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KAHJUDE VÄHENDAMISE TEENUS 

 

Üldinfo 

Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas nn. kahjude 

vähendamise (harm reduction) mudel, mis püüab minimeerida seda kahju ja neid 

kulutusi, mida ühiskonnale, kasutajale endale ja tema lähedastele tekitab uimastite 

tarbimine. Rahvusvaheline Kahjude Vähendamise Assotsiatsioon (International Harm 

Reduction Association) on määratlenud, et kahjude vähendamine tähendab poliitikat, 

programme ja tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on vähendada legaalsete ja 

illegaalsete psühhoaktiivsete ainete tarvitamise negatiivseid tagajärgi tervisele, ning 

vähendada negatiivseid sotsiaal- ja majanduslikke tagajärgi. Tarbimise lõpetamine ei 

ole alati esmane eesmärk.  

Kahjude vähendamise mudel arvestab, et paljud tarbijad ei suuda või ei soovi 

uimastite kasutamist lõpetada. Juurdepääs headele ravivõimalustele on 

narkoprobleemidega tarvitajate jaoks oluline, kuid paljudel neist see puudub  või ei 

soovita ravi saada. Suur osa narkootikumide tarvitajaid ei vaja mitte üksnes ravi, vaid 

ka erinevaid sotsiaalteenuseid. Nimetatud sotsiaalteenused aitavad minimeerida 

narkootikumide tarvitamisega seotud riske ning endale ja teistele tekitatavat kahju. 

Seetõttu on hädavajalik kahjude vähendamise alase teabe, teenuste ja teiste meetmete 

olemasolu, mis aitavad hoida inimeste tervist ja turvalisust. Ennetustegevus, 

sealhulgas kahjude vähendamine, aitab inimestel elada kvaliteetsemalt ja tervemalt.  

 

I Eesmärk: 
Teenuse eesmärgiks on narkootikumide tarvitamisega kaasnevate kahjude 

vähendamine (nii sõltlasele kui ühiskonnale laiemalt), sõltlaste parem toimetulek ja 

integreeritus ühiskonda. Eesmärgi saavutamiseks rakendatakse järgmisi meetmeid: 

- saastunud süstalde korduvkasutamisest ja jagamisest tingitud tagajärgede 

ennetamine; 

- infektsioonide ennetamine, varane infektsioonide avastamine ja õigeaegne ravi 

(läbi aktiivse skriinimise) ja suunamine tervishoiuteenuste juurde;  

- naiste seas soovimatute raseduste vältimine; 

- juhul kui naine on rase, aidata tagada ema-lapse tervist;  

- üledooside ennetamine; 

- muudele tarvitamisviisidele üleminekule julgustamine; 

- sõltlaste motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravi ja 

rehabilitatsiooniteenuste  juurde; 

- nõustamise kaudu tõstetakse uimastitarbijate teadmisi HIV/AIDSi, 

tuberkuloosi, hepatiitide, seksuaalsel teel levivate infektsioonide osas ja 

parandatakse oskuseid nende haiguste nakatumise vältimiseks (kondoomid, 

hädaolukorras süstlade puhastamine jmt) ning jagada infot sellest, kuidas 

haigestumise kahtlusel tegutseda.   

 

 

II Sihtgrupp: 
Teenus on suunatud kõikidele neile uimastitarvitajatele, kes kasutavad narkootilisi ja 

psühhotroopseid aineid süstimise teel.  

 

 

III Teenuse raames teostatavad tegevused 
 

Süstlavahetaja ja süstlavahetaja/nõustaja ülesanded: 

1. loob kliendiga usaldusliku kontakti; 
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2. jagab teavet (sh kirjalikke teabematerjale) abisaamise võimalustest ja infot 

teiste teenuste (nt tervishoiu ja sotsiaalteenuste) kohta, nende aadresside ning 

lahtiolekuaegade kohta;  

 

3. teostab süstalde ja nõelte vahetust, selgitades samas kliendile süstalde 

korduvkasutamise ja teistega jagamise ohtusid.  

 

Süstlavahetuse põhimõtted: 

- Iga süstlaga antakse kaasa vähemalt kaks nõela, kuid lõplik hulk sõltub kliendi 

vajadustest, korraga ühele kliendile väljastatavate süstalde arv ei ole piiratud; 

- töötaja soovitab kliendi uimastitarvitamisest lähtuvalt, millises suuruses 

süstlaid ja nõelu oleks soovitav kasutada, kuid lõpliku otsuse teeb klient ise, 

milliseid süstimisvahendeid ja millises koguses ta vajab;  

- juhul kui klient ei tagasta mitte ühtegi kasutatud süstalt, siis saab klient alati 

kaasa puhtad süstlad; 

- süstimisvahendeid andes tuletab töötaja kliendile meelde, et kasutatud süstlad 

tuleb tagastada.  

 

4. nõustab keskuse kliente. Nõustamise käigus käsitletakse järgmisi teemasid:  

- ohutum narkootikumide tarvitamine ja üledooside ennetamine; 

- abstsessid ja veenipõletikud; 

- HIV/AIDS;  

- hepatiidid;  

- tuberkuloos;  

- seksuaalsel teel levivad infektsioonid; 

- eelpooltoodud haiguste/nakkuste (STLI ja HIV, tuberkuloos, hepatiidid) 

diagnostika ja ravi võimalused; 

- turvaseksi põhimõtted;  

- sõltuvushäirete ravi- ja rehabilitatsiooni võimalused;  

- vaktsineerimiseks (HBV, teetanus) edasisuunamine.  

