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6. MOODUL
4–11-AASTASTE LASTE VANEMATE/HOIDJATE SÄILENÕTKUSE
SOODUSTAMINE

Pane tähele …..
• See moodul pakub osalejatele rea
tõenduspõhiseid tehnikaid, mis on osutunud
kasulikuks suhtlemisoskuste ja psühholoogilise
vastupidavuse arendamisel
[väikelastel/lastel/täiskasvanutel].
• ME EI OOTA, et OSALEJAD KASUTAKSID KÕIKI NEID
TEHNIKAID. Moodul pakub nn TÖÖRIISTAKASTI,
kust iga osaleja võib noppida välja oma olukorrale
sobivad ideed.
• Mõned tehnikad nõuavad suhteliselt väikest
pingutust, teised aga püsivat pingutamist. Ärge
jääge sõltuma tehnikast, mis tundub liiga raske!

• Tõenäoliselt ei saa osalejad mõningaid moodulites
sisalduvaid materjale kasutada ägeda stressi ajal
(nt huule-suulaelõhe diagnoosimise ajal; varsti
pärast suulaelõhega lapse sündi; vahetult enne või
pärast kirurgilisi protseduure). Koolitajad peaksid
tagama, et osalejad ei oleks teraapia ajal sügavas
stressis/raskustes.
• Koolitajad peaksid määrama sobivad tugiisikud,
juhuks kui mõni osaleja peaks koolituse ajal
raskustesse sattuma.
• Pered võivad valida, kas saavad teraapiat ühe või
mitme erineva spetsialisti juures, nt psühholoog
ja/või logopeed – kui see ressurss on saadaval.
Kuna aga paljudel lõhemeeskondadel sellist
spetsiifilist toetust pakkuda pole, võib õpetatavaid
tehnikaid ja võtteid koolituse läbimisel ka
lapsevanem ise oma lapsele pakkuda.

• Kui mõned tehnikad ei ole Teile isiklikult
või kultuuriliselt asjakohased, võite
keskenduda teistele
• Õpetatavad moodulid on mahukad ja
sisaldavad palju teavet. Liiga pikkade
õppesessioonide vältimiseks võib
korraldada arutelusid väikestes rühmades.
Koolitajad võivad mooduli oma
äranägemise järgi ühes või mitmes
punktis arutelu jaoks katkestada (ja mitte
tingimata mooduli lõpus, nagu on
näidatud slaididel).

Ülevaade
• Huule-suulaelõhega sündinud ja kooliealiseks saanud lapse eest
hoolitsemine on seotud mitme probleemiga
• Huule-suulaelõhega laste ravitulemuste saavutamisel on üks
märkimisväärsemaid ohutegureid vanemate kurnatus.
• Lapsevanemate/hoidjate säilenõtkuse saavutamiseks
•
•
•
•
•

Looge tugivõrgustik ja kasutage seda
Asendage negatiivne mõtlemine positiivsega
Üritage välise pingega efektiivselt toime tulla
Omandage stressijuhtimise oskused
Leidke tuge usaldusväärsetes allikates olevast teabest

Huule-suulaelõhega lapse
eest hoolitsemise proovikivid
• Leppida huule-suulaelõhe tagajärgedega
• Lapse füüsilise ja kognitiivse arengu
võimalik hilistumine
• Kõne ja keele arengu võimalik
hilistumine
• Huule-suulaelõhega lapse eest hoolitsemise
lisakoormus võib põhjustada pinged
perekonnas ja paarisuhtes

Spetsiifilised probleemid
võivad olla...
• Mure lapse tuleviku pärast
• Toimetulek koolis, sõprussuhete loomine ja suhted
• Mure, millist mõju avaldab see perekonnale (nt õdedelevendadele, vanemate suhtele)

• Teiste reaktsioonidega toimetulek
• Perekonnad teadvustavad huule-suulaelõhet ja tegelevad
sellega erineval moel
• Pereliikmed võivad kogeda pingeid, nähes, kui palju raskusi
valmistab lapsele rääkimine ja temast arusaamine
(McCormack jt 2010)
• Teiste soovimatute küsimuste, stereotüüpimise ja
tähelepanuga toimetulek

Katsumuseks võib olla...
• Raviga toimetulek
• Kvaliteetse ja
multidistsiplinaarse ravi
kättesaadavus
• Raviotsuste vastuvõtmine
• Kas me soovime, et meie laps
peab selle läbi tegema?
• Kuidas mõjutab huulesuulaelõhega lapse ravi
perekonda laiemalt

Huulesuulaelõhega
laste
ravitulemuste
saavutamisel
on suureks
ohuteguriks
vanemate
kurnatus.

