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Õppekava 

VERE ANALÜÜSI TÕLGENDAMINE TOITUMISNÕUSTAJA JA -TERAPEUDI TASEMEL  
I ja II osa 

 

Õppekava nimetus: 
VERE ANALÜÜSI TÕLGENDAMINE TOITUMISNÕUSTAJA JA -
TERAPEUDI TASEMEL I ja II osa 

Õppekavarühm: Teraapia- ja taastusravi 

Õppe eesmärk: 
Koolituse tulemusena on õppijal teadmised, kuidas 
toitumisspetsialisti tasemel hinnata vereanalüüse ning anda 
nende alusel toitumisalaseid soovitusi.  

Hariduse liik: Täienduskoolitus 

Õppekeel: Eesti keel 

Koolituse liik: Täiendõppe koolitus 

Õppekava maht: 
Õppe maht kokku on 80 tundi, õpe koosneb kahest osast 
(mõlemas osas 40 tundi, sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 
16 tundi superviseeritud praktikat).  

Õppeaeg: 2 kuud + 2 kuud 

Õppetöö korraldus: Auditoorne õpe (teooria ja praktikaõpe), iseseisev õpe.  

Õpingute alustamise 
tingimused: 

Nõutav toitumisnõustaja õppe läbimine. Nõutav klienditöö 
kogemus. 

Lõpetamise tingimused: 
Õpilane saab tunnistuse, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja 
praktikaõppes ning sooritanud arvestuse positiivselt.  

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
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 
Synlabi poolt klientidele pakutavad vere analüüsid, näitajate tähendus, normid ja interpreteerimise alused. 
Näitajate seosed inimkeha tervise ja toitumisega, tõenduspõhine teadmine, meeskonnatöö arstide ja 
funktsionaalse toitumise terapeutidega. 
 
KOOLITUST LÕPETAVA ÕPILASE KOMPETENTS  
Koolitust lõpetav toitumisnõustaja või -terapeut on suuteline interpreteerima enda kompetentsi piires 
kliendile teostatud vereanalüüsi nende näitajate osas, mis on seotud toitumisega. Ta oskab anda kliendile 
toitumise- ja toidulisandite alast nõu analüüsi näitajatest lähtudes ning teab, millal konsulteerida ja/või 
klienti edasi suunata arsti või funktsionaalse terapeudi juurde.  
 
Ainult kursuse tunnistusega lõpetanud/arvestuse sooritanud toitumisnõustajad/terapeudid saavad õiguse 
analüüse interpreteerida. Kursuse teoreetilise osa läbimine seda õigust ei anna.  
 
SIHTGRUPP 
Toitumisnõustaja/-teraapia õppe läbinud, kes soovivad kompetentsust interpreteerida vereanalüüsi neid 
näitajaid, mis on seotud toitumisega, et anda kliendile sellest lähtudes toitumisalast nõu.  
 
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS  
Õpe jaguneb auditoorseks (teooria ja praktikaõpe) ja superviseeritud praktikaõppeks.  
Õppe maht kokku on 80 tundi, õpe koosneb kahest osast: 

- I osa 40 tundi, sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 16 tundi superviseeritud praktikat. 
- II osa 40 tundi, sh 8 tundi teooriat ja 16 tundi praktikat, 16 tundi superviseeritud praktikat. 

 
Kursus lõpeb arvestusega ning annab pädevuse interpreteerida veranalüüse ning anda toitumissoovitusi 
toitumisega seotud näitajate osas. Teoreetilised õppepäevad toimuvad skype/webinari vahendusel, 
praktilised õppepäevad aga Tervisekooli ruumides Tallinnas ja/või Tartus.  
 
ÕPPESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
Õppesse asumiseks peab õppuril olema läbitud toitumisnõustaja/toitumisterapeudi õpe ning ta peab 
omama klienditöö kogemust toitumisnõustajana. 
 
Vastuvõtudokumendid 

• Toitumisnõustaja/toitumisterapeudi õppe läbimise tunnistuse koopia. 

• Isiklik avaldus koos motivatsioonikirja ja vabas vormis tööalase tegevuse kirjeldusega. 
 

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. 
 
 
 

http://www.toitumisnoustajad.ee/
http://www.toitumisterapeudid.ee/
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ÕPPEBAAS  
Teoreetilised õppepäevad toimuvad skype/webinari vahendusel, praktilised õppepäevad Tervisekooli 
ruumides Kalevi 108 Tartus ja Pirita tee 26c-33 Tallinnas. Koolil on õppetööks sisustatud ruumid ning 
grupitöö ruum/ruumid. 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 
Vere analüüside koolitaja peab olema erialase hariduse (toitumisnõustaja või toitumisterapeudi) ning vere 
analüüside tõlgendamise ja sellealase koolitamise kogemusega.  
 
Antud kursust viivad läbi arst-funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots, bioloog-funktsionaalse 
toitumise terapeut Eliisa Lukk. Vaata infot koolitajate kohta Tervisekooli kodulehelt. 
 
ÕPPEMEETODID 
Auditoorses õppes kasutatakse peamiselt loenguvormi. Praktikal koolikeskkonnas toimub praktiliste 
oskuste treening, harjutatakse erinevate analüüside tõlgendamist ja toitumissoovituste jagamist. Igale 
õppepäevale järgneb iseseisev töö õppematerjali ja klientide analüüsidega, saades samal ajal 
supervisiooni õpetajalt.  
 
HINDAMINE, ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Õpilasele antakse tunnistus, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja praktikaõppes ning sooritanud 
arvestuse positiivselt.  
 
