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Psühhosotsiaalsete 

sekkumiste eesmärk 

•Aidata patsiendil mõista oma käitumise 

destruktiivset iseloomu ja sellest tulenevaid 

probleeme 

•Aidata patsiendil leida ja rakendada sobivaid uusi 

käitumismustreid, mis ei põhjustaks 

emotsionaalseid ebamugavusi talle endale ega 

teistele  

•Parandada patsiendi elukvaliteeti  



 A spectrum of responses to alcohol problems. Reproduced from a review of the effectiveness of 

treatment for alcohol problems (Raistrick et al. 2006). Kohandanud E.Kihl 

Avalikud tervise programmid – esmane ennetus 
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Psühhosotsiaalsed sekkumised 

•Lühisekkumine 

•Eneseabi  

•Nõustamine 

•Psühhoteraapia 

•Grupiteraapia 

•Erinevad terapeutilised tegevused eesmärgiga 

saavutada sisemine tasakaal ja kontroll oma 

emotsioonide ja käitumise üle 



LÜHISEKKUMINE 

• tõenduspõhine meetod, mida rakendatakse 

alkoholi liig- ja kuritarvitajate puhul, et 

 teavitada patsienti tema alkoholitarvitamise 

harjumuste võimalikust ohust tema tervisele ja mõjust 

elukvaliteedile 

motiveerida patsienti oma käitumisharjumusi muutma 

•ei eelda põhjalikke psühholoogiaalaseid 

eelteadmisi, piisab meetodit õpetavast koolitusest 

•sobib kasutamiseks kõigile, kelle töö on seotud 

inimeste tervise ja sotsiaalse toimetulekuga  



ENESEABI 

• igasugusel kujul esitatud teave 

alkoholitarvitamisega kaasnevatest ohtudest ja 

võimalustest, neid ohtusid vältida muutes oma 

käitumisharjumusi 

•eneseabi materjalid  

aitavad patsiendil mõista, et ka teistel on 

samasuguseid probleeme ja neid on võimalik 

lahendada 

toetavad professionaalsete nõustajate soovitusi 

võimaldavad patsiendil iseseisvalt leida temale 

sobivaimad käitumismustrid 

aitavad kinnistada uusi käitumisharjumusi   



NÕUSTAMINE 

•peamine eesmärk on aidata nõustataval leida viis 

KUIDAS muuta oma käitumist soovitud suunas 

•koostöös nõustajaga nõustatav  

analüüsib oma kahjustavaid käitumisharjumusi 

püstitab endale jõukohaseid eesmärke 

otsib endale sobivaid uusi käitumismustreid 

eesmärkide saavutamiseks 

•nõustaja ülesanne on olla empaatiline ja toetada 

vajalike teadmiste andmisega sobivate valikute 

tegemiseks  



•psühholoogiline nõustamine  

inimese enda hoiakute ja käitumisharjumuste 

muutmiseks, uute oskuste ja kogemuste 

omandamiseks 

lähedaste ja ümbritsevate inimeste käitumise 

mõistmiseks ja sellega arvestamiseks 

•sotsiaalne nõustamine (sh võlanõustamine) 