Ravikindlustatud isikud suunatakse vajadusel perearsti juurde. 

Ravikindlustamata isikutele selgitatakse nende õigusi saada vältimatut tasuta 

abi. 

 

5. Naloksooni kasutamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade 

ennetamiseks töötaja: 

 

5.1. informeerib nõustamise käigus kõiki kliente võimalusest osaleda naloksooni 

kasutamise koolitusel üledoosidest tingitud surmade vähendamiseks. 

 

5.2. moodustab naloksooni kasutamise koolitusel osalevate isikute rühmad, kusjuures 

ühte gruppi koondatakse ühesuguse keele- ja koolituspikkuse vajadusega osalejad.  

Optimaalne grupipõhise koolituse osalejate arv on 5 kuni  8 inimest. Vastavalt 

vajadusele võib sihtrühma kuuluvaid isikuid suunata ka individuaalkoolitusele. 

 

5.3. selgitab kõigile vähemalt 16-aastastele opioidi üledoosi riskiga isikutele, et 

tegemist on tervishoiuteenusega ning naloksoon väljastatakse vaid personifitseeritud 

isikule, st koolitusel osaleja peab avaldama oma isikuandmed. 

 

5.4. selgitab klientidele, et nad võivad nimetada koolitusel osalema ka oma esindajaid 

või lähedasi (sõpru, pereliikmeid, kes on olnud või potentsiaalselt võivad olla 

üledoosi sattunud isiku läheduses), kes samuti identifitseeritakse. Üledoosi riskiga 

isiku nõusolek esindaja osalemise kohta naloksooni koolitusel dokumenteeritakse. 

Lähedaste koolitus korraldatakse eraldi koolitusrühmana. 
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5.5. kõigi klientide nõustamisel: 

- tuletab neile üledoosist tingitud surmade vähendamiseks meelde kiirabi 

kutsumise ja naloksooni kasutamise olulisust;  

- jagab teavet vajadusest kutsuda üledoosi saanud kannatanule võimalikult 

kiirelt kiirabi ning jagab klientidele TAI poolt koostatud infomaterjali 

„Kuidas tegutseda üledoosi korral?“; 

-  

5.6. tuletab koolituse läbinud klientidele nõustamisel meelde: 

-  naloksooni eeltäidetud süstlite säilitamise/hoidmise nõudeid (hoida 

originaalpakendis, valguse eest kaitstult ja lastele kättesaamatult); 

- naloksooni süstli ärakasutamisel uue süstli saamise võimalust. 

 

6. jagab turvaseksi vahendeid (kondoomid, libestusained) ning vajadusel õpetab 

nende kasutamist; 

 

7. osutab reproduktiivtervise alast nõustamist ning vajadusel jagab naisklientidele 

rasedusteste; 

 

8. registreerib iga süstlavahetuse kliendi eletroonses süstlavahetuse infosüsteemis 

(SVIS) ning annab kliendile anonüümse kliendikoodi. Kliendikoodi alusel registreerib 

töötaja SVIS-is kõik klientide (nii uue kui ka korduvkliendi korral) külastused, nende 

käigus teostatud nõustamised, pakutud teenused jne.  

Igal uuel kliendil täidab töötaja kliendikaardi küsimustiku ja korduvkliendil 1x aastas 

korduvkliendi ankeedi.  

 

Väljatöö 

On peamiselt süstivate uimastitarbijate kogunemiskohtades tehtav töö uimastitarbijate 

riskikäitumise vähendamiseks. Eelkõige on väljatöö suunatud neile uimastitarbijatele, 

kes keskuses ei käi. Üheks väljatöö  eesmärgiks on peale süstlade ja nõelte vahetuse 

ka info jagamine  ning  klientide suunamine keskusesse.  

 

Sotsiaalteenused ja elementaarne hügieeni eest hoolitsemine 

Võimalusel luuakse klientidele keskuses pesemisvõimalused isikliku hügieeni 

tagamiseks. Pakutakse tasuta sooja jooki ja võimalusel saavad uimastitarvitajad 

endale ilmastikule vastavaid kasutatud riietusesemeid. 

 

Sotsiaalnõustamine 

Sotsiaalnõustamist viiakse läbi individuaalselt. Selle eesmärgiks on inimese iseseisva 

psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine. Otsese nõustamise 

kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida 

vajalikke ressursse. Ta teavitab uimastitarbijat tema õigustest ja võimalustest ning 

aitab tal vahendada või korraldada sotsiaaltoetusi, teenuseid ja -abi. 

Sotsiaalnõustamise käigus pakub sotsiaaltöötaja oma abi konkreetsete probleemide 

lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks (näiteks võlanõustamine, abi 

dokumentide vormistamisel, erinevate ametiasutustega suhtlemisel jne). Vajadusel 

soovitab sotsiaalnõustaja pöördumist infektsioonhaiguste arsti (HIV, B ja C-hepatiidi 

ning seksuaalsel teel levivate nakkushaiguste ennetamine, testimine ja ravi) või 

günekoloogi vastuvõtule. 

