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• Ei ole vaba tahe
• Psüühikahäire nagu skisofreenia, bipolaarsus 

jpt
• Ei ole kriminaalne käitumine

• Tagasilangus on osa paranemise protsessist. 

• Universaalseid lahendusi ei ole.

Narkootikumide kuritarvitamine ja sõltuvus



Kahjude vähendamine

Kahjude vähendamise tegevused on suunatud 
narkootikume tarvitavatele inimestele, kes ei 
soovi või ei ole võimelised lõpetama 
narkootikumide tarvitamist, kuid kelle 
käitumist saab muuta vähem riskeerivaks.



Vajadus, eesmärk ja “hea tulemus”

• Miks on vaja kahjude vähendamise teenust?

Taarapunkt
Avalik WC

 Perearstikeskus



Kahjude vähendamine Eestis

Kahjude vähendamise keskustes pakutavad teenused: 
• puhta süstimisvarustuse jagamine;
• kondoomide ja muude ennetusvahendite jagamine turvalise seksuaalkäitumise 

edendamiseks;
• terviseteemaline nõustamine: kuidas turvalisemalt narkootikume tarvitada ja 

üledoose vältida, teadmised HIV/AIDSi, tuberkuloosi, hepatiitide, seksuaalsel
teel levivate infektsioonide osas jpm;

• nakkushaiguste ennetamine, varane nakkushaiguste avastamine (HIV-kiirtesti
tegemine) ning suunamine tervishoiuteenuste juurde;

• motiveerimine ja suunamine: sõltuvushäirete ravile, sh asendusravile ning
rehabilitatsiooniteenustele; muudele tarvitamisviisidele ülemineku
julgustamine ja alternatiivide pakkumine,

• nõustamine (kogemusnõustamine, psühholoogiline nõustamine, 
sotsiaalnõustamine, õigusabi);

• üledoosidest tingitud surmade vältimiseks elupäästva ravimi (naloksoon) 
kasutamise nõustamine ja koolitused uimastitarvitajatele ja nende lähedastele;

• esmaabi ja haavade hooldus;
• Sotsiaalteenused sh pesemisvõimaluste, toidu- ja riideabi pakkumine.



Kahjude 
vähendamise 
keskus





Mobiilne kahjude vähendamise teenus
Auto on jagatud kolmeks osaks: kabiin, 
nõustamine ja süstlavahetus

• Kõik ruumiosad on eraldatud
eralduskardinaga. 

• Süstlavahetus toimub kas
bussis sees või bussi küljel
oleva luugi kaudu. 

• Võimalik on pakkuda bussis
teed ja teostada lihtsamaid
meditsiinilisi protseduure.



Naloksooni programm

• Naloksoon on ravim, mida kasutatakse vastumeetmena opioidide 
üledoosi korral

• Naloksoon süstitakse narkootikumide üledoosi saanud isikule 
lihasesse, tavaliselt käsivarde, tuharasse või reide. 

• Ohutu
• Tõenduspõhine
• Kuritarvitamise ohu 

puudumine
• Kiire toime 
• Positiivne kasutamise

kogemus Eestis ja teistes 
riikides



Alates 2018 kasutusel kolm ravimivormi sh intranasaalne sprei

Naloksooni programm



Ravi eesmärgid

•narkootikumide tarvitamisest kohene loobumine
•järkjärguline lõpetamine
•võõrutusnähtude leevendamine
•sõltuvusega toimetulemine olukorras, kus 

täielikult loobuda ei ole võimalik või mingil 
põhjusel ei ole inimene selleks veel valmis



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.



Eestis pakutavad sõltuvusravi teenused
täiskasvanutele

•ambulatoorne opioidsõltuvuse asendusravi
•statsionaarne lühiajaline võõrutusravi
•pikaajaline statsionaarne ravi
•ambulatoorsed nõustamisteenused ja 

järelravi



Opioidsõltuvuse asendusravi

• Opioidsõltuvusega isikutele (fentanüül, heroiin, morfiin, 
oopium jt)

• Asendusraviga vähendatakse narkootikumide 
tarvitamisel tekkivaid (võõrutus) nähte organismis

• Ravi koosneb nii ravimi manustamisest kui 
psühholoogilisest ja sotsiaalnõustamisest

• Eestis on peamine asendusravis kasutatav ravim 
metadoon

• Metadoon on opioidide gruppi kuuluv pikatoimeline, 
täissünteetiline, valuvaigistav narkootiline aine, mis on 
keemiliselt sarnane fentanüüli, heroiini, morfiini ja 
kodeiiniga. Kuulub Maailma Terviseorganisatsiooni 
elutähtsate ravimite loetellu.



Opioidsõltuvuse asendusravi

• Mida pikem on raviperiood, seda enam on võimalik tegeleda  
patsiendi erinevate psühholoogiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega, sh luua kontakt töövõime- ning 
hoolekandesüsteemidega ning korraldada nende valdkondade 
teenused patsientidele. 

• Asendusravil võib inimene viibida aastaid. See ei tähenda, et 
ravi ei ole tulemuslik. 

• Metadooni põhitoime on valu leevendamine, kesknärvisüsteemi 
ja hingamise supressioon, eufooria. Metadooni regulaarse 
manustamise korral kaovad või vähenevad märkimisväärselt 
otsesed opioididele iseloomulikud toimed.  

• Kasutatakse alates 1960-ndatest.
• Metadoon võib piisava annuse korral blokeerida fentanüüli või 

muu opioidi tarvitamisel kogetavat ”pilves olekut”.