sotsiaalse toimetuleku parandamiseks 

•karjäärinõustamine 

• toitumisnõustamine 

•etc 

NÕUSTAMINE 



NÕUSTAMINE 

•nõustamine eeldab teadmisi psühholoogiast ja 

nõustamiseks vajalikku väljaõpet 

•nõustaja ebaproffesionaalsusest tuleneda võivad  

ohud 

nõustaja on hinnanguline 

nõustaja ei lähtu nõustatava vajadustest ja 

võimalustest 

nõustaja ei aktsepteeri nõustatava eesmärke ja 

valitud käitumisviise 

nõustaja võtab vastutuse nõustatava käekäigu eest 

ebaefektiivne ajakasutus 

•nõustamise sagedus – ühekordne või korduv, 

sõltuvalt püstitatud eesmärkide saavutamisest 



PSÜHHOTERAAPIA 

•peamine eesmärk on aidata kliendil  

• mõista MIKS, otsida juurpõhjuseid 

• ümber hinnata oma senised hoiakud 

• leida uued võimalused stressi tekitavates olukordades 

käitumiseks  

•psühhoteraapia võib sisaldada ka nõustamise 

elemente, ehk MIKS+KUIDAS 

•psühhoterapeudi ülesanne on vastava 

psühhoteraapia koolkonna meetodeid kasutades 

aidata kliendil analüüsida oma tundeid, hoiakuid, 

käitumist  



PSÜHHOTERAAPIA 

•psühhoteraapia eeldab põhjalikke teadmisi 

• psühholoogiast 

arengupsühholoogia 

isiksuse psühholoogia 

kognitiivne psühholoogia 

neurpsühholoogia 

psühhopatoloogia 

käitumise psühholoogia 

• psühhiaatriast  

psühhiaatriliste haiguste nosoloogia 

psühhofarmakoloogia 

 



PSÜHHOTERAAPIA 

•enimlevinud psühhoteraapia koolkonnad 

kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) 

pere(paari)teraapia 

psühhodraama 

psühhodünaamiline psühhoteraapia 

psühhoanalüüs  

•vajalik psühhiaatri või kliinilise psühholoogi 

baasõpe + vastava psühhoteraapia meetodi 

koolitus 



GRUPITERAAPIA 

•peamine eesmärk on jagada teistega oma 

kogemusi ja nendega seotud tundeid, saada 

teistelt tagasisidet ja ühiselt õppida uusi, stressi 

vähem põhjustavaid käitumismudeleid 

•grupis on alati vestluse juht, kelle ülesanne on 

jälgida, et  

püsitakse teemas ja liigutakse soovitud eesmärgi 

suunas 

ei ületata osalejate stressitaluvuse piire 

•eeldab psühholoogia algteadmisi ja grupiteraapia 

läbiviimise oskusi, lisaks valdkonnaspetsiifilisi 

teadmisi (uimastisõltuvus, söömishäired, etc)  



KOGEMUSNÕUSTAMINE 

•peamine eesmärk on  

jagada teistega oma kogemusi 

julgustada muutma oma destruktiivset käitumist 

toetada uute käitumismustrite rakendamisel 

tagasilanguse korral innustada uuesti alustamist 

•kogemusnõustaja mõistab nõustatava olukorda 

tõenäoliselt kõige paremini 

•kogemusnõustaja kinnistab oma muutunud 

käitumist  

•kogemusnõustaja on suurepärane tugiisik 

•vältimatu on põhjalik koolitus 



TERAPEUTILISED TEGEVUSED 

•peamine eesmärk on  

erinevate, patsiendile huvipakkuvate ja jõukohaste 

tegevuste kaudu pakkuda alternatiive destruktiivsele 

käitumisele 

Võimaldada patsiendil kogeda eduelamusi ja 

tunnustust 

aidata patsiendil leida endale eesmärke ja sihte 

pakkuda võimalusi omandada einevaid praktilisi 

oskusi 



Psühhosotsiaalse sekkumise  

põhimõtted 

•mõistmine, mitte hukkamõist 

•austus patsienti ja tema seisukohtade suhtes 

•aus tagasiside  

•valitud meetodid ja eesmärgid vastavad 

võimetele ja vajadustele 

•motiveerimine alustamiseks, jätkamiseks ja 

taasalustamiseks 

•vastutus õiges kohas 

patsient vastutab oma otsuste ja tegevuse eest 

abistaja vastutab seanssi efektiivse ajakulu eest 

 



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 

•alati on vaja saada patsiendi nõusolek. 
 

 

 

 

 



Patsiendi abistamisel psühhosotsiaalsete 

sekkumiste kaudu on sekkumise meetodist  

olulisem  

TERAPEUTILINE SUHE patsiendi ja abistaja vahel 


