1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Suurloomade esmaabikoolitus “Terve loom-suurem kasum”
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade
klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)
Põllundus ja loomakasvatus
4. Õppekeel
eesti keel
5. Õppekava koostamise alus
Loomaarsti abilinetase 4, Järvamaa Kutsehariduskeskuse loomaarsti abilise eriala.
6. Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 80 tundi kontaktõpet, millest 30 tundi on praktilised harjutused.
7. Õppekeskkond
Õppetöö toimub auditooriumis ning praktilised harjutused Järvamaa
Kutsehariduskeskuse õppelaudas ja tallis.
8. Sihtgrupp
Loomakasvatajad, lüpsjad, sealhulgas asendustöötajatena töötavad inimesed.
9. Õppe alustamise tingimused
Töökogemus loomakasvatuses või omandatud haridus põllumajandusvaldkonnas.
10. Eesmärk
Koolituse tulemusel õpilane rakendab suurloomadel (veised, hobused, lambad)
traumade ja erinevate haiguslike seisundite puhul õigeid esmaabi võtteid, teab
traumade profülaktikat ja teostab korrektset järelhooldust, abistab suurloomade
poegimisel õigete esmaabi võtetega, kasutab ohutuid fikseerimisvõtteid.
11. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
 Fikseerib uuritava ja esmaabi vajava looma ohutult vastavalt liigile
 Hindab looma seisundit ja esmaabi andmise vajadust
 Teostab traumade tunnuste põhjal õiget esmaabi
 Osutab esmaabi suurloomade poegimisel
 Kasutab mahetootmises looduslikke vahendeid
 Teostab füsioteraapiat ja massaazi looma tervisliku seisundi parandamiseks
12. Õppe sisu
Käsitletavad teemad:
 Traumad, nende klassifitseerimine 4t teooriat


Esmaabi võtted ja vahendid traumade korral 4t teooriat,6t praktikat



Traumade profülaktika 4t teooriat



Esmaabi suurloomade poegimisel, teooria ja praktika 8t teooriat, 4t praktikat



Haavad, klassifikatsioon, esmaabi haavade puhul 4t teooriat 4t praktikat



Loomade fikseerimine esmaabivõtete teostamisel 2t teooriat



Sidumistehnika, sidumisvahendid4t teooriat, 4t praktikat



Suurloomade füsioteraapia 2t teooriat



Massaaž, eesmärgid ja tehnikad 2t teooriat,2t praktikat



Massaaž kui traumade profülaktika 4t teooriat, 4t praktikat



Loomadel ootamatult tekkivate erinevate haiguslike seisundite esmaabivõtted
8t teooriat, 6t praktikat



Taimede kasutamine loomadele esmaabiks4t teooriat

13. Õppemeetodid
Loeng, harjutamine, ülesannete lahendamine, demonstratsioon.
14. Iseseisev töö
Puudub
15. Õppematerjalid


Reidla,K.,(1995) Põllumajandusloomade traumatism ,Tartu



Reidla,K., (1997) Koduloomade esmaabi, Maalehe Raamat



Säre,R.,(1983) Loomatervise käsiraamat, Tallinn“Valgus“

16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 % ja
lahendanud testi ning praktilise situatsioonülesande.Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Teoreetiliste teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80%
õigeid vastuseid

Praktilise tegevuse

Kirjeldab ja selgitab etteantud situatsiooni

situatsiooniülesanne

lahendamise

etappe.

Ülesanne

loetakse

sooritatuks kui on kirjeldatud 80 % etappidest

17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Õppijale väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Hindamiskriteeriumide mittetäitmisel väljastatakse õppijale tõend, kuid mitte juhul, kui
õppija osales tundides vähem kui 75 %. Tõendile märgitakse läbitud teemad ja mahud.
18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus
Veterinaariaalane kõrgharidus ja valdkonnas töötamise kogemus vähemalt 3 aastat.
Ulvi Martin - veterinaararst, Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Ulvi Martin
on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia Veterinaariateaduskonna veterinaararsti
erialal 1986.aastal.2011. aastast loomaarstiabilise kutsestandardi väljatöötamise ja

riikliku ning kooli õppekava koostamise
töörühma liige. Alates
2012.aloomaarstiabilise
eriala
õppejõud
Järvamaa
Kutsehariduskeskuses.
Alates1988.aastast tegeleb põllumajandusloomade
ravi, taastootmise ja
seemendamisega. 1991.aastal läbis täiendkoolituse ja praktikumi Saksamaal
Ahrensburgis hobuste teraapia ja ravi alal dr. Karl Blobeli juhendamisel.1994.aastal
läbis hobuste taastootmise süvaõppe ja praktika Rootsis Rodga Semin Ab-s dr. Kerstin
Dareniuse juhendamisel. Alates1999.aastast praktiseerib ainukeses Eesti hobuste
taastootmiskeskuses Saare Tallid veterinaararst-günekoloogina, olles ka keskuse looja
ja omanik. Alates 2002.aastast tegutseb lektori ja õppejõuna Järvamaa
Kutsehariduskeskuse hobusekasvatuse eriala hobuste tervishoiu ja taastootmise
distsipliinis.2004-2009.aastal doktorantuuriõpe EPMÜ Loomakasvatusinstituudi
Teraapia osakonnas.
19. Õppekava kinnitamise aeg: 03.07.2018 a kk nr 2.1-30/170

