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Õppekava 

SEEDEELUNDKONNA TERVISEPROBLEEMIDEGA KLIENDI TOITUMISNÕUSTAJA 
 

Õppekava nimetus: 
SEEDEELUNDKONNA TERVISEPROBLEEMIDEGA KLIENDI 
TOITUMISNÕUSTAJA 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 

Koolituse tulemusena on õppe läbinud 
toitumisnõustajal/toitumisterapeudil (TN/TT) kompetentsus 
nõustada seedekulgla terviseprobleemidega isikuid, pakkuda 
nendele toidulisandeid ja interpreteerida teste enda pädevuse 
piirides ning funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas 
töötades. 

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Täiendõppe koolitus 

Õppekava maht: 

TN taseme õpilasele 168h (48h teooriaõpet, 80h iseseisvat tööd, 40h 
superviseeritud praktikat); TT taseme õpilasele 160h (40h 
teooriaõpet, 80h iseseisvat tööd, 40h superviseeritud praktikat).  
40 tundi superviseeritud praktikat lisandub, kui õpilane soovib saada 
FODMAP/SCDieedi juhendajaks. 

Õppeaeg: 
TN taseme õpilasele 6 õppepäeva, TT taseme õpilasele 5 õppepäeva, 

millele lisandub iseseisev töö ja superviseeritud praktika.  

Õppetöö korraldus: Teooria- praktikaõpe, superviseeritud praktika, iseseisev õpe. 

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe läbimine ja vähemalt 15 kliendi 
nõustamise kogemus (sh seedevaevustega kliendid).  

Lõpetamise tingimused: 
Õpilane saab tunnistuse, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja 
praktikaõppes, kõik nõutud tööd on esitatud ja arvestatud. 

Lõpetamisel antav 
dokument: 

Tunnistus programmi läbimise kohta 

 
Annely Sootsi Koolitus OÜ - Kalevi 108 Tartu 

 +372 7441 340 - annely@tervisekool.ee - www.tervisekool.ee 
 Registrikood 10536322  

Majandustegevusteate nr 169677 

mailto:annely@tervisekool.ee
mailto:annely@tervisekool.ee
http://www.tervisekool.ee/
http://www.tervisekool.ee/
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ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 
Toitumisnõustaja kutsestandard tase 5;  toitumisterapeudi kutsestandard tase 6; toitumisnõustaja ja -
terapeudi kompetentsuse tasemed ja tööülesanded (Eesti Toitumisnõustajate Ühendus ETNÜ, 
www.toitumisnoustajad.ee ja Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon ETTA, www.toitumisterapeudid.ee); 
Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks, EV Haridus- ja Teadusministeerium, 2016. 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE ALUSED 
Tervisekooli ja ETTA koostatud juhised seedevaevustega isikute nõustamiseks, arstide poolt antud juhised 
seedetrakti haigustepuhuseks toitumiseks, tänapäevane tõenduspõhine info internetis. Meeskonnatöö 
alused meditsiinis. 

 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS  
Koolitust lõpetav toitumisnõustaja või -terapeut on suuteline nõustama seedevaevustega isikuid ka teiste 
terviseprobleemide korral peale düspepsia, kõhukinnisuse ning kõrvetiste, mis kuuluvad Tervisekooli 
lõpetanud toitumisnõustaja kompetentsi. Toitumisnõustaja teeb seedetraktiga seotud 
terviseprobleemidega klientide nõustamisel ja toidulisandite soovitamisel koostööd toitumisterapeutide, 
arstide ja/või funktsionaalse toitumise terapeutidega.  
 
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudiõppe lõpetanud, kes soovivad kompetentsust nõustada 
seedekulgla terviseprobleemidega isikuid rohkemate terviseprobleemide puhul kui baasõpe ette näeb. 
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS  
Õpe jaguneb teooria- ja praktikaõppeks ja iseseisvaks õppeks.  

- TN taseme õpilasele 168h (48h teooria- ja praktikaõpet, 80h iseseisvat tööd, 40h superviseeritud 
praktikat). 

- TT taseme õpilasele 160h (40h teooria- ja praktikaõpet, 80h iseseisvat tööd, 40h superviseeritud 
praktikat).  

40 tundi superviseeritud praktikat lisandub, kui õpilane soovib saada FODMAP/SCDieedi juhendajaks. 
 
Kursus koosneb: 

- 6 õppepäevast TOITUMISNÕUSTAJA (TN) tasemel õpilasele ja 
- 5 õppepäevast TOITUMISTERAPEUDI (TT) tasemel õpilasele (8h vähem teooriaõpet – üks 

õppepäev on osa toitumisterapeudi õppest).  
Lisandub iseseisev töö ja superviseeritud praktika. 
Koolitusel käsitletakse erinevaid kliendijuhtumeid ja nõustamist konkreetsetes situatsioonides.  
 
ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja õpe ning ta peab omama klienditöö 
kogemust toitumisnõustajana (vähemalt 15 nõustamist), tal peab olema kogemus seedevaevustega 
klientidega töötamisest. 
 
Vastuvõtudokumendid:   

• Toitumisnõustaja õppe läbimise tunnistuse koopia. Kui toitumisnõustajaõppes ei ole läbitud 1 
õppepäeva ulatuses seedetrakti anatoomia-füsioloogia ja 1 õppepäeva ulatuses seedevaevustega 
kliendi nõustamist, on eelduseks nende õppepäevade läbimine Tervisekoolis tervisenõustaja 
toitumise alal õppes. 

http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisterapeudid.ee/
http://www.toitumisterapeudid.ee/
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• Isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja vabas vormis tööalase tegevuse kirjeldusega, sh 
seedevaevustega klientide nõustamisest/teraapiast. 

 
ÕPPETÖÖ ON ÕPILASTELE TASULINE  
Õppemaksu tasutakse igakuiselt arve alusel enne vastava tsükli toimumist. Õppemaksust saab õppija 
vabastada peale lepingu lõpetamist kooliga. Vaata õppetasu maksmise korda Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEBAAS  
Teooria- ja praktikaõpe toimub Tervisekooli ruumides Kalevi 108 Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas, 
mõningad loengud ka skype/webinari teel. Koolil on õppetööks sisustatud ruumid ning grupitöö 
ruum/ruumid. Koolil on vajalikud õppe- ning näitlikustamise vahendid, eestikeelsed raamatud (k.a kooli 
poolt koostatud õpikud) ja soovitava lugemise demonstreerimiseks võõrkeelsed õpikud. Kool pakub 
õpilastele ja kooli lõpetanud praktikutele eesti keeles lugemiseks ja töös kasutamiseks vajalikku materjali 
kooli kodulehel.  
 
Õppetöö läbiviimise kvaliteedi kindlustamise aluseid vaata Tervisekooli kodulehelt. 
 
KOOLITAJAD 
Koolitajad on funktsionaalse toitumise terapeudid, haiguspuhuse koolituse läbiviijal peab olema arsti 
baasharidus ja toitumisterapeudi lisakoolitus või piisav haiguspuhuste teemade nõustamise ja õpetamise 
kogemus toitumisterapeudina. Vt konkreetsete koolitajate kohta infot Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEMEETODID 
Teooriaõppes kasutatakse peamiselt loenguvormi ja seminar-arutelusid.  
Praktikal koolikeskkonnas toimub praktiliste oskuste treening, harjutatakse erinevate juhtumite puhul 
toitumissoovituste jagamist.  
Igale õppepäevale järgneb iseseisev töö õppematerjali ja kliendijuhtumitega, saades samal ajal 
supervisiooni õpetajalt.  
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Õpilane lubatakse lõpetamisele, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja praktikaõppes, kõik nõutud tööd 
on esitatud ja arvestatud. 
 
Arvestused loetakse arvestatuks/mittearvestatuks. 
 
Kordusarvestused ja korduseksam 
Arvestuse ja eksami mittesooritanud õpilane saab loa arvestust veel kaks korda sooritada.  
 
 

KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  
 
SEEDEELUNDKONNA TERVISEPROBLEEMIDEGA KLIENDI TOITUMISNÕUSTAJA 
 
Õppe eesmärk   
Koolituse tulemusena on õppe läbinud toitumisnõustajal/toitumisterapeudil (TN/TT) kompetentsus 
nõustada seedekulgla terviseprobleemidega isikuid, pakkuda nendele toidulisandeid ja interpreteerida 
teste enda pädevuse piirides ning funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas töötades. 
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Õppe õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija (TN/TT): 

- saab võimaluse töötada funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas, kelle juhendamisel 
oskab pakkuda dieete ning õpetada kliente nende soovitusi järgima.  

- teab, missuguste seisundite puhul on tal kompetents iseseisvalt kliente nõustada, millal on 
oluline teha koostööd või klient edasi suunata. 

 
ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  
Õppepäevad on osa toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumise terapeudi õppest. Et saada 
seedevaevustega kliendi toitumisnõustajaks, peavad olema läbitud kõik õppepäevad, esitatud 4 
kontrolltööd ning sooritatud 2 arvestust.  
FODMAP ja SCDieedi juhendajaks saamiseks on tarvis sooritada superviseeritud praktika ja arvestus. 
 
Koolitajad on:  

- bioloog - funktsionaalse toitumise terapeut Eliisa Lukk ja 
- arst - funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots.  