• Vanemate tunded lapse välimuse ja kõne osas
võivad kanduda ka lapsele ning mõjutada teda juba
imikueas
• See võib etendada oma osa lapse
enesekindluse ja minapildi kujunemisel
(Collins-Donnelly 2014)
• Kõikide tähelepanu on enamasti suunatud lapsele,
kuid ka vanematele tuleb kasuks, kui nad
arendavad oma säilenõtkust
• Enda eest hoolitsemine võimaldab teil
edukamalt hoolitseda ka lapse eest
• On topeltproovikivi säilitada positiivsust nii
vanemas kui ka lapses

Kasulikud tegevused on...
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Luua toimiv
tugivõrgustik ja seda ka
kasutada

Keskenduda oskustele,
mis aitavad kaasa
vanemate/hoidjate
säilenõtkuse
saavutamisele

Leida võtted välise
pingega
hakkamasaamiseks

Õppida tõhusalt stressi
maandama

Leida tuge
usaldusväärsetes
allikates olevast teabest

1. Toimiva tugivõrgustiku
loomine ja selle kasutamine
Miks?
• Huule-suulaelõhega lapse eest hoolitsemisel võite tunda ennast
üksildasena
• Vanemate toetamise vajadus jääb sageli tähelepanuta
(Nelson jt 2012)
• Tugivõrgustik on eriti tähtis neile vanematele, kes ei saa loota
pere- või kogukonna abile
• Sisserändajad, vähemusrühmad

On kahte tüüpi toetamist – tähtsad on mõlemad!
• Emotsionaalne tugi
• Praktiline tugi
• Vanemate/hoidjate vajadustele vastav pakutava toe kvaliteet on
tähtsam kui pakutava toe kvantiteet.

Kasulikku tuge saavad pakkuda

Toimiva
tugivõrgusti
ku loomine
ja selle
kasutamine

• Eakaaslased (Stock 2020)
• Sõbrad
• Teised huule-suulaelõhega laste vanemad
• Perekond (Feragen 2012)
• Pereliikmed saavad pakkuda vanematele vajalikku tuge
• Lapsed arenevad edukamalt peredes, kus erinevusi ei
tähtsustata üle ja neist räägitakse avatult
• Tervishoiuspetsialistid
• Huule-suulaelõhe korral osutatav ravi erineb Euroopa
lõikes märkimisväärselt. Otsige üles teile lähim
spetsialistidest koosnev ravimeeskond [VÕIMALIKUD
PARTNERID SIIA]
• Abi osutavad spetsialistide ühendused (nt Euroopa huulesuulaelõhe ühendus, [VÕIMALIKUD PARTNERID SIIA]
• Need on riigiti erinevad

Toimiva tugivõrgustiku loomine ja selle
kasutamine
Miks on toetus tähtis?
• Toimiv tugivõrgustik mõjub positiivselt
vanemate/hoidjate vaimsele tervisele
• Vähendab üksildustunnet
• Võimaldab küsida nõu spetsialistidelt

2. Keskendumine oskustele, mis aitavad kaasa
vanemate/hoidjate säilenõtkuse saavutamisele
• Säilenõtkus on võime saada elus tõusude ja
mõõnadega edukalt hakkama ning tulla
toime katsumustega
• Enda eest hoolitsemine ja säilenõtkuse
suurendamine võimaldab:
• tunda ennast lapse eest hoolitsemisel
enesekindlamana
• üritada maksimaalselt saavutada lapse jaoks
parimaid ravitulemusi

Oskused, mis soodustavad säilenõtkuse
arenemist lapsevanemates/hoidjates...
Need oskused on:
•
•
•
•

Negatiivse mõtlemise asendamine positiivsega
Positiivse ellusuhtumise omaksvõtmine
Võtete leidmine välise pingega toimetulekuks
Tõhusate stressijuhtimise oskuste omandamine

Negatiivse mõtlemise asendamine
positiivse mõtlemisega
• Selle asemel, et üleliia muretseda, mida teised arvavad
• Järgige oma väärtushinnanguid ja uskumusi
• Aktsepteerige oma tugevaid ja nõrku külgi ning oma
tegutsemisviisi
• Ärge olge enda vastu liiga karm, me kõik eksime mõnikord!

• Selle asemel, et liiga palju (enda ja lapse) tuleviku pärast
muretseda...
• Suunake oma tähelepanu olevikule
• Tegelge sellega, mis vajab tegemist praegu, täna, sel nädalal
• Keskenduge sellele, kuidas muuta asju, mida te saate muuta, ja
vältige liigset muretsemist asjade pärast, mida te ei saa
mõjutada

„Peaks“, „tuleks“, „võiks“ –
ja nende võim meie elus
• Püüd täiuslikkuse poole võtab aega,
põhjustab muret ja võib viia
vältimiseni – asjade tegemine veidi
vähem kui täiuslikult on parem, kui
neid üldse mitte teha
• Olge enda vastu lahke (tundke endale
kaasa) Vigade tegemine on loomulik
Võtke neid kui võimalust õppida ja
järgmisel korral paremini teha

