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• Sotsiaalmajanduslik profiil
‒ Keskmine palk: 1310€ (2018)

‒ Allpool vaesuspiiri elavate inimeste hulk:

• Absoluutne vaesus: 3.4% (2017)

• Suhteline vaesus: 22.6% (2017)

‒ Töötuse määr: 5.4% (2018)

Statistics Estonia 2018, 2019



• Haridus
‒ põhiharidus

‒ keskharidus

‒ kutseharidus

‒ esimese astme kõrgharidus
• Prof kõrgharidus

• Bakalaureuse kraadiõpe

‒ teise astme kõrgharidus - magistriõpe
• Integreeritult BA ja MA

‒ kolmanda astme kõrgharidus - doktoriõpe



Keeles

• Eesti keel on ametlik riigikeel.

• Venekeelne elanikkond moodustab 29.6% ja ukrainakeelne 
0.6% rahvastikust.



Tervishoiusüsteem



• Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud kohustuslikule, 
solidaarsuse põhimõttest lähtuvale ravikindlustusele. 
Tervishoiuteenuseid pakuvad eraõiguslikud teenuseosutajad. 
Tervishoiusüsteemi juhtimine ja järelevalve ning 
tervisepoliitika väljatöötamine on sotsiaalministeeriumi ja 
selle hallatavate asutuste ülesanne.

• 95% elanikkonnast on haigekassa poolt kindlustatud.

Habicht et al. (2018), Eesti Haigekassa



• Esmast tervishoiteenust osutavad perarstid. 

• Teise ja kolmanda taseme tervishoiuteenuseid pakuvad 
haiglad ja kliinikud. 

• Eestis on 800 perearsti, 65 riigi- ja erahaiglat, millest 35 
osutavad rehabilitatsiooni ja õendusteenused. 

• Eesti haigekassal on lepingud 19 haiglaga

• Eesti kulutas 6.7% SKP-st tervishoiule.

Habicht et al. (2018), Eesti Haigekassa



Suulaelõhega sündinud laste 

ravi korraldus



• Suulaelõhega sündinud laste ravi rahastab Eesti Haigekassa.

• Kõik vajalikud kirurgilised sekkumised on tagatud ja 
rahastatud Eesti Haigekassa poolt.

• Kõiki huule- ja suulaelõhega sündinud lapsi ravitakse 
multidistsiplinaarses meeskonnas, kuhu kuuluvad kirurg, 
ortodont ja logopeed. Vajadusel kaastakse teisi spetsialiste. 

• Logopeedilist teraapiat viiakse läbi haridus- ja 
meditsiinisüsteemis ning on patsiendile tasuta. 



Suulaelõhede meeskonnad Eestis

Tartu Ülikooli Kliinikum

Põhja-Eesti regionaalhaigla



Tartu Ülikooli 

Kiinikum

1804 teadlane Daniel Georg Balk 
asutas Clinicum Universitatis
Dorpatensis

…. suurim tervishoiuteenuse osutaja
Eestis

…. 17 erinevat kliinikut

… 3441 töölist

… 16% patsientidest on lapsed

…. teadus- ja arendustegevus 
koostöös Tartu Ülikooliga



Logopeedide ettevalmistus

• Logopeedid osalevad aktiivselt ja on kaasatud pidevasse 
professionaalsesse arengusse koos teiste spetsialistidega. 

• Logopeedidel on magistrikraad.

• Logopeedidel ei ole spetsiaalset ettevalmistust huule- ja 
suulaelõhedega lastega tegelemisel. Magistrantuuris 
läbitakse teema häälduspuuete aines ja resonantsipuuete 
praktikumis.



Probleemid

• Eesti keelt mitterääkivad patsiendid ei saa vajalikku 
logopeedilist teraapiat.

• Suur logopeedide puudus väljaspool suuremaid linnu, aga ka 
Tallinnas ja Tartus.

• Logopeedid ei saa piisavat ettevalmistust lõhespetsiifikaga 
tegelemiseks.

• Lõhede meeskondades ei ole psühholooge.

• Teraapia ei ole alati järjepidev.



Uurimus: lõhedega töötavad 

spetsialistid
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1. Kas HSL-laste ravis esineb probleeme? Kui jah, siis 
milliseid?
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2. Millised probleemid esinevad vähemusgruppides  (nt immigrandid, erineva 
etnilise/sotsiaalse taustaga isikud)?

2 Eests ei ole selliseid
vähemusgruppe

2 madal sotsiaalmajanduslik
staatus

7 eesti keelt emakeelena 
mitterääkivad patsiendid



3. Millised  faktorid mõjutavad enam HSL-laste sotsiaalset 
adaptatsiooni?



4. Kas pakute vanematele eraldi treeningut HSL-ga
kohanemiseks? Kui jah, siis milliseid?

90%

10%

Vanemate nõustamine

6 vanemate 
nõustamine
visiidi ajal

7 ümarlauad

Vanemate nõustamine



5. Kas oled läbinud vastava treeningu, et vanemaid nõustada? 
Kui jah, siis millised?

70%

30%

jah

ei

parental counceling

conferences

parental counceling

family councelling

my Master's thesis about cleft therapy

booklets and roundtables for parents, articles 
for parents to read



6. Kui tunned end vanemaid nõustades?

12% väga kindlalt

75% keskmiselt kindlat

13% pigem ebakindlalt



7. Kas vanemad saaksid võtta veel aktiivsema rolli laste 
paremaks adaptatsiooniks? Kui jah, siis kuidas?

• Kõik spetsialistid vastasid JAH Kogemuste vahetamine

Regulaarsed tegevused lastega

Aktiivne osalemine teraapiaprotsessis

Koostöö logopeediga

Logopeedilise töö jätkamine kodus

Osalemine ümarlaudades ja koolitustel



8. Kas nendes HSL-meeskondades, kuhu te lapsi suunate, on 
olemas logopeed/psühholoog?

Kõik spetsialistid vastasid JAH



9. Kas teie meeskonda kuuluvatel 

logopeedidel on HSL-spetsiifiline eriõpe?

