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Üldine info

◼ Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut 

spetsialiseerumisega holistilisele

regressiooniteraapiale (HRT) tase 6.

◼ Nõuded kutse taotleja haridusele, teadmistele, 

oskustele ja töökogemusele, samuti hoiakutele 

ning väärtushinnangutele, millele kutse taotleja 

peab vastama, on määratud Kutsestandardiga.

◼ Iga eksamitööd hindavad vähemalt kaks 

eksperti. Vajadusel kaasatakse lisaeksperte.

◼ Kutseeksami materjalid: www.horetes.ee/kutse.

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10503857/pdf/taiendmeditsiini-ja-loodusraviterapeut-tase-6.6.et.pdf
http://www.horetes.ee/kutse


Esitatavad dokumendid (1)

◼ Avaldus kutse taotlemiseks (kopeeri vorm 

kodulehelt)

◼ Isikut tõendava dokumendi (pass või ID-kaart) 

koopia

◼ Kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

◼ Curriculum Vitae (kopeeri vorm kodulehelt)

◼ Kahe viimase aasta jooksul teraapia 

praktiseerimist tõendav „Erapraksise vorm“ 

(kopeeri Exceli tabel kodulehelt)



Esitatavad dokumendid (2)

◼ Esmaabi baaskoolituse läbimist tõendav 

dokument

◼ Maksekorraldus kutse andmisega seotud

kulude tasumise kohta (90 € Eesti 

Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukojale)

◼ Varem HI lõpetanutel tuleb esitada:

◼ Erialase koolituse läbimise dokumendi koopia 

koos hinnetelehe vm koolituse sisu ja mahu 

kirjeldusega

◼ Supervisioonis (maht 80 t) osalemise tõend



Esitatavad dokumendid (3)

◼ Esita helisalvestus mälupulgal. 

◼ Dokumentide ning kirjaliku juhtumianalüüsi ja 

neliku salvestuste esitamise tähtpäev on 4. 

september 2018.

◼ Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, 

teavitatakse kutse taotlejat esinenud 

puudustest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. 

◼ Kutse taotlejale antakse puuduste 

kõrvaldamiseks 5 tööpäeva.



Hindamise I etapp

◼ Taotleja on esitanud kirjalikus vormis 

juhtumianalüüsi ja seansside salvestused.

◼ Kirjalik juhtumianalüüs koosneb kahest osast:

◼ Holistilise neliku analüüs: kutse taotleja 

analüüsib kõigi nelja seansi sisu. 

◼ Esimese seansi mahakirjutuse analüüs: kutse 

taotleja analüüsib vestlustehnikate kasutamist. 

◼ Kutsekomisjoni otsusega lubatakse 

hindamise I etapi läbinud hindamise II etappi. 



Hindamise II etapp

◼ Intervjuu käigus selgitab ja põhjendab taotleja 

juhtumianalüüsi ning vastab täiendavatele 

küsimustele. Aluseks on „Kirjaliku 

juhtumianalüüsi hindamisleht“.

◼ Intervjuud juhivad samad 2 eksperti, kes on 

taotleja eksamitööd hinnanud. Komisjoni võib 

kuuluda rohkem eksperte.

http://media.voog.com/0000/0041/1364/files/Kirjaliku juhtumianal%C3%BC%C3%BCsi HINDAMISLEHT.pdf


Hea teada (1)

◼ Et su nelik läheks korda ja kirjalik analüüs kajastaks 

kõiki olulisi kompetentse, uuri juba enne nelikuga 

alustamist „Hindamisstandardi“ osi

◼ „Kirjaliku juhtumianalüüsi hindamisleht“

◼ „Kirjaliku juhtumianalüüsi koostamise juhendit“

◼ Nelik on toimunud mitte rohkem kui 1,5 aastat tagasi, 

arvestades kutsekomisjonile esitatavate dokumentide 

tähtajast. 

◼ Seansid on toimunud 2 nädala jooksul ja vähemalt 

osa seanssidest on toimunud järjestikustel päevadel. 

◼ I seanss sisaldab rännakut ja järgmise kolme seansi 

jooksul on vähemalt kahes toimunud rännak.

http://media.voog.com/0000/0041/1364/files/Kirjaliku juhtumianal%C3%BC%C3%BCsi HINDAMISLEHT.pdf
http://media.voog.com/0000/0041/1364/files/Juhtumianal%C3%BC%C3%BCsi koostamise juhend.pdf


Hea teada (2)

◼ Salvestatud on kõik neli seanssi algusest lõpuni 

(vestlused, rännakud jm tehnikad). 

◼ Kui oled kliendiga e-kirja teel olulisi asju kokku 

leppinud, siis lisa kirjavahetus Juhtumianalüüsile. Kui 

oled teinud kokkulepped telefonitsi, siis kirjelda enda 

ja kliendi vahelist telefonikõnet: millal toimus, milles 

leppisite kokku.

◼ Kohtu ja tee kliendiga tööd ainult seansside ajal.

◼ Analüüsi enda tööd terapeudina, mitte kliendi 

hakkamasaamist.

◼ Eesmärk, eesmärk, eesmärk!



Hea teada (3)

◼ Tee vahekokkuvõtteid ja võta neliku lõpus kogu 

protsess kokku.

◼ Kodutöö on teraapiaprotsessi oluline osa.

◼ Kuula klienti ja esita küsimusi! Ole kliendi 

õpetamisega tagasihoidlik. 

◼ NB! Vestlustehnikate loetelu „Kirjaliku 

juhtumianalüüsi koostamise juhendis“ on puudulik. 

Järgi siin „Vestlustehnikaid“!

◼ Eksamitöö korrektse vormistusega näitad austust töö 

hindaja vastu.

◼ Kontrolli üle salvestuste kvaliteet.

◼ Vajadusel otsi endale superviisor.

http://media.voog.com/0000/0041/1364/files/VESTLUSTEHNIKAD.pdf


Kokkuvõtteks

◼ Eksam on eksam oma standardite, 

kompetentside, lävendite ja punktidega ka 

holistilises maailmas.  

◼ Eksamil positiivse tulemuse saavutamiseks ei 

ole määrav punktide üldarv, vaid on vaja, 

et kõik kompetentsid küüniksid lävendini.

◼ Et saada õpipoisist selliks ja sealt edasi 

meistriks, on vaja aega ja palju tööd. Eksam 

on sel teel alles esimene samm.

◼ Soovime sulle rahulikku närvi ja avatud 

südant!