Mitteabistav võrdlemine
• Me kõik võrdleme ennast teistega, kuid sageli valime
võrdluseks ebareaalse eesmärgi. Näiteks:
• Võrdleme oma kehakaalu ja -kuju supermodelli või
sotsiaalmeedia suunamudijaga
• Võrdleme huule-suulaelõhega sündinud lapse kõnet
terve lapse kõnega
• Need võrdlused ei ole abiks, sest tekitavad meis halba
enesetunnet. Valige võrdluseks realistlikud eesmärgid –
inimesed nagu me ise – ja ärge olge enda vastu liiga
kriitiline.

Olge optimistlik (suurendes positiivsust
maksimumini),
mitte pessimistlik
(suurendades negatiivsust)
(Üldiselt) elavad optimistid kauem kui
pessimistid. Optimistidel on pessimistidest
tugevam immuunsüsteem ning nad saavad
paremini elu tõusude ja mõõnadega hakkama.
See, kuidas tunnetame raskusi või katsumusi, on
mõjutatud sellest, kuidas me neist mõtleme,
seega tuleb kasuks positiivne mõtlemine (vt
ülalt).

Optimismi on võimalik õppida. Võtted optimistliku mõttelaadi
omandamiseks on:

Optimistlik
mõttelaad...

• Keskendumine kogemuste positiivsetele külgedele (nt kui selgitate õnnetust või
ebaõnne)
• Negatiivsete kogemuste käsitlemine kui võimalus õppida ja teha järgmisel
korral paremini
• Mitte jääda liiga kauaks probleemi külge kinni. Leida selle lahendamiseks
tegevuskava ja liikuda edasi. Kui lahendust ei paista, suunata oma tähelepanu
mõnele muule tegevusele

Optimism vs.
pessimism

• Kiitke ennast õnnestumise eest ja ärge
võtke seda kui õnnelikku juhust, mis
enam kunagi ei kordu
• Kui teile valmistab muret mõni lapsega
seotud probleem, siis tuletage endale
meelde ka lapse positiivseid omadusi
ja tugevusi
• Olge järjepidevalt tänulik
• Iga päeva lõpus (nt hambaid pestes)
mõelge kolmele asjale, mis läksid päeva
jooksul hästi, ja tundke nendest veel kord
rõõmu
• Tänage kõiki neid, kes teid aitavad

3. Leidke võtted välise pingega
toimetulekuks
Meid ümbritsevad inimesed, sotsiaalne ja
kultuuriline keskkond võivad meile tekitada
väga erinevaid pingeolukordi. Säilenõtkuse
väga tähtis osa on edukas toimetulek nende
pingetega. Mõningad nõuanded sagedamate
probleemide jaoks:
• Küsimustele vastamine, segavad reaktsioonid, teiste
stereotüüpne mõtlemine
• Olge rahulik ja näige enesekindel
• Jagage teistele teavet huule-suulaelõhe kohta
• Andke neile teada, kui nende käitumine on
olnud kohatu
• Muretsege vähem selle pärast, mida teised
mõtlevad

Väliste pingetega
toimetulek (jätk)
• Frustratsiooni tekkimine, sest teised ei
mõista huule-suulaelõhet
• Töötage enda jaoks välja lühiselgitus, mida
vajaduse korral jagada
• Soovitage inimestel lugeda huulesuulaelõhe kohta usaldusväärsetest
allikatest (www.europeancleft.org)
• Kaaluge osalemist ettevõtmistes, mis võiks
kaasa tuua muutuse ühiskonnas (nt
kampaaniad inimeste harimiseks huulesuulaelõhe ja teiste näo-kolju anomaaliate
osas või kampaaniad „ilumüütide“
murdmiseks – vt allpool). Seeläbi saate
vastupidi kogetavale pingele tajuda
paremat kontrolli (enesetõhusust)

Ärge laske sotsiaalmeedial
ennast mõjutada!
Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia kasutus
tuntavalt suurenenud. Uuringud on näidanud
mõningaid positiivseid, kuid samas ka üsna
palju negatiivseid mõjusid.
Facebooki ja Instagrami sagedad kasutajad, kes
toetuvad tugevalt täiustatud või digitaalselt
muudetud piltidele (sh selfid), teiste
kommentaaridele ja laikidele, tajuvad suurema
tõenäosusega oma välimuse suhtes rohkem
rahulolematust, pingeid ning häbi, sest:

• inimesed, kes regulaarselt postitavad
(suunamudijad, modellid ja turundajad), esitlevad
sotsiaalmeedias sageli enda ideaalset versiooni
• See omakorda tekitab neid jälgivate inimeste ees
suure lõhe nende enda välimuse ja ebarealistlike
ideaalide vahel
• Laigid ja teised emotsioonide väljendused on
sageli seotud välimuse ning selle
ületähtsustamisega igapäevaelus

