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1. moodul 
(tervishoiuspetsialistidele)

Taust ja tutvustus



Huule-suulaelõhe 
esinemissagedus Euroopas

• Huule-suulaelõhet esineb ühel vastsündinul 700-st
• Euroopas on umbes miljon huule-suulaelõhega inimest (kõik 

vanuserühmad kokku)
• See on rohkem kui 2/3 Eesti elanikkonnast – probleemi ei saa 

alahinnata
• Peale laste mõjutab see ka nende vanemaid, õdesid-vendi, 

vanavanemaid
• Mõjutatud on igapäevaelu, töö, kool jne 



Igal Euroopa lapsel, 
kes sünnib huule-

suulaelõhe või muu 
näokolju 

probleemiga, peab 
olema 

võimalus elada 
täisväärtuslikku elu 



Euroopa – tervisealane ebavõrdsus

• Mõnes riigis võivad huule-suulaelõhega lapsed elada täiesti tavalist ja 
täisväärtuslikku elu nagu iga teine laps. 

• Mõnes teises riigis aga (kas või naaberriigis) võivad need lapsed 
sattuda riiklikku hoolekandesüsteemi, kus puuduvad väljavaated ja 
arenguvõimalused – järelikult on see koormus ühiskonnale Bulgaarias 
soovitatakse 27%-l vanematest huule-suulaelõhega laps lastekodusse 
anda (CEN 16234 2016) 



Sotsiaalsed tervisemäärajad

• Sekkumine varases lapseeas, mida on hakatud pidama 
esmatähtsaks, aitab saavutada paremaid tervise ja arenguga 
seotud tulemusi, sest see: 

- avaldab eeldatavalt tugevamat mõju isiku arengule ja 
pikaajalistele tervisenäitajatele 

- annab paremaid tulemusi kui sekkumine hilisemas eas



Sotsiaalsete tervisenäitajate ülevaade

Vanus, sugu 
ja pärilikud 

tegurid

Põllumajandus 

ja toidutootmine

Haridus

Töökeskkond Töötus

Vesi ja 

hügieen

Tervishoiut

eenused

Eluase

Elu- ja töötingimused



Tervise ja arengu sotsiaalne ebavõrdsus varases lapseeas: 
üleeuroopaline süstemaatiline ülevaade

On tõestatud, et: 
- vanemate vähene 

sissetulek / jõukus

- madal haridustase

- madal ametialane sotsiaalne 

klass

- vanemate töötus

- naabruskonna puudus

on eraldivõetuna kõik seotud 
mitme ebasoodsa mõjuga 
tervisele ja arengule varases 
lapseeas.



Kursuse taust

• See huule-suulaelõhega laste vanematele mõeldud hariv kursus on 
logopeedide ja psühholoogide koostöö tulemus ning seda viivad läbi 
tervishoiuspetsialistid. 

• Kursuse jooksul õpivad vanemad
o tähele panema märke, mis viitavad kahjustustele ja

opraktilisi oskusi, kuidas toetada oma last, kellel võib terviseseisundi tõttu 
esineda logopeedilisi või psühholoogilisi probleeme. 

• Kõne, välimus ja psühholoogiline kohanemisvõime on tihedalt seotud



Kursuse taust

Lapse arengu, heaolu, sh suhtlemise ja kõnehäiretega seotud 
muudatuste kõige tähtsamad juhtijad on nende vanemad. Vanemad 

soovivad oma lapsele parimat ja aidata neil võimalikult edukalt toime 
tulla kõikide eluraskustega, kuid seejuures tunnevad nad sageli puudust 
spetsialistide nõuannete ning juhiste järele.  See kursus võimaldab seda 

tühimikku täita.



Mida kursusel õpitakse?

• 1. moodul – Taust ja tutvustus

• 2. moodul – Mis on suhtlemine? Mis on kõne ja keel? 

Mis on säilenõtkus?

• 3. moodul – Huule-suulaelõhe mõju, probleemid ja raskused

• 4. moodul – Kuidas saate toetada oma lapse 

suhtlemist ja logopeedilist ravi?

• 5. moodul – Kuidas saate toetada oma lapse

säilenõtkust?

• 6. moodul – Kuidas saate vanematena toetada iseennast ja oma 
säilenõtkust?



