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L A P SENDA MINE ͵ PEREKOND, PÄ RI TOLU JA PÄ R A ND
„Teadlaste viimaste aegade uuringud näitavad, et inimese aju on plasƟline, võimeline arenema ja muutuma elu jooksul. SeetõƩu
on peaaegu võimatu ennustada iga lapse individuaalse kahjustuse ulatust. Ema rasedusaegsest mõnuainete tarbimisest
kahjustatud laste edasine areng sõltub oluliselt stabiilsest ja armastavast kasvukeskkonnast, hooldusest ja spetsialiseeritud abi
käƩesaadavusest. TähƟs on häsƟ informeeritud vanemate koostöö spetsiaalse eƩevalmistuse saanud spetsialisƟdega.”
Merle Paluste, Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku vastsündinute ja imikute osakonna arst

SEMINAR

VANEMATE JA LAPSE TERVIS
UUE PERE LOOMISEL
1. oktoober 2015
Tallinna Lastehaiglas, Tervise 28
Seminari korraldab MTÜ Oma Pere koostöös Tallinna Lastehaigla ja Harju maavalitsusega.
Seminarile ootame lapsendajad, asenduskodus elavate laste laste tugiisikuid, perekonnas hooldajad,
asenduskodu kasvatajaid ja eestkostjaid.
Päevakava:
15.00–15.40

Vanema tervisekäitumise mõju lapsele.
Merle Paluste, Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku vastsündinute ja imikute osakonna arst.
Alkohol, tubakas ja narkooƟkumid on legaalses kasutuses olnud juba sajandeid. Kaua arvaƟ, et need ained ei läbi platsentat ja loode on kaitstud. Tänapäeval me teame, et platsenta
ei ole ideaalne kaitsebarjäär ning alkohol, narkooƟkumid ja ka
paljud ravimid jõuavad looteni. Lisaks sõltuvustele mõjutavad
nii loodet kui ka kasvavat last vanema vaimne tervis ja vanemlikud oskused. Väärkohtlemine pole vaid lapse löömine või lapse
alandamine, vaid ka hooletusse jätmine.
15.40–16.30

Kui laps vajab turvalist perekonda.
Marileen Olenko, Tallinna Lastehaigla väikelaste psühhiaatriaosakonna psühholoog.
Kuidas kaotused ja väärkohtlemine mõjutab lapse tervist ja
arengut. Pakkudes lapsele uut võimalust kogeda turvalisi suhteid, peame endale esitama mõned küsimused: Millised on mu
mõƩed ja tunded lapse osas? Millised fantaasiad? Millised ootused? Millised hirmud? Kuidas ma mõtlen sellest, mida laps
oma eluajal kogenud on? Kuidas ma mõtlen sellest, mismoodi

see lapses avaldub? Milliseid mõƩeid mõtlen enda kohta, kui
olen selle otsuse teinud? Kuidas mõjutab see meie perekonda,
meie rolle?
16.30–17.00
17.00–17.30

Kohvipaus
Ma kasvatan erivajadusega last – lapsendajapere.
Kas ma olin valmis kasvatama erivajadusega last. Kui palju ma
teadsin laste kohta, kes vajavad vanemlikku hoolt, kes on kogenud kaotusi ja väärkohtlemist. Mida tahtsin teada lapse kohta,
keda ootasin oma perekonda. Mida sisaldas info lapse tervise
kohta ja kui oluline see on lapse kasvatamisel.
17.30–18.00

Info saamise võimalused lapse ja vanema(te)
tervise kohta.
Liis Saarna, Harju maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalitluse peaspetsialist.
Kuidas hinnatakse lapse vajadusi ja perekonna võimalusi. Millist infot lapse ja bioloogilise vanema tervise kohta väljastatakse. Milline peab olema asendusvanema tervis ja tervisekäitumine. Kas erivajadusega lapsele on võimalik leida perekonda.
Miks on alaƟ ootamatu, kui last pakutakse.
18.00–18.30

Arutelu, eƩepanekud ja lõpetamine

Seminarile registreerimine kuni kohtade täitumiseni
meiliaadressil sigrid@omapere.ee

