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Õppekava 
TOIDUALLERGIA JA -TALUMATUSETESTIDE NÕUSTAJA  

 

Õppekava nimetus: TOIDUALLERGIA JA -TALUMATUSETESTIDE NÕUSTAJA 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 

Koolituse tulemusena oskab lõpetanu oma kompetentsi piirides 
nõustada toiduallergia ja -talumatuse teste teinud isikuid nii, et 
nendel ei teki toitainetepuudust, vajadusel tehes koostööd 
funktsionaalse toitumise terapeudiga. Koolituse täies mahus läbinud 
õpilane oskab koostada menüüd histamiinitalumatuse korral.  

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Täiendõppe koolitus 

Õppekava maht: 
108 tundi (14 tundi teooria-, 14 tundi praktikaõpet ja 60 tundi 
superviseeritud praktikat, 20 tundi iseseisvat tööd). 

Õppeaeg: 4 õppepäeva ja testide nõustamise praktika. 

Õppetöö korraldus: 
Teooria- ja praktikaõpe,  superviseeritud praktika, iseseisev töö 
õppematerjaliga. 

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe läbimine, vt täpsemaid  
nõudeid lk 2. 

Lõpetamise tingimused: 
Et saada teatud testi nõustaja tunnistust, peab olema nõustatud 
antud testi teinud kliente funktsionaalse toitumise terapeudi 
juhendamisel ning sooritatud arvestus. 

Lõpetamisel antav 
dokument: 

Tunnistus programmi läbimise kohta 

 
 

Annely Sootsi Koolitus OÜ - Kalevi 108 Tartu 
 +372 7441 340 - annely@tervisekool.ee - www.tervisekool.ee 
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ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 
Toitumisnõustaja kutsestandard tase 5;  toitumisterapeudi kutsestandard tase 6; tervisenõustaja 
toitumise alal, funktsionaalse toitumise nõustaja ja -terapeudi tööle esitatavad nõuded, kompetentsuse 
tasemed ning tööülesanded (Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon, www.toitumisterapeudid.ee). 
 
TEADMISTE JA OSKUSTE ALUSED 
Riiklikult tunnustatud toidu- ja toitumissoovitused; tõenduspõhine info toiduallergia, -talumatuse ning 
erinevate taimetoitluste kohta, ETTA ning Tervisekooli juhised testide nõustajale. Meeskonnatöö 
põhimõtted tervisehoolduse meeskonnas töötamisel. 
 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS 
Täiendkoolitust “Toidutalumatuse ja – allergia testide nõustaja” lõpetav õpilane on kompetentne 
klientidele pakkuma ja nõustama/interpreteerima toiduallergiate ja -talumatuse teste.  
 
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja õppe läbinud inimene, kes soovib klientidele pakkuda toiduallergia ja -talumatuse 
teste ja/või pädevust nende interpreteerimisel ning nende alusel välistamisdieetide koostamisel. 
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS 
Õpe koosneb neljast õppepäevast ja praktikast erinevate testide nõustamisel. 
 
Õppe maht kokku on 108 tundi (14 tundi teooria-, 14 tundi praktikaõpet ja 60 tundi superviseeritud 
praktikat, 20 tundi iseseisvat tööd). 
 
ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja/-terapeudi õpe ning soov hakata 
nõustama allergia- ja/või toidutalumatuse teste (sh nt Synlabi Cytolisa test, Sportsgene test, Nutrismart 
test, Via Naturale Cytotoxic test, opioidsete peptiidide test, histamiinitalumatuse test). 
 
Vastuvõtudokumendid:   
Toitumisnõustajaõppe lõputunnistus ja õppesse astumise sooviavaldus. 
 
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  
Teooriaõpe toimub Tervisekooli ruumides Kalevi 108 Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas, aga ka  
skype/webinari vahendusel. Praktikaõpe toimub koolituse ruumides. 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.  
Superviseeritud praktika toimub õppurite töökohal ja kodus ning kooli nõustamiskabinetis.  
Õppetöö läbiviimise kvaliteedi kindlustamise aluseid vaata Tervisekooli kodulehelt. 
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KOOLITAJAD 
Toiduallergia ja -talumatusetestide nõustaja õppe koolitajad peavad olema erialase hariduse 
(toitumisnõustaja või toitumisterapeudi) ja pedagoogilise ettevalmistusega ning omama kogemust 
toiduallergia- ja talumatusetestide nõustajana.  
 
