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Loomaarsti abilise eriala riikliku õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite numbrid, nimetused, mahud, mooduli eesmärk, õpiväljundid ja 
hindamiskriteeriumid 
 

Moodul 1. Koduloomade anatoomia ja füsioloogia  
Maht 10 õppenädalat, sh praktiline töö 4 õn 
Mooduli eesmärk: õppija mõistab erinevate loomaliikide anatoomia ja füsioloogia aluseid, omandab oskuse süstemaatiliseks õppimiseks ja seoste 
loomiseks. 
Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb erinevate loomaliikide kehaehitust.                                                                            1. Eristab loomaliike välimiku järgi.                                                                                                    

2. Eristab erinevate loomaliikide anatoomilisi eriärasusi. 

3. Kirjeldab erinevate loomaliikide kehaosi ja organsüsteeme, pöörates suuremat 

tähelepanu liikumis- ja seedeaparaadile, suguorganitele ja nahale.  

2. Mõistab peamisi füsioloogilisi protsesse.    1. Iseloomustab loomade normaalse elutalitluse üldiseid seaduspärasusi, hingamis-, 

vereringe-, eritus-, seede-, sugu- ja endokriinorganite, närvisüsteemi ja liikumisaparaadi, 

meeleelundite ja naha talitlust. 

2. Kirjeldab ja selgitab elundite talitluse regulatsiooni ja omavahelist koordineerimist, 

pöörates põhitähelepanu koduloomade seedimise, ainevahetuse, sigimise ja laktatsiooni 

iseärasustele. 



3. Tunneb sigimise aluseid. 1. Selgitab erinevate loomaliikide normaalset sigimisprotsessi ja eristab sigimisalaseid 

patoloogiaid. 

2. Iseloomustab normaalset innatsüklit, paaritust (seemendust), tiinuse kulgu, ebatiinust, 

sünnitust ja sünnitusjärgset perioodi.  

3. Kirjeldab ja selgitab vastsündinute füsioloogiat ja emaslooma käitumist 

vastsündinutega, samuti võimalikke patoloogiaid.  

4. Selgitab koduloomadel enamlevinud tiinuse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodiga. 

seotud haiguste põhjuseid, tunnuseid, kulgu ning esmaabi.  

5. Kirjeldab udara ning piimanäärme füsioloogilisi ja patoloogilisi protsesse. 
 

Moodul 2. Töötamine praksise registratuuris  
Maht 9 õppenädalat, sh praktiline töö 2 õn, praktika 4 õppenädalat 
Mooduli eesmärk: õppija  töötab kliendisõbralikult praksise registratuuris, mõistab praksise majandamispõhimõtteid, tunneb erialaga  seonduvaid 

õigusakte, kasutab levinumaid IT lahendusi, annab vajadusel esmaabi nii kliendile kui patsiendile.   

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb erialaga ja kodanikupädevusega seonduvat 
seadusandlust, mõistab tööandja ja töövõtja kohustusi, õigusi ja 
vastutust. 

1. Tunneb ja juhindub „Hea Veterinaarse Tava“ põhimõtetest, „Loomakaitseseadusest“, 
„Looduskaitseseadusest“, „Loomatauditõrjeseadusest“ ning „Veterinaarkorralduse 
seadusest“. 
2.Täidab töö sisekorraeeskirju ja järgib praksise töö head tava. 

2. Teenindab kliente lähtudes klienditeeninduse heast tavast. 

 

1. Loob positiivse esmamulje, kohaldab oma suhtlemisstiili vastavalt olukorrale ja 
inimestele, suhtleb kliendi vajadustest ja rahulolust lähtuvalt ning lävib inimestega kõikidel 
tasanditel korrektses eesti keeles ning vähemalt ühes võõrkeeles. 
2. Kasutab aktiivset kuulamist kliendi murede üheseks mõistmiseks ning parima 
lahenduse leidmiseks, toob näiteid konfliktide ennetamise ja lahendamise kohta. 
3.Annab ja võtab kliendilt tagasisidet, analüüsib oma tööd tagasisidest lähtuvalt. 
4.Kirjeldab negatiivsete emotsioonidega toimetuleku võimalusi ja kontrollib oma 
emotsioone pingelises keskkonnas 4. 

