
 
KAELA- JA ÕLAVALU: SÜMPTOMITEST PÕHJUSTENI 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Kaela- ja õlavalu: sümptomitest põhjusteni. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.1. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.1. Massöör, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.2. Treener, tase 5 kutsestandard, 
kompetents B.2.2. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse tulemusel on õppijal ülevaade lülisamba kaela-õlavöötme piirkonna anatoomiast ning õppija 
loob läbi selle seoseid kaela- ja õlavalu sümptomite ja võimalike põhjuste vahel. 
 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• tunneb lülisamba kaela-õlavöötme piirkonna anatoomilisi struktuure ning  
• nimetab võimalusi kaela- ja õlavöötme piirkonna vaevuste leevendamiseks ning 

ennetamiseks; 
• arvestab inimese kui tervikliku organismi funktsionaalsete ja ealiste muutustega ning sooliste 

iseärasustega; 
• loob seoseid sümptomite ja võimalike põhjuste vahel. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad, treenerid, massöörid ja teised 
tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Lülisamba kaela-õlavöötme piirkonna anatoomia: luud, liigestuvad pinnad, lihased, närvi-ja 
verevarustus 

• Kehaasendi hindamine ja analüüs 
• Sümptomaatika/vaevused: FHS- Forward Head Syndrom, nutikael, rotator cuff - rotaatormansett 

lihased, diski prolaps, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis närvide kahjustus, karpaalkanali 
sündroom, epikondüliit, frozen shoulder - külmunud õlg 

• Praktiline töö: valikuliselt vaevustest lähtuvalt juhtumipõhine lähenemine 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, praktiline töö (case-study meetodil) 

Õppematerjalid:  

• Loengumaterjalid 
• Lepp, A. (2018). Inimese anatoomia. I osa: liikumisaparaat, siseelundid 

 

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 

 

 


