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Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja 

lühisekkumine - eesmärk on vähendada alkoholi 

liigtarvitamist ning ennetada alkoholi kuritarvitamise ja 

sõltuvuse teket liigtarvitavate inimeste hulgas. 

 

Lühisekkumine on kindla struktuuriga vestlus, mis kasutab 

motiveeriva intervjueerimise põhitõdesid, kuid on lihtsam ja 

lühem.  

 

Sobilik inimestele, kes tarvitavad alkoholi ohustavalt või 

kahjustavalt.  

 

Efektiivne 1-3 lühisekkumist 

 



2010-2014 “Alkoholi 

liigtarvitamise varajane 

avastamine ja 

lühinõustamine” 
 

Inglise keeles ‘alcohol brief 

intervention’ 

 

‘nõustamine’        ‘lühisekkumine’ 

 

2015-2020 „Alkoholi 

liigtarvitamise varajane 

avastamine ja 

lühisekkumine“ ehk ALVAL 



Miks on ALVALi teenus oluline ? 

•ALVAL on üks osa patsiendi terviklikust 

käsitlusest, mida osutatakse üldarstiabi tasandil. 

•Teenuse mõju tuleb paremini esile, kui teenust 

osutatakse laialdaselt.  

•Väheneb vajadus eriarstiabis osutatavale 

alkoholitarvitamise häire raviteenuse järele. 

•Vähendab alkoholist tulenevaid kulusid ja 

kahjusid ühiskonnas. 

 



ALVALi teenus 

•Teenuseosutajate leidmiseks kuulutatakse mõne 

nädala pärast välja hange. 

•Oodatud osalema kõik üldarstiabi teenuse 

osutajad. 

•Teenuse osutamine ei nõua palju. 



ALVALi teenus 

Oleme püüdnud teenuse võimalikult lihtsaks teha. 

1. Hankes osalemise eelduseks on, et pakkujal on 

üldarstiabi osutamise luba. 

2. Kohustusi vaid üks: osaleda TAI koolitusel ning 

kovisioonidel. 

3. Elektrooniline dokumentatsioon Perearst 2-s. 

4. Võimalus suunata keerulisemad patsiendid 

eriarstiabisse. 

5. Lisarahastus osutatava teenuse eest. 

 



ALVALi teenuse hinnanguline maht 

•Hinnanguliselt: 

- ca 70% ei vaja rohkem kui vaid AUDIT (C) testi 

tegemist  

- ca 25% vajab lühisekkumisi, 1-3 lühisekkumist 6-

kuulise perioodi jooksul 

- ca 5% vajab raviplaani, kas tegeleda ise või 

suunata edasi 

- kõikidele lühisekkumist saanutele kordustestimine 

6 kuu järel 

- uuesti sõeluda 2 aastat peale eelmist sõelumist 



ALVALi teenus 
AUDIT-C skoor Alkoholi tarvitamise riskitase Soovitatavad tegevused  

0-3 (N) 

0-4 (M) Madala riskiga tarvitamine 

 Tagasiside testi tulemuste kohta 

 Tunnustamine 

 Infomaterjali jagamine 

≥4 (N) 

≥5 (M) 

Madala riskiga tarvitamine, tervist 

ohustav tarvitamine, kuritarvitamine 

või sõltuvus 

 Jätkamine küsimustega 4-10 

AUDIT skoor Alkoholi tarvitamise riskitase Soovitatavad tegevused 

0-7 punkti Madala riskiga tarvitamine 

 Tagasiside testi tulemuste kohta 

 Tunnustamine 

 Infomaterjali jagamine 

8-15 punkti Tervist ohustav tarvitamine  

 Tagasiside testi tulemuste kohta 

 Struktureeritud lühisekkumine 

 Eneseabimaterjali jagamine 

 

16-19 punkti 

Võimalik kuritarvitamine ehk tervist 

kahjustav alkoholi tarvitamine 

 Tagasiside testi tulemuste kohta 

 Struktureeritud lühisekkumine 

 Eneseabimaterjali jagamine 

 Ebaefektiivse lühisekkumise korral suunamine 

alkoholitarvitamise häire ravi korraldava teenuse 

osutaja juurde. 

 

≥20 punkti 
Võimalik alkoholisõltuvus 

 Tagasiside testi tulemuste kohta 

 Suunamine alkoholitarvitamise häire ravi korraldava 

teenuse osutaja juurde.  

 Eneseabimaterjalide jagamine 



7 põhjust miks vastata hanke kutsele  

•Tekib ülevaade nimistus olevate patsientide 

alkoholitarvitamise harjumustest. 

•Tasuta koolitused. 

•Uued teadmised ja oskused alkoholi liigtarvitava 

patsiendiga suhtlemiseks. 

•Uued teadmised alkoholitarvitamise häire 

olemusest. 

•Kolleegide võrgustikus osalemine, sh kovisioonides 

osalemine. 

•Lisarahastus osutatava teenuse eest. 

•Ajakohane info eriarstiabi teenuste saamise kohta.  

 

 



Edasised plaanid 

Lähinädalatel hange ALVALi teenuse osutajate 

leidmiseks 

 

Oodatud on üldarstiabi teenuse osutajad 

 

Palju teenuseosutajaid             märgatav 

tulemus ühiskonna tasandil! 

 

 



Tänan tähelepanu eest! 