ÕPPEMEETODID 
Teooriaõppes kasutatakse peamiselt loenguvormi, seminar-arutelusid. Praktikal koolikeskkonnas testide 
analüüsimist, juhtumite lahendamisi, praktiliste oskuste treeninguid. Superviseeritud praktika seisneb 
klientide praktilise nõustamise juhendamises õpetajate poolt, juhtumite dokumenteerimises ja 
kokkuvõtete esitamises õpetajale. 
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Et saada teatud testi nõustaja tunnistust, peab olema juhendatud testi teinud klienti funktsionaalse 
toitumise terapeudi supervisiooni all ning sooritatud kõik arvestused. 
 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  

TOIDUTALUMATUSE JA – ALLERGIA TESTIDE NÕUSTAJA 
 
Õppe eesmärk 
Koolituse tulemusena oskab lõpetanu oma kompetentsi piirides nõustada toiduallergia ja -talumatuse 
teste teinud isikuid nii, et nendel ei teki toitainetepuudust, vajadusel tehes koostööd funktsionaalse 
toitumise terapeudiga. Koolituse täies mahus läbinud õpilane osakab koostada ka menüüd 
histamiinitalumatuse korral.  
 
Õppe õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija: 

- tunneb toiduallergia ja -talumatuste all olevaid teooriaid  
- mõistab pakutavate testide olemust, osates soovitada testi vastavalt kliendi vajadustele või siis 

tehes selleks koostööd funktsionaalse toitumise terapeudiga.  
- oskab nõustada vastavat toiduallergia- või -talumatuse testi teinud isikut nii, et 

toiduainet/toitainet menüüst välistades ei tekiks toitainetepuudust, et kliendi menüü oleks 
tervislik ja tasakaalus.  

 
Koolituse täies mahus läbinud õpilane omab õigust koostada menüüd histamiinitalumatuse korral. 
 
Õppe osaliselt läbinud õpilane oskab nõustada vastavat toiduallergia- või -talumatuse testi teinud isikut 
nii, et toiduainet/toitainet menüüst välistades ei tekiks toitainetepuudust, et kliendi menüü oleks 
tervislik ja tasakaalus. 
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ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  

Päev Teema Õppemetod & koolitaja 

1. õppepäev 
TOIDUALLERGIA JA -
TALUMATUSEGA 
KLIENDI NÕUSTAMINE 
(Tervisenõustaja 
toitumise alal õppekava 
õppepäev) 

Toitumisterapeudi poolt suunatud klientidele ja 
toidutalumatuse teste teinud klientidele menüüde 
koostamine ja nende toitumisnõustamine. 
Toiduallergia ja toidutalumatuse olemus, 
toitumisnõustaja kompetents ja koostöö teiste 
spetsialistidega. 
 
Iseseisev töö: esitada kahe nädala gluteeni- ja 
piimavaba dieedi kogemuse kirjeldus.  

2h teooria- ja  
6h praktikaõpet 
koolikeskkonnas. 
 
Koolitajad Annely Soots, 
Pille Javed, Hiie Järva 
või Triin Muiste 

2. õppepäev 
TOIDUALLERGIA, 
LAKTOOSITALUMATUSE 
JA TSÖLIAAKIATESTID 
(Toitumisterapeudi 
õppekava õppepäev) 

Toiduallergia ja -talumatuse testid meditsiinis: 
erinevad allergiad ja nende testimine, 
laktoositalumatuse ja tsöliaakia testimine. 
Toitumisnõustaja ja- terapeudi pädevus, koostöö 
arstidega. 

4h teooriaõpet. 
 
Koolitajad Annely Soots, 
Pille Javed või Eliisa 
Lukk 

3. õppepäev 
TOIDUTALUMATUSE 
TEOORIA JA TESTIMISE 
PRAKTIKA 
(Funktsionaalse 
toitumise nõustaja 
taseme õppekava 
õppepäev) 

Toiduallergia ja -talumatuse erinevus, vormid, 
väljendumine, testimine. Immuunsüsteemi toimimine 
– lühiülevaade, sh erinevate leukotsüütide/vere 
valgeliblede funktsioonid. Uuemad teaduslikud 
tõendused kaseiinitalumatusele ja mittetsöliaakilisele 
gluteenitalumatusele. Opioidsete peptiidide test. 
Toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevus ja teiste 
spetsialistidega koostöö vajadus. Teadusuuringud 
testide soovitamise tõenduseks. 

4h teooriaõpet ja  
4h praktikaõpet. 
 
Annely Soots, Pille 
Javed, Sirli Kivisaar või 
Eliisa Lukk 

4. õppepäev 
TOIDUTALUMATUS JA 
TERVISEPROBLEEMID 
(Funktsionaalse 
toitumise terapeudi 
õppekava  õppepäev) 

1. Cytotoxic testi tõendupõhisus ja näidustused testi 
määramiseks.  
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja 
näidustused testi määramiseks.  
3. Opioidide test, näidustused ja teostamine.  
4. Histamiini jt talumatused, testid.  
Testide aluseks olev tõenduspõhine teooria, testide 
puudused, nõuded testi teostajale.  
Toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevuse piirid ja 
koostöö vajadus funktsionaalse toitumise 
terapeutidega.  
Vead, mida kõige sagedamini tehakse. 

