
 
Harmonogram liečby 
 
Hlavné aspekty a orientačný harmonogram liečby hlavných špecializácií 

Vek Pediatria Chirurgia Čeľustná ortopédia Logopédia ORL 
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 Priblíženie rozštiepených častí 

pery a ďasna – príprava na 
operáciu pery 
Tvarovanie nosnej dierky 

 Prvé vyšetrenie sluchu  

3 m Operácia pery 

6 -12 m Operácia podnebia  Vyšetrenie džavotania 
a prvej komunikácie 
dieťaťa 

12 m +  Raná intervencia: 
stimulácia zvukov a slov 

Vyšetrenie sluchu  
 
Liečba zápalov stredného ucha 
bežnými liekmi a kvapkami do uší 
  
Vkladanie stipúl 

3 roky Uzatváranie ONK** Artikulačná Terapia*: 
nácvik správnej 
výslovnosti 

5 rokov Sekundárne operácie VFM: 
faryngálny lalok alebo 
sfinkterová faryngoplastika  
 
Estetické úpravy mäkkých častí 
pery a nosa 

Strojčeky na vyrovnávanie zubov: 
snímateľné platne a fixné aparáty  
 
 
Fixný aparát po výmene 
mliečnych zubov 

Artikulačná Terapia* 
 
Zhodnotenie funkcie 
podnebia pre reč 

9 rokov Vkladanie kosteného štepu Artikulačná terapia* 

9-18 rokov Estetické úpravy mäkkých častí 
pery a nosa 

18 rokov Úpravy kostených častí nosa Ortognátne operácie: posun 
čeľustí (ak je to potrebné) 

* aj iná logopedická terapia, ak treba; ** alebo inokedy po 3. roku  

 
Vysvetlivky:  
ONK – oronazálna komunikácia, dierka na podnebí po operácii;  
 
Stipuly – ventilačné trubičky, ktoré zavzdušňujú ucho dieťaťa. Deti s rázštepom často mávajú zápaly stredného ucha s nahromadenou tekutinou. Tento krátky zákrok im 
pomôže vysušiť dutinu v strednom uchu.  Pozrite si aj tieto informácie: link 



 
Sekundárne operácie VFM – občas (asi v 10% prípadov) sa stane, že prvá operácia podnebia nestačí, podnebie ostane krátke a reč dieťaťa bude nosová a vyslovované 
hlásky budú mať slabý tlak. Vtedy dieťa potrebuje druhú operáciu, väčšinou faryngálny lalok alebo sfinkterovú faryngoplastiku. Chirurg a logopéd vám vysvetlia o aké 
operácie ide.  
Vkladanie kosteného štepu je operácia, kedy sa do medzery v hornej čeľusti (ďasne) vkladá kúsok kosti z bedra dieťaťa, aby sa medzera úplne spojila a aby tu mohli 
normálne vyrásť zuby. Pozrite si aj tento leták: link 

 
Interddisciplinárna liečba obsahuje aj genetickú a psychologickú zložku, do tabuľky ju však nezaraďujeme 
Zdroje:  
Peterson-Falzone, Trost-Cardamone a kol., 2017;  
Smernice liečby Eurocleft, 2000  
Smernice liečby ACPA, 2021 
Smernice liečby Bratislavskej rázštepovej poradne 

 