 

Psühholoogiline nõustamine  

Selle käigus antakse sõltuvusprobleemidega isikule mitmesuguses vormis praktilist 

abi tema psühholoogiliste probleemide ja kriiside lahendamiseks, kohanemisvõime 

parandamiseks, isiksuse enesearendamise võimaluste realiseerimiseks. Nõustamise 
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käigus on sageli käsitletavateks teemadeks emotsioonid ja nende juhtimine, ohtlike 

olukordade ära tundmine, kaassõltuvus. Psühholoogiline nõustamine keskendub 

olevikule ja situatsioonilistele probleemidele ning on suunatud isiku käitumise 

muutmisele. Psühholoogiline nõustamine on tihti ka kriisinõustamine, mis aitab 

taastada inimese psüühilist tasakaalu ja toimetulekut oma igapäevategevustega. 

Vajadusel aidatakse abivajajat meditsiinilise ning sotsiaalse abi leidmisel.  

Psühholoogilist nõustamist viiakse läbi nii individuaalselt kui grupipõhiselt. 

Grupinõustamine võimaldab saada vajalikku informatsiooni, rääkida oma igapäevaelu 

probleemidest ning jagada oma kogemusi nende lahendamisel.  

 

Esmaabi ja tervisealane nõustamine 

Esmaseks ülesandeks on kliendi uimastite tarvitamisest tulenevate terviseprobleemide 

tuvastamine ja nendega tegelemine. 

 

Töötaja ülesannete hulka kuulub veel: 

 Kliendi nõustamine ja juhendamine järgmistel teemadel: 

- ohutuma narkootikumide tarvitamise õpetamine ja üledooside ennetamine; 

- tuberkuloos; 

- HIV jt vere teel levivate infektsioonide ennetamine; 

- seksuaalsel teel levivad infektsioonide ja soovimatu raseduse ennetamine 

 HIV jm ravisoostumuse alane juhendamine, motiveerimine ja toetamine 

 Narkootikumide tarvitamise lõpetamise valmisoleku selgitamine, selleks 

motiveerimine ja julgustamine.  

 Haavaravi teostamine ja juhendamine 

 Vajadusel soovitatakse klientidel pöörduda erialaspetsialistide juurde (k.a 

erakorralise meditsiini osakond) 

 

IV Nõuded ruumidele 
Miinimumnõuded  ruumidele, milles osutatakse süstlavahetuse ja nõustamise teenust: 

1) keskus peab asuma kergesti ligipääsetavas kohas ja uksel on nähtaval kohal 

silt teenuse lahtiolekuaegadega; 

2) kohustuslik on turvameetmete rakendamine sh valvesignalisatsiooni ja 

paanikanupu olemasolu. Turvalisuse kaalutlusel on keskuses kohal alati 

vähemalt kaks töötajat: süstlavahetajat või süstlavahetaja/nõustajat; 

3) välisuks peab olema korrektselt lukustatav; 

4) ruumid, kus osutatakse teenust, peavad olema rahuldavas sanitaarhügieenilises 

olukorras ning varustatud keskkütte ja  sanitaarsõlmega (wc ja kätepesukoht); 

5) ruumide planeerimisel peab arvestama, et meeskonnal oleks võimalik jälgida 

sissepääsu ning ruumides toimuvat, va need ruumid, milles toimub 

individuaalne nõustamine;  

6) meditsiinitarvikute suurema koguse olemasolu korral peab ladustamiseks 

olema eraldi lukustatav  ruum või kapp. Sama ruumi või kappi võib kasutada 

kasutatud süstalde ja nõelte hoiustamiseks; 

7) kasutatud süstalde hoiustamine väljaspool keskuse ruume on keelatud. 

 

Nõuded väljatööle 

Väljatöö käigus kasutab töötaja spetsiaalset varustust, milleks on märgistatud seljakott 

ja ilmastikuoludele vastav riietus. Halbade ilmastikuolude korral lepib teenuse 

koordinaator töötajaga kokku lühema tööpäeva või jäetakse sel päeval väljatöö  ära. 

Väljatööd tehakse alati paaris ning soovituslik on töötajal mobiiltelefoni olemasolu. 

Kogutud kasutatud süstlad ja nõelad viiakse igapäevaselt hoiustamiseks keskusesse.  

 

 

V Nõuded personalile 
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Vastavalt konkreetse organisatsiooni poolt pakutavale teenuste kombinatsioonile on 

teenuste osutamisse kaasatud:  

 

Teenuse koordinaator  

On läbinud vähemalt 16 tunni ulatuses projektijuhtimise koolituse ja omab eelnevat 

juhtimise või projektijuhtimise kogemust. 

Koordinaator vastutab teenuste osutamise, töökorralduse ja aruandluse eest ning 

tegeleb personaliküsimustega. Koostab töötajatele ametikirjeldused ja igakuised 

töögraafikud (sh väljatöötajatele koos väljatöö piirkondadega). Koostab aasta 

tööplaani ja tagab teenuse osutamise vastavalt teenuse kirjeldusele. Tegeleb teenuse 

kvaliteedi arendamisega ning jälgib kvaliteediindikaatorite täitmist. 

