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Sissejuhatus 
 

•Ravijuhendi eesmärk on tõhustada alkoholi 

liigtarvitamise varajast avastamist ja anda 

soovitused tõenduspõhiseks alkoholitarvitamise 

häire diagnoosimiseks ja raviks. 

 

•Ravi erinevates etappides ja häire eri 

raskusastmete puhul vajab patsient erinevaid 

spetsialiste ja sekkumisi. 
 

 

 

 



Hindamine 
 

•Hindamine toimub igas ravietapis 

•Alkoholi tarvitamise probleemi märkamine 

•Häire raskuse hindamine 

•Teiste kaasnevate probleemide hindamine 

•Teiste kaasnevate häirete hindamine 
 

 

 

 

 

 

 



Alkoholi tarvitamise määr 
 

•Liigtarvitamine 

•Ohustav tarvitamine 

•Kuritarvitamine 

•Sõltuvus 

 

NB! Alkoholi tarvitavad inimesed alahindavad sageli 

enda poolt tarvitatud alkoholi hulka ja sagedust. 
 

 

 

 

 



Hindamismeetodid 

 
 

•Küsitlus 

•Jälgimine 

• Info pereliikmetelt 

•Enesekohased küsimustikud (AUDIT, CAGE) 
 

 

 

 

 

 



Miks kasutada teste? 
 

•Hetkeolukorra hinnang. 

•Võimalik sama mõõdikut kasutada korduvalt 

muutuse hindamiseks 

•Kõike ei pea küsima, põhjalikumalt saab süveneda 

teemadesse, kus ilmnevad kõrgemad skoorid 

•Tundlikele ja delikaatsetele küsimustele on 

kergem kirjalikult vastata. 
 

 

 

 

 



Psühhosotsiaalsed sekkumised 

•Madala intensiivsusega sekkumised 

• Patsiendi harimine 

• Motiveeriv intervjueerimine 

• Lühinõustamine 

• Soovitud käitumise kinnitamine 

 

•Kõrge intensiivsusega sekkumised 

• Individuaalne psühhoteraapia 

• Pere- või paariteraapia 

• 12 sammu programm 

 

 

 



Spetsialistid 
 

•Madala intensiivsusega sekkumised 

•Perearst, pereõde, sotsiaaltöötaja, eriarst, psühholoog 

 

•Kõrge intensiivsusega sekkumised 
•Vajab psühhoteraapia alast väljaõpet. Psühhiaater, vaimse 

tervise õde, kliiniline psühholoog 

 

 

 

 

 

 



Motiveerimine 

 

• Ära jäta vahele motivatsiooniga tegelemist ka siis, 

kui patsient tundub väga motiveeritud 

• Kõik alkoholi tarvitamise häirega patsiendid on 

ambivalentsed muutuse suhtes  

• Mida suuremat muutust inimeselt oodatakse, seda 

ambivalentsem ta on 

• Ära süüdista inimest motivatsiooni puudumises, 

pigem anna talle teada, et sa mõistad seda 
 

 

 

 

 



Motiveeriv intervjueerimine 

• Meetod, mis loodi alkoholiprobleemide lühisekkumiseks 

ja mida kirjeldati esimest korda 1983. 

• Soovituslik sekkumisviis paljudes sõltuvushäirete 

ravijuhendites 

• Patsiendi enda motivatsiooni ja ressursi esile toomine ja 

toetamine 

• Väljenda empaatiat 

• Ära lasku vaidlustesse 

• Anna lootust 

• Küsi, kuula, teavita 

 

 

 

 



Nõustamine 

 

•Probleemi sõnastamine 

•Patsiendi harimine häirest 

• Informatsiooni andmine 

•Tagasiside küsimine 

 

Kasutatakse universaalseid tehnikaid 
 

 

 

 

 

 



Patsiendi harimine ja informeerimine 

•Hinnanguvaba informatsiooni andmine 

• Kuidas alkoholi tarvitamine mõjub tervisele ja 

psüühikale. 

• Millised kogused on ülemäärased, millised 

soovituslikud. 

• Missugused on piiramise võimalused. 

• Kelle poole soovi korral pöörduda. 

• Näide, kuidas tarvitamise piiramine on mõjutanud 

inimese heaolu suurenemist. 

• Lugemismaterjali andmine või soovitamine. 

 

 

 

 



Psühhoteraapia 

•Meetod sõltub patsiendi vajadusest 

•Süsteemne eesmärgistatud tegevus probleemi 

lahendamisel või häire ravimisel 

•Sisaldab ka kõiki nõustamise komponente 

•Kasutatakse spetsiifilisi tehnikaid sõltuvalt 

probleemist ja häirest 
 

 

 

 

 



Koostöö ja edasi suunamine 

•Mida raskema häirega patsient, seda enam on 

vajalik koostöö teiste spetsialistidega 

•Otsus, keda kaasata raviprotsessi, sünnib pärast 

esmast hindamist 

•Alati ei ole vaja kõiki spetsialiste 

•Kaasamiseks vajalik patsiendi huvi ja nõusolek 
 

 

 

 

 



Kokkuvõte 

•Psühhosotsiaalseid sekkumisi kasutatakse ohustava 

tarvitamise puhul ja esmavalikuna kergemate 

alkoholi tarvitamise häirete puhul. 

 

•Raskemate häirete puhul kasutatakse 

kombineeritud ravi, kuid mitte ilma 

psühhosotsiaalsete sekkumisteta. 
 

 

 

 

 



Sissejuhatus 

•Ravijuhendi eesmärk on tõhustada alkoholi 

liigtarvitamise varajast avastamist ja anda 

soovitused tõenduspõhiseks alkoholitarvitamise 

häire diagnoosimiseks ja raviks 

•Ravi erinevates etappides ja häire eri raskusastmete 

puhul vajab patsient erinevaid spetsialiste ja 

sekkumisi 
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Tänan! 
 