Selle kursuse töötasid välja oma ala eksperdid

 Euroopa huule-suulaelõhe ühendus, Madalmaad Euroopa NGO – parim huule-suulaelõhe ravi

 Näoanomaaliate ühendus, Bulgaaria Vanemate ühendus

 Triskelion, Norra Kutseharidus / säilenõtkuse spetsialistid

 Laste erakorralise meditsiini haigla „M. S. Curie“, Rumeenia Huule-suulaelõhe kompetentsikeskus

 Projekt Smile House – ühendus Operation Smile Italia Onlus Huule-suulaelõhe kompetentsikeskus

 Malta Ülikool, UM Huule-suulaelõhe kompetentsikeskus

 Niši Ülikool, Serbia Huule-suulaelõhe kompetentsikeskus

 Tartu Ülikool (TÜ), Eesti Huule-suulaelõhe kompetentsikeskus

 Speech at Home, Iirimaa Spetsialistid toetavad vanemaid lapse 

koduses kõnearengus



Vanemate võimestamine

 Huule-suulaelõhega lapsed vajavad tuge, et terviseseisundist 
tulenevatele probleemidele vastu seista ja kasvada enesekindlaks 
täiskasvanuks

 Logopeedilise ja psühholoogilise abi kättesaadavuses on Euroopas 
suured erinevused

 See programm aitab lapsevanematel saavutada 
oma lastega paremaid tulemusi 
– ja julgustab tervishoiuspetsialiste 

lapsevanemaid enam kaasama



• Huule-suulaelõhed võivad olla eri suuruse ja kujuga ning 
nendega võivad kaasneda ka muud terviseprobleemid  

• Huule-suulaelõhe mõjutab välimust ja eluks vajalikke 
funktsioone (söömist, kõnelemist ja teatud juhtudel võib 
mõjutada kuulmist, füüsilist ja intellektuaalset arengut, 
tekitada kõrva-nina-kurguprobleeme) 

Raskused



• Huule-suulaelõhega kasvamine ja elamine on keeruline nii neile, kellel 
on lõhe, kui ka nende vanematele ja teistele pereliikmetele.

o psühholoogiline ja emotsionaalne heaolu (tuju, vaimne tervis)

o enesetaju (minapilt, oma identiteedi tajumine, eneseväärikus)

o sotsiaalsed kogemused ja suhted (suhtlemisoskused, esmamuljed, 
sõprus- ja intiimsuhted)

o õppe- ja töötulemused

Raskused



• Sünnist täiskasvanueani kestev ravi on väga koormav

o mitme eriala tervishoiuspetsialistide vastuvõtt 
o regulaarne jälgimine, milles osaleb ravimeeskond 

• Vanemate ja lastega läbiviidud uuring näitas, et 
o koolist puudumine põhjustab pingeid 
o tavapärane pereelu on häiritud 
o vastuvõttudel käimine on kulukas 

Ravikoormus



Vajadused: haigusega 
seotud teave ja kiire
suunamine 
ravimeeskonna 
vastuvõtule. Esimesed 
raskused ilmnevad 
ilmselt toitmisel ja siis 
on vaja esimesel 
võimalusel pöörduda 
huule-suulaelõhedele 
spetsialiseerunud õe 
või teise pädeva 
spetsialisti vastuvõtule.
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1. Esimesed 

sümptomid

Huule-

(ühe- või kahepoolne) 

ja/või suulaelõhe (kõva-

ja/või pehmesuulae)
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Vajadused: raviteekonda peab 

koordineerima huule-suulaelõhe 

ravimeeskond, et oleks tagatud 

õigeaegne jälgimine, konsulteerimine 

ja sekkumine.  Jälgida tuleb 

psühhosotsiaalset kohanemist ja 

õppetöös edasijõudmist. Tähtis on 

erinevate raviga seotud otsuste kohta 

anda perekonnale täpset teavet ja 

neid kaasata.

Vajadused: lapse ja tema vanema 

vajadused muutuvad koos lapse 

vanusega. On tähtis, et raviotsuseid teeb 

multidistsiplinaarne meeskond ja kõiki 

sekkumisi selgitatakse põhjalikult. 

Psühhosotsiaalne tugi on tähtis kogu 

perekonnale ja eriti siis, kui elus on 

suuremad muutused, näiteks 

koolivahetus.  Teismeeas peab last 

temaga seotud otsustesse kaasama. 

Vajadused: väga 

tähtis on õigel ajal 

diagnoosida ka teisi 

võimalikke seotud 

terviseprobleeme, et 

nendega saaks 

varakult tegeleda. 

2. Diagnoos

Huulelõhet 

on võimalik diagnoosida  

umbes raseduse 

20. nädalal, kuid 

suulaelõhet 

on enne sündi

võimalik diagnoosida 

väga harva. 