Kõik spetsialistid vastasid JAH



10. Kuidas teie meeskond tuleb toime nende lastega, kes ei räägi teie 
emakeelt?

• Leiame kellegi, kes räägib seda keelt, nt vene keelt

• Vanemad ja kolleegid aitavad

• Otsime logopeedi, kes räägib lapse esimest keelt



11. Kus HSL-lastele sekkumist osutatakse?

7% kool

7% lasteaed

36% riiklik meditsiinisüsteem

25% erahaigla

25% erakliinik



12. Kas HSL-spetsiifiline õpe on tagatud logopeedidele? Kui 
jah, siis millisel määral?

Kõik spetsialistid vastasid JAH

50% (2.5EAP –
65hrs)50%

50% EI TEA



13. Kui mugavalt tunned end vanemaid kommunikatsiooni 
osas nõustamisel ?

90% keskmiselt

10% mitte väga kindlalt



Uurimus: vanemad



Valim

Osalejad

- 6 perekonda (18-36m)

- 10 perekonda (3-12y)



1. Kuidas saab teie laps kodus hakkama?

18-36k

5 – hästi või väga hästi

1 – hästi, kuid tema kõnest 
arusaamine on vahel raskendatud

3-12a

10 – hästi või väga hästi



2. Kuidas saab laps hakkama kollektiivis (nt lasteaias, koolis 
jms)?

18-36k

3 – hästi või väga hästi

3 – laps ei osale kollektiivis

3-12a

6 – hästi või väga hästi2 –
difficulty finding friends

2 – kõnega esineb probleeme, mis 
hoiab neid suhtlemisel tagasi



3. Kas ja milliseid probleeme laps igapäevaselt peab ületama?

18-36k
Kõik vanemad vastasid JAH:

- Hirm suhtlemise ees

- Kõnehäire 

- Väga vaikne ja tagasihoilik

- Väga emotsionaalne, sest teised 
ei mõista teda

3-12a
Kõik vanemad vastasid JAH :

- Sõprade leidmine

- häbelikkus

- Välimusega rahulolematus

- Kõnekvaliteet



4. Kas need probleemid põhjustavad igapäevastes tegevustes 
raskuseid? Kui jah, siis milliseid?

18-36k 3-12a
Kõik vanemad vastasid JAH :

- Jääb vestlusest kõrvale

- Ei osale nendes tegevustes, mis 
nõuavad suhtlemist

50% jah, 33,3% ei, 16,7% probleeme ei 
esine

- Jääb vestlusest kõrvale

- Suhtlemisraskused hoidjaga

- Raske lapsest lahti lasta



5. Kas teil on muresid lapse tuleviku suhtes? Kui jah, siis 
millised?

18-36k
Kõik vanemad vastasid JAH:

- Kuidas ja mil määral 
kõnekvaliteet võib mõjutada 
lapse hariduse omandamist

- Kakskeelsete laste vanematel 
mure emakeelse logopeedilise
teraapia puudulikkuse osas

3-12a
Kõik vanemad vastasid JAH:

- Kuidas ja mil määral 
kõnekvaliteet võib mõjutada 
lapse hariduse omandamist

- Kuidas ja mil määral lapse 
välimus mõjutab lapse 
suhtlemist ja sotsiaalsete 
kontaktide loomist



6. Kuidas tunnete end lapsel esineda võivate raskuste 
märkamisel? 

18-36k 3-12a
• 66,7% keskmiselt kindlalt

• 16,7% mitte eriti kindlalt

• 16,7% väga kindlalt

• 66,7% keskmiselt kindlalt

• 16,7% mitte eriti kindlalt

• 16,7% väga kindlalt



7. Kas ja mil määral kindlalt te end tunnete HSL-spetsiifiliste 
iseärasuste märkamisel lapse olekus?

18-36k 3-12a

50% keskmiselt kindlalt

25% mitte eriti kindlalt

25% üldse mitte kindlalt



8. Kas teil on ligipääs erinevatele teile vajaminevatele 
tugiteenustele? Kui jah, siis millistele?

18-36k

- sotsiaaltöötaja

- Elame maapiirkonnas, kuna 
tugispetsialiste siin ei ole, siis 
plaanime kolida

3-12a
- psühholoog

- sotsiaaltöötaja

- eripedagoog

- logopeed

- EI (3 vanemat)



9. Kas te sooviksite saada rohkem informatsiooni lapse arengu 
kohta?

18-36k

Kõik vanemad vastasid JAH(100%)

3-12a

Kõik vanemad vastasid JAH (100%)



10. Kas ja millist toetust te vajaksite?

18-36k
Kõik vanemad vastasid JAH (100%)

- Rohkem logopeedilisi teenuseid

- REHA-plaani koostamine

- Lisalogopeedilie teenus

- Erirühma lasteaias

- Uusi teadmisi 

3-12a

Kõik vanemad vastasid JAH(100%)



11. Millisel viisil seda infot võiks teile edastada?

- Workshop’id

- ümarlauad

- Infovoldikud

- Eestikeelne koduleht

- Kõik erinevad võimalik viisid!


