
 

TSÖLIAAKIA JA GLUTEENIVABA DIEET 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Tsöliaakia ja gluteenivaba dieet. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppijal on ülevaade tsöliaakiast ja tsöliaakia ravist ning ta tunneb gluteenivaba dieedi 
olemust ja selle järgimise põhimõtteid. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• tunneb tsöliaakia avastamise ajalugu, olemust ja tekkemehhanisme; 
• teab tsöliaakia esinemissagedust ja erinevaid kliinilisi väljendusi erinevas vanuses isikutel; 
• teab, kes kuuluvad tsöliaakia riskigruppi ning kuidas tsöliaakiat õigeaegselt avastada ja kuidas 

korrektselt diagnoosida; 
• kirjeldab gluteenivaba dieedi olemust ja näidustusi ning selle järgimise ohtusid; 
• teeb asjakohaseid toiduvalikuid ja koostab haiguspuhuse menüü; 
• nõustab tsöliaakia diagnoosiga isikuid gluteenivaba dieedi valikutes. 

 

Sihtgrupp 

Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid. 
 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia:  
- haiguse ajalugu, olemus, tekkemehhanismid ja esinemissagedus; 
- erinevad kliinilised väljendused;  
- riskigrupid ja diagnoosimine.  

• Tsöliaakia ravi:  
- gluteenivaba dieedi olemus, näidustused, kestus ja ohud; 
- gluteenivaba dieedi korrektsuse ja ravitoime jälgimine tsöliaakiahaigetel; 
- praktilised juhised menüü koostamiseks ja toiduvalikute tegemiseks. 

• Praktilised lahendused: 
- tsöliaatiku toetamine diagnoosi saamisel ja edaspidi; 
- toiduvalikute tegemine; 
- igapäevase menüü koostamisest täpsemalt; 
- kaubanduses orienteerumine toiduvalikute tegemisel. 

• Praktilised soovitused ja lähenemine toitumisterapeutilisest vaatenurgast: 
- kuidas tasakaalustada menüüd gluteenivaba dieedi korral ja toituda täisväärtuslikult; 
- tasakaalustatud menüü koostamine ja analüüs. 
 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, harjutus 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

https://tsoliaakia.ee/wp-content/uploads/2019/03/LubatudKeelatud_10.03.19.pdf 

https://tsoliaakia.ee/wp-
content/uploads/2019/03/LubatudKeelatud_v%C3%A4rviline_tootegrupid_2018.pdf 

 

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 

 

 