Statsionaarne lühiajaline võõrutusravi
• Statsionaarne võõrutusravi on narkootilise aine 

manustamise kohene või järkjärguline lõpetamine ning 
sellega seonduvate võõrutusnähtude vältimine või 
leevendamine.

• Statsionaarne võõrutusravi on lühiajaline, keskmiselt 3 – 4 
nädalat. 

• Haiglaravi, vajab järelteenust.



Statsionaarne meditsiiniline rehabilitatsioon
ehk mittefarmakoloogiline ravi täisealistele

• Statsionaarne ravi on suunatud mitmekülgsete tervise 
ja sotsiaalsete probleemidega pikaaegsetele 
sõltlastele. 

• Eesmärk on saavutada püsiv eluviisi muutus
• Statsionaarne ravi on pikaajaline, keskmiselt 6 kuud 

(kuni 9 kuud).  
• Eraldi programmid kanepist, 

stimulantidest ja opioididest
sõltuvuses olevatele 
patsientidele.



Sõltuvusprobleemidega psühhiaatriliste 
patsientide päevaravi

• Raske psüühikahäirega sõltlaste ravi 

• Peab olema tagaud psühhiaatriahaiglate juures 



Statsionaarne teenus
sõltuvusprobleemidega noorukitele

Torujõe noortekodu

• Teenusele võivad pöörduda kõik abivajavad noorukid ja 
nende vanemad sõltumata elukohast

• Lähedaste kaasamine
• Hariduslik komponent
• Ambulatoorne nõustamine toimub nii keskuse ruumides 

kui ka muul moel (Skype, e-kiri, telefon jm)

• Teenus on vabatahtlik





Tagasilanguse ennetamine, tugiteenused ja 
nõustamisteenused

• Tagasilanguse ennetamise teenused hõlmavad endas ambulatoorset 
sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, 
kogemusnõustamist. 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.



Järelteenus

Isikule, kes on läbinud pikaajalise ravi ja/või rehabilitatsiooni 
vabaduses või kinnipidamisasutuses

Eesmärgid:
• tagasilanguse ennetamine
• kliendi sotsiaalse kohanemise toetamine

• Teenus on ambulatoorne, kestvus sõltub kliendi vajadusest 
ja sisemisest motivatsioonist

• Sotsiaalnõustamine ja juhtumi korraldamine, 
psühholoogiline ja kogemusnõustamine, eneseabigrupid



SÜTIK – sõltlaste ühiskonnastamine 
tugiisikute kaasamisel

Põhineb Seattle (USA) mudelil LEAD - (Law Enforcement Assisted 
Diversion) ehk politsei poolt suunatud isikute abistamise ja 
ümbersuunamise program

• Suunamine:
• kinni peetud narkootikumide tarvitamise või väikses koguses 

omamise tõttu ning suunatud politsei poolt teenusele
• pöördunud teenusele omal soovil

• Eesmärk
• nõustatava isiku vaimse tervise, töövõime ning elukvaliteedi 

parandamine läbi pideva toetamise ja kogemuste jagamise, 
nõustamise ja abiteenustega sidumise



SÜTIK – sõltlaste ühiskonnastamine 
tugiisikute kaasamisel

• Võimalikult kiire ja kohene abi tarvitajatele – tugiisikud on politseile
kättesaadavad ja tulevad kliendiga kohtuma politsei poolt nimetatud kohta
(kainestusmaja, politseijaoskond, sündmuskoht)

• Programmi võib suunata väga raske taustaga kliente, kellel on pikaaaegne
tarvitamise kogemus sõltumata tarvitatavast ainest

• Töö kliendiga on sage ja pikaajaline

• Kliendile pakutakse talle vajalikku ja sobilikke teenuseid – abi eluaseme ja töö
leidmisel, ravi, nõustamine jms

• Kliendiga töö aluseks on riskihindamine, millega jälgitakse kliendi arengut iga
kolme kuu tagant



Nõustamisprogramm kanepitarvitajatele (VALIK)

• Eesmärgid on:
• suurendada arusaamist/teadlikkust kannabinoidide 

tarvitamisega seotud riskidest
• koos kliendiga analüüsida kannabinoidide tarvitamist ja 

sellega kaasnevate probleemide ulatust
• algatada muutus senises kannabinoidide tarvitamise 

käitumises, sh julgustada vähendama ja/või loobuma 
kannabinoidide kasutamisest

• Programm koosneb ühest kuni kuuest nõustamiskohtumisest.
• Sobib kerge kuni mõõduka kannabinoidide tarvitamise puhul, 

kõrgema riskiga tarvitajat informeeritakse teistest 
asjakohastest abi ja toe võimalustest.



Nõustamisteenused sõltuvusprobleemidega 
alaealistele ja nende vanematele

• SA TALLINNA LASTEHAIGLA
• noorukite grupipõhine psühhoteraapia, 

pereteraapia, tel. 530 19099
• Vaimse tervise nõuandetelefon 678 7422 

E-R 9.00-10.00.



WWW.NARKO.EE

Informatsioon
• Tarvitajatele
• Lähedastele
• Kogukonnale

Abivõimalused ja teenuseosutajate kontaktid, sh 
mobiilse teenuse sõidugraafik

Testid

Kasulikud viited (hiv.ee, tarkvanem.ee, alkoinfo.ee, 
terviseinfo.ee, tubakainfo.ee)

http://www.narko.ee/


TÄNAME!

Täiendav info: www.tai.ee
nneo@tai.ee

http://www.tai.ee/


Lõuna 12.30-13.30
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