 
 

Päev Teema Sisu Õppemeetod 

1. päev 

TT – toitumisterapeudi 
taseme õppepäev 
 
SEEDEELUNDKONNA 
HAIGUSED, 
TOITUMISTERAAPIA 
(1), MEESKONNATÖÖ 

Maksa ja sapiteede patoloogia ja toitumine: hepatiit, 
äge ja krooniline pankreatiit, sapipõiepõletikuaegne ja 
sapikivide eemaldamisejärgne toitumine, sapiteede 
sulguse märgid.  
Ärritunud soole sündroom: erinevad mehhanismid, 
tekkimise põhjused ja lähenemised 
toitumisnõustamisele. 
Tsöliaakia jt põletikulised soolehaigused ja toitumine: 
eridieedid ja koostöö funktsionaalse toitumise 
terapeudiga. 
H. Pylori gastriit, mao- ja duodeenumi haavandid: 
haiguste olemus, toitumissoovitused, toitumisnõustaja/-
terapeudi pädevus. 
Hea- ja halvaloomulised seedetrakti kasvajad: polüübid. 
Mao- ja soolevähk, vähi tekkepõhjused ja ravi meedikute 
poolt. Stoomiga kliendi toitumine. 
Jämesoolega seotud terviseprobleemid: divertiikulid, 
laienenud sigmasool, proktiidid, hemorroidid, 
kõhulahtisus. 

Teooriaõpe  
8 tundi  
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2. päev 

FTT-funktsionaalse 
toitumise terapeudi 
taseme õppepäev 
 
SEEDEKULGLA 
FÜSIOLOOGIA, 
MIKROBIOOM, 
DÜSBIOOS 

Seedimise füsioloogia, toitainete seedimine ja 
imendumine.  Ensüümid ja ensüümpreparaadid. 
Soolestiku immuunsus ja mikrobioota, seosed üleüldise 
tervisega. MIKROBIOOTA erinevates soolestiku osades 
(liigid, funktsioonid jne), düsbioosi olemus, tekkimine. 
Peensoole bakterite ülekasv, soolepõletikud, ärritunud 
soole sündroom. Probiootikumid, nende soovitamine. 
Näidustused, vastunäidustused. Probiootikumide 
kvaliteet. 

Teooriaõpe  
8 tundi 

3. päev 

FTT kursuse õppepäev 
 
SEEDEELUNDKONNA 
HAIGUSED, 
TOITUMISTERAAPIA 
(2), MEESKONNATÖÖ 

Soole läbilaskvuse olemus - diagnoosimine ja 
parandamise võimalused. Düsbioos – patogeenide 
ülekasv, eridieedid, koostöö gastroenteroloogiga või 
funktsionaalse meditsiini arstiga. Seente ülekasv. 
Soolepõletikud: haavandiline koliit, Crohni tõbi ja 
tsöliaakia, mis ei allu ainult gluteenivabale dieedile. 
SCDiet, selle määramise näidustused, juhendamine, 
FODMAP jt dieedid, toidulisandid.  
Detoksifikatsiooni olemus - mis toimub sooles, maksas, 
igas keharakus? Maksast sapiga soolde eritatavad ained 
ja nende väljutamise olulisus.  

Teooriaõpe 
8 tundi 

4. päev 

FTT kursuse õppepäev 
 
SEEDEFUNKTSIOONI 
TESTIMINE. 
PARASITOLOOGIA. 
TOIDUTALUMATUS. 
ANALÜÜSID 
DÜSBIOOSI 
HINDAMISEKS.  

Funktsionaalse toitumisteraapia põhimõtted, TN taseme 
nõustaja pädevus, koostöö teiste meeskonnaliikmetega.  
Patogeenide (E.coli, Klebsiella, C.difficile), parasiitide ja 
sooles põletiku olemasolul toitumisteraapia ja koostöö 
arstidega. 
Parasiidid - analüüsid ja ravi, FTN ja FTT pädevus, 
koostöö gastroenteroloogiga või funktsionaalse 
meditsiini arstiga. 

Teooriaõpe  
8 tundi 

5. päev 

FTT baasõppe kursuse 
õppepäev 
 
SEEDEELUNDKONNA 
ERIDIEEDID, nende 
juhendamine. 

Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega 
spetsialistide kompetents, koostöö. 
Juhised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest 
dieedist väljatulemiseni): arvestuse saamiseks peab 
juhendama supervisiooni all FODMAPi dieeti reaalses 
nõustamissituatsioonis  (lisandub 20 tundi 
superviseeritud praktikat – siis väljastatakse vastav 
tunnistus). 
Juhised SCD dieedi juhendajale (dieedi määramisest 
dieedist väljatulemiseni): arvestuse saamiseks peab 
juhendama supervisiooni all SCD dieeti reaalses 
nõustamissituatsioonis (lisandub 20 tundi 
superviseeritud praktikat - siis väljastatakse vastav 
tunnistus). 

