
 
REUMATOLOOGILISED HAIGUSED JA TOITUMINE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Reumatoloogilised haigused ja toitumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetentsid B.2.2 ja B.2.3. 

 

Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija omab ülevaadet erinevatest reumatoloogilistest haigustest, kus toitumine 
omab nii haiguse ennetavat kui ka leevendavat toimet ning toidu põletikulise indeksiga seotud 
toitumissoovitustest. Ühtlasi tunneb koolituse läbinu toitumisterapeutide töö aluseks olevat 
podagrahaige toitumisjuhist, mõistab kusihappe teket ja ülesandeid organismis, hüperurikeemia 
põhjuseid, tagajärgi ja ravi baaspõhimõtteid, osteoporoosipuhuse toitumise põhimõtteid ning oskab 
anda hüperurikeemia ja osteoporoosi korral rakendatavaid toitumissoovitusi. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• loetleb erinevate reumatoloogiliste haiguste tunnused; 
• mõistab kusihappe ainevahetust organismis; 
• loob seosed hüperurikeemia ja erinevate terviseprobleemide (sh podagra) tekke vahel; 
• analüüsib toitumisteraapia vajadust kusihappe erinevate väärtuste korral; 
• nimetab lähtuvalt haigusest toitumissoovitused ravi toetamiseks ja ennetamiseks; 
• kasutab toidu põletikulise indeksi (DII) tööriista liigesehaigustega klientide nõustamisel. 

 
Sihtgrupp 

Toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Alusteadmised toitumisõpetusest, biokeemiast ning inimese anatoomiast ja füsioloogiast. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Reumatoloogilised haigused  
o autoimmuunsed liigeshaigused 
o süsteemsed sidekoehaigused  
o metaboolsed haigused 

• Haiguste ennetamine toitumise abil 
• Kusihappe teke ja ülesanded organismis 
• Hüperurikeemia põhjused ja tagajärjed organismis 
• Hüperurikeemia ravi baaspõhimõtted 
• Hüperurikeemia korral rakendatavad toitumissoovitused 
• Toidu põletikuline indeks 

o Põletikuvastased toiduained 
o Põletikku soodustavad toiduained 
o Põletikuindeksi kasutamine toitumissoovitustes 

• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Podagrahaige toitumisteraapia juhise“ tutvustus 
• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Osteoporoosi ennetava toitumise juhis“ tutvustus 

 
Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, juhtumi analüüs, test 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

Lisamaterjal: 

• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Podagrahaige toitumisteraapia juhis“ 
• Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni „Osteoporoosi ennetava toitumise juhis“ 

 

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 

 

 