2. Planeerib visiidiajad, kannab info patsiendikaardile ja 
kontrollib vastuvõtuajad. 

1.Planeerib visiidiajad vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning loomaomaniku 
kaebusele. 
2. Kannab info patsiendikaardile vastavalt loomaomaniku ütlustele ja esitatud 
dokumentatsioonile; vajadusel avab uue patsiendikaardi või uuendab ja korrastab 
olemasolevat kaarti. 
3. Kontrollib looma olemasolu vastavast registrist ja identifitseerib looma. 



4. Võtab esmase anamneesi ja edastab loomaarstile vastavalt praksise tavadele ning 
reeglitele. 

3. Võtab looma visiidile vastu ja annab looma kliendile 
operatsioonijärgselt üle, abistab klienti looma fikseerimisel. 

1. Selgitab kliendile praksise tavasid ja reegleid lähtudes HVT-st („Hea Veterinaarne 
Tava“), vajadusel osutab loomale elementaarset kiireloomulist esmaabi. 
2. Vastavalt arsti korraldusele võtab vastu ja annab omanikule üle statsionaari määratud 
patsiendi. 
3. Abistab  klienti looma  fikseerimisel statsionaaris, arvestades ohutusnõudeid. 
4.Nõustab klienti koduse järelhoolduse, pidamise ja söötmise küsimustes ning ravimite 
manustamises vastavalt arsti ettekirjutustele 

5. Tunneb ja rakendab asjaajamiskorda ning tagab praksises 
meeldiva keskkonna ja tööohutuse. 
 

1. Korraldab praksise kirjavahetust vastavalt praksise asjaajamiskorrale ja rakendades 
levinumaid praksises kasutatavaid arvutiprogramme (vetis, vetand, e-vet, Jõudluskontrolli 
Keskus (JKK)). 
2. Tagab praksises heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna ning tööohutuse vastavalt 
praksise tavadele ja reeglitele.  
3. Kasutab puhastus- ja desinfektsioonivahendeid nakkusohu minimaliseerimiseks. 

6. Tellib ja müüb kaupa ning käsimüügi- ja loomaarsti poolt 
määratud ravimeid, jagab kliendile nende kohta teavet.  

1. Tellib ja müüb kaupa ning käsimüügiravimeid, arveldab klientidega, arvestades 
praksise tavasid ja reegleid. 
2. Jagab kliendile teavet müügil olevate kaupade ja käsimüügiravimite kohta lähtuvalt 
kauba tootja poolt väljastatud informatsioonist.  
3. Jälgib laoseisu ja kaupade ning käsimüügiravimite aegumistähtaegu, säilitamise 
tingimusi ja käitlemisnõudeid juhindudes tootja poolt etteantud nõuetest. 
4. Väljastab loomaarsti poolt ravikuuriks määratud retseptiravimeid.  

7. Mõistab esmaabi olemust, hindab kannatanu seisundit ja 
tegutseb esmaabireeglitest lähtuvalt, teab tööõnnetuse ja 
kutsehaigestumise põhjusi ning ennetamise võimalusi. 

1. Hindab kannatanu seisundit, kutsub vajadusel kiirabi. 
2. Annab vastavalt kannatanu seisundile esmaabi (näiteks välised verejooksud, šokk, 
haavad). 
3. Kirjeldab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjusi ning selgitab nende ennetamise 
võimalusi. 

  



 

Moodul 3. Töötamine vastuvõtus ja diagnostiliste protseduuride teostamine  
Maht 12 õppenädalat, sh praktiline töö 4 õn, praktika 6 õppenädalat 
Mooduli eesmärk: õppija korraldab praksises asjakohased töötingimused ning abistab loomaarsti vastuvõtus ja diagnostilistel protseduuridel. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Korraldab vastuvõturuumi/praksise turvalised ja asjakohased 
töötingimused. 

1. Hindab praksise varustuse ja sisseseade korrasolekut, vajadusel korraldab hoolduse 
või remondi. 
2. Kahjutustab praksise töö käigus tekkiva prügi ja jäätmed lähtuvalt kehtivatest. 
Õigusaktidest ning tagades töökeskkonnaohutuse vastavalt praksise tavadele ja 
reeglitele. 
3. Kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest praksise vastuvõturuumis; 
minimaliseerib nakkusohu, kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid. 
4. Fikseerib patsiendi, järgides ohutusnõudeid, loomakaitset ja looma liigilist iseärasust. 

