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1. moodul
(lapsevanematele) 

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, kuid 

• mõnes teises riigis (kas või naaberriigis) võivad need lapsed sattuda 
riiklikku hoolekandesüsteemi, kus puuduvad väljavaated ja 
arenguvõimalused, sest teadlikkus raviviisidest on vähene. Bulgaarias 
2016. aastal korraldatud uuring näitas, et 27%-l vanematest soovitati 
huule-suulaelõhega laps lastekodusse anda.



Praeguse 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 algavatele raskustele, 

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

• Vanemad soovivad oma lapsele parimat ja aidata neil 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 ja Ühendkuningriik Logopeedia eriala eksperdid 
toetavad vanemaid ja spetsialiste 
huule-suulaelõhega laste ravis 



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. 
Proovikiviks võivad osutuda:

o positiivse psühholoogilise ja emotsionaalse heaolu (tuju, vaimne tervis) 
säilitamine;
o Psühholoogiline kohanemine huule-suulaelõhega on erinev. Uuringud on näidanud, et 

raskusi võib esineda sotsiaalsetes olukordades, nagu toimetulek koolis ja 
psühholoogiline kohanemine.  Teised huule-suulaelõheta isikutega läbi viidud 
võrdlevad uuringud on näidanud väheseid erinevusi ja/või paremaid tulemusi 
psühholoogilistes testides.

o logopeediliste probleemide esinemine.

Elu huule-suulaelõhega



Huule-suulaelõhe ravi võib olla väga aeganõudev ja see 

võib tähendada koolist puudumist, normaalse pereelu 

häirumist ning visiitidel käimisega 

seotud kulutusi

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) 

javõi suulaelõhe (kõva-

ja/või pehmesuulae)

1

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 vanuselts,

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.

Tavapärane huule-suulaelõhega sündinud patsiendi 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.



Bulgaaria 
vanemate-
ühenduse ALA 
liikmed



Säilenõtkus

• Teadlased on uurinud tegureid, mis võivad mõjutada huule-suulaelõhe korral 
saadavaid kogemusi ja seda, miks need kogemused erinevad.  On leitud, et 
huule-suulaelõhe raskusaste ei ole kohanemisel määrava tähtsusega.  
Võtmetähtsusega on hoopis psühholoogilised ja sotsiaalsed tegurid.  (Vt 5. 
moodulit)

• Viimasel ajal on hakatud enam tähelepanu pöörama sellele, et uurida tegureid 
ja protsesse, mis on seotud psühholoogilise säilenõtkusega – võimega areneda 
vaatamata võimalikele eesseisvatele raskustele



• Igapäevaelutegevustes on võtmetegur suhtlemine  
(Vt 2. ja 4. moodulit)

• Logopeedilised häired võivad jääda ka pärast suulae korrigeerimist.

• Raskusi võivad valmistada ka teiste reaktsioonid välimusele, 
kõnehäired ja sotsiaalsete oskuste tase 

Suhtlemine



• Suhtlemisraskused võivad mõjutada lapse heaolu ja kogemusi 

sotsiaalsetes olukordades

• Kaks tähtsat eesmärki on:

o esiteks, saavutada toimiv suhtlus teiste inimestega 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 huule-suulaelõhele tunneb

o kui palju ta muretseb teiste võimaliku negatiivse tagasiside pärast 

o kui efektiivsed on suhtlemisoskused ja kui sotsiaalselt aktsepteerituna ennast 
tuntakse

(Vt 4. ja 5. moodulit)



• 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. 

• Positiivne psühholoogiline kohanemine peaks olema huule-suulaelõhe 
tähtsaim eesmärk. 

(Vt 4. ja 5. moodulit)

Kohanemine 



• Huule-suulaelõhega kohanemine hõlmab mitut tegurit ja protsessi, kuid…..  
• Teadlased ja tervishoiuspetsialistid, kes soovivad aidata huule-suulaelõhega inimesi, 

keskenduvad sageli üksikule valdkonnale (näiteks operatiivsele ravile või 
ortodontiale, logopeediale või psühholoogiale)

• See kursus kombineerib teadmisi logopeediastja psühholoogiast

See kursus jagab vanematele ja hoidjatele 
teadmisi logopeediast ning psühholoogiast



See kursus keskendub nendele võtmeteguritele lootuses, et 
logopeedia ja psühholoogia valdkonna mõistmise ning 

teadmiste süntees annab võimaluse võimestada vanemaid 
ja hoidjaid nende püüdlustes saavutada oma lastega 

häid tulemusi  