 

Süstlavahetaja/nõustaja  

Täidab teenuse kirjelduse kõiki punkte (pp 1-8). 

Enne tööle asumist läbib süstlavahetaja/nõustaja esmase koolituse minimaalselt 32 

tunni ulatuses, mis sisaldab nii teooriat kui ka praktilist osa. 

Koolituse teoreetilises osas käsitletakse järgmisi teemasid: 

 narkootilised ja psühhotroopsed ained, nende mõju organismile; 

 sõltuvus ja kaassõltuvus, nende kujunemine; 

 kuidas ohutumalt narkootikume tarbida ja üledooside ennetamine; 

 nõustamise alused, sh motiveeriv intervjuu; 

 narkomaania ravi- ja rehabilitatsiooni teenused Eestis. 

 HIV/AIDS, hepatiidid, tuberkuloos, seksuaalsel teel levivad infektsioonid; 

 turvaline seksuaalkäitumine; 

 esmaabi; 

 kutsetöö ohud; 

 

Süstlavahetaja (kelleks võib olla väljaõppe saanud endine uimastitarvitaja): 

 täidab teenuse kirjelduse järgmisi punkte 1,2,3,6 ja 8 (st ta ei nõusta);  

 töötab süstlavahetaja/nõustaja supervisiooni all; 

 koordinaator peab tagama, et tööülesandeid täites on süstlavahetaja 

narkootiliste ainete- ja alkoholi joobetunnusteta. 

Enne tööle asumist läbib süstlavahetaja esmase koolituse minimaalselt 20 tunni 

ulatuses, mis käsitleb järgmisi teemasid: 

 narkootilised ja psühhotroopsed ained, nende mõju organismile; 

 sõltuvus ja kaassõltuvus, nende kujunemine; 

 kuidas ohutumalt narkootikume tarbida ja üledooside ennetamine; 

 HIV/AIDS, hepatiidid, tuberkuloos, seksuaalsel teel levivad infektsioonid; 

 turvaline seksuaalkäitumine; 

 esmaabi; 

 kutsetöö ohud. 

 

Süstlavahetaja/nõustajana ja süstlavahetajana saab töötada teovõimeline isik alates 18  

eluaastast. 

 

Sotsiaaltöötajana saab töötada inimene, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus 

sotsiaaltöös ja soovitatavalt eelnev kogemus töös sõltuvusprobleemidega isikutega. 

 

Psühholoogina saab töötada inimene, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus 

psühholoogias ja soovitatavalt eelnev kogemus töös sõltuvusprobleemidega isikutega 

 

Täiendkoolitused personalile:  
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Igale töötajale tagatakse vähemalt 1 kord aastas erialasel täiendkoolitustel ja/või  

seminaridel osalemine.  

 

 

 

VI Teenuse osutamise viisid: 

1. Miinimumteenus 

Miinimumina osutatakse süstlavahetuse ja nõustamise teenust sealhulgas teostatakse 

väljatööd. Miinimumnõuded personali osas on koordinaator, kaks 

süstlavahetaja/nõustajat ja üks süstlavahetaja. Koordinaatori ülesandeid võib täita 

süstlavahetaja/nõustaja, seejuures peab ta täitma töö- ja puhkeaja seaduse nõudeid. 

Tingimuste olemasolul pakutakse ka sotsiaalteenuseid ja elementaarseid hügieeni eest 

hoolitsemise võimalusi. 

 

2. Kompleksteenus 

Kompleksteenuse korral lisanduvad vähemalt sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline  

nõustamine. Tingimuste olemasolul pakutakse ka sotsiaalteenuseid ja elementaarseid 

hügieeni eest hoolitsemise võimalusi. Koordinaatori ülesandeid võib täita 

süstlavahetaja/nõustaja või sotsiaaltöötaja, seejuures peab ta järgima töö- ja puhkeaja 

seaduse nõudeid. 

 

VII Kvaliteedinõuded 
 

Teenuse osutamine peab vastama antud teenusekirjelduses esitatud nõuetele. 

Hea rahvusvahelise tava järgi on teenuse kvaliteedinäitajad järgmised:  

- iga kliendi kohta vahetatakse püsivalt minimaalselt 200 süstalt (400 nõela) 

aastas; 

- kasutatud süstalde tagastamise protsent 50-60 
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Psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise läbiviimise üldised põhimõtted 

 

Nõustamine tähendab: 

- isikuga toetavate suhete loomist; 

- eesmärgistatud vestluse pidamist; 

- isiku tähelepanelikku ärakuulamist; 

- isiku abistamist tema läbielamiste sõnadesse panemisel; 

- isikule korrektse informatsiooni andmist; 

- aidata isikul teadlikke otsuseid teha; 

- aidata isikul tunda ära ja arendada oma tugevaid külgi. 