2. Tunneb ja rakendab kliinilise diagnostika aluseid. 1. Abistab loomaarsti analüüsimaterjali kogumisel või kogub, märgistab ja säilitab ise 
analüüsimaterjali vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele. 
2. Korraldab analüüsimaterjali edasisaatmise vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele. 
3. Teeb ja säilitab röntgenülesvõtteid, arvestades diagnostilist eesmärki ja järgides 
praksise sisekorda. 
4. Abistab loomaarsti diagnostiliste protseduuride tegemise juures vastavalt loomarsti 
poolt antud juhistele. 

3. Tunneb infektsioonhaigusi ja nende profülaktikat. 1. Eristab bioloogiliste haigustekitajate rühmi (bakterid, seened, viirused, parasiidid) ja 
selgitab nende olemust. 
2. Kirjeldab ja selgitab nakkuste ülekandumise viise. 

 

Moodul 4. Loomade hooldamine ja produktiivloomade märgistamine  
Maht 5 õppenädalat , sh praktiline töö 1 õn, praktika 2 õppenädalat 
Mooduli eesmärk : õppija korraldab praksises asjakohased töötingimused, hooldab ja märgistab erinevaid loomaliike. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb lemmik- ja koduloomade evolutsiooni ning bioloogilisi 
iseärasusi, pidamistehnoloogiad, erinevaid pidamissüsteeme ja 
nõudeid loomakasvatushoonetele. 

1. Tunneb ja selgitab lemmik- (koerad, kassid jm) ja koduloomade (veised, sead, lambad, 
hobused ja põllumajanduslinnud) evolutsiooni ning bioloogilisi iseärasusi. 
2. Tunneb ning võrdleb pidamistehnoloogiad ja erinevaid pidamissüsteeme. 
3. Iseloomustab nõudeid loomakasvatushoonetele. 



2. Jälgib ja hooldab ravialuseid loomi statsionaaris. 1. Valmistab ette ja varustab patsiendile sobiva ruumi, arvestades looma liiki, tervislikku 
seisundit ja isolaatori nõudeid. 
2. Jälgib patsientide üldist heaolu ja seisundit, informeerib regulaarselt arsti patsiendi 
seisundist ning täidab patsiendikaarte ja ravilehti. 
3. Toidab, joodab ja jalutab patsiente vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele. 
4. Viib läbi üldhooldusprotseduure: puhastab, peseb ja pügab looma vastavalt vajadusele, 
lõikab küüniseid, hooldab sõrgu ja kapju, puhastab kõrvu jm.  

3. Korraldab statsionaaris turvalised ja asjakohased 
töötingimused. 

1. Hoolitseb puhtuse ja heakorra eest ning vähendades nakkusohtu, tagab 
töökeskkonnaohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele.   
2. Kahjutustab prügi ja jäätmed vastavalt seadusandlusele.  
3. Peseb ja desinfitseerib korduvkasutatavad asemematerjalid, järgides 
infektsioonhaiguste ja nende profülaktika nõudeid. 
4. Jälgib statsionaaris ja muudes hooldusruumides oleva sisseseade ja varustuse 
töökorras olekut, vajadusel korraldab selle hoolduse või remondi. 

4. Identifitseerib põllumajandusloomad. 1. Märgistab veised, lambad, kitsed, sead vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

 

Moodul 5. Raviprotseduuride teostamine  
Maht 6 õppenädalat , sh praktika 2 õppenädalat 
 

Mooduli eesmärk: õppija tunneb erinevate ravimirühmade toimet ja ravimite käitlemist reguleerivat seadusandlust, abistab loomaarsti raviprotseduuridel. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Teab ravimirühmade üldisi toimeid, kõrvaltoimeid ja 
vastunäidustusi. 

Teab ja kirjeldab ravimirühmade (koliinomimeetikumid, koliinoblokaatorid, 
adrenomimeetikumid, adrenoblokaatorid, antihistamiinikumid, psühhotroopsed ained 
(trankvilisaatorid, neuroleptikumid), narkootilised analgeetikumid, lokaalanesteetikumid, 
üldanesteetikumid, mittesteroidsed põletikuvastased ained, glükokortikosteroidid, 
vedelikteraapia, antibiootikumid) üldisi toimeid, kõrvaltoimeid ja vastunäidustusi. 

