
 

ALLERGIAD JA TOITUMINE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Allergiad ja toitumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija teab, mis on allergia ja kuidas seda tuvastada ning loob seoseid allergia tekke 
ja arengu ning toitumise ja elustiili vahel. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• 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. 

 

Sihtgrupp 

Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 4 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• 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 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, juhtumi analüüs, esitlus 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

 

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. Zoomi keskkonnas toimub õpe reaalajas audio ja video 
vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv internetiühendus ja ilma 
segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda.  
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja juhtumi analüüsi esitlemine. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Juhtumi analüüs 
grupitööna 

1.1. Arutleb juhtumi põhjal allergia tekkepõhjuste, mõju ja 
tuvastamisvõimaluste üle. 
1.2. Esitleb juhtumi analüüsi tulemusi. 

 

 
Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  
 

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik 
lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


