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Õppekava koostamise
1. Hooldustöötaja kutsestandard, tase 4 (versioon 10) vastu võetud
alus:
28.05.2015
2. EV Kutseõppeasutuse seadus Vastu võetud 12.06.2013
3. Kutseharidusstandard Vastu võetud 26.08.2013 nr 130
4. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus (Vabariigi Valitsuse 29.
jaanuari 2009. a määrus nr 29)
5. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekava statuut. Kinnitatud rektori
käskkirjaga nr 23, 17. 04.2014
Õppekava eesmärk ja
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja
õpiväljundid
väärtused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning
rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel.
Õpilane:
1) mõistab erialase töö põhimõtteid, aktuaalseid probleeme,
hooldusprotsessi ning oskab neid oma töös rakendada;
2) osaleb rehabilitatsiooniprotsessis, aitab abivajaja tervist taastada,
saavutada ja säilitada, vastutab oma erialal tööülesannete täitmise
eest;
3) rakendab koostöös teiste tervishoiu spetsialistidega meeskonnatöö
põhimõtteid;
4) toetudes eneseanalüüsile mõistab elukestva õppe olulisust ja
täiendab ning õpib iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
5) mõistab infotehnoloogia rolli, kasutab infotehnoloogilisi
vahendeid teabe saamiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks
isiklikel ja tööalastel eesmärkidel;
6) saab aru ettevõtluse aluspõhimõtetest, seostab erialase
ettevalmistuse nõudeid tööturul; rakendumise võimalustega ja
planeerib oma karjääri;
7) järgib inimõigusi, kutseala väärtuseid , kutse-eetikat ja võrdse
kohtlemise põhimõtteid.
Õppekava rakendamine: Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja
mittestatsionaarse õppe vormis.
Nõuded õpingute alustamiseks
Hooldustöötaja õppekaval õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtukomisjoni
töökorra ja vastuvõtueeskirjaga.
Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kusjuures enne 2017/2018 õppeaastat vastu
võetud õpilaste õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga, mille võib asendada
kutseeksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav
kvalifikatsioon
Hooldustöötaja, tase 4
osakvalifikatsioon
Puudub
Õppekava struktuur moodulite nimetused ja mahud ( EKAP)
PÕHIÕPINGUTE MOODULID 100 EKAP
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 6 EKAP
Õpilane:
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri-planeerimise
protsessis;
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskesk-konna toimimist;
3) mõtestab oma rolli ettevõtlus-keskkonnas;
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Hoolduse alused 11 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab erinevatele sihtrühmadele suunatud teenuste ja toetuste süsteemi, teenustele
esitatavaid nõudeid ja Eesti sotsiaalpoliitika põhimõtteid;
2) tunneb turvalise ja toetava keskkonna loomise võimalusi inimest kui tervikut arvestades.
3. Hooldustoimingud 20 EKAP
Õpilane:
1) juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes;
kasutab hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat
abivahendite kasutamisel;
2) hooldab abivajajat erinevate elundkondade haiguste korral;
annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, kutsub abi ja 3)
elustab kliinilisest surmast.
4. Abivajaja arendamine juhendamine ja aktiviseerimine 16 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab inimese sotsiaalset, kognitiivset ja füüsilist arengut ja seostab inimese toimetuleku
muutustega elukaare erinevatel etappidel;
2) planeerib ja viib läbi abivajajale ealiselt sobivaid ja jõukohaseid aktiviseerivaid tegevusi;
3) abistab abivajajat majapidamis-, puhastus- ja korrastustööde teostamisel asutuses ja
abivajaja kodukeskkonnas.
5. Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine 2 EKAP
1) Õpilane osaleb aktiivse meeskonnaliikmena hooldustoimingute läbiviimisel.
6. Töö lastega peredega 4 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab pere igapäeva- ja majanduslikku toimetulekut, selgitab pere-eelarve koostamist
ning selle järgimist;
2) märkab lastega perede probleeme ühiskonnas ja kirjeldab nende lahendamise võimalusi.
7. Töö eakatega 5 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab vastavalt ülesandele vananemisega seotud toimetuleku probleeme ja abivajaduse
kujunemist toetudes gerontoloogia ja geriaatria alustele;

2) hindab vastavalt ülesandele eaka terviseprobleeme ja toimetulekut, abistab ja juhendab
lahenduste leidmisel igapäevaseks toimetulekuks, toetudes gerontoloogia ja geriaatria
alustele;
3) selgitab abivajajale ja tema lähedastele arusaaval viisil toetuste ja teenuste korraldamise
protsesse võrgustikus.
