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Alkoholi tarbimine Euroopa riikides 

2010 
Liitrit täiskasvanud (15+) elaniku kohta 100% alkoholis 



Alkoholi tarbimine 2002-2013 
Liitrit täiskasvanud (15+) elaniku kohta 100% 

alkoholis 

Allikas: Alkoholi aastaraamat 2014 



Vastajate jaotus (%) kord kuus või 

sagedamini korraga vähemalt kuue 
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Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012 



Alkoholi seotud haiguste suremuskordajad 

2003-2013 

Maksa alkoholtõbi (K70) 
Surmajuhtude arv 100 000 elaniku kohta 
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Allikas: Alkoholi aastaraamat 2014 



2012 raport: Alcohol consumption, alcohol 

dependence and attributable burden of disease 

in Europe. (Jürgen Rehm, Kevin D. Shield) 



 

Kahjustav  

tarvitamine 
Sõltuvus  

Madala riskiga  

tarvitamine 

Alkoholiprobleemid rahvastikus 

Ohustav tarvitamine – 

suurenenud risk  

 

Varajane avastamine 

ja nõustamine 

Alkoholisõltuvuse ravi 

45 400 meest 

  9 500 naist 



 

EESMÄRGID 

 

• Parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike 

tervishoiuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust: 

pakkuda alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise 

teenust 

pakkuda alkoholisõltuvuse raviteenust.  

 

• Parandada Eesti rahvastiku, sh spetsialistide, teadlikkust alkoholi 

tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise 

ennetuseks ja raviks vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest: 

Kommunikatsioonitegevused 

Koolitused spetsialistidele  

 

 

 

“Kainem ja tervem Eesti” 2014-2020 

  



 

 

• Teenuse osutajad perearstid ja pereõed  

 

• Patsiendile tehakse AUDIT-test, mis analüüsib tema 

alkoholitarvitamist 

 

• Vastavalt testi tulemusele antakse patsiendile tagasiside. 

 Alkoholi liigtarvitajat nõustatakse ja vajadusel suunatakse 

alkoholisõltuvuse ravile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholi liigtarvitamise varajase 

avastamise ja nõustamise teenus 

 



 

• Juhendmaterjalide koostamine ja täiendamine   

 Juhend ”Alkoholi liigtarvitava patsiendi varajane avastamine ja nõustamine 

perearstipraksises” (2011) 

 Juhendi väljatöötamine noorte (alates 15-ndast eluaastast) alkoholi 

tarvitamise käsitlemiseks ja noortele sobival viisil nõustamiseks. UUS! 

 

• Koolituste ja supervisioonide korraldamine teenuseosutajatele  

 Motiveeriva intervjueerimise koolituste  läbiviimine perearstidele ja 

pereõdedele 

 Koolitajate  koolitamine  (seniste koolitajate pädevuse tõstmiseks ja 

uute koolitajate saamiseks) 

 Nõustamist ja motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid käsitlevate 

trükiste väljaandmine 

 Teenuseosutajatele mõeldud supervisioonide korraldamine 

 

• Õppevisiidid vastavate arendustegevuste elluviijatele kogemuste  ja 

teadmiste saamise eesmärgil  

 

Varajase avastamise ja nõustamise 

teenuse arendustegevused 



 

• Teenust osutavad eriarstiabi osutajad  

 

• Teenuse osutamisel lähtutakse uuest tõenduspõhisest 

ravijuhendist 

 

• Teenuseosutaja moodustab juhtumikorralduse 

põhimõtetel ravimeeskonna (psühhiaater või 

sõltuvusalase täiendõppe  läbinud muu eriarst,  

psühholoog, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja) 

 

• Kaasaegse ravi põhirõhk on psühholoogilisel nõustamisel, 

ja motiveerimisel tagasilanguste ärahoidmiseks 

 

 

 

 

Alkoholisõltuvuse raviteenus 

(ambulatoorne, statsionaarne) 
 



 

• Juhendmaterjalide koostamine ja  avaldamine 

 Ravijuhendi ja selle rakenduskavaga seotud materjalide 

avaldamine 

 

• Koolituste ja supervisioonide korraldamine teenuseosutajatele  

 Ravi teenuse osutajatele  ravijuhendi rakendamiseks mõeldud 

koolitused (nn ravimeeskondade koolitused) 

 Meeskonnatöö koolitused 

 Koolitajate  koolitamine   

 Teenuseosutajatele mõeldud supervisioonide korraldamine 

 

• Alkoholi sõltuvuse  teemaline täiendkoolituse  õppekava 

koostamine mittepsühhiaatritele  koostöös TÜ arstiteaduskonna ja 

Psühhiaatria seltsiga 

 

• Õppevisiidid vastavate arendustegevuste elluviijatele kogemuste 

saamise eesmärgil  

 

Alkoholisõltuvuse raviteenuse 

arendustegevused 



• Veebilehekülje www.Alkoinfo.ee  arendamine ja 

täiendamine 

 Veebipõhise eneseabiprogramm alkoholi liigtarvitamise 

vähendamiseks 

• Teavituskampaaniad üldelanikkonnale alkoholi 

tervisemõjudest , riskipiiridest, et muuta alkoholi 

tarvitamisega seotud sotsiaalseid uskumusi ja norme  

 

• Konverentsid  (jätkatakse iga-aastase alkokonverentsi 

läbiviimisega, lisaks korraldatakse ravialaseid konverentse 

ja muid spetsiifilisi teemaüritusi) 

 

 

 

 

 

 

 

Teadlikkust suurendavad tegevused (1) 



• Alkoholisõltlastega töös kokkupuutuvate spetsialistide (mitte 

tervishoiutöötajate) oskuste parandamine:  

 alkoholisõltuvuse äratundmine, ravile suunamine, 

motiveerimine tagasilanguse ärahoidmiseks ja lähedastega 

suhtlemine  

 Valdkonnaspetsiifilised juhendmaterjalid ja koolitused 

(Töötukassa, KOV töötajad, sh sotsiaaltöötajad ja 

lastekaitsetöötajad, korrakaitse töötajad) 

 

• Erinevate teavikute väljatöötamine ja avaldamine, mis 

toetavad nõustamis- ja raviteenuste osutamist 

 Teavikud AA-gruppide tegevuse kohta  

 Teavikud soovitustega, kuidas nõustada sõltlase lähedasi, jne 

 

 

 

 

Teadlikkust suurendavad 

tegevused (2)  



• Programmi juurde luuakse nõuandev juhtrühm 

(Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Eesti 

Haigekassa, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, 

Tartu Ülikool ja ...)  

Juhtrühma ülesanne on nõustada ja jälgida programmi  

tegevuste elluviimist. 

 

• Tegevuste elluviimise vältel ja lõppedes viiakse läbi teenuste 

kliinilise tulemuslikkuse ja rakendumise hindamine. 

 

 

 

 

 

 

 

Seire ja hindamine 
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