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Ravijuhendi eesmärk 

 

   tõhustada alkoholi liigtarvitamise varajast avastamist  

  

 anda soovitused tõenduspõhiseks alkoholitarvitamise 

häire diagnoosimiseks ja raviks  

 

 ühtlustada ja edendada alkoholi liigtarvitava patsiendi 

käsitlust vähendamaks alkoholi tarbimisest tingitud 

kahjusid  



Ravijuhendi käsitlusala 

    
 Kasutajate sihtrühm: perearstid, pereõed, psühhiaatrid, 

vaimse tervise õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, 
tegevusterapeudid jt alkoholitarvitamise häirega 
isikutega tegelevad  spetsialistid 

  

 Hõlmatud patsiendid: ohustava alkoholi tarvitamisega, 
alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvusega ning 
bensodiasepiinide ja alkoholi segatarvitamisega 
täiskasvanud patsiendid   

 



 

Probleemita 

Ohustav 

Kahjustav 

Mõõdukas 
alkoholsõltuvus 

Raske 
alkoholsõltuvus 

Intensiivne ravi ja 
sekkumine spetsialistiga 

Vähem intensiivne ravi ja sekkumine koostöös 
spetsialistiga 

Laiendatud sekkumine esmatasandi arstiabis 

Lühisekkumine esmatasandi arstiabis 

Rahvaterviseprogrammid – esmane  ennetus 

ravijuhendi käsitlusala 

 Raistick et al.,2006 

 



Alkoholi 

liigtarvitamine 

(alcohol misuse, 

(NHS Health 

Library, 

WHO[1])) 

Ohustav, ohtlik alkoholi tarvitamine – 

ohtliku kasutuse piirid on ületatud, aga 

märkimisväärset alkoholist põhjustatud 

kahju või sõltuvust ei ole veel ilmnenud. 

(hazardous drinking, WHO)  

oAlkoholi riskitarvitamine (at risk 

drinking, SIGN)  

oEpisoodiline ohustav alkoholi 

tarvitamine (binge drinking, WHO)  

oTugev alkoholi tarvitamine (heavy 

drinking, WHO) 

Alkoholi kuritarvitamine (RHK-10) – on 

selgelt äratuntavaid ja määratletavaid 

alkoholikasutusest põhjustatud füüsilisi või 

psüühilisi kahjustusi või kahjusid, aga mitte 

sõltuvust. Kahjustav, kahjulik alkoholi 

tarvitamine (harmful drinking (WHO), 

abuse (DSM-IV)  

Alkoholitarvitamise 

häire  

(alcohol use disorder, 

DSM-V) Alkoholisõltuvus (RHK-10) – sündroom, 

mida iseloomustavad joomissund, 

võõrutussümptomid, taluvuse suurenemine 

ja joomise jätkamine hoolimata selle 

kahjulikest tagajärgedest, (alcohol 

dependence, WHO, DSM-IV)  

 

 
[1] http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/index.html 

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/index.html


Alkoholitarvitamise häire kui ajuhaigus: 

 

 Pikaaegselt kulgev psüühikahäire, millele on omased 
tagasilangused, erinev kulg ning erinevad raskusastmed 

 

 Haigus, mida on võimalik ennetada : sõelumine, 
nõustamine 

 

 Vajab pikaaegset ravi ja jälgimist sarnaselt diabeedi, 
bronhiaalastma või kõrgvererõhutõvele 

 

  



Alkoholisõltuvuse diagnoosimine RHK-10 järgi 

 Eelneva aasta jooksul on esinenud kolm või enam järgmist 
sümptomit: 

 

 a) tugev tung või sundmõte tarvitada ainet 

 

  b) võimetus kontrollida aine tarvitamisel käitumist, tarvitamise 
kestust ja aine hulka 

 

  c) võõrutusseisund 

 

  d) tolerantsuse teke 

 

  e) vaba aja veetmise muude võimaluste ja huvide progresseeruv 
taandumine aine tarvitamise ees 

 

  f) aine tarvitamise jätkamine vaatamata ilmsetele kahjustavatele 
tagajärgedele  



Kuritarvitamise diagnoos RHK-10 järgi 

 Tarvitamise viis, mis kahjustab tervist. Kahjustus võib olla 

somaatiline (nt. hepatiit, mis on tingitud ainete enesele 

manustamisest süstetena) või psüühiline (nt. suurest joomisest 

tingitud episoodilised depressiivsed häired).  

  

 Diagnoosi püstitamiseks on obligatoorne tarvitaja poolt enesele 

tekitatud somaatiline või psüühiline kahjustus. Aine kuritarvitamist 

kritiseerivad sageli teised inimesed ning seda seostatakse sageli 

mitmesuguste väärastunud ühiskondlike tõekspidamistega.  

 

 Fakt, et konkreetse aine tarvitamise viis on teiste inimeste või 

kultuuri poolt taunitav või on toonud endaga kaasa ühiskondlikult 

negatiivseid tagajärgi, nagu arest või abielulahutus ei ole 

kuritarvitamise tõestuseks.  

