
 
NEERUHAIGUSED JA TOITUMINE 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Neeruhaigused ja toitumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetentsid B.2.3. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija teab, millised on neerude funktsioonid organismis, kroonilise neeruhaiguse 
staadiumid ja ravivõimalused ning oskab anda KNH-ga kliendile haiguspõhiselt toitumissoovitusi. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• nimetab neerude tähtsamaid funktsioone organismis,  kroonilise neeruhaiguse (KNH) erinevaid 
staadiumeid ja KNH erinevaid ravivõimalusi (dialüüs, neerusiirdamine); 

• analüüsib toitumissoovitusi lähtuvalt kroonilise neeruhaiguse staadiumist; 
• selgitab KNH-ga kliendile haiguspõhiselt toitumissoovituste järgimise olulisust ning soola, 

loomse valgu, fosfori ja kaaliumi piiramise vajadust; 
• juhendab klienti piirangute sobitamisel menüüsse. 

 
Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Õppija peab olema läbinud toitumisnõustaja või tervishoiutöötaja väljaõppe. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 6 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Neerude anatoomia ja füsioloogia 
• KNH erinevad staadiumid 
• KNH ravivõimalused (peritoneaaldialüüs, hemodialüüs, neerusiirdamine) 
• Toitumissoovitused KNH erinevates staadiumites 
• Proteiinid KNH kliendi menüüs 
• Fosforirikkad toiduained KHN kliendi menüüs 
• Kaaliumirikkad toiduained KNH kliendi menüüs 
• Soola ja vedeliku piiramine KNH puhul 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, juhtumi analüüs 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Lisamaterjal: 

• https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/71/kroonilise-neeruhaiguse-
patsiendijuhend#bfb96ede  

• https://www.ajkd.org/action/showPdf?pii=S0272-6386%2820%2930726-5  
 

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 vastavalt 
hindamiskriteeriumitele esitatud kirjalik töö ning juhtumi analüüs. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Osalemine seminaril ja 
juhtumi analüüs 

1.1. Esitab seminaril küsimusi ja arutleb.  
1.2. Lahendab juhtumi analüüsi. 

2. Kirjalik töö 2.1. Koostab kirjaliku kokkuvõtte mahus 3000-7000 tähemärki 
ühel valitud teemal:  

• KNH kliendi nõustamise (sh. toitumisalane nõustamine) 
olulisus ja  haiguse kulg 

• KNH ja suitsetamine 
• KNH ja alkohol 

2.2. Kasutadab tõenduspõhiseid allikaid. 
 

 

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 

 

 


