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ÄMMAEMANDAÕPPE ÕPPEKAVASSE KUULUVATE ÕPPEAINETE LOETELU 
 

Ämmaemandaõppe õppekava sisaldab vähemalt järgmisi õppeaineid: 
 

I. TEOREETILINE ÕPE 
 

1.  Põhiained: 
1) üldanatoomia ja -füsioloogia; 
2) patoloogia; 
3) bakterioloogia, viroloogia ja parasitoloogia; 
4) biofüüsika, biokeemia ja radioloogia; 
5) pediaatria rõhuga vastsündinutele; 
6) hügieen ja rahvatervis; 
7) toitumine ja dietoloogia, rõhuga naistele, vastsündinutele ja imikutele; 
8) sotsioloogia; 
9) farmakoloogia; 
10) psühholoogia; 
11) pedagoogika; 
12) tervishoiu- ja sotsiaalalane seadusandlus ja tervishoiukorraldus; 
13) kutse-eetika ja kutsealased õigusnormid; 
14) seksuaalkasvatus ja perekonna planeerimine; 
15) ema ja lapse õiguskaitse. 

 
2.  Ämmaemanda tegevusega seotud õppeained: 

1) anatoomia ja füsioloogia; 
2) embrüoloogia ja loote areng; 
3) rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood; 
4) naistehaigused ja sünnitusabi; 
5) ettevalmistus lapse sünniks ja lapsevanemaks saamiseks, sealhulgas psühholoogilised aspektid; 
6) ettevalmistus sünnituseks, sealhulgas sünnitusabi tehniliste vahendite tundmine ja kasutamine; 
7) valutustamine, anesteesia ja elustamine; 
8) vastsündinu füsioloogia ja patoloogia; 
9) vastsündinu hooldus ja jälgimine; 
10) psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid. 

 
II. PRAKTILINE ÕPE 

 
1. Vähemalt 40 raseda nõustamine, mille hulka kuulub vähemalt 100 sünnituseelset külastust. 
2. Vähemalt 40 raseda sünnituseelne jälgimine raseduse jooksul. 
3. Vähemalt 40 sünnituse vastuvõtmine; kui sünnitajate vähesuse tõttu ei ole võimalik nii palju 
sünnitusi vastu võtta, võib see arv olla vähemalt 30, tingimusel, et üliõpilane on abiks lisaks veel 
20 sünnituse vastuvõtmisel. 
4. Aktiivne abistamine kuni 2 tuharseisus lapse sünnituse vastuvõtmisel; kui selliste sünnitajate 
vähesuse tõttu ei ole see võimalik, võib see toimuda simulatsioonina. 
5. Lahklihalõike tegemine ning sünnitusteede terviklikkuse taastamine. 



6. Vähemalt 40 raseduspatoloogiaga naise (riskiraseda) sünnituseelne jälgimine. 
7. Vähemalt 100 sünnitusjärgse naise ja terve vastsündinu läbivaatus koos jälgimise ja hooldusega. 
8. Erihooldust vajavate vastsündinute, sealhulgas enneaegsete, ülekantud, alakaaluliste või haigete 
vastsündinute ning nende emade jälgimine, nõustamine ja hooldus. 
9. Ämmaemandus naistehaiguste, tüsistunud sünnituste ning haigete vastsündinute ja imikute puhul. 
10. Õendus ja ämmaemandus sise- ning kirurgiliste haigete puhul. 
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