
 
RAVIMID, TOIDULISANDID JA TOIT 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Ravimid, toidulisandid ja toit. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.1. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija oskab selgitada ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede sisulisi erinevusi, 
ravimite mõju kehakoostisele, ravimite farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimete 
mehhanisme ning ravimite kõrvaltoimete võimalikest seostest farmakoloogilise toimega. Õppijal on 
ülevaade toidulisandite seadusandluse ning teadus- ja vajaduspõhiste toidulisandite soovituste osas. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• mõistab ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede sisulisi erinevusi; 
• nimetab ravimi koos- ja kõrvaltoimed, ravimite kõrvaltoimete alatüübid ja 

farmakodünaamiliste koostoimete alatüübid; 
• kirjeldab ravimite kõrvaltoimete võimalikke seoseid farmakoloogilise toimega ja esinemise 

sõltuvuse seost ajas; 
• kirjeldab ravimite farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimete mehhanisme 

enamlevinud ravimite, toidulisandite ja toiduainete näitel;  
• selgitab ravimite mõju kehakoostisele ja dieetide mõju ravimitele; 
• omab ülevaadet toidulisandite seadusandlusest; 
• tugineb toidulisandeid soovitades kaasaegsele teadusele ning vajaduspõhisusele, arvestades 

inimese ealisi, toitumuslikke, geograafilise asukoha ja haiguspuhuseid eripärasid. 
 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja teised tervisespetsialistid. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Alusteadmised toitumisõpetusest ja biokeemiast. 

 



Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 10 akadeemilist tundi. 

 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Ravimid, klassifikatsioon ja nimetused (INN, trade name jm) 
• ATC põhirühmad 
• Ravimi koostis - toimeaine ja abiaine 
• Mis on originaal, mis geneeriline ravim 
• Ravimite kõrvaltoimed, kõrvaltoimete tüübid ja vältimine 
• Koostoimed - farmakokineetilised ja farmakodünaamilised 
• Imendumine ja koostoimed (seedetrakti motoorika, mao pH, valgurikas toit, komplekside 

moodustumine), erinevad koostoime liigid 
• Toidulisandid (vitamiinid, mineraalained) ja seadusandlus 
• Toidulisandite ja ravimtaimede kombineerimine, õigeaegne manustamine, valimine jne 
• Toidulisandid, ravimtaimed, ravimid ja nendevahelised koostoimed 
• Ravimite mõju kehakoostisele - lihasmass, vedelikuprotsent, rasvaprotsent, luumass 
• Erinevate dieetide mõju ravimitele (valgurikas, rasvhapeterikas dieet jne) 
• Ensüümid (pro- ja prebiootikumid) 
• Kust leida infot (veeb, ravimiamet) 

 
Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, juhtumi analüüs, test 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Soovituslik kirjandus: 

• Zilmer, Karelson, Vihalemm, Meditsiiniline biokeemia I ja II 
• Teadusuuringutele (viide vastava materjali juures), mille viide on avaldatud teadusandmebaasis 

PubMed või EBSCO Host 
• Mason, Dietary supplements 
• Zilmer, et al., Inimkeha põhilised biomolekulid 

 

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 sooritatud test ja iseseisev töö. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Juhtumi analüüs 1.1. Analüüsib ravimite koostoimet toitudega. 

1.2. Kasutab tõenduspõhiseid allikaid info leidmiseks. 

2. Küsimus allika põhjal 2.1. Esitab loetud allika põhjal kirjalikult koolitajale küsimuse. 

3. Test  3.1. Vastab õigesti vähemalt 60% küsimustest. 
 



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 

 

 


