
Õdede täiendkoolituse õppekava 

 

Õppekava nimetus:  Täiendkoolitus õdedele abivahendi vajaduse tuvastamiseks ja 

tõendi väljastamiseks 

Õppekavarühm:   0921 

Õppekava eesmärk:  Koolituse tulemusena on õppijal baasteadmised abivahendi 

vajaduse tuvastamiseks ja tõendi väljastamiseks 

Sihtrühm:     Õed 

Õpiväljundid:    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 

Õpingute alustamise tingimused: Õe eriala lõpetanu 

Õppe kogumaht: 14 tundi, millest 2 tundi on kontaktõpe, 8 tundi aktiivõpe e-

õpikeskkonnas ja 4 tundi iseseisev töö, mis esitatakse Moodle e-

õppe keskkonda 

Õppe sisu: 1. Veebiloeng Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitavate 

abivahendite süsteemi korraldusest 

 2. Regulatsioonidega tutvumine, enesekontrolli testi sooritamine 

 3. Veebiloengud abivahenditega tutvumiseks 

4. Iseseisev töö/juhtumianalüüs 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: e-õppekeskkond Moodle 

Õppematerjalide loend:  Sotsiaalhoolekande seadus, RT I, 30.12.2015, 6. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv  

 

Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse 

riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused 

ja kord ning abivahendi kaardi andmed 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018022?leiaKehtiv  

 

Abivahendite loetelu 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8022/Lisa_0101201

9.pdf# 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018022?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8022/Lisa_01012019.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8022/Lisa_01012019.pdf


 

Abivahendi teatmik 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-

editors/Abivahendid/av_teatmik.pdf  

 

 

Lõpetamise tingimused:  Õpingud on lõpetanud õppija, kes on omandanud õpiväljundid. 

Õpiväljundite omandamist kontrollitakse järgmiselt: vt Lisa 1. 

Väljastatavad dokumendid:  Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:  

Lisa 1 

Õpiväljundid 

Koolitatav:  

Õpiväljund on omandatud, kui iseseisvas töös 

on: 

1. Teab ja oskab kasutada abivahendite 

süsteemis kasutatavaid põhimõisteid 

Läbivalt kasutatud abivahendite alaseid 

põhimõisteid enamasti korrektselt. 

2. Mõistab peamisi abivahendite süsteemide 

erinevusi (Sotsiaalkindlustusamet, Eesti 

Haigekassa, Eesti Töötukassa) 

Välja toodud õe pädevuses olevad abivahendid 

ja vajadusel oskus suunata abivajaja teistesse 

süsteemidesse. 

 

3. Teab Sotsiaalkindlustusameti poolt 

hüvitatavate abivahendite süsteemi 

korraldust ja oskab leida infot vajalike 

regulatsioonide kohta 

Välja toodud regulatsioonid, millest abivahendi 

tõendi väljastamisel on lähtutud. 

4. Hindab inimese abivajadust ja oskab 

väljastada nõuetekohast abivahendi tõendit 

Korrektselt täidetud abivahendi tõend, mis 

tuleneb inimese abivajadusest. 

 

Õppekorralduse alused 

Õppija täiendkoolitusele vastuvõtu ja koolituselt 

väljaarvamise tingimused ja kord 

Vastu võetakse kõik, kellel on õe haridus. Välja 

arvatakse ehk loetakse koolitus edukalt 

lõpetatuks neil, kes on sooritanud õppekava täies 

mahus etteantud kuupäevaks. Need, kes on 

tervislikust või mõnest muust temast 

mitteolenevast põhjusest õppe katkestanud ja 

sellest koheselt kirjalikult kursuse moderaatorit 

teavitanud, arvatakse tema enda soovil järgmise 

täiendkoolituse läbiva grupi koosseisu. 

Täiendkoolituse eest õppetasu maksmise, sellest 

vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja 

kord 

Täiendkoolitus on osalejale tasuta ja 

finantseeritud Sotsiaalkindlustusameti 

vahenditest. 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/av_teatmik.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/av_teatmik.pdf


Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused Osalejal peab olema arvuti kasutamise võimalus. 

Sotsiaalkindlustusamet tagab ligipääsu Moodle 

e-õppe keskkonnale. Sotsiaalkindlustusamet ei 

hüvita täiendkoolitusega seonduvaid sõidu ega 

muid kulusid. 

 


