
Vastavalt Maaeluministri 11.07.2016. a määruse nr 43 „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, 

selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta 

toidualase teabe esitamise nõuded1“ §23 lg 7 kehtestatule võib teabematerjale, sealhulgas 

õppematerjale ja nendega seotud esemeid, imiku piimasegu valmistaja või turustaja tasuta 

levitada tervishoiuteenuse osutaja kaudu Terviseameti kirjalikul nõusolekul või järgides 

Terviseameti juhendeid.  

Erinõuded ja kord imiku piimasegu ja jätkupiimasegu teabematerjalide ja nendega 

seotud esemete kohta. 

1. Rasedatele, imikute ja väikelaste emadele ning teistele imikute ja väikelaste toitumisega 

seotud inimestele mõeldud asjakohased teabematerjalid, sealhulgas õppematerjalid, 

peavad sisaldama objektiivset teavet, sealhulgas järgmist: 

1) imetamise kasulikkus ja eelised; 

2) ema toitumine ja imetamiseks ettevalmistumine ning rinnapiimaga toitmine; 

3) osalise pudelist toitmise liiga varajase alustamise võimalik kahjulik mõju imetamisele 

ning sellega seotud raskused rinnapiimaga toitmise juurde tagasipöördumisel; 

4) imiku piimasegu õige kasutamine, kui see on toitmiseks vajalik. 

2. Teabematerjalides, mis sisaldavad teavet imiku piimasegu kohta, tuleb ära näidata imiku 

piimasegu kasutamise ohud imiku tervisele juhtudel, kui nende kasutamiseks ei ole otsest 

vajadust või neid kasutatakse valesti. Samuti tuleb ära näidata piimasegu kasutamise 

ligikaudne maksumus kindla ajaühiku kohta. 

3. Teabematerjalis on keelatud kasutada imiku piimasegu idealiseerivat pilti või teksti. 

4. Imiku piimasegu tasuta või soodushinnaga levitamine, samuti segu näidiste (nimetatud 

toodete tasuta levitamiseks ettenähtud üksikeksemplarid või väikesed kogused) ning imiku 

piimasegu kasutamisega seotud tarbeesemete levitamine emade, imikute ja rasedate 

tervishoiuga seotud asutuste ning nende töötajate kaudu on keelatud. 

5. Imiku piimasegu kohta pole lubatud kasutada reklaami, soodusostukaarte, ostupreemiaid 

ega korraldada muid selliseid sooduspakkumisi, sidusmüüki, kasutamisõpetuse 

reklaamklippide pakkumist või näitamist, samuti muid nende toodete levikut soodustavaid 

tegevusi. 

6. Teabematerjalidel ja esemetel võib olla valmistaja või turustaja nimi või logo, kuid ei tohi 

olla viidet kindlale piimasegule. 

Tervishoiuasutuste töötajatele on lubatud anda teavet imiku piimasegu kohta. Imiku 

piimasegu kohta käitlejate poolt tervishoiuasutuste töötajatele edastatav teave peab olema 

teaduslikult ja faktiliselt põhjendatud ning ei või tekitada arvamust, et kunstlik toitmine on 



samaväärne või parem kui rinnaga toitmine ning peab sisaldama punktides 1-3 kirjeldatud 

teavet. Samuti on lubatud tervishoiuasutuste töötajatel vastu võtta imiku piimasegu näidiseid 

ning nende valmistamiseks ja tarbimiseks kasutatavate nõude näidiseid juhul, kui see on 

vajalik asutuse teadustöö raames tehtava erialase hinnangu saamiseks. 

Imiku piimasegu kasutamist imikute toitmiseks võivad õpetada vaid tervishoiuasutuses 

töötavad meditsiinitöötajad ning see peab olema suunatud nende imikute emadele ja 

pereliikmetele, kellel on vajadus imiku piimasegu järele. Seejuures tuleb anda teavet imiku 

piimasegu kasutamise ohtude ja ettevaatusabinõude kohta. 

Asutustele ja organisatsioonidele tasuta antud või soodushinnaga müüdud imiku piimasegu, 

mida kasutatakse asutuse sees või jagatakse sellest väljaspool, on lubatud anda üksnes seda 

vajavate imikute tarbeks ning nii kaua, kui imik seda vajab. 


