
 
 

HAMMASTE TERVIS 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Hammaste tervis. 
 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetentsid B.2.1, B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 
kutsestandard, kompetents B.2.3. 
 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija oskab suutervisealaseid baasteadmisi kasutada ja edastada nii igapäevaelus 
kui töös klientidega.   

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud 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. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 13 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 2 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Suu- ja hambahaiguste olemus ning nende ennetamise viisid 
• Hambaaukude ehk hambakaariese tekkepõhjused ja -mehhanism 
• Hambakivi tekkepõhjused ja -mehhanism 
• Erinevad hambakaariese tüsistused, nende tekkemehhanism ja sümptomaatika 
• Hammaste patoloogiline kulumine (erosioon, abrasioon, atritsioon, abfraktsioon)  
• Hammaste fluoroos kui enimlevinud arenguline häire 
• Toitumisviisi mõju hammaste tervisele (suhkrukell, happelisus jne) 
• Hammaste ja igemete tervishoid ning toitainete vajadus raseduse ja imetamise ajal 
• Kuidas aidata ära hoida hamba- ja igemehaigusi erinevatel vanuse- ja inimgruppidel 
• Suuõõne tervise mõju üldtervisele ja vastupidi 
• Suutervist puudutavad sagedasemad küsimused: hambapasta ja -harja valik, hammaste õigesti 

pesemise viis, hambavahede puhastamise olulisus; mõisted fluoriid ja ksülitool 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, õppevideo 

Õppematerjalid: slaidid koduseks ettevalmistuseks ning loenguslaidid; õppevideod suuhügieenitoodete ja 
hügieeniprotseduuride kohta 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust.  
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75%. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal, toitumisterapeudi ja täiskasvanute koolitaja 
kutsetunnistusi. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


