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“Kainem ja tervem Eesti” 2014-2020 (2021)

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt 8 669 822 euroga, Eesti omaosalus 1 529 968 eurot.

• Peamised eesmärgid oli arendada tervishoiuteenuseid: 

➢liigtarvitajate varajane avastamine esmatasandi arstiabis

➢alkohitarvitamise häire ravi eriarstiabis

• Teadlikkuse suurendamine spetsialistide ja elanike seas alkoholi tervisekahjudest ja ravi

võimalustest



Alkoholi liigtarvitamisse sekkumine tervishoiusüsteemis



Alkoholitarvitamise häire ravi teenus

• Peamiselt ambulatoorne tagasilangust ennetav ravi

• Vabatahtlik

• Alates 18. eluaastast

• Patsientidele kellel diagnoositakse alkoholi kuritarvitamine (F10.1)

või alkoholi sõltuvus (F10.2) 

• Ravi saab alustada kui patsient on kaine

• Ravi on pikaajaline, enamasti 6-12 kuud, sõltuvalt patsiendist

• Teenus on tasuta (va ravimid ja mõningal juhul ka korduv võõrutus või

katkestusravi)

Tagasilangust
ennetav ravi

Katkestus-
ravi

Võõrutus
-ravi



Uuenduslik ravikorraldus
võrreldes KTE programmi eelse alkoholiraviga

Teenus on struktureeritud nii, et see toetaks meeskondlikku lähenemist – suurendaks

õdede ja teiste spetsialistide rolli, vähendaks psühhiaatri koormust. Õdedele on 

võimaldatud vastavat täiendõpet.

• Teenuseosutaja moodustab ravimeeskonna, kuhu kuuluvad:

• vaimse tervise õde/õde,

• kliiniline psühholoog/psühholoog, 

• sotsiaaltöötaja ja 

• psühhiaater

Ravimeeskond käib regulaarselt koos, arutab läbi juhtumid, vahetab innformatsiooni ja 

võtab vastu otsuseid



Milles seisneb alkoholitarvitamise häire ravi? 

• Esmase hindamise teeb vaimse tervise õde:

✓Hinnatakse alkoholitarvitamise riskitaset (AUDIT test), 

✓motivatsiooni raviga alustamiseks,

✓ võetakse vereanalüüsid, selgitatakse välja organsüsteemide kahjustus, 

✓ viiakse läbi kliiniline intervjuu, 

✓ lepitakse kokku edasised tegevused. 

• Diagnoosi paneb arst. Vastavalt tulemustele alustatakse psühholoogiliste sekkumistega:

✓Psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine või

✓ erinevad teraapiad (individuaalsed- paari- grupiteraapiad)

• 4-6 nädala järel hinnatakse ravi tulemuslikkust, vajadusel suunatakse täishindamisele diagnoosi

täpsustamiseks, kaasuvate psüühikahäirete hindamiseks. Korrigeeritakse raviplaani

• Tulemusliku ravi korral on patsient jälgimisel 1-3 aastat.



Raviteenuse osutajad

Valga haigla

Lõuna-Eesti haigla

Tartu Ülikooli Kliinikum

AJK Kliinik Tartus

Viljandi haigla

Pärnu haigla

Narva haigla ambulatoorne kabinet

Kuressaare haigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Tallinnas

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ambulatoorne vastuvõtt Viimsis



Alkoholitarvitamise häire ravi teenuseid saanud
inimeste arv



Probleemid prokuratuuri ja kohtu poolt suunatud
inimestega

• “Kainem ja tervem Eesti” ei ole sekkumine, mida saab otsast lõpuni läbida,  vaid see on 
pikaajaline tervishoiuteenus vastavalt raviplaanile

• Ravi on vabatahtlik. Ravi tulemuslikkus on otseselt seotud patsiendi motivatsiooniga. Soov
vältida karistust või seda edasi lükata on vale motivatsioon. 

• Selliste patsientidega ei teki usalduslikku (teraapilist suhet), mis on eduka raviprotsessi alus, 
tervishoiutöötajad tundsid ennast karistussüsteemi osana.

• Tagasiside andmine ravil viibimise kohta, ei saa olla üksikasjalik ega viidata tulemustele. 
Tegemist on eriliigiliste andmetega, aga ametnike kirjades liikusid avalikult inimeste isikukoodid
ja nimed, mis tegelikult on lubamatu

• Raviteenuse esmane hindamine ei sobi suurele osale kohtu ja prokuratuuri poolt suunatud
inimeste ravisüsteemi sisenemiseks. 

• Psühhiaatrilise abi piiratud tööjõuressursi ebaratsionaalne kasutamine, toimub teiste
psühhiaatriliste patsientide arvelt. 



Mis võiks olla lahendus? 

• Asendada kohustuslik ravile suunamine pigem nõudega, hoida tarvitamine (kindlaks määratud piirides) 

kontrolli all, mida nad võiksid tõendada kokkulepitud pikema perioodi vältel (verest määratavate

biomarkeritega).

• Ka vereanalüüsi tulemuste edastamine on patsiendi enda kohus ja vastutus

• Juhul kui inimene iseseisvalt ei tule toime kainuse hoidmisega, on tal võimalus pöörduda ravile ja saada

sealt tuge. 

• Ideaalis vajaksid sellised inimesed vähmalt ühekordset psühholoogilist sekkumist või psühhoedukatsiooni, 

mis veenaks neid oma probleemidega tegelema ja abi otsima, kuid selleks ei pea olema tervishoiutöötaja.

• Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse Integreerimine sotsiaal ja rehabilitatsiooniteenustega vajab

edasiarendamist



Tänan!

Rohkem infot www. alkoinfo.ee 

Tasuta eneseabi alkoholitarvitamise vähendamiseks:


