
 

IMIKUTE JA VÄIKELASTE TOITMISE VEAD JA NENDEST 
TINGITUD TERVISEPROBLEEMID 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Imikute ja väikelaste toitmise vead ja nendest tingitud terviseprobleemid. 
 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3. 
 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija teab, milline on imikute eakohane toitmine, millised on imikute ja väikelaste 
toitmisega seotud enamlevinud vead ja erinevad terviseprobleemid ning ravivõimalused. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• teab imikute eakohase toitmise soovitusi, tuginedes Euroopa Lastegastroenteroloogide, 
Hepatoloogide ja Toitumisteadlaste Ühingu – European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN- juhistele; 

• mõistab imikute ja väikelaste toitmisega seotud terviseprobleeme; 
• annab imikute ja väikelaste toitmisega seotud terviseprobleemide käsitlemiseks soovitusi. 

 

Sihtgrupp 

Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Imikute eakohane toitmine 
• Toitmise ja toiduga seoses olevad terviseprobleemid imikutel ja väikelastel (toitmise vead ja sellest 

tulenevad terviseprobleemid: toidu tagasiheide, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, 
mittepiisav või puuduv kaaluiive, kõhnumine, toitainetepuudused: B12-vitamiini puudus, rauapuudus 
jm.) 

• Haiguslugude arutelu 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Ü. Einberg, K.Köbas, T. Pohlak, R. Raukas, O. Uibo, T. Voor. „Imiku ja väikelapse toitmine. Nõuanded 
lapsevanematele“. 2020. 
 

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%. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
 

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 

 

 