Sotsiaalmeediakanalite
sagedad kasutajad
kogevad ka...
• vähem hea- ja rahulolutunnet
elus, sest
• inimesed näitavad väga harva
oma tegelikku argielu ja seetõttu
tekib jälgijatel vale ettekujutus
teiste tegelikust elust

Tõhusad viisid
sotsiaalmeediaga
toimetulekuks
Sotsiaalmeedia kirjaoskus on (teie ja teie pere jaoks)
tähtis, sest see tagab sotsiaalmeedia kasutamisel
positiivse kogemuse Kasulikud võtted
• Hinnake kriitiliselt, milliseid tundeid
sotsiaalmeedia kanalite kasutamine teis tekitab
• Kontrollige oma sotsiaalmeedia voogusid –
kasutage vaid neid lehti, mis on teile toeks ja
annavad positiivseid emotsioone
• Olge enda võrdlemisel teistega realistlik
• vältige võrdlemist kuulsuste, modellide ja
suunamudijatega – võtke arvesse seda, mida
nad üritavad oma postitustega saavutada

• Võtke juhtimine enda kätte – looge oma
suhtlusrühmad, jälgige inimesi ja lehti, mis teid
inspireerivad ning end hästi tundma panevad,
samuti pilte, mis kujutavad reaalsust ja
mitmekesisust
• Kasutage vähem telefoni ja kulutage see aeg
sellele, et sõpradega kokku saada

4. Õppige, kuidas tõhusalt stressi maandada
Raskused ja ebaõnn on möödapääsmatud ning need käivad elu tõusude
ja mõõnadega kaasas Pingeseisund tekib siis, kui inimesele esitatavad
nõudmised ületavad tema võimet pingega toime tulla...

Säilenõtked inimesed suudavad pingega edukamalt toime
tulla...
Teatud piirini on stressiolukord kasulik – see annab meile
energiat ja hoiab meid tegusana, kuid see võib meid ka ära
kurnata, kui see kestab pikka aega või me tunneme, et meil
ei ole piisavalt jõudu sellega toimetulekuks
Uuringutes on leitud erinevaid viise, kuidas
stressiolukordadega tõhusalt hakkama saada (ja
säilenõtkust suurendada)
Lõdvestustehnikate omandamine
• Aeglasele ja sügavale hingamisele keskendumine, ebamugavas
olukorras olles sügavalt väljahingamine
• Ebamugavatest olukordadest lahti laskmine ja edasi liikumine

• Kehaline treening
• Tõstab tuju (vabastades endorfiine – „hea tuju hormoonid“)
• Mõjub positiivselt nii füüsilisele kui ka psüühilisele tervisele

Stressijuhtimise tehnikad
• Võtke aega oma „akude laadimiseks“ (oma
emotsionaalsete ja füüsiliste jõuvarude täitmiseks)
• Leidke aega meelistegevusteks. Selleks võib olla hobi,
treening, jalutuskäik, lugemine, muusika kuulamine
• See täidab teie jõuvarud ja aitab järgmisteks
igapäevaelu raskusteks paremini valmis olla
• Hellitage ennast aeg-ajalt. Võtke osa tegevustest, mis
teile meeldivad ja teid lõõgastavad
• Iseendale aja leidmine aitab lõõgastuda ja järgmistes
pingeolukordades rahu säilitada

Stressijuhtimise tehnikad
• Pidage kõige tähtsamaks korralikku ööund

• Nagu arvutitel, on ka meil vaja enne ööund „välja
lülituda“, et oleks võimalik järgmisel hommikul jälle
„sisse lülituda“ (Lugege ka https://www.nhs.uk/livewell/sleep-and-tiredness/how-to-get-to-sleep/)
• Oma mõtete puhastamiseks enne und kirjutage kõik
oma mured ja probleemid paberile
• Ärge võtke telefoni ega muid nutiseadmeid
magamistuppa
• Mõelge igal õhtul enne magamaminekut päeva
õnnestumistele

• Emotsioonid on nakkavad – kaugenege neist, kellel on
harjumus kurta ja negatiivsust väljendada

ARUTELUKOHT
Kas teile meeldib mõni idee
oma vastupidavuse
suurendamiseks?
Millist (milliseid) neist võiksite
proovida?
Kas teil on veel ideid, mida
grupiga jagada?

5. Lugege usaldusväärseid allikaid, et
leida vajalikku tuge ja kasulikku teavet
[VÕIMALIKUD PARTNERID SIIA]
• Euroopa huule-suulaelõhe ühendus (ECO) (www.europeancleft.org)
• Ühendus Changing Faces (www.changingfaces.org)
• Kohalikud allikad