Pärast sündi toimub 

diagnoosimine

suulae

lambiga vaatluse teel.

. 

3. Mõju lapsele

Toitmisega võib

imikueas probleeme esineda. Hiljem

võib esineda kõneraskusi,

hambumushäireid ja hammaste 

puudumist, kuulmishäireid 

(nn limakõrv)

ja probleeme välimusega.

Huule-suulaelõhega lastel ja

noortel

võib olla madal enesehinnang,

sest nad räägivad teisiti, erinevad 

välimuselt ja edasijõudmine 

koolis võib olla raskem.

4. Ravi ++

Huule-suulaelõhe korrigeeritakse enamasti 

operatiivselt 3 kuu kuni aasta vanuselt, kuid 

võib olla ka erinevusi. Varane kõne 

hindamine viiakse läbi umbes 18 kuu 

vanuses. Teine operatsioon igeme (alveooli)

korrigeerimiseks tehakse 

umbes 9–11-aastaselt või vahel ka varem. 

Kooli ajal võib laps vajada logopeedilist 

abi ja ulatuslikku ortodontilist ravi.

Teismeeas võib vaja olla lisaoperatsioone 

kõne ja välimuse korrigeerimiseks. 

Psühholoogiline tugi peab vajaduse korral 

alati kättesaadav olema.
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Ideaalne olukord: toitmine edeneb ja algab 

tavapärane vanema-lapse suhte loomine. 

Pere kohaneb ootamatu terviseprobleemiga 

sündinud lapsega ja saavutab teatava 

kindlustunde 

Vajadused: endiselt võib esineda 

füüsilisi probleeme (hambumus, 

kõne, fistulid – väiksed avad 

suulaes).  Kuid teistest erineva 

välimuse või kõne tõttu võib enam 

tuge vaja olla psühhosotsiaalsel 

tasandil.  See võib mõjutada arengut 

ja intiimsuhete loomist.  Probleeme 

võib olla enesekindlusega, eriti 

näiteks tööintervjuudel jms 

olukordades. 

Ideaalne olukord: raviteekonna 

lõppedes võivad mõned noored 

täiskasvanud tunda, et tavapärane tugi 

on kadunud ja nad peavad üksi hakkama 

saama.  Ka noortel täiskasvanutel peab 

olema võimalus võtta ühendust 

ravimeeskonnaga või leida muu vajalik 

tugivõrgustik, kes aitaks neid 

valdkondades, millega nad ise ei pruugi 

hakkama saada. 

5. Järelkontroll 

Kuigi suurem osa 

huule-suulaelõhega seotud 

psühholoogilisi probleeme 

ületatakse täiskasvanuea 

saabudes, peab ka siis 

säilima võimalus pöörduda

vajaduse korral kellegi poole

abi saamiseks. See on aga 

sageli keeruline, sest enamik 

huule-suulaelõhega 

tegelevaid osakondi 

asuvad lastehaiglates 

Ideaalne olukord: last ja tema perekonda on piisavalt teavitatud ning 

raviotsustesse kaasatud.  Nad on suutelised selgitama kõiki raviga seotud 

aspekte lapse koolitöötajatele ja õpetajatele. Koolist puudumine on 

operatsioonide ja arstivastuvõttude tõttu paratamatu.

Huule-suulaelõhega sündinud patsiendi tavapärane teekond

* Selle läbiviimist juhtis Gareth Davies (ERN CRANIO patsientide esindaja). Sellesse dokumenti on 
Gareth haaranud viie Euroopa riigi (Bulgaaria, Soome, Sloveenia, Hispaania ja Ühendkuningriik) 
patsiendiühendustes korraldatud küsitluse vastused. Veel on arvesse võetud Garethi enda isiklikku 
tervishoiuteenuse tarbimise kogemust Ühendkuningriigis ning koostööd sadade perede ja patsientidega 
üle Euroopa alates 1995. aastast. Selle raviteekonna on heaks kiitnud ka Euroopa huule-suulaelõhe 
ühendus (ECO). 

… esimene sümptom...               … diagnoosi määramine...                     … mõju lapsele...                      … operatsioon...                            … 
järelkontroll...



Vanemad on märkinud, et nad tunnevad muret 
laste koolivalmiduse pärast, frustratsiooni ja 
ärevust logopeedilise abi vähese 
kättesaadavuse ning vajalike spetsialistide 
pakutava toe ebaregulaarsuse tõttu.



