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Abivõimalused narkootikume tarvitavatele inimestele

Kahjude
vähendamine

Ravi

Nõustamine Tugiteenused 

Teenuseosutajate kontaktid: www.narko.ee

http://www.narko.ee/


Sõltuvusravi eesmärgid sõltuvad 

patsiendi füüsilisest 
ja vaimsest tervisest

narkootikumide 
tarvitamise kestusest 

ja tarvitatavatest 
narkootikumidest

valmisolekust 
narkootikumidest 

loobuda

Ravimeetodi valikul peab arvestama abivajaja vanuseliste, sooliste ja kultuuriliste erinevustega, 

tema perekondliku ja sotsiaalse olukorra ning tervisliku seisundiga.



Riigi rahastamisel pakutavad sõltuvusravi teenused
täiskasvanutele

ambulatoorne opioidisõltuvuse asendusravi

lühiajaline statsionaarne võõrutusravi

pikaajaline statsionaarne ravi

ambulatoorsed nõustamisteenused ja järelteenus



Tagasilanguse ennetamine, tugiteenused ja 
nõustamisteenused

Ambulatoorne sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, 
kogemusnõustamine, mille eesmärgiks on ennetada tagasilangust ning 
pakkuda tagasilanguse korral (kriisi)abi.

Tugiisikuteenus on tarvitajat toetav teenus, mille eesmärgiks ei ole sundida 
teda tarvitamisest loobuda, vaid toetada teda probleemide lahendamisel, 
turvalisema käitumise õppimisel ning motiveerida muutustele.

Nõustamisteenused on suunatud sõltuvusprobleemidega isikutele, kes veel 
või enam ei vaja ravi või rehabilitatsiooni, ning ka nende lähedastele.



Programm SÜTIK – tugiisiku teenus narkootikume
tarvitavatele inimestele

• Eesmärk

vaimse tervise, töövõime ning elukvaliteedi parandamine 

läbi pideva toetamise ja kogemuste jagamise, nõustamise 

ja abiteenustega sidumise

• Põhineb Seattle (USA) mudelil LEAD - (Law Enforcement 

Assisted Diversion) ehk politsei poolt suunatud isikute

abistamise ja ümbersuunamise programm

• Võimalikult kiire ja kohene abi tarvitajatele

• Programmi võib suunata inimesi, kellel on pikaaaegne 
tarvitamise kogemus

• Töö kliendiga on sage ja pikaajaline



SÜTIK – sihtrühm ja suunamine

• Vabatahtlik

• Politsei, vanglaametniku, prokuröri, kriminaalhooldaja poolt suunatud

• Osalejale tasuta

• Riiklikult rahastatud

KELLELE

• Narkootikume tarvitavale inimesele

• Inimesele, kellel on tagasilangemise oht

• Alates 18. eluaastast

• Nii eesti kui ka vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele



SÜTIK – korraldus

KES ON TUGIISIK?

• Vastava väljaõppe saanud inimene

• Varasem kogemus kahjude vähendajana või nõustajana

• Orienteerub erinevates sotsiaalteenustes

• Paljudel juhtudel varasema tarvitamise kogemusega, kuid sõltuvusest tervenenud

• Mees või naine

• Eesti või vene emakeelega



SÜTIK – korraldus

• Harjumaal ja Ida-Virumaal 24/7

• Lääne-Virumaal tööpäevadel 09.00 - 17.00



Hea praktika

https://idpc.net/publications/2017/06/gender-and-drug-policy-exploring-global-innovative-
approaches-to-drug-policy-and-incarceration



VALIK - nõustamisprogramm kanepitarvitajatele

• Põhineb Austraalia sekkumisel “Marijuana, Brief Intervention. An 

SBIRT Approach” 2017. Autor Jan Copeland. Tõenduspõhine

• Alustas Valik programmi nime all 2018 kevadel Tallinnas.

• Veebipõhiselt kättesaadav üle Eesti.

AITAB:

• suurendada arusaamist/teadlikkust kanepi tarvitamisega seotud 

riskidest

• tarvitajal analüüsida kanepi tarvitamist ja sellega kaasnevate 

probleemide ulatust

• algatada muutus senises kanepi tarvitamise käitumises, sh vähendama 

ja/või loobuma kanepi tarvitamisest



VALIK – sihtrühm ja suunamine

• Vabatahtlik

• Politsei ja prokuröri poolt suunatud

• Osalejale tasuta

• Riiklikult rahastatud

KELLELE

• Kerge kuni mõõduka kannabinoidide tarvitamise puhul, kõrgema 

riskiga tarvitajat informeeritakse teistest asjakohastest abi ja toe 

võimalustest.

• Alates 17 eluaastast

• Eesti ja vene keelt kõnelevatele inimestele



VALIK – korraldus

• 1 – 6 nõustamiskorda kontaktselt või veebis

• Esimene kord 1,5 tundi, järgnevad kuni tund

• Üks kord nädalas või vastavalt vajadusele ja võimalusele

• Struktureeritud vestlus kliendiga, piisavalt paindlik

• Motiveerimine ja toetamine mittevastanduval viisil, et aidata

käitumist mõista ja muuta



Koostöö

• Valik kontakt: kanep@peaasi.ee, 516 3356

• SÜTIK kontakt:

Sutik.tallinn@narko.ee, 5884 4225

Sutik.rakvere@narko.ee, 5684 9887

Sutik.johvi@narko.ee, 5770 3773

Sutik.narva@narko.ee, 5860 0372

• Üldised korralduslikud küsimused:

TAI vanemspetsialist Marin Vaher marin.vaher@tai.ee, tel 659 3826
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