 

Nõustamise vormid ja kestvus 

Nõustamise vormid on: 

 individuaalne nõustamine - individuaalse nõustamise ajal tegeleb nõustaja ühe 

sõltuvusprobleemidega isikuga. Individuaalne psühholoogi nõustamine  kestab 

60 minutit, sotsiaaltöötajal keskmiselt 30-45 minutit,  

 

 grupinõustamine - grupinõustamisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste prob-

leemide ja vajadustega isikutega. Grupinõustamine võimaldab kasutada 

nõustaja aega tõhusamalt ning arendada grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja 

eneseväljendusoskust. Keskmiselt kestab nõustamine 60-90 minutit. 

 

Nõustamisprotsess: 

Nõustamine on mitmest etapist koosnev protsess, millest olulisemad on: 

 vajaduste väljaselgitamine ja nõustamise eesmärgi püstitamine; 

 lahenduste otsimine ja tegevusplaani väljatöötamine; 

 tulemuste kokkuvõtmine, hindamine ja tagasiside. 

 

Vajaduste väljaselgitamine ja nõustamise eesmärgi püstitamine  

Enne uue kliendiga nõustamise alustamist peab läbi viima tema vajaduste hindamise. 

Isikule antav abi on tõhus siis, kui see vastab tema vajadustele ja ootustele, mistõttu 

on oluline viia läbi kliendiga eelnev põhjalik vestlus. Abivajajad ei oska alati 

formuleerida, millist konkreetset psühholoogilist, sotsiaalset või muud tuge nad 

vajavad ning on vaja spetsialisti, kes suudab koostöös kliendiga identifitseerida tema 

vajadused ja töötada välja abi osutamise plaan.  

Peale vajaduste selgitamist tuleb püstitada nõustamise eesmärk. Sõltuvalt konkreetse 

nõustatava vajadustest, võib eesmärk olla erinev. Uimasteid tarvitavate isikute puhul 

on nõustamise eesmärgiks motiveerimine uimastitest loobumiseks ja abi 

vastuvõtmiseks. Seejuures on oluline arvestada, et  esmaseks eesmärgiks ei ole alati 

uimastitest täielik loobumine, vaid teatud kontrolli ja paranemise saavutamine. 

 

Kui tegemist on uue kliendiga, peab nõustaja lisaks eelnevale:  

 koguma taustainformatsiooni;  

 leppima kokku, kui pikalt sessioon kestab; 

 leppima kokku, mis keeles sessioonid toimuma hakkavad; 
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 selgitama ja arutama konfidentsiaalsuse ja jagatud konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid; 

 selgitama oma rolli ja töömeetodit; 

 ütlema kliendile, kui soovite märkmeid teha ja küsima nõustatavalt selleks 

nõusolekut; 

 leppima nõustatavaga kokku, mida teineteiselt oodatakse – suulise kokkulepe 

sõlmimine. 

Jagatud konfidentsiaalsus tähendab, et teatud informatsiooni võib jagada 

uimastiprobleemidega isiku lähedastega või teistega, kes kuuluvad nõustatava 

tugivõrku, kuid siiski ainult nõustatava heaolu nimel ja ainult tema informeeritud 

nõusolekul. 

 

Nõustamissessiooni läbiviimine 

Sõltuvusprobleemidega isikute nõustamine on suunatud psühholoogiliste ja 

sotsiaalsete probleemide lahendamisele, tervistsäästva käitumise edendamisele, 

toimetulekuoskuste arendamisele ning elukvaliteedi tõstmisele. Nõustamise käigus 

tuleb: 

 aidata nõustataval probleeme identifitseerida ja tunnistada; 

 aidata nõustataval uurida probleemide lahendamise võimalusi; 

 toetada nõustatavat valikute ja otsuste tegemisel ning arutada iga valiku 

võimalikke mõjusid; 

 aidata nõustataval leida erinevaid viise olukorraga toimetulekuks. 

Nõustamisprotsessis võib kasutada mitmesuguseid abivahendeid – teste, 

küsimustikke, töölehti, mänge, harjutusi, ülesanded jm – arvestades seda, milliseid 

oskusi on konkreetse isiku puhul vaja arendada. Teste tehakse nõustaja vastava 

ettevalmistuse olemasolul. 

 

Nõustamissessiooni lõpetamine 

Iga nõustamissessiooni lõpus peab nõustaja võtma arutatu kokku ja kordama üle 

nõustatava isiku tegevusplaani. Nõustaja peab andma nõustatavale võimaluse anda 

tagasisidet ning uurima, kas tal on tekkinud küsimusi, mille käsitlemist ei saa lükata 

järgmisesse nõustamissessiooni. Nõustamise lõppedes paneb nõustaja paika järgmise 

nõustamise täpse aja ning kuidas tulevikus koos edasi töötatakse. Vajadusel suunake 

nõustatav edasi vastavalt sessioonil arutatule. 

 

Nõustaja ja kliendi vahelised suhted – praktilised nõuanded nõustajale 

 Näidake nõustatava vastu austust. Kui te teda ei respekteeri, ei saa te talle ka 

toeks olla. 

 Selgitage oma rolli nõustajana. See aitab vältida segadust selle ümber, mida te 

saate või ei saa pakkuda. 

 Säilitage neutraalsus ja konflikti korral ärge asuge kummagi osalise poolele. 

 Pidage ranget konfidentsiaalsust. Nõustatav peab saama teid usaldada. 

 Olge aus. Ärge öelge asju, mida te ei mõtle, ega andke katteta lubadusi. 

