
 
TOITLUSTAMINE HAIGLAS JA ERIMENÜÜD 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Toitlustamine haiglas ja erimenüüd. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse tulemusel on õppijal ülevaade haigla toitlustamise eripäradest, menüüdele kehtivatest 
nõuetest, toitumis- ja toidusoovitustest menüüde koostamiseks ning kasutusel olevate erimenüüde 
näidustustest ning kirjeldustest. 
 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• tunneb patsientide toitlustamise eripärasid; 
• omab ülevaadet kaasaegsetest ja tõenduspõhistest toitumis- ja toidusoovitustest patsientide 

menüüdele ja eridieetidele; 
• nimetab haiglas enimkasutatavate erimenüüde näidustused ja kirjeldused; 
• oskab lähtuda haigla toitlustust korraldades asjakohastest juhenditest ja määrustest.  

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Õppija peab olema eelnevalt läbinud tervishoiutöötaja või toitumisnõustaja väljaõppe. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 6 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Patsientide toitlustamise eripärad 
• Haigla toitlustamise hetkeolukord Eestis (kehtivad määrused ja praktika) 
• Erinevate toitlustamissüsteemide näited ja teiste riikide praktika 
• Ülevaade kaasaegsetest ja tõenduspõhistest toitumis- ja toidusoovitustest patsientide menüüdele 
• Haiglas enimkasutatavate menüüde, erimenüüde ja eridieetide näidustused ja kirjeldused 

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Lisamaterjal: 

• The Association of UK Dietitians 2019 The Nutrition and Hydration 
Digest: https://www.bda.uk.com/uploads/assets/c24296fe-8b4d-4626-
aeebb6cf2d92fccb/NutritionHydrationDigest.pdf 

• ESPEN 2021 ESPEN guideline on hospital 
nutrition: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0261561421004568?token=348148529E144
CC25798BE153798FD3454C04DAEB75F180D46156486FD75E463342A0CF8AE9FAFEDC5
5C435A6404B534&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220521111445  

 

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%. 
 
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 