Teooriaõpe  
8 tundi 



 6 

6. päev 

FTT tasemel õppepäev 
 
PRAKTIKA ja 
ARVESTUS 
 

Õpilased viivad läbi seedetrakti terviseprobleemidega 
kliendi nõustamise kolmeses grupis või vaatlevad 
nõustaja/terapeudi poolt läbiviidud nõustamise videot. 
Grupis on nõustaja, nõustatav ja vaatleja. Iga õpilane 
saab olla kõikides rollides. Hinnatakse TN ja TT taseme 
kompetentsi, koostööd FTT ja arstidega. 
 
Eelnevalt peavad kontrolltööd olema esitatud ja 
arvestatud.  Arvestuse saamiseks peab olema nõustatud 
5 erineva seedevaevustega klienti FTT meeskonnas.  

Praktikaõpe  
8 tundi 

Kliendijuhtumite nõustamine  
40 tundi 
superviseeritud 
praktikat 

Iseseisev töö 80 tundi 

FODMAP ja SCDieedi juhendamine funktsionaalse toitumise terapeudi juhendamisel  
(20 tundi + 20 tundi superviseeritud praktikat) 

40 tundi 
superviseeritud 
praktikat 

KOKKU: 

40h teooriat 
8h praktikat 
80h iseseisvat 
tööd 
40 tundi 
superviseeritud 
praktikat 

 
 
ÕPPEMATERJALID 

- Kooli poolt koostatud õppematerjalid iga teema ja terviseseisundi kohta. 
- Ajakirjas Toitumisteraapia avaldatud teemakohased artiklid. 
- Arstide poolt koostatud loengud, infomaterjalid klientidele seedetrakti haigustepuhuseks 

toitumiseks. 
- Tervisekooli/ETTA juhised toitumisnõustajale/toitumisterapeudile seedevaevustega klientide 

nõustamisel. 
- FODMAP ja SCDieedi juhendmaterjalid. 
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HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID  
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

4 kontrolltööd: 
1. Seedeelundkonna haigustepuhune 

toitumisteraapia/toitumisnõustamine. 
2. Seedekulgla füsioloogia, ensüümide ja 

probiootikumide manustamine.  
3. Haigustepuhune toitumisnõustamine, koostöö 

FTT ja arstidega dieetide, toidulisandite ja 
testide määramisel ning testide 
interpreteerimisel.  

4. Kompetentsi piiride tundmine FODMAPi ja SCD 
määramisel ja juhendamisel ning 
meeskonnatöö alused seedetrakti haigustega 
klientide nõustamisel. 

Kõik kontrolltöö vastused on õpetaja 
poolt õigeks loetud.  

ARVESTUS:  
Toitumisnõustaja/toitumisterapeut nõustab  
5 seedevaevustega klienti, esitab kliendijuhtumite 
kirjeldused. 

TN ja TT demonstreerib nõustatud 
juhtumitega enda kompetentsi 
seedetrakti terviseprobleemidega 
klientidega töötamisel FTT ja arstide 
meeskonnas.  

ARVESTUS:  
Õpilane viib läbi nõustamise seansi seedevaevustega 
isikule, demonsteerides teadmisi, nõustamisoskusi ning 
koostöö tegemise oskust. 

Arvestusele saamiseks peavad olema 
kontrolltööd ja 5 juhtimianalüüsi 
arvestatud.   
Nõustamine peab olema läbi viidud 
vastavalt juhisele, õpilane oskab 
analüüsida ennast seedetrakti 
haigustega klientide nõustajana ning 
määratleda koostöövajadust. 

 

Et saada FODMAP ja/või SCDieedi juhendajaks, on 
tarvis sooritada ARVESTUSED. 
 

Õpilane on saanud kogemuse 
FODMAP dieedi ja/või SCDieedi 
nõustajana ning tema poolt kliendile 
koostatud menüüd on tasakaalus ja 
vastavad kõikidele nõuetele.  

 
Õpilane lubatakse lõpetamisele, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja praktikaõppes, kõik nõutud tööd 
on esitatud ja arvestatud. 
 
KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT 
Koolituse läbinud õpilased saavad “Seedekulga terviseprobleemidega klientide toitumisnõustaja” 
tunnistuse (v.a spetsiaalsetete dieetide nõustaja, mis vajab eraldi tunnistust). 
 
FODMAP ja SCD dieetide nõustajaks saamise kohta väljastatakse eraldi tunnistused pärast arvestuste 
sooritamist ja superviseeritud praktika läbimist. 


