
Kahjude vähendamise (harm reduction) lähe-
nemise peamine mõte on muuta riskikäi-
tumine ohutumaks. Olemuselt on kahjude 
vähendamine ka näiteks kiivri kandmine ratta-
sõidul, turvavöö kasutamine ja turvapadja ole-
masolu autosõidul. Nende tegevuste eesmärk 
ei ole hoida ära tegevust ennast ega ka võima-
likku õnnetusjuhtumit, vaid vähendada või-
maliku õnnetusjuhtumi tagajärgede tõsidust. 

Narkootikumide tarvitamine võib põhjus-
tada mitmeid terviseprobleeme, füüsilisi ja 
vaimseid traumasid ning äärmisel juhul ka 
inimese surma. Uimastipoliitikas tuntakse 
kahjude vähendamise all tegevusi ja tege-
vuste kogumeid, mille eesmärk on vähendada 
narkootikumide tarvitamise ja sellega seotud 
riskikäitumisega kaasnevaid kahjusid nii tar-
vitajale kui teda ümbritsevale kogukonnale 
(pere, lähedased jt) ning ühiskonnale laiemalt. 
Kahjude vähendamise tegevused on mõel-
dud uimasteid tarvitavatele inimestele, kes ei 
soovi või ei ole võimelised lõpetama narkoo-
tikumide tarvitamist. 

Tulenevalt tarvitamise viisist, keskkonnast ja 
tarvitatavatest ainetest on kahjude vähenda-
mise tegevused erinevad. Eristatakse tegevusi, 
mis on suunatud narkootikume tarvitavatele 
inimestele, kellel on sotsiaalsed ja majandus-
likud toimetulekuraskused, ja tegevusi, mis 
on suunatud narkootikumide tarvitamisega 
seotud kahjude vähendamisele peo-/meelela-
hutuskohtades. Eestis on hetkel enamik kah-
jude vähendamise teenustest suunatud pike-
maajalistele narkootikumide tarvitajatele. 

2019. aasta lõpu seisuga oli Eesti erinevates 
piirkondades 35 kahjude vähendamise tee-
nuse osutamise kohta, millest 14 olid statsio-
naarsed keskused (k.a üks apteek), 19 väljatööl 
põhinevat ja kaks eriotstarbelist bussi. Enamik 
kahjude vähendamise teenuseid asub Harju-
maal ja Ida-Virumaal, kuid teenuseid paku-
takse ka Tapal, Pärnus, Tartus ja Paides (joo-
nis 1). Kahjude vähendamise bussid liiguvad 
peamiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid 
graafiku alusel teenindavad ka teisi piirkondi.  

Need on kaubikutüüpi bussid, milles on spet-
siaalne varustus ja nõustamisruum (pakutakse 
erinevaid tervishoiu-ja sotsiaalteenuseid). 

Mobiilne teenus on eelkõige mõeldud nen-
dele narkootikume tarvitavatele inimestele, 
kellel mingil põhjusel puudub juurdepääs 
kahjude vähendamise keskusele ja teistele 
abiteenustele või kes mingil põhjusel ei saa 
kahjude vähendamise keskusesse minna. 
Kahjude vähendamise bussi liikumisgraafik 
Harjumaal, Pärnus, Tartus ja Ida-Virumaal on 
leitav veebilehelt www.narko.ee. 

Apteegiteenus avati 2019. aastal Tartus, teenu-
sega pakutakse lühinõustamist, steriilseid süs-
timisvahendeid, kondoome, infomaterjale ja 
võimalust anda ära kasutatud süstlad. 

Alates 2020. aastast on Harjumaal kahes asu-
kohas avatud tervishoiuteenus, millega paku-
takse erinevate narkootikumide tarvitajatele 
vaimse tervise õe ambulatoorset teenust, 
tehakse naloksooni kasutamise koolitusi ja 
HIV-testimist ning väljastatakse naloksooni ja 
süstevett. Samuti pakutakse üleriigiliselt inter-
neti- ja telefoninõustamisi, kuhu võib pöör-
duda mitmeid kanaleid pidi (telefon, Face-
book, Viber, Telegram, WhatsApp, Chat).
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Keskustes pakutavate teenuste loetelu

 y Ohutumaks süstimiseks vajalikud vahendid 
(süstlad, nõelad, filtrid, kuumutusanumad, 
desinfitseerimisvahendid, kuivad salvrätid), 
lubrikandid ja kondoomid ning rasedus- 
testid

 y Kasutatud süstalde kogumine, et need ei 
jääks tänavale vedelema

 y Terviseteemaline teave (sh kirjalikud teabe-
materjalid) ja info abisaamise võimaluste 
(ravi ja sotsiaalteenused) ning teiste tee-
nuste kohta

 y Info ja nõustamine naloksooni kasutamise 
kohta (vt eraldi teabeleht)

 y HIV-kiirtesti võimalus ja nõustamine erine-
vatel terviseteemadel 

 y Kogemusnõustaja tugi ehk võimalus 
suhelda inimesega, kes oskab oma koge-
muse põhjal anda nõu, kuidas sõltuvusega 
toime tulla

