
 

  HÄÄLEHÄIRED – DIAGNOSTIKAST TERAAPIANI 

Toimumise aeg: 11. - 13. november 2022 
Koolituse maht: 25 tundi 
Koolitaja: KNK arst dr. Ülle Kirss (Eesti), logopeed Stien Raffa (Prantsusmaa) 
Sihtgrupp: tervishoiusüsteemis töötavad kliinilised logopeedid 
Grupi suurus: 20  

Koolitustasu:   

    

  Hind  
 

 

EKLK liige 

 

 

250 
 

 

Mitteliige 

 

 
390 

 
 
 
 
 

Toimumise koht: Tartu, Kastani 39, Reiting PR OÜ Koolituskeskus 

 

Koolituse eesmärk: õpetada kliinilistele logopeedidele erinevate häälepatoloogiate 

äratundmist ning sellest tulenevaid teraapia viise häälehäire raviks. 

 
Koolitaja kvalifikatsioon: dr. Ülle Kirss on pikaajalise töökogemusega kõrva-nina-

kurguarst, kes on töötanud Soomes KNK arstina ja foniaatrina. Praegu töötab dr. Kirss 

Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinikus arstina ning õppejõuna Eesti Muusikaakadeemias. 

Dr. Kirsil on laialdased kogemused häälehäirete diagnostika alal. Logopeed Stien Raffa 

töötab Prantsusmaal haiglas ja erasektoris logopeedina, omab magistrikraadi 

logopeedias ning häälehäirete – ja foniaatria-alast lisaväljaõpet. Stien Raffal on 

pikaaegsed praktilised kogemused häälehäirete ravis. Nii dr. Kirss kui Stien Raffa 

omavad koolitaja kogemust paljude koolituste läbiviimisel. 

 
 
Koolituse tutvustus: Hääl on emotsioonide tõlgendaja, oluline suhtlusvahend mõtete 

väljendamisel, osa meie identiteedist. Kuidas toimida, kui hääl kaob või kaotab oma 



 

tavapärase kõla? Töö häälehäiretega patsientidega kuulub logopeedi oluliste pädevuste 

hulka. 
 

Koolitus on mahukas, pakkudes kolme tiheda õppepäeva jooksul õppijale 

maksimaalselt palju häälepatsientidega praktiliseks tööks vajalikke teadmisi ja oskusi. 
 

Häälehäirete efektiivseim ravi toimub KNK arsti ja kliinilise logopeedi meeskonnatööna. 

Esimesel koolituspäeval õpetatab KNK arst kõripiirkonna anatoomiat ja patoloogiat. 

Tutvustatakse sagedasemaid häälehäireid ja nende hindamist foniaatri pilgu läbi. Teisel 

koolituspäeval keskendub logopeed häälehäirete logopeedilisele hindamisele ja 

teraapiale. Kolmas koolituspäev on praktiline, kus õpetatakse süvendatult spetsiifilisi 

töövõtteid häälehäiretega täiskasvanud patsientidega. 

 
 

Õpiväljundid: 
 

Kursuse läbinu: 
 

-omab vajalikke teoreetilisi teadmisi kõripiirkonna anatoomiast ja patoloogiast; 
 

- oskab hinnata ja analüüsida häälehäireid; 
 
- oskab valida ja kohandada häälehäire teraapiat vastavalt patoloogiale. 
 

 

Kursuse lõpetamise tingimused: Osalemine kolmel koolituspäeval ja õpiväljundite 

saavutamine. Koolituse lõpus toimub suuline arutelu õpiväljundite hindamiseks. 

Tunnistus väljastatakse osalejale, kes saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundid. Tunnistus on nummerdatud ja sisaldab nõutud infot ja eesmärke. 

 
 

Koolituse tagasiside: Koolituse lõpus kogutakse igale osalejalt tagasiside koolituse 

kohta. 

 
 

Koolituse korraldaja: Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit. Info: 
 

kutseliit.juhatus@eklk.ee 
 

Koolitusele registreerimise, õppegrupi komplekteerimise, õppemaksu tasumise, 

tagastamise ning vaidluste lahendamise kord sätestatakse seaduses ja EKLK 

õppekorralduse eeskirjas. EKLK õppekorralduseeskiri on avaldatud EKLK kodulehel 

rubriigis Koolitused. 

mailto:kutseliit.juhatus@eklk.ee


KOOLITUSE KAVA 
 

11. november 2022 
 

10.00-10.45. Sissejuhatus teemasse. Stien Raffa 
11.00-12.30 Kõripiirkonna anatoomia, füsioloogia. Dr. Ü. Kirss 
12.30-13.30 Lõuna 
13.30-15.00 Häälehäire liigid. Haigused, millega kaasnevad häälehäired. Dr. Ü. 
 Kirss 

15.00-15.30 Vaheaeg 
15.30- 17.00 Häälehäire hindamine direktsel larüngoskoopial. Kokkuvõte. Arutelu. 
 Dr. Ü. Kirss 

12. november 2022 

9.00-10.30 Häälehäirete logopeediline hindamine. Stien Raffa 
10.30- 10.45 Vaheaeg 
11.45- 13.00 Häälehäirete logopeediline teraapia. Stien Raffa 
13.00- 14.00 Lõuna 
14.00- 15.30 Häälehäirete logopeediline teraapia. Stien Raffa 
15.30 –15.00 Vaheaeg 
15.00- 16.30 Häälehäirete logopeediline teraapia. Stien Raffa 
16.30.-16.45 Vaheaeg 
16.45- 18.00 Häälehäirete logopeediline teraapia. Stien Raffa 

13. november 2022 

9.00-10.30 Praktiline koolitus. Stien Raffa 
10.30- 10.45 Vaheaeg 
11.45- 13.00 Praktiline koolitus. Stien Raffa 
13.00- 14.00 Lõuna 
14.00- 15.30 Praktiline koolitus. Stien Raffa 
15.30 –15.00 Vaheaeg 
15.00- 16.30 Praktiline koolitus. Stien Raffa 
16.30.-16.45 Vaheaeg 
16.45- 18.00 Praktiline koolitus. Kokkuvõte. Arutelu. Stien Raffa 
 

Koolituse korraldamisel on arvestatud kõiki „Täienduskoolituse õppekorralduse 
alused ja täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused“ esitatud nõudeid. 