 Teadvustage endale nõustatava ja teie vahelisi erinevusi sotsiaalse staatuse ja 

mõjuvõimu mõttes. Nõustaja ja nõustatava suhe peab põhinema võrdsusel. Kui 

teie või teie nõustatav isik ei tunne end selles suhtes mugavalt, kaaluge tema 

suunamist teise nõustaja juurde. 

 Vältige oma lähisugulastele ja tuttavatele nõustajaks olemist. 

 Piiritlege nõustamissessioonide pikkus, et abivajaja teab, kui kaua need 

kestavad. 

 Vältige sõltuvuse tekkimist teist. Teie rolliks on aidata sõltuvusprobleemidega 

isikul leida endas jõudu tegeleda või tulla oma olukorraga toime, mitte panna 

abivajajat teist sõltuma. 
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Teenuste osutamise dokumenteerimine 

Psühholoogilise nõustamise dokumenteerimine 

Psühholoogide hea tava on kasutada dokumentide vorme vastavalt oma tööandja 

kehtestatud korrale ja teha sissekandeid oma asutuse standardi kohasesse dokumenti 

Dokumenteerimisele hea tava kohaselt dokumenteerivad iseseisvalt teenust osutavad 

psühholoogid oma klientidele suunatud toimingud tavapäraselt psühholoogiliste 

kaartide vormis, kuhu kantakse – kliendi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, haridus, 

töö- ja tegevusvaldkond, kontaktandmed, diagnoos (kui see olemas on) ja lisateave 

kliendist, mille kandmist psühholoog peab oluliseks. 

Kaartidele kantakse iga vastuvõtu kohta: kuupäev, teenuse lühike kirjeldus (nt 

pöördumise probleem, seansil kasutatud uurimis- või teraapiameetodid, 

lühikokkuvõte tulemustest), järgmise seansi vajadus ja aeg. 

Andmete kirjapanekul võetakse arvesse kõiki konfidentsiaalsusele esitatavaid 

nõudeid. 

 

Sotsiaalnõustamise dokumenteerimine 

Sotsiaaltöötaja dokumenteerib SVIS-is kliendile osutataud nõustamised 

sotsiaalnõustamise andmekaarti. Andmekaarti märgitakse iga vastuvõtu kohta: 

kuupäev, lühike kirjeldus tegevustest kliendiga (nt pöördumise probleem, tegevused 

kliendiga), järgmise vastuvõtu vajadus või edasisuunamised teise spetsialisti poole.  

Andmete kirjapanekul võetakse arvesse kõiki konfidentsiaalsusele esitatavaid 

nõudeid. 
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       Lisa 2 

 

 

Infektsioonikontrolli  ja ennetusabinõude põhimõtted  

 

Sagedasemateks verega levivateks nakkustekitajateks on B-hepatiidiviirus (HBV), C 

hepatiidiviirus(HCV) ja inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV). Kuid nendega ei 

piirdu vere kaudu levivate infektsioonide loetelu. Kuigi üksikute eelnimetatud 

nakkustekitajate vastu on olemas efektiivne kokkupuutejuhtumi järgne profülaktika, 

jääb siiski vere kaudu levivate nakkuste vältimise peamiseks teeks verega (ja teiste 

kehavedelikega) kokkupuute vältimine (9). 

 

a. Standardsed ennetusabinõud 

 

Standardsed ennetusabinõud on infektsioonikontrolli meetod, mille järgi tuleb kõikide 

inimeste verd ja teisi kehavedelikke käsitleda kui HIV-d, HBV-d, HCV-d või 

muud verega levivat nakkustekitajat sisaldavat vedelikku. Nõuete eesmärk on vältida 

otsest töötaja naha ja limaskestade kontakti teise isiku verega, kõikide kehavedelikega 

(sõltumata nende veresisaldusest), kahjustunud nahaga ja limaskestadega. 

Standardseteks ennetusabinõudeks on: 

• B-hepatiidi vastane immuniseerimine enne tööle asumist; 

• kontakti vältimiseks vere või teiste kehavedelikega, kaitseriiete ja -vahendite 

kasutamine (kindad, kitlid, kilepõlled, suu-ninamaskid, näokaitse/kaitseprillid). 

• kätepesu ja desinfektsioon pärast kaitsevahendite eemaldamist; 

• ohutud töömeetodid (teravate vahendite vältimine, nõeltele kaitsekestade 

tagasiasetamise vältimine jne); 

• töökeskkonna puhtuse säilitamine - verega ja teiste kehavedelikega saastumise 

kohene likvideerimine; 

• saastunud jäätmete (eriti teravate-torkavate vahendite) asjakohane kogumine; 

• nahavigastuste katmine veekindla plaastriga enne tööulesannete täitma asumist. 

 

2. Tööandja ja töötaja kohustused standardsete ennetusabinõuete rakendamisel  

 

Ohutuks tööks vajalike töötingimuste ja vahendite olemasolu eest vastutab tööandja.  