 



Koostöö erinevate tasandite vahel  

 Sõltuvushäired tihti kaasnevad muude tervise- ja 

sotsiaalprobleemidega 

 

 Väga sageli pöördutakse esmalt perearstile 

terviseprobleemide tõttu, mis on tingitud alkoholi 

tarvitamisest, kuid viimast ei mainita 

 

 Psühhiaatrile jõuab patsient, kui on juba tekkinud 

olulised probleemid aine tarvitamisest ning osaliselt 

tunnistatakse nende seost alkoholi liigtarvitamisega  

 



Koostöö erinevate tasandite vahel 

 Oluline on julgeda märgata võimalikku alkoholiprobleemi, 

nõustada, teostada lühisekkumine esmatasandis 

 

 Esmatasandil peab olema võimalus konsulteerida 

psühhiaatriga ja /või spetsialiseeritud 

sõltuvusraviteenuseid osutava ravikeskusega 

  

  



Ravi eesmärk 

 Ravi eesmärgi ja ravisekkumise valik on patsiendi ja 
arsti jagatud otsus 

  

 Abstinents on soovitav ravieesmärk enamusele 
mõõduka ja raske alkoholisõltuvusega patsientidele ja 
neile, kes liigtarvitavad alkoholi ja kellel esineb 
kaasuvana muu psüühikahäire või kehaline haigus 

 

 Mõõdukat alkoholi tarvitamist võib kaaluda patsientidel, 
kellel esineb alkoholi kuritarvitamine või kerge 
alkoholisõltuvus ilma komorbiidsete haigusteta ja neil on 
toimiv sotsiaalne tugivõrgustik 



Tagasilangust ennetav ravi 

 Tagasilangus – naasmine alkoholi tarvitamise juurde 

pärast abstinentsi ehk täieliku kainuse perioodi või 

naasmine rohke alkoholi tarvitamise juurde pärast 

mõõdukat alkoholitarvitamist.  

 



Tagasilangust ennetav ravi 

 Motiveerige patsienti kohe pärast võõrutusseisundi ravi 

jätkama tagasilangust ennetavat ravi  

 

 Esmase valikuna tagasilangust ennetavas ravis 

kasutage psühhosotsiaalset sekkumist  

 

 Vajadusel kasutage lisaks farmakoteraapiat 



Tagasilangust ennetav ravi 

• Psühhosotsiaalne 

– lühinõustamine 

– motiveeriv 

intervjueerimine 

– kognitiiv-

käitumisteraapia 

– paari-ja pereteraapia 

– 12- sammu programm 

 

• Farmakoloogiline 

– naltreksoon 

– nalmefeen 

– disulfiraam 

 

– akamprosaat (meil puudub) 

– süstitav naltreksoon (meil 

puudub) 



Tagasilangust ennetav ravi 

 Kui eesmärgiks on abstinents, siis kasutage aversiivseid 
ravimeid või opioidretseptorite antagoniste.  

 

 Kõigil aversiivseid ravimeid saavatel alkoholisõltuvusega 
patsientidel kasutage abstinentsi säilitamiseks jälgitud 
suukaudset ravi. 

 

 Joomise vähendamiseks kasutage opioidretseptorite 

antagoniste.  

 



Tagasilangust ennetav ravi 

 Ärge kasutage antidepressante, trankvillisaatoreid, 

antikonvulsante ja antipsühhootikume alkoholitarvitamise 

häire ravi eesmärgil. Vajadusel kasutage neid kaasuvate 

psüühikahäirete ravis 

  

 Platseeboefektil põhinevatel ravivõtetel (“torpeedosüst”, 

“ampull”) ei ole piisavat tõendusmaterjali nende 

efektiivsuse kohta. 



 

 
Ravisoostumus, ravi pikkus ja raviefekti hindamine 

 
 

 
 Alkoholi kuritarvitavatel ja alkoholisõltuvusega 

patsientidel hinnake ravimotivatsiooni igal visiidil 

 

 Tagasilangused on haiguse osa ja pigem norm kui erand 



Raviefekti hindamine 

 Alkoholi kuritarvitavate ja alkoholisõltuvusega patsientide 

puhul kasutage ravitulemuse hindamiseks lisaks 

anamneesile AUDITi või AUDIT-C testi. 

  

 Soovitage patsiendil kasutada alkoholipäevikut  koguste 

ja tarvitamise sageduse hindamiseks. 



Ravi pikkus 

 Opioidretseptorite antagoniste kasutage igapäevaselt või 

olukorras, kus patsient tunnetab alkoholi tarvitamise 

ohtu. 

 

 Tulemuslikuks raviks kasutage aversiivse toimega 

ravimeid või alkoholi kasutust vähendavaid 

opioidretseptorite antagoniste vähemalt 6 kuud. 



Ravi pikkus 

 Otsus aktiivse ravi või regulaarse jälgimise lõpetamise 
suhtes langetage ettevaatlikult ning koostöös 
patsiendiga 

 

 Lähtuge patsiendi ootustest, eesmärkidest ja võimalikest 
tagasilanguse riskidest 

 

 Julgustage patsienti vajadusel uuesti ravile pöörduma  

 

 Kõrge tagasilanguse riskiga patsientide puhul 
(tugivõrgustiku puudumine, kaksikdiagnoosidega 
patsiendid jne) planeerige regulaarseid kohtumisi ka 
pärast aktiivse ravi lõppu 1–3 aasta jooksul 



Alkoholitarvitamise häire on ajuhaigus 



Alkoholitarvitamishäire on ühiskonnas suures osas 

leidmata ja ravimata 

• Ravilõhe : alla 10 % alkoholitarvitamishäirega 

patsientidest saab ravi 
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Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82:858–866 



Sekku kohe, kui probleemi leiad ! 

• Politsei  muutis oma 

taktikat : Columbine 

school shooting, 1999 

 

• Alkoholitarvitamishäire 

ravi peab algama juba 

esmatasandil 


