
 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Medicumi Koolitus- ja Nõustamiskeskus 

Õppekava nimetus: Koduõdede baaskoolitus 

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Tervis ja heaolu 

 
EÕL koolituskomisjon kooskõlastab 24.09.18 AS Medicum Tervishoiuteenused 
Koolituskeskus’e  esitatud täiendkoolituse õppekava koduõdedele.  
 
Õppekava võrreldi kodõdedele suunatud baaskoolituse nõuetega ja Tartu Ülikooli Kliinikumi 
samateemalise täiendkoolitusega, mis on saanud varasemalt Eesti Õdede Liidu heakskiidu.  
 
Antud kooskõlastus on kehtiv vaid eelnimetatud, EÕL esitatud, õppekaval. Koolitste korraldajal on 
õigus koolitajaid vajadusel asendada, kuid seda vaid juhul kui koolitaja vastava valdkonna tase on 
garanteeritud vähemalt samal tasemel või on kõrgem kooskõlastatud õppekavas esitatud 
õppejõuga.  
Kooskõlastust on vajalik uuendada kui muudetakse ja/või kinnitatakse uus koduõdede 
täienduskoolituse õppekava või muutuvad riiklikud koduõdede baaskoolituse nõuded.  Käesolev 
otsus jõustub EÕL Koolituste kooskõlastamise komisjoni otsusest tulenevalt 24.09.2018 ning 
annab õiguse AS Medicumi Tervishoiuteenused Koolituskeskuse poolt väljastatud tunnistustele 
lisada märge- *kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisoni otsusega 24. septembrist 
2018.a 
 
Kiidame AS Medicumi Tervishoiuteenused Koolituskeskuse juhtkonda tehtud algatuse eest.  
 

Õppekava koostamise aluseks on 

●     täiskasvanute koolituse seadus ja HTM määrus “Täienduskoolituse standard”; 

●     koduõendusteenuse osutamist reguleerivad dokumendid (SM määrused „Iseseisvalt 

osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad 

tegevused“; “Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende 

dokumentide säilitamise tingimused ja kord”, “Nõuded ambulatoorse õendusabi 

iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele 

ja ravimitele”,  “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded”, Koduõendusteenuse 

rakendusjuhend ETTK-s, tervishoiuteenuste loetelu)  

Eesmärk ja õpiväljundid: 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õel valmidus alustada koduõendusteenuse osutamist 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

● teab koduõenduse töökorralduse põhimõtteid 

● teab koduõenduse kvaliteedi  kriteeriume 

● väärtustab patsiendi- ja perekeskset lähenemist 

● teab, kuidas patsiendile iseseisvalt osutada kodust õendusabi ja vajadusel kaasata 
meeskonnaliikmeid 

● teab, kuidas nõuetekohaselt dokumenteerida  
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Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

Õe/ämmaemanda põhiharidusega isikud, kellel on vähemalt 2-aastane õena/ ämmaemandana 

töötamise kogemus. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Maht 65 akadeemilist tundi, millest 56 tundi on auditoorset tööd ja 9  tundi iseseisvat tööd 

Õppekeskkond: 

Loenguruum. Õppijate arv ühes grupis on max 40 inimest. 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid 

Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada pärast auditoorse osa 

lõppemist. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub kord nädalas 2-3 kuu vältel. 

Õppemeetodid: Loeng, diskussioonid, e-õpe, iseseisev õppimine  vastavalt lektorite otsusele ja 

soovitud õpiväljunditele; iseseisev loometöö vastavalt juhendile. 

Koolitajate kvalifikatsioon: teemavaldkonnale vastav haridus ja kogemus 

Õppe ülesehitus: 

Õpe on jagatud kahte moodulisse. 

I moodulis mõistestatakse koduõenduspatsient ja antakse ülevaade avahooldusmeeskonna tööst.  

II moodulis käsitletakse koduõenduse tõenduspõhisust ja kvaliteeti tagavaid juhendeid.  

Iseseisva töö esitamisel hinnatakse ja tagasisidestatakse kursuse õpiväljundite saavutamist 

vastavalt järgmistele kriteeriumitele:  

● situatsioonist on välja toodud objektiivsed ja subjektiivsed andmed; 

● õppija oskab sõnastada õendusdiagnoosi  (probleem-, tervisedenduslik, riskidiagnoosid); 

● õppija oskab valida sõnastatud õendusdiagnoosidest kõige olulisema ja koostada vastavalt 

sellele õendusplaani; 

● õppija oskab sõnastada õendustegevuse eesmärgi/id vastavalt õendusdiagnoosile;  

● õppija teab ja oskab sõnastada õendussekkumised, mis tulenevad õendusdiagnoosist ja 

eesmärgist; 

● õppija oskab õendussekkumistele sõnastada hinnangu, mis lähtub oodatud eesmärgist; 

● õppija väljendab patsiendi- ja perekeskset mõtteviisi; 

● õppija oskab määratleda oma osa meeskonnatöös. 

Õppe lõpetamise eelduseks ja tunnistuse saamiseks on osalemine vähemalt 75% auditoorses töös 

ja teoreetilises osas õpitule vastava iseseisva töö esitamine.  

Ainult auditoorses õppes osalemise korral väljastatakse õppijale tõend läbitud teemade kohta. 