Asutuse  sisekorra eeskirjad peavad sisaldama ennetusabinõude kirjeldust, millega 

tuleb iga töötajat tutvustada allkirja vastu. Juht peab regulaarselt kontrollima, et 

asutuse töötajad täidaksid ohutusnõudeid. Ennetusabinõusid käsitlev töötajaskonna 

koolitus peab toimuma regulaarselt vahemalt üks kord aastas. Asutuses peavad olema 

kehtestatud standardsed ennetusabinõud. Konkreetse töötaja nakatumisrisk on vajalik 

kaardistada asutuse riskianalüüsis ning vastavalt sellele rakendada kõiki 

ennetusabinõusid.  

 

3.Kokkupuutejuhtumijärgne tegevus 

Kokkupuutejuhtum on nahkaläbiva vigastuse (nõelatorke või vigastuse muuterava 

vahendiga), limaskesta, konjunktiivi või kahjustunud (lõhenenud, abrasioonidegavõi 
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dermatiidiga) naha kontakt vere või teiste potentsiaalselt nakkusohtlike 

materjalidega. 

 

1.1. Nahkaläbiva vigastuse ,limaskesta või kahjustunud naha kontakti puhul vere 

või teiste potentsiaalselt nakkusohtlike materjalidega järgselt on vajalik 

kokkupuutepinna viivitamatu puhastamine:  

a) terve või kahjustunud nahapinna kokkupuutel nakkusohtliku materjaliga:  

i. uhtuda nahale sattunud materjal rohke jooksva veega,  

ii. seejärel pesta vastav piirkond pesuvahendi ja veega ning loputada 

jooksva veega.  

b) nahka läbivate vigastuste korral:  

i. uhtuda vigastuste kohta jooksva vee all, lastes oma verel vabalt haavast 

väljuda (mitte pigistades haavapiirkonda),  

ii. seejärel pesta vigastuse koht pesuvahendi ja veega ning loputada 

jooksva veega.  

c) nakkusohtliku materjali sattumisel limaskestadele:  

i. loputada suu- või ninaõõnt rohke puhta veega,  

ii. loputada silma steriilse füsioloogilise lahusega (0,9% NaCl).  

Ei kasutata  

- vigastuste puhul nahka söövitavaid aineid  

- limaskestadel desinfitseerivaid aineid  

- antiseptiliste vahendite süstimist vigastuste piirkonda.  

 

3.2. Kokkupuutejuhtumi registreerimine 

 

Kokkupuutejuhtumi kohta tuleb asutuses koostada protokoll, mis sisaldab 

jargmisi andmeid: 

1) juhtumi toimumise kuupaev ja kellaaeg 

2) tootaja tegevus juhtumi ajal (sh kuidas juhtus kokkupuude) 

- juhtumi detailid: milline materjal, kui suures koguses, kui tõsine kokkupuude 

(vigastuse tuup ja sugavus) 

3) potentsiaalne nakkusallikas 

- kas potentsiaalse nakkusallika HIV-seisund on teada 

- HI-infektsiooni staadium HIV-positiivsel nakkusallikal 

- kas nakkusallikas saab HIV-spetsiifilist ravi, tekitaja resistentsus, viiruse hulk 

veres 

- kas potentsiaalse nakkusallika kohta on teada tema seroloogiline staatus teiste 

verega levivate nakkustekitajate suhtes 

- kas potentsiaalsel nakkusallikal esineb riskikitumist nimetatud 

nakkustekitajatega nakatumiseks (veenisiseste narkootikumide tarvitamine, 

rohked seksuaalpartnerid, seksuaalteenuste pakkumine ja/voi kasutamine, meeste 

homoseksuaalsus) 

4) andmed töötaja kohta 

- milliseid kaitsevahendeid kasutati, kas purunesid 

5) kokkupuutepinna töötlemine 

- ajavahe kokkupuutejuhtumist kokkupuutepinna töötlemiseni 

 

3.3. Pärast kokkupuutejuhtumit ja kokkupuutepinna puhastamist tuleb juhtumist 

viivitamatult teatada infektsionistile, kes on võimeline tegema esmase nakkusriski 

hinnangu ning vajadusel määrama kokkupuutejärgse profülaktika. Asutusele lähima 

infektsionisti või nakkuskabineti kontaktandmed peavad olema keskuses nähtaval 

kohal.  

Töötajal on õigus pärast kokkupuutejuhtumit jätkata tööd.Töötajale peab olema 

tagatud konfidentsiaalsus kokkupuutejuhtumi osas. 
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 4. Tuberkuloosi profülaktika  
   

Töötajatele ja klientidele tuleb selgitada köhahügieeni reegleid:  

- kunagi ei tohi köhida teise inimese peale,  

- köhimisel ja aevastamisel tuleb suu ja nina katta käe ja taskurätiga,  

- röga tuleb sülitada topsi või taskurätti, mis tuleb panna kilekotti ja kilekott 

sulgeda ning võimaluse korral põletada või prügikasti visata.  

 Juhul, kui on kasutusel bakteritsiidsed lambid, tuleb kasutada neid vaid koos teiste 

infektsiooni kontrolli meetmetega ning tagada nende töökord. Sellest olulisem ja 

tõhusam on siiski ruumide õhutamine.  

Juhul, kui tegeletakse teadaolevalt tuberkuloosi põdeva või tuberkuloosi kahtlusega 

inimesega, soovitame  personalil kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorrmaski. 