Elu jooksul saadud kogemuste erinevused

• Psühholoogiline kohanemine huule-suulaelõhega on mitmekülgne ning isikute 
heaolu- ja stressitase väga erinev   

• Mõned uuringud on näidanud halvemaid pikaajalisi tulemusi huule-
suulaelõhega isikute ja nende perede sotsiaalse kaasamise, hariduse ja kutse 
omandamise ning füüsilise ja vaimse tervise osas 

• Teised huule-suulaelõheta isikutega läbi viidud võrdlevad uuringud on näidanud 
psühholoogilistes testides väheseid erinevusi ja/või paremaid tulemusi



Bulgaaria 
vanemate-
ühenduse ALA 
liikmed



Säilenõtkus

• Kuna kogemused huule-suulaelõhega on erinevad, siis on järjest enam kitsalt 
probleemidele ja raskustele keskendumiselt nihkutud selle suunas, et teha 
kindlaks psühholoogilise säilenõtkuse tegureid ja protsesse raskustega 
toimetulekul.

• On leitud, et huule-suulaelõhe raskusaste ei ole kohanemisel määrava 
tähtsusega.  Võtmetähtsusega on hoopis psühholoogilised ja sotsiaalsed 
tegurid. 



• Igapäevaelutegevustes on võtmetegur suhtlemine.  

• Huule-suulaelõhe korral võivad ka pärast ravi esineda suu ja nina struktuursed 
erisused ning samuti kõne ja keele arengu (mõnel ka kuulmise) funktsionaalsed 
puudujäägid. 

• Lapse kasvades võivad peale 
• efektiivse suhtlemise saavutamise raskuste tekkida probleemid 
• välimuse, kõne, enda temperamendi, 
• enesetaju ja sotsiaalsete oskustega. 

Suhtlemine



• Uuringud on näidanud, et suhtlemisraskustega lapsed võivad olla 
psühholoogiliselt või sotsiaalselt haavatavamad, kuid senini on tehtud vähe 
erialadevahelisi uuringuid soodustavate tegurite ja omavaheliste suhete 
selgitamiseks.

• Samas on tekkimas erialadevaheline üksmeel selles, et huule-suulaelõhe tõttu 
kannatavate isikute igapäevaeluga toimetulekut aitavad soodustada kaks 
võtmetegurit

o esiteks, teiste inimestega toimiva suhtluse saavutamine ja 

o teiseks, psühholoogilise säilenõtkuse saavutamine

Suhtlemine



Kohanemine

• Positiivsel kohanemisel saab otsustavaks: 

o kui positiivse või negatiivse ellusuhtumisega inimene on

o kui väärtuslikuna ta ennast vaatamata välimusele tunneb

o kui palju ta muretseb teiste võimaliku negatiivse tagasiside pärast 

o kui efektiivsed on suhtlemisoskused ja kui sotsiaalselt aktsepteerituna ennast 
tuntakse



• Uuringud on näidanud, et paremini kohanevad need täiskasvanud, kes ei 
pea huule-suulaelõhet oma elu keskmeks ja suudavad sellega seotud 
kogemused oma ellu kombineerida, võrreldes nendega, kelle elus on 
huule-suulaelõhe keskne tegur, millega seostuvad rohked negatiivsed 
kogemused. 

• Huule-suulaelõhe ravis peaks tähtsaks eesmärgiks olema positiivne 
psühholoogiline kohanemine. Hädavajalik on teha rohkem uurimusi, et 
täpselt mõista psühholoogilise kohanemise eeldusi, kuivõrd need 
ilmnevad juba lapseeas. 

Kohanemine



• Igapäevaelukogemused on seotud laialdaselt nii psühholoogiliste, sotsiaalsete kui ka 
funktsionaalsete teguritega 

• Uuringud on kitsa fookusega, keskendudes sageli ühe kindla meditsiinivaldkonna 
(nt kirurgia, ortodontia, logopeedia, psühholoogia) ravitulemuste hindamisele

• Vajalik on erialadevaheline koostöö, et selgitada tegureid, mis koos toimides 
annaksid parima ravitulemuse

• See kursus on esimene näide programmist, kus on toodud kokku logopeedia ja 
psühholoogia

Erialadevaheline koostöö – takistuste ületamine



See kursus keskendub võtmeteguritele lootuses, et 
logopeedia ja psühholoogia erialade teadmiste ning 
arusaamade kombineerimine annab hea võimaluse 

parandada huule-suulaelõhega isikute ja nende 
pereliikmete toimetulekut  