Kordusarvestused ja korduseksam 
Arvestuse ja eksami mittesooritanud õpilane saab loa arvestust veel kaks korda sooritada.  
 
 
 
KOOLITUSE EESMÄRGID, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPE SISU JA – MATERJALID  
 
VERE ANALÜÜSI TÕLGENDAMINE TOITUMISNÕUSTAJALE JA -TERAPEUDILE  
I ja II osa 
 
Õppe eesmärk  
Koolituse tulemusena on õppijal teadmised, kuidas toitumisnõustaja ja -terapeudi tasemel hinnata 
vereanalüüse, mida kliendid on ise teinud või mida on klientidele tehtud meditsiinitöötajate poolt.  
 
Õppe õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija: 

- oskab vereanalüüsi interpreteerida nii, et ei ületa oma pädevuse piire. 
- oskab vereanalüüsi interpretatsiooni alusel anda kliendile nõu toitumise osas. 
- oskab kliente edasi suunata vastavate spetsialistide juurde.  
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ÕPPE SISU JA MAHT, ÕPPEMEETODID JA -MATERJALID  
 
ÕPPE SISU  
Erinevad analüüsid tasakaalutuste hindamiseks kehas. Vere analüüside interpreteerimine 
toitumisnõustamise seisukohalt ja toitumisnõustaja pädevusest lähtuvalt.  
 
I osa  

Õppemeetod Teemad 

Teooriaõpe 8h 

• Hemogramm (sh vere vormelemendid, leukogramm ja hemoglobiin) ja 
põletikunäitajad 

• Veresuhkur ja glükosüülitud hemoglobiin 

• Verelipiidid: triglütseriidid, üldkolesterool, LDL ja HDL lipoproteiinid 

• Maksa funktsiooni näitajad (bilirubiinid, ALAT, ASAT, GGT) 

• Rauapuudusaneemiale viitavad näitajad 

• D-vitamiin  

• Foolhape ja B12-vitamiin 

• Homotsüsteiin 

Praktikaõpe 16h 

Erinevad analüüsid ja nende interpreteerimine  ning toitumissoovituste 
jagamine koos õpetajaga koolikeskkonnas. Erineva tasemega 
toitumisspetsialisti kompetents analüüsi interpreteerimise järgselt 
tegutsemises, koostöö vajadus teiste spetsialistidega. 

Superviseeritud 
praktika 16h 

10 verekeemia analüüsi interpreteerimine iseseisvalt saades vajadusel õpetajalt 
supervisiooni.  

Arvestus 
Praktiline töö: viie kliendi analüüside interpreteerimine ja toitumisnõuannete 
jagamine õpitud analüüse kasutades ning oma kompetentsi piiridesse jäädes 
ning koostöövajadust demonstreerides. 

 
I osa 
 

Õppemeetod Teemad 

Teooriaõpe 8h 

• Vitamiinid ja mineraalained 
• Hormoonid 
• Valguainevahetuse näitajad 
• Kordamine: üldise pildi vaatlemine 

Praktikaõpe 16h 

Erinevad analüüsid ja nende interpreteerimine ning toitumissoovituste jagamine 
koos õpetajaga koolikeskkonnas. Erineva tasemega toitumisspetsialisti 
kompetents analüüsi interpreteerimsie järgselt tegutsemises, koostöö vajadus 
teiste spetsialistidega. 

Superviseeritud 
praktika 16h 

10 verekeemia analüüsi interpreteerimine iseseisvalt saades vajadusel õpetajalt 
supervisiooni.  
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Arvestus 
Praktiline töö: viie kliendi analüüside interpreteerimine ja toitumisnõuannete 
jagamine õpitud analüüse kasutades ning oma kompetentsi piiridesse jäädes 
ning koostöövajadust demonstreerides. 

 
ÕPPEMATERJALID 

• Kooli poolt antud õppematerjalid. 

• Info analüüside kohta Synlabi ja Ühendlabori kodulehel. 

• Erinevad näidisanalüüsid anonüümselt. 

• Tervisekooli ja ETTA koostatud juhised: 
o Rauapuudusega kliendi, D-vitamiinipuudusega kliendi, B12-vitamiini ja 

foolhappepuudusega kliendi nõustamiseks. 
o Kõrge kolesteroolitasemega kliendi, kõrge homotsüsteiinitasemega ja põletikunäitejatega 

kliendi nõustmiseks. 
o Haiguspuhuse toitumise juhised toitumisnõustaja tasemel. 

 
 
HINDAMISMEETODID JA -KRITEERIUMID  
 

HINDAMISMEETOD HINDAMISKRITEERIUMID 

Koolituse I osa lõpus ja koolituse II osa lõpus 
toimub suuline eksam, mida hinnatakse 
arvestatud/mittearvestatud.  
Õpilane interpreteerib 5 õpetaja poolt antud 
analüüsi suulisel eksamil, kasutades kõiki 
õppematerjale. 

Õpilane interpreteerib kõik analüüsid 
õigesti, jäädes toitumisnõustaja või 
-terapeudi kompetentsi piiridesse ning 
oskab anda kohaseid toitumissoovitusi. 

 
Õpilane saab tunnistuse, kui ta on osalenud 100% teoreetilises ja praktikaõppes ning sooritanud arvestuse 
positiivselt.  
 
KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT 
Arvestuse sooritanud toitumisnõustaja/toitumisterapeut saab tunnistuse vere keemia koolituse I osa või I 
ja II osa lõpetamise kohta.   
 
Kui õpilane on koolitusel osalenud, aga pole sooritanud arvestust, saab ka osaletud päevade kohta tõendi, 
mis anna pädevust analüüse interpreteerida ja nende alusel toitumissoovitusi jagada.  
 