Tavalised kirurgilised maskid ei ole tõhusad tuberkuloositekitaja leviku 

pidurdamiseks. Kirurgilist kaitsemaski peaks kandma tuberkuloosi põdev või 

tuberkuloosi kahtlusega isik, et vähendada õhku paiskuvate pisikute hulka, kui isik 

köhib või räägib. 

Kõik teadaolevalt tuberkuloosihaigetega samades ruumides viibinud inimesed ning 

tuberkuloosi kahtlusega nimesed (kellel esineb tuberkuloosile viitavaid sümptome (nt 

enam kui 3 nädalat kestnud köha,  röga eritus, veriköha, öine higistamine, palavik, 

kaalukaotus jt) tuleb suunata tervisekontrolli nakkushaiguste arsti või kopsuarsti 

vastuvõtule, et teha rindkere röntgenülesvõte ja vajadusel muud  uuringud 

tuberkuloosi suhtes.  

Personal peab regulaarselt läbi tegema profülaktilised uuringud tuberkuloosi suhtes 

(soovituslik sagedus kord aastas).  

 

5. Pindade ja ruumide puhtus  

5.1. Ruumide õhutamine – nii regulaarselt kui ka pärast töötamist klientidega, kellel 

oli köha vm hingamisteede infektsioonile viitavad sümptomid.  

5.2. Ruumide ja pindade puhastamine. Ruumid ja pinnad puhastatakse niiske 

koristusmeetodiga ja kasutatakse üldpuhastusvahendeid. Esmalt eemaldatakse lahtine 

mustus väheniiske koristuslapiga ning seejärel puhastatakse pinnad niiske 

koristuslapiga pühkides.  

5.3. Eritiseplekid (röga, lima, okse, veri jt) eemaldada võimalikult kohe peale selle 

tekkimist. Kasutada ühekordseks kasutuseks mõeldud kindaid, imavat ühekordset 

paberrätikut või ühekordset puhastuslappi. Suurem osa eritisest imatakse lappi või 

paberisse suunaga pleki välisservast sissepoole, paber või lapp võetakse kindaga kätte 

ja tõmmatakse kinnas käest paberi või lapi ümber ning pannakse jäätmekotti. Pärast 

eritise eemaldamist desinfitseeritakse täiendavalt eritise koht. 

 

6. Riskijäätmete käitlus ja jäätmete hoiustamine 

 

Bioloogilised jäätmed on  ühekordsed süstlad, verine või niiske sidumismaterjal jt 

patsiendi kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed.  

 

Bioloogilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas punasesse jäätmekotti, millel on 

markeering „Bioloogilised jäätmed“. Vajadusel võib kasutada ka muud pakendit, 

millel 

on punane silt „Bioloogilised jäätmed“. Jäätmekotid varustatakse sildiga, millel on 

märgitud jäätmetekitaja (asutuse nimi) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb 

sulgeda ning viia pakituna tekkekohast jäätmehoidlasse iga päev 

 

Teravad ja torkivad jäätmed pannakse raskesti läbitorgatavast materjalist 



Tervise Arengu Instituut                                                                Eraldise saaja  

valmistatud suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering „Teravad ja torkivad 

jäätmed“. Pakendi kaal ei tohi ületada 15 kg; 

 

Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb võimalusel hoida jäätmehoidlas 

eraldiasuvas lukustatavas ruumis, kus need pakitakse punasesse jäätmekotti, millel 

on markeering „Teravad ja torkivad jäätmed“. Vajadusel võib jäätmekanistrid asetada 

punase sildi ja kirjega „Teravad ja torkivad jäätmed“ jäätmekotti või -pakendisse. 
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Kliiniline seisund 

Näidustus Vähendada surmlõppe riski isikustatud  

patsientidel / klientide, kellel on 

identifitseeritud opioidi üledoosi risk 

tulevikus 

Programmi arvamise kriteeriumid  Vähemalt 16-aastased opioidi 

üledoosi riskiga isikustatud 

kliendid, kes on näidanud koolitusel 

üles teadlikkust ja arusaamist 

naloksooni manustamisest ning 

läbinud koolituse. 

 Isikustatud kliendi poolt nimetatud 

esindajad, kes on näidanud 

koolitusel üles teadlikkust ja 

arusaamist naloksooni 

manustamisest ning läbinud 

koolituse. Esindajad 

identifitseeritakse ja kinnitatakse 

kliendi poolt. Klinedi nõusolek 

esindaja osalemise kohta 

dokumenteeritakse. 

 Metadoonasendusravi teenuse 

osutajad.  

 Süstlavahetuses töötavad 

väljatöötajad võimalike oluliste 

pealtnägijatena (potential 

bystanders).  

Väljaarvamise kriteeriumid 

 

 

 Registreerunud, kuid koolitusel 

mitteosalenud või koolituse 

mitteläbinud isikud. 

 Isikud alla 16 eluaasta. 

 Naloksoon võib mõjuda rasedal 

naisel lootele ja seetõttu 

kasutatakse neil juhtudel suure 

ettevaatusega. Risk kliendi surmale 

peab üles kaaluma riski lootele.  

 Esindaja kohta puudub riskirühma 

kuuluva isiku nõusolek. 
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