
6. peatükk. 
Skriining, riskihindamine, 
edasisuunamine ja järeltegevused



„Vägivallast rääkides küsime me üldiselt ka sõltuvusainete 

kohta, sest väga sageli on LSV all kannatanud naistel 

sellega kokkupuuteid. Küsime selle pärast, et saaksime 

Sulle pakkuda võimalikult tõhusat tuge. Üheltki teenuselt 

Sind selle pärast kõrvale ei jäeta.“

Näide SP-
teemalise 
vestluse 
alustamiseks



• Kui palju alkoholi sa ütleksid, et sa tavaliselt päevas 

jood?

• Milliseid aineid sa veel tarvitad?

• Kas alkohol või teised ained aitavad sul olukorraga toime 

tulla?

• Kuidas partner su alkoholi või ainete tarvitamisse 

suhtub? Kas ta kasutab seda kuidagi sinu vastu ära? Kas 

tunned mõnikord, et ta avaldab sulle survet aineid 

tarvitada? Kui jah, siis räägi palun mõnest korrast, kui ta 

kas survestas sind või kasutas su sõltuvusainete 

tarvitamist sinu vastu? 

Tavapärased 
küsimused



• Kuidas te partneriga omavahelisi konflikte lahendate?

• Mida partner sellest arvab, et sa aineid tarvitad?

• Kas partneri sõnad või teod on sind mõnikord 

hirmutanud?

• Kas vaidlus on mõnikord viinud löömise, sakutamise, 

tõukamiseni?

• Kas partner on sind seksima sundinud, kui sa ei tahtnud?

• Kas keegi raskendab sul meie teenuste kasutamist?  

Tavapärased 
küsimused LSV 
skriinimisel



Aruteluküsimused: 

Rääkige mõnest korrast, kui avastasite, et klient kannatab teise probleemi all –

LSV spetsialist avastas SP ja SP spetsialist avastas LSV olemasolu. 

Kuidas see selgus? 

Milliseid küsimusi te esitasite? 

Kas tundus, et teil on oskused neid teemasid kliendiga arutada? 

Kas teise valdkonna spetsialist oskab konkreetse olukorra kohta oma 

teadmiste baasil nõu anda? 



• Kas vägivald on viimase aasta jooksul sagenenud?

• Kas viimase aasta jooksul on vägivalla iseloom 

muutunud, midagi lisandunud?

• Kas vägivalla tagajärjed on viimase aasta jooksul 

raskemaks muutunud?

• Kas vägivallatseja on ähvardanud sind tappa?

• Kas ta on laste vastu vägivaldne olnud? Kuidas?

• Kas ta on väljaspool kodu ka vägivaldne?

Tavapärased 
küsimused LSV 
riskide 
hindamisel



Aruteluküsimus: 

Kuidas muutuvad kannatanu turvalisusega seotud vajadused ja 

võimalused, kