotud  mõisted, probleemid, statistika jne. 

 Rasedusaegsed- ja sünnitusjärgsed meeleoluhäired (perinataaalne stress, depressioon, post 

partum blue, psühhoos, ärevushäired jne), nende enamlevinumad põhjused, märkamine ning 

sekkumine).  

 Psühhoterapeutilise suhtlemise baasoskused (lubatud ja mittelubatud sekkumine, empaatiline 

toetamine, jõustamine, psühhoterapeutilise suhtlemisvigade vältimine jne). 

 Võrgustikutöö vaimse tervise ja heaolu toetamisel. 

 

Peamised õppemeetodid: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, juhtumianalüüs. 

 

Õppematerjalid:  

1. https://toitumine.ee/wp-content/uploads/2018/05/Eesti-toitumis-ja-liikumissoovitused.pdf  

2. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/articles/en/ 

3. https://www.who.int/health-topics/maternal-health#tab=tab_1 

4. https://www.unicef.org/topics/maternal-health 

5. https://www.haigekassa.ee/blogi/depressioon-eestis-igapaevaselt-esinev-terviseprobleem 

6. Hale T, Berens P. (2010) Clinical Therapy in Breastfeeding Patients 

7. Hale T, Rowe H. (2014) Medications& Mother’s Milk 

8. Huttunen, M. O. (2006). Depressioon. Kirjastus Medicina. 

9. Lawrence R., Lawrence R.(2005) Breastfeeding. A Guide for the Medical Profession 

10. Walker M. (2014) Breastfeeding Management for the Clinician.  

11. Veebikeskkond www.peaasi.ee teemakohased materjalid. 

12.  Vaimse tervise roheline raamat https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-

files/vaimse_tervise_roheline_raamat_0.pdf 

 

 

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 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 75% ulatuses ning iseseisvate 

tööde esitamine tähtajaks vastavalt iseseisva töö juhendis esitatud nõuetele. 

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 

1. Juhtumi analüüs 1.1. Koostab naise vaimse tervisega seotud juhtumi. 

1.2. Lahendab rühmakaaslase koostatud juhtumi.  

2. Ema toitumise analüüs 2.1. Hindab toitumise vastavust Eestis kehtivatele 

toitumissoovitustele. 

3. Naise haiguste hindamine  
 

3.1. Analüüsib ja hindab naise haiguseid ja ravimite kasutamist. 

3.2. Jagab nõuandeid õigete asendite ja lüpsmismeetodite osas 
erinevate haigusseisundite puhul. 
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Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õp pijale väljastatakse tunnistus .   

 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 

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