
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Palpatsioonid anatoomias (topograafiline 

anatoomia) 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 28 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline 

õpe, millest 24 tundi kontaktõpet ja 4 tundi iseseisvat 

tööd 

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

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

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada teadmisi topograafilises anatoomias, rakendades palpatsiooni 

meetodit. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks: baasteadmised inimese anatoomiast. 

 

Õppe eesmärk:  

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi luu-, lihas-, kõõluste struktuuridest, 

nende piirjoontest, lihaste ja luude funktsionaalse ehituse ja talitluse põhimõtetest. 

 

Õpiväljundid:  

Kursuse lõpuks õppija eristab ja nimetab palpeerides luu-, lihas-, kõõluste struktuure.  

Mõistab topograafilise anatoomia talitluse põhimõtteid. 

 

Õppesisu: 

1) Palpatsiooni põhimõtted. 

2) Struktuuride anatoomilised ja füsioloogilised omadused: nahk, hüpodermis, fastsia, 

lihased, kõõlused, sidemed, luud, arterid ja veenid.  

3) Võtted erinevate keha piirkondade üldmassaažiks  

4) Skelett. Lülisammas. Rinnakorv. Struktuurid ja funktsioonid. 

5) Kaela lihased. Struktuurid ja funktsioonid. 

6) Ülajäsemete erinevate struktuuride anatoomilised ja füsioloogilised omadused.  

7) Ülajäsemete skeleti peamised orientiirid. 

8) Abaluu-, selja-lailihase, trapetslihase stabilisaatorid. 

9) Rotaator mansett. Ehitus ja funktsioonid. 

10) Õlavarre-, käsivarre- ja käelihased. Ehitus ja funktsioonid. 

11) Alajäsemete struktuuride anatoomilised ja füsioloogilised omadused.  

12) Alajäsemete skeleti peamised orientiirid. 

http://massaaz.ee/et/koolitajad
mailto:info@massaaz.ee


13) Vaagnavöötme lihased. Ehitus ja funktsioonid. 

14) Reie-, sääre-, labajalalihased. Ehitus ja funktsioonid. 

 

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe, loeng, palpeerimine, vaatlus. 

Iseseisev töö:  

Õppija koostab lihasmapi iseseisvalt vastavalt eesmärgile ja juhendile.  

 

Õppematerjalide loend: Õpetaja poolt koostatud töövihik. 

 

 

Soovituslikud kirjandusallikad: 

1. www.biodigital.com, 

2. M. Roosalu, INIMESE ANATOOMIA, 2006 

3. P.-H. Kingisepp, INIMESE FÜSIOLOOGIA, 2000; 

4. W. Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. LOCOMOTOR SYSTEM, 2004. 

5. Seppet E, SISSEJUHATUS PATOFÜSIOLOOGIASSE JA RAKUKAHJUSTUSE 

MEHHANISMID, Medicina 2001; 

6. Söderström Osakeyhtiö W, INIMESE FÜSIOLOOGIA JA  ANATOOMIA, Medicina 

2001; 

7. Dorling Kindersley, INIMKEHA ATLAS, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2001; 

 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod: praktiline töö – õppija palpeerib ja nimetab lihaseid vastavalt 

hindamisülesandele. 

 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane leiab luude-, lihaste- ja kõõluste orientiirid ning nimetab need.  

 

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

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

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Teoreetiline õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe 

läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

 

Õppetöös kasutatakse järgmisi õppevahendeid: projektor, arvuti, tahvel, massaažilaud, tool, 

käterätikud,  jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid. 

 

 