2. Abistab loomaarsti terapeutiliste protseduuride juures. Abistab loomaarsti terapeutiliste protseduuride juures (erinevad ravimite manustamise 
viisid, haava hooldus jm). 

3. Orienteerub ravimite käitlemist reguleerivas seadusandluses. Kasutab töös ravimite käitlemise eeskirju. 

  



    

Moodul 6. Kirurgiliste operatsioonide ettevalmistus, assisteerimine ja üldanesteesia jälgimine  
Maht 6 õppenädalat, sh praktiline töö 3 õn, praktika 2 õppenädalat 
Mooduli eesmärk: õppija tunneb kirurgia põhialuseid, valmistab kirurgilisi operatsioone ette, assisteerib ning jälgib patsiendi üldanesteesiat. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb kirurgia põhialuseid. 1.Teab ja rakendab a- ja antiseptika reegleid. 
2. Eristab asjakohaseid kirurgilisi instrumente ning peseb, desinfitseerib ja komplekteerib 
need. 
3.Tunneb ja selgitab töövahendite ning aparaatide (autoklaav, kuumkapp, 
inhalatsiooniaparaat jm) tööpõhimõtteid. 
4. Tunneb kirurgilistel operatsioonidel kasutatavate materjalide liike ja selgitab nende 
kasutusvaldkondi.  

2. Hooldab patsienti perioperatiivselt. 1. Fikseerib patsiendi vastavalt operatsiooni iseloomule. 
2. Valmistab ette operatsioonivälja: pügab, puhastab ja desinfitseerib. 
3. Tagab patsiendi heaolu (polsterdused, kehatemperatuuri hoidmine jm). 
4. Abistab loomaarsti protseduuride tegemisel. 
5. Korrastab operatsioonijärgselt patsiendi (puhastab, seob, plaasterdab, paigaldab 
haavakaitsevahendid jm). 
6. Jälgib patsientide operatsioonijärgset seisundit ning informeerib regulaarselt arsti. 

3. Jälgib patsiendi üldanesteesiat. 1. Jälgib narkoosis patsiendi seisundit ja teeb vajalikke märkmeid (kehatemperatuur, 
hingamine, pulsi sagedus, ravimite manustamise kellaajad, silma refleksid jm.). 
2. Manustab ravimeid loomaarsti korraldusel ja järelvalve all. 
3. Teeb vajadusel südamemassaaži ja kunstlikku hingamist vastavalt patsiendi liigile ja 
suurusele. 

  



Moodul 7. Laboriuuringute läbiviimine  
Maht 2 õppenädalat, sh praktiline töö 1 õn 
Mooduli eesmärk: õppija oskab läbi viia laboriuuringuid ja neid dokumenteerida. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Viib läbi laboratoorseid uuringuid. 1. Teeb hematoloogilisi, vere biokeemilisi, uriini- ja rooja- , parasitoloogilisi, 
bakterioloogilisi, tsütoloogilisi ning viroloogilisi uuringuid kasutades selleks diagnostilisi 
vahendeid ja aparatuuri. 
2. Kontrollib laboriseadmete töökorras olekut. 
3. Dokumenteerib ja säilitab uuringu tulemused ning edastab arstile. 

Moodul 8. Erialane võõrkeel 

Maht 2õn, sh praktiline töö 2 õn  

Mooduli eesmärk: õppija tuleb toime tööga seonduvates praktilistes keelekasutussituatsioonides.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Suhtleb kliendiga erinevates töösituatsioonides. 1. Suhtleb kliendiga viisakalt erinevates töösituatsioonides. 

2. Vastab kliendi küsimustele ning teeb omapoolseid pakkumisi.  

3. Vastab telefonile, broneerib vastuvõtuaegu jms. 

2. Leiab kutsealast võõrkeelset teavet Internetist või teistest 

teabeallikatest ja tõlgib eesti keelde.  

1.Hindab kriitiliselt leitud kutsealast võõrkeelset teavet oma pädevuse piires, analüüsib ja 

vajadusel rakendab praktikas.   

3. Valdab erialast terminoloogiat ja tavaväljendeid võõrkeeles 

looma terviseprobleemide, hooldamise ja esmaabi osas.  

1. Kirjeldab võõrkeeles terviseprobleemide esmaseid tunnuseid. 

2. Nõustab klienti esmaabi andmisest loomale. 

3. Nõustab klienti looma hooldamise küsimustes. 

 


