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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. 
 

 

 

 

 



Alkoholiprobleemid 
 

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

effectiveness of treatment for alcohol problems (Raistrick et al. 2006) 
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Lihtsad lühisekkumised üldistel alustel 

Vähem intensiivne sekkumine/ravi 

üldine või spetsialistipõhine 

Laiendatud lühisekkumised üldistel alustel 

Rohkem intensiivne 

spetsialistipõhine 

sekkumine/ravi 

Ei ole 

prob-

leemi 

Ohustav 

tarvita-

mine 

Kuri-

tarvita-

mine Mõõdukas 

sõltuvus 
Raske 

sõltuvus 

Suhteproblee

-mid; 

rahakulu  

Õigusrikku-

mised; suhte-; 

raha-; tööga 

seotud probl. 

Probleemid 

Süvenevad- 

võib vajada 

sotsiaal-

teenused 

Vajalik 

püsiv 

toetus 



Hindamismeetodid 

 
 

•Küsitlus 

•Jälgimine 

• Info pereliikmetelt 

•Enesekohased küsimustikud (AUDIT, CAGE) 
 

 

 

 

 

 



Miks kasutada teste? 
 

•Saame hetkeolukorra hinnangu. 

•Saame sama mõõdikut kasutada korduvalt, et 

hinnata toimunud muutusi, jälgida dünaamikat. 

•Saame põhjalikumalt süveneda teemadesse, kus 

ilmnevad kõrgemad skoorid. Kõike ei pea küsima. 

•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 

 

• Motiveerimine on oluline nii enne ravi, ravi ajal 

kui ka pärast ravi. Sellega tuleb jätkuvalt tegeleda 

ka siis, kui patsient tundub väga motiveeritud. 

• Kõik alkoholi tarvitamise häirega patsiendid on 

ambivalentsed muutuse osas. 

• Mida suuremat muutust inimeselt oodatakse, seda 

ambivalentsem ta on. Iga muutusega kaasneb 

millegi kaotus, kuid ka millegi võit. 

• Ära süüdista inimest motivatsiooni puudumises või 

vastupanus olemises, pigem anna talle teada, et 

sa mõistad seda. 
 



Ambivalents 

 

Ühte ja samasse olukorda vastandlike tundmustega 

suhtumine. 

Ühelt poolt tahaks/suudaks... AGA...       Teiselt 

poolt ei taha/suuda ka 
 

 



Motiveeriv intervjueerimine 

• Meetod, mis loodi esmalt alkoholiprobleemide lühisekkumiseks ja 

mida kirjeldati esimest korda 1983 a. 

• MI on soovituslik sekkumisviis paljudes sõltuvushäirete 

ravijuhendites. 

• MI uurib inimese mõtteid, tundeid ja käitumist, mis võimaldab 

või takistab inimesel mingil viisil toimimast. 

• Patsiendi enda motivatsiooni ja ressursi esile toomine ja 

toetamine 

•Väljenda empaatiat 

•Ära lasku vaidlustesse 

•Anna lootust 

•Küsi, kuula, teavita 

 

 

 

 



Mis toimub nõustamisel? 

 

•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 

•Meetodi valikul lähtutakse 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. 
 

 

 

 

 



Koostöö on oluline! 

KOVi sotsiaaltöötaja   

      Kliendi võrgustik 

Perearst 

   KOVi lastekaitsetöötaja 

 

Võlanõustaja   Tugiisik 

 

   Kriminaalhooldaja 

      Psühhiaater 

Rehabilitatsiooniasutus 
 

 



Juhtum  

Mai kuu 2013a.  

• Klient kasvas üles lastekodus. Õed-vennad kas alkoholi või narkootikumide 

tarvitajad. Toetav lähivõrgustik puudub. 

• Kasvatab üksi 4-aastast poega. Poeg hetkel lasteaias ei käi. Ennem käis 

lasteaias, kuid tekkis võlgnevus ning hetkel ei ole teada, kas klient saab 

uuesti last lasteaeda panna. 

• Kliendile kuuluv korter müüdi kohtutäituri poolt enampakkumisel 

võlgnevuste katteks. Klient ei ole teadlik, milliste võlgnevuste katteks ning 

kui palju võlgu veel tasumata on.  

• Kliendil on alkoholisõltuvus. Lisaks kahjustab end lõikumise näol. 

Emotsionaalselt ebastabiilne. Käitumiselt impulsiivne. 

• On lastekaitse huviorbiidis, kuna tarvitamise tõttu on laps üks kord temast 

eraldatud (elas 3 kuud lastekodus). 

• Tööl ei käi. Klient loodab saada tööle Soome kokana (õppinud kokaks). Seal 

oleks võimalus ka lasteaia kohale. 

• Elab üürikorteris. Saab KOVilt toimetulekutoetust. 

• Kliendi oskused igapäevaeluga toimetulekul on kesised. 

 

 



Märts 2016 
• Klient elab koos lapsega ühetoalises  

 sotsiaalkorteris. Käib tööl alates juulist 2013, töökohta vahetanud ei ole. 

• Laps käib 1 klassis. (käis al. juuli 2013 a. lasteaias ja ka eelkoolis).  

• Klient ei ole enam aktiivselt lastekaitse huviorbiidis. 

• Võlad on tasutud. 

• Klient käis 2 aastat aktiivselt psühholoogi vastuvõtul. Läbis nõustamise 

sõltuvuskäitumise muutmiseks ja eneseregulatsioonitreeningu.  Käesolevalt 

toimuvad kohtumised psühholoogia 1-2 korda kuus tagasilanguse 

ennetamiseks. Fookus pigem hetkeprobleemidel ja enesetundel. 

• Kliendile on välja pandud depressiooni ja alkoholisõltuvuse diagnoos ning 

määratud töövõimetus ja puue alates okt.2014. Sellega on tagatud ka 

teenuste jätkusuutlikkus. Saab käesolevalt psühhiaatrilist ravi sh Esperali 

joomatungi kontrollimiseks. 

• On tekkinud uued tutvused kolleegide seas, kes ei tarvita. 

• On hakanud teisiti oma vaba aega veetma – käib rulluisutamas, 

ühistegevused lapsega  

• Kliendi puudulikud toimetuleku- ja probleemilahendusoskused vajavad veel 

parendamist. Raskusi on lapse kasvatamisküsimustes.  

• Praegu otsib aktiivselt uut tööd, et saaks olla rohkem koos lapsega. 

 



Kes tegelesid juhtumiga 

KOV lastekaitsetöötaja 

      

     KOV sotsiaaltöötaja 

 

Psühholoog  Psühhiaater 

 

   Tugiisik 

 

     Võlanõustaja 

 

 

 

 



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. 
 

 

 

 

 