 y Psühholoogi vastuvõtud

 y Vaimse tervise õe nõustamine 

 y Sotsiaaltöötaja tugi (abi dokumentide 
vormistamisel, sotsiaaltoetuse taotlemi-
sel, töövõimetuspensioni vormistamisel, 
töötukassa teenustele registreerumisel, 
võlanõuete ja muude finantsküsimuste 
lahendamisel, öömaja, varjupaiga ja sot-
siaalmajutusüksustes koha taotlemisel ja 
päevakeskuste teenustele suunamisel)

 y Pesu pesemise võimalus, duši võimalus ja 
toiduabi

Täpsem info kõikide teenust kohta on saadaval www.narko.ee 

Joonis 1. Kahjude vähendamise teenuste paiknevus Eestis, 2019
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Tallinn
1.  Põhja-Tallinn
2. Lasnamäe
3. Mustamäe
4. Õismäe
5. Kristiine
6. Nõmme (Männiku)
Harjumaa
7. Maardu
8. Paldiski
Pärnumaa
9. Pärnu linn
Tartumaa
10. Tartu linn
Lääne-Virumaa
11.  Tapa

Ida-Virumaa
12.  Aseri
13. Kiviõli
14. Püssi
15. Kohtla-Järve, Järve
16. Jõhvi
17. Kohtla-Järve, Puru
18. Kohtla-Järve, Iidla/Ahtme
19. Sompa
20. Voka
21. Mäetaguse
22. Iisaku
23. Sillamäe
24. Narva
25. Narva-Jõesuu

Mobiilne

Tallinn
1.  Põhja-Tallinn
2. Lasnamäe
3. Mustamäe
4. Õismäe
5. Kristiine
Harjumaa
6. Viimsi
7. Saue
Tartumaa
8. Tartu linn
Pärnumaa
9. Pärnu linn
Järvamaa
10. Paide
11.  Türi

Ida-Virumaa
12. Kiviõli
13. Oru
14. Jõhvi
15. Sompa
16. Kohtla-Järve, Ahtme
17. Kohtla-Järve, Järve
18. Sillamäe
19. Vask-Narva
20. Mäetaguse
21. Narva
Lääne-Virumaa
22. Tapa
23. Haljala (kuni 11.2019)
24. Rakvere

Väljatöö

1.-3.
4.
5.-8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tallinn (3)
Maardu
Kohtla Järve (4)
Jõhvi
Kiviõli
Narva
Paide
Tapa (kuni 11.2019)
Tartu

Statsionaar
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Eestis oli 2019. aastal ligi 3500 kahjude vähen-
damise teenuse kasutajat ja teenust külas-
tati aastas üle 90 000 korra. 2019. aastal jagati 
kahjude vähendamise teenuste kaudu ligi 
1 700 000 süstalt ja nõela. Kuni 2018. aastani 
oli keskuse külastajaid ja väljajagatud süstlaid 

rohkem, hilisem vähenemine tulenes andme-
baaside puhastamisest ja narkoturu muutus-
test. Kahjude vähendamise teenuste ja nende 
osana pakutavate nõustamisteenuste kasuta-
misest annab ülevaate tabel 1. 

Tabel 1. Kahjude vähendamise teenuse kasutamise statistika 2016–2019

2016 2017 2018 2019

Teenuse kasutajaid kokku (kliendikoodiga) 5608 5465 3738 3474

Teenuse kasutamise kordade arv aastas 132 325 110 636 92 562 92 297

Kahjude vähendaja nõustamiste arv 47 417 43 896 42 232 44 992

Sotsiaaltöötaja nõustamiste arv 7734 7794 8463 9420

Psühholoogi nõustamiste arv 1494 1210 1669 2587

Tervisenõustamine 6199 5837 5398 5288

Kogemusnõustamiste arv* 5945 10 283

Jagatud süstalde arv 2 070 169 1 997 158 1 680 531 1 629 477

*teenus alates 2018

Programm SÜTIK alustas Eestis tegevust 2018. 
aasta juunis osana narkootikume tarvitavatele 
inimestele mõeldud kahjude vähendamise 
teenustest. Programmis määratakse nar-
kootikume tarvitavale inimesele tugiisik, kes 
teda pidevalt toetab ja abiteenusteni suunab. 
Teenus aitab vähendada riskikäitumist ning 
parandab sõltuvusprobleemidega inimeste 
iseseisvat toimetulekut, tervist, töövõimet ja 
elukvaliteeti. 

Programmi rakendajad teevad pidevat koos-
tööd Politsei- ja Piirivalveametiga, kuna üks 
eesmärk on narkootikumide tarvitajate karis-
tamise asemel aidata neil oma käitumist 
muuta ja probleeme lahendada. 

Politsei vaatevälja sattunud inimene, kes on 
narkootikumide tarvitamise tõttu rikkunud 
avalikku korda ja kes on toimetatud kas kai-
nestusmajja või politseijaoskonda, suunatakse 
võimalusel tugiisikuteenusele. 

Harjumaal ja Ida-Virumaal on tugiisikud val-
mis väljakutsetele reageerima 24 tundi ööpäe-
vas. Tugiisik ja klient jäävad koostööd tegema 
ühe aasta jooksul alates teenuse algusest, 
kuid koostöö võib vajadusel jätkuda ka pärast 
seda. 2019. aastal alustas SÜTIKu programm ka 
Ida-Virumaal ning 2020. aasta lõpus Lääne-Vi-
rumaal. 

Programm SÜTIK – tugiisiku teenus narkootikumide tarvitajale
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