
 
 

TOITUMINE JA IMMUUNSÜSTEEM 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Toitumine ja immuunsüsteem. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija teab, millised on immuunsüsteemi funktsioneerimise rakulised ja 
molekulaarsed alused, muutustega seotud sagedasemad haigused ning immuunsüsteemi seisundi 
hindamise ja mõjutamise võimalused. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud 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. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Alusteadmised biokeemiast. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 16 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Baasimmunoloogia 
o Immuunsüsteemi ülesanded, ehitus ja funktsioneerimine 
o Immuunvastuse kujunemine ja selles osalevad rakud ning molekulid  
o Loomulik immuunsus 
o Omandatud immuunsus  

• Allergiad ja atoopiline dermatiit  
• Infektsioonid 
• Immuunpuudulikkused  
• Autoimmuunhaigused 
• Immuunsüsteemi mõjutamine ravi eesmärgil  
• Immuunsüsteemi mõjutamine profülaktikaks 
• Kasvajate immunoloogia  

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, referaat 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Kisand, K., Peterson, P., Reimand, K., Uibo, R. "Immunoloogia" 

 

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 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele esitatud referaat. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Referaat teemal "Immuunsüsteemi 
toimimine" 

Arutleb loogiliselt, kuidas erinevad immuunsüsteemi osad 
toimivad, mis on nende funktsioonid ja milliseid vigu võib 
immuunsüsteem teha, millised on nende vigade tagajärjed. 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  
 

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 

 

 