8. Töö erivajadustega inimestega 6 EKAP
Õpilane:
1) Abistab ja juhendab abivajajat lähtuvalt tema erivajadusest;
2) toetab ja suunab erivajadusega inimest ja tema võrgustikku toimetulekuprobleemide
lahendamisel.
9. Õppepraktika 30 EKAP
Õpilane:
1) analüüsib oma valmidust tulevaseks tööeluks;
2) rakendab turvalise ja toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid;
3) juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes järgides kutse-eetikat;
4) jälgib abivajaja seisundit ja hooldab abivajajat erinevate elundkondade haiguste korral
ennast ja abivajajat säästvalt;
5) kasutab hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat
abivahendite kasutamisel;
6) planeerib ja viib läbi abivajajale ealiselt sobivaid ja jõukohaseid aktiviseerivaid tegevusi;
7) juhendab abivajajat eluaseme korrastamisel ja majapidamis-töödes, vajadusel;
8) juhendab ja toetab abivajajat teenuste taotlemisel ja vajadusel korraldab neid;
9) suhtleb abivajajaga, kolleegidega ja võrgustikuga lugupidavalt;
10) osaleb meeskonnatöös.
VALIKÕPINGUTE MOODULID
1. Diogiajastu tehnoloogiate rakendamine 2 EKAP
Õpilane kasutab digiajastu tehnoloogilisi vahendeid informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks,
tööalaseks suhtlemiseks, asjaajamiseks ja enese-täiendamiseks.
2. Vene keel 3 EKAP
Õpilane rakendab suhtlemisel võõrkeele peamisi grammatikareegleid, hääldamise põhimõtteid
ning kasutab erialast terminoloogiat.
3. Suhtlemine võõrkeeles (inglise/saksa keel/soome) 1.5 EKAP
Õpilane rakendab suhtlemisel võõrkeele peamisi grammatikareegleid, hääldamise põhimõtteid
ning kasutab erialast terminoloogiat.
4. Isiklik tervis kui edu alus 2 EKAP
Õpilane selgitab erinevaid tervisedefinitsioone ja mõtestab tervislikku heaolu erinevatel tasanditel
ning seostab füüsilise, emotsionaalse, mentaalse, intellektuaalse ja vaimse dimensiooni seotust
terviskäsitustes.
5. Terve imiku ja väikelapse hooldus 3 EKAP
Õpilane teab imiku ja väikelapse arengut ning abistab neid nende põhivajaduste rahuldamisel.
6. Haridusliku erivajadusega laps 2 EKAP
Õpilane abistab ja juhendab haridusliku erivajadusega last lähtuvalt tema toimetulekuvõimest ning
kujundab võrgustikutöös lapsele toetava arengu keskkonna.
7. Viipekeele algkursus 1 EKAP

Õpilane teab kuulmispuudega inimeste kultuurikeskkonna iseärasusi ning rakendab kurtidega
suhtlemise põhimõtteid kasutades viipekeelt algtasandil.
8. Dementse inimese hooldamine 3 EKAP
Õpilane mõistab dementsussündroomi olemust, hooldab ja juhendab abivajajat lähtuvalt tema
toimetulekuvõimest ja individuaalsetest iseärasustest.
9. Kriisipsühholoogia 2 EKAP
Õpilane mõistab kriisipsühholoogia olemust ja põhimõisteid, rakendab
psühholoogilise esmaabi meetodeid.
10. Klassikalise massaaži algkursus 2 EKAP
Õpilane tunneb klassikalise massaaži teostamise nõudeid, teab klassikalise massaaži
toimemehhanisme ja rakendab massaaživõtteid abivajaja elukvaliteedi toetamisel.
11. Pervasiivsed arenguhäired 2 EKAP
Õpilane omab ülevaadet pervasiivsete arenguhäirete põhjustest, esinemissagedusest, põhjustest ja
ilmingutest ning mõjust inimese toimetulekule igapäevaelus.
Õppekava täitmiseks peab õpilane läbima valikmooduleid 20 EKAPi mahus.
Spetsialiseerumised puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Tiina Uusma
Amet: kutseõppe õppekavade juht
Telefon: 7370229
e- post: tiinauusma@nooruse.ee
Märkused:
Lisa 1. Õppekava rakendusplaan
Lisa 2. Hooldustöötaja 4. taseme kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel
Moodulite rakenduskavad
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