
 
 

 
 
 
Hea õe või ämmaemanda eriala lõpetanu 
 
 
Kutsume Sind osalema õdede ja ämmaemandate täiendkoolitusel, mis annab Sulle õiguse 
väljastada põetus- ja hooldusabivahendite ning lihtsamate liikumisabivahendite tõendeid. 
Täiendkoolituse korraldamise aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74. 
 
Koolitus sisaldab 14 akadeemilist tundi, millest 2 tundi on kontaktõpe, 8 tundi aktiivõpe e-
õpikeskkonnas ja 4 tundi iseseisevat tööd.  Kontaktõppeks on iseseisva töö personaalse 
tagasiside läbitöötamine. Kontaktõppeks kohale tulema ei pea, tegemist on veebipõhise 
koolitusega. 
 
Koolituse teemad:   

1. Veebiloeng Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitavate abivahendite süsteemi korralduse 

kohta 

2. Iseseisev regulatsioonidega tutvumine 

3. Veebiloengud abivahenditega tutvumiseks 

4. Enesekontrolli testi sooritamine 

5. Iseseisev töö/ juhtumianalüüs 

 

Täiendkoolituse läbinu: 

 

1. Teab ja oskab kasutada abivahendite süsteemis kasutatavaid põhimõisteid 

2. Mõistab peamisi abivahendite süsteemide erinevusi (Sotsiaalkindlustusamet, Eesti 

Haigekassa, Eesti Töötukassa) 

3. Teab Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatavate abivahendite süsteemi korraldust ja 

oskab leida infot vajalike regulatsioonide kohta 

4. Hindab inimese abivajadust ja oskab väljastada nõuetekohast abivahendi tõendit 

 
Koolituse läbimiseks ja tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppekava 100%-liselt e-
õppekeskkonnas. Õpe toimub kolmenädalaste tsüklitena. Koolitusmaterjalide jagamiseks 
ning iseseisvate tööde esitamiseks on kasutusel e-õppekeskkond Moodle, millega kõik 
osalejad peavad täiendkoolituse läbimiseks liituma. 
 
Täiendkoolitused toimuvad: 
 
07.03. – 25.03.2022 
09.05. – 27.05.2022 
08.08. – 26.08.2022 
07.11. – 25.11.2022 
 
Koolitusele saavad registreeruda vaid õe või ämmaemanda eriala lõpetanud. Koolitusele 
saab registreeruda  SIIN.  
 
Koolituse läbinule väljastatakse e-tunnistus, mis saadetakse registreerumisel märgitud e-
posti aadressile nädala jooksul peale koolituse läbimist.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCi1LGIdTVCzsztPIhbaMgl_UvkqkK2rVSO0y_iaHCdDdFDQ/viewform


Nädal enne koolitusperioodi algust saadame registreerumisel välja toodud e-posti 
aadressile teavituskirja ja Moodle lingi. Moodles võimaldame juurdepääsu iseseisvale 
tööle kursusele registreerumise järgselt 2-3 päeva jooksul. Esitatud juhtumianalüüsile ja selle 
põhjal vormistatud tõendile antakse personaalset tagasisidet. Vajaduse tekkimisel oleme 
valmis tegema asutustes kohapeal täiendavat ettekannet abivahendite süsteemist. Palume 
sellest soovist meile teada anda. 
 
Koolitus on rahastatud Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Õdedele on osalemine tasuta. 
Osalejal peab olema arvuti kasutamise võimalus. Sotsiaalkindlustusamet tagab ligipääsu 
Moodle e-õppe keskkonnale. Sotsiaalkindlustusamet ei hüvita täiendkoolitusega seonduvaid 
sõidu ega muid kulusid. 
 
Kui Sul tekib kursuse käigus küsimusi, palun võta ühendust Merlin Veinbergiga (e-post 
merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon: 5305 9218).   
 
 
Heade koostöösoovidega 
 
Sotsiaalkindlustusamet 
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