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Kui sage on alkoholi tarvitamine 

perearsti patsientide hulgas? 

2000 patsiendiga nimistu kohta  

(vanuses 16-64) 

• 130-140 pt  - tervist ohutavas koguses 

• 100 pt  - tervist kahjustavas koguses 

• 80-90 pt - episooditi  väga suurtes kogustes: 

üle 60 g puhast alkoholi korraga naised ja 

üle 100 g mehed 
       

       

Aluseks : Rehm J, Shield KD, Rehm MX, Gmel G, Frick U. Alcohol consumption, 

alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential 

gains from effective interventions for alkohol dependence. Centre for 

Addiction and Mental Health, Canada. 2012. 

 



Vestlus – meie peamine töövahend! 

 
Miks ta ei küsi mu 

joomise kohta? 



Patsiendid tahavad rääkida eluviisi teemadel 
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Sõltuvus 

Tervist ohustav või 
kahjustav tarvitamine 

Madala riskiga tarvitamine 

Alkoholi tarvitamine Tegevus 

Suuna psühhiaatrilisse 

eriarstiabisse 

Lühisekkumine 

Tagasiside 



Sõelumisvahendid 

• AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Test): 
– testi koostas Maailma Terviseorganisatsioon ning seda 

peetakse tundlikkuse ja täpsuse etaloniks 

– koosneb 10 küsimusest 

– Piisava sensitiivsuse ja spetsiifilisusega 
  * 97%; 78% -  ohustav tarvitamine 
  * 95%; 85% -  kahjustav tarvitamine 

– Esimesed kolm küsimust moodustab AUDIT-C 

– Ei ole diagnostiline test 
  * Eesmärgiks vähendada riski 
  * Anda patsiendile informatsiooni  
  * Esmatasandi tervishoiu jaoks välja töötatud 

 



1. Kui sageli te joote õlut, veini või muid alkohoolseid jooke? Arvestage ka neid kordi, kui joote vähesel määral, nt pudel 
keskmise kangusega õlut või veidi veini. 

Mitte kunagi (0) Umbes kord kuus või harvem 
(1) 

Kaks kuni neli korda kuus 
(2) 

Kaks kuni kolm korda 
nädalas (3) 

Neli korda nädalas/sagedamini 
(4) 

2. Mitu ühikut te tavaliselt korraga joote? 

1 - 2 ühikut (0) 3 - 4 ühikut( 1) 5 - 6 ühikut (2) 7 - 9 ühikut (3) 10 või rohkem (4) 

3.Kui sageli olete joonud korraga 6 või enam ühikut? 

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus(1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev / peaaegu iga päev(4) 

4.Kui tihti viimase aasta jooksul juhtus nii, et te ei suutnud kuidagi alkoholitarbimist lõpetada? 

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus (1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev /peaaegu iga päev(4) 

5.Kui sageli viimase aasta jooksul jäi teil joomise tõttu tegemata mingi töö, mida oleksite pidanud tegema?  

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus (1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev/peaaegu iga päev(4) 

6.Kui sageli viimase aasta jooksul te vajasite rohke joomise järgsel hommikul õlut või muud alkoholi, saamaks üle 
hommikusest pohmellist? 

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus (1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev /peaaegu iga päev(4) 

7.Kui tihti viimase aasta jooksul vaevas teid pärast joomist süü- või kahjutunne? 

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus (1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev/peaaegu iga päev(4) 

8.Kui tihti viimase aasta jooksul te ei mäletanud napsitamisele järgnenud hommikul eelmisel õhtul juhtunut? 

Mitte kunagi (0) Harvem kui kord kuus (1) Kord kuus (2) Kord nädalas (3) Iga päev/peaaegu iga päev(4) 

9. Kas te olete ise või on keegi teine saanud haiget või vigastanud ennast teie joomise tõttu? 

Ei (0) On, aga mitte viimase aasata jooksul (2) Jah, viimase aasta jooksul (4) 

10. Kas keegi teie lähedane, sõber, arst või keegi muu on olnud mures teie joomise pärast või soovitanud joomist 
vähendada? 

Ei (0) On, aga mitte viimase aasata jooksul (2) Jah, viimase aasta jooksul (4) 



AUDITi skoorid 

• Madala riskiga tarvitamine 0-7 

• Tervist ohustav tarvitamine 8-15 

• Tervist kahjustav ehk kuritarvitamine 16-19 

• Võimalik alkoholisõltuvus ≥ 20 



Mis on lühisekkumine? 

• Lühisekkumine on vestlus patsiendi/kliendiga 

terviseprobleemist ja on: 

– lühike 

– tõenduspõhine 

– Struktureeritud (FRAME) 

– mittevastanduv 

– eesmärgiga motiveerida ja toetada inimest, et ta 

hakkaks mõtlema käitumise muutmisele ja/või seda 

planeerima 



Miks lühisekkumisi läbi viia? 

• On usaldusväärseid tõendeid 

• Esmatasandil vähendab alkoholitarvitamist 

nii naiste kui ka meeste seas 

• Keskmiselt väheneb alkoholi tarvitamine 

3,6 ühiku võrra nädalas  

• 5-10 minutit kestvad sekkumised on sama 

tõhusad kui pikemad sekkumised 

O’Donnell A et al. The impact of brief alcohol interventions in primary healthcare: a systematic  
review of reviews. Alcohol and Alcoholism. 2014 Jan-Feb;49(1):66-78. 



Ravijuhendi eesmärk  - luua toimiv 
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perearst 
pereõde 

 
 

vaimse tervise õde 
psühholoog 
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kõik eriarstid 
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