4h teooriaõpet ja 
4h praktikaõpet 
koolikeskkonnas 
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Superviseeritud 
praktika, mille alusel 
sooritatakse ARVESTUS  

Õpilane võib saada  
- leukotsütotoksilise testi nõustajaks (12 tundi 
superviseeritud praktikat) 
- IgG testide nõustajaks (12 tundi superviseeritud 
praktikat) 
- opioidsete peptiidide testi nõustajaks (16 tundi 
superviseeritud praktikat) 
- histamiinitalumatuse testi nõustajaks (20 tundi 
superviseeeitud praktikat koos menüü koostamisega).  
 
Arvestuse sooritamine annab pädevuse saada IgG 
ja/või leukotsütoksilise testi nõustajaks ning 
edasimüüjaks, soovitada ja nõustada opioidsete 
peptiidide testi ja histamiinitalumatuse testi ning 
juhendada histamiinitalumatuse menüüd. 

20 tundi iseseisvat tööd 
ja 60 tundi 
superviseeritud 
praktikat 
 
Koolitajad Annely Soots, 
Hiie Järva, Triin Muiste, 
Sirli Kivisaar ja/või Eliisa 
Lukk. 

Kokku 

14 tundi teooriaõpet 
14 tundi praktikat 
koolikeskkonnas 
60 tundi superviseeritud 
praktikat 
20 tundi iseseisvat tööd  

KOKKU 108 tundi 

 
 
ÕPPEMATERJALID  

• Haiglate ja www.toitumine.ee infomaterjalid toiduallergia, tsöliaakia ja laktoositalumatuse 
kohta. 

• Tervisekooli koostatud tõenduspõhine õppematerjal toidutalumatuse kohta ja tõlgitud 
ülevaateartiklid. 

• Erinevate testide näited. 

• Tervisekooli ja ETTA koostatud juhised toitumisnõustajale/toitumisterapeudile testide alusel 
toitumisnõustamiseks/-teraapiaks. 
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HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID 
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

Kokkuvõtte kirjutamine kahenädalasest eridieedi 
kogemusest.  

Õppija peab eridieeti 100% ulatuses, kirjeldab 
enda toitumist ning toiduvalmistamist 
kahenädalase dieedi jooksul, analüüsib saadud 
kogemusi ning raskusi ning seostab seda 
kogemust toitumisnõustamisega. 

Toidutalumatuse nõustamise ARVESTUS 
- IgG testide nõustamine 
- Cytotoxic testide nõustamine 
- Opioidsete peptiidide testi nõustamine 
- Histamiinitalumatuse nõustamine  
- Histamiinitalumatuse menüü 

koostamine. 
 
Arvestuse saamiseks nõustab õpilane 
funktsionaalse toitumise terapeudi või vastava 
ettevalmistuse saanud toitumisterapeudi 
supervisiooni all testi teostanud kliente ning 
kirjeldab testi soovitamise vajadust.  
 
Õpilane esitab histamiinitalumatuse menüü. 

Õpilane on saanud kogemuse kõikide testide 
nõustajana.  
Õpilane on kompetentne teste soovitama ja 
oskab koostada menüüsid ning tasakaalustada 
klientide toitumist kõikide välistusdieetide korral. 
Hinnatakse õpilase oskust analüüsida kliendi 
eridieedi vajadust (teatud toiduainete menüüst 
elimineerimise vajadust), oskust asendada 
menüüs toitainete saamise mõttes välistatud 
toiduaine/toiduained ning juhendada klienti 
parimate valikute tegemisel, koostöövajaduse 
hindamise oskust ning oskust nõustada klienti 
valenegatiivsete testi tulemuste puhul.  
Samal ajal kontrollitakse õpilase baasteadmisi 
toiduallergia, -talumatuse ja nendega seotud 
toitumise ning eridieetide soovitamise ja 
menüüde koostamise kohta.  

 
KOOLITUSE LÕPUS VÄLJASTATAV TUNNISTUS 
Koolituse lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus nimetusega: toiduallergia- ja -talumatuse testide 
toitumisnõustaja.  
 
Koolituse osalise läbimise korral (kui on sooritatud vastava osa superviseeritud praktika), võib õpilane 
saada eraldi tunnistuse erinevate testide nõustajaks saamise kohta: 

- allergia-, laktoositalumatuse- ja tsöliaakiatestide nõustaja; 
- IgG testide (Cytolisa, Nutrismart, Sportsgene jt) nõustaja; 
- opioidsete peptiidide testi toitumisnõustaja; 
- leukotsütotoksiliste testide toitumisnõustaja (Cytotoxic test näiteks); 
- histamiinitalumatuse toitumisnõustaja. 


