
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Peavalu. Osteopaatiline protokoll 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 25 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline 

õpe, millest 20 tundi kontaktõpet ja 5 tundi iseseisvat 

tööd 

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

Koolitaja http://massaaz.ee/et/koolitajad  

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi peavalu leevendamiseks. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:  

Anatoomia, füsioloogia, patoloogia, funktsionaalne anatoomia. 

 

Õppe eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et kursuse käigus omandab õppija erinevaid peavalu leevendamise 

tehnikaid. 

 

Õpiväljundid: 

Kursuse lõpuks õppija mõistab peavalu tekke põhjuseid ja leevendamise põhimõtteid. Teeb 

osteopaatilist protseduuri peavalu leevendamiseks, rakendades sobivaid tehnikaid vastavalt 

näidustustele, tuginedes omandatud teadmistele ja  oskustele. 

 

Õppesisu: 

1) Peavalude tüübid 

2) Peavalude diagnostika. 

3) Peavalude osteopaatilised põhjused. 

4) Koljuluude liikuvuse halvenemine.  

5) Aju kõvakesta roll peavalu tekkimisel.  

6) Venoosse verevoolu häired.  

7) Ekstrakraniaalsed tegurid kolju kineetiliste düsfunktsioonide tekkimisel. 

8) Korrektsioonide videoprotokoll. 

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe 

 

Iseseisev töö:  

Õppija 

1) koostab iseseisvalt protseduuri kava vastavalt eesmärgile ja juhendile (protokollile);  
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2) analüüsib koostatud protseduuri kava vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele.  

 

Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud õppematerjal (https://osteoukr.com/books/) 

 

Soovituslikud kirjandusallikad: 

1) Püretski A. Anatoomia õpik. 2018 

2) Евдокимов, A.,  Милые суставы : остеопатия на страже вашего здоровья. 2019. 
3) Modi, K. M.,  Cure aches and pains through osteopathy. 1989. 

4) Основы. Философия Остеопатии 

 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija demonstreerib osteopaatilisi tehnikaid erinevate 

peavalude leevendamiseks vastavalt protokollile. 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija: 

1) valmistab ette töökoha teraapia tegemiseks vastavalt juhendile/protokollile; 

2) rakendab teraapia tegemisel sobivaid võtted ning oskab arvestada näidustuste ja 

vastunäidustustega; 

3) kasutab otstarbekalt töövahendeid, arvestab tööohutuse ja kutse-eetika nõuetega; 

4) korrastab peale teraapiaseanssi töökoha vastavalt juhendile. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d,  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused 

antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppevahendid: projektor, arvuti, tahvel, massaažilaud, tool, käterätikud,  jalarull, 

desinfitseerimisvahend, kätepaberid. 


