
 
SISSEJUHATUS KLIINILISSE KEEMIASSE 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Sissejuhatus kliinilisse keemiasse. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.1 ja B.2.7. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse tulemusel on õppijal põhjalik ülevaade enamkasutatavatest kliinilistest laborianalüüsidest, 
nende tulemuste tõlgendamisest ja seostest inimese elustiiliga. 
 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• arvestab tulemuste tõlgendamisel analüüside tulemusi mõjutavate teguritega; 
• mõistab kliinilise keemia analüütide määramise eesmärki ja tõlgendamise aluseid 

(referentsväärtused, kriitilised väärtused, kliiniline tähendus jm); 
• seostab enamkasutatavate analüüside tulemusi inimese elustiiliga (toitumine ja füüsiline 

aktiivsus). 
 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 16 akadeemilist kontakttundi. 

 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Preanalüütika ja analüüside tulemusi mõjutavad tegurid 
• Hematoloogilised, uriini ja rooja analüüsid 
• Aneemiate põhjused 
• Hormoonid 
• Vitamiinide ja mineraalainete tähtsus organismis ja testimise võimalused 
• Biokeemilised markerid 
• Süsivesikute ja lipiidide (sh rasvhapete) laboratoorne diagnostika 
• Allergiate testimise põhimõtted 

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö kirjandusallikatega 

Õppematerjalid: loenguslaidid, vabalt valitud allikad 

 
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 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ulatuses ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele esitatud kirjalik töö ning testid. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Kirjalik töö 1.1.  Kirjeldab erinevate vitamiinide ja mineraalainete rolli 

organismis. 
1. 2. Nimetab parimaid loomulikke allikaid. 
1. 3. Loob seoseid enamkasutatavate analüüside tulemuste 
ja inimese elustiili vahel. 

2. Vahe- ja lõpptest 2. 1. Arvestab tulemuste tõlgendamisel mõjuteguritega. 
2.2. Lähtub kliinilise keemia analüütide määramise 
eesmärgist ja tõlgendamise alustest. 

 
 

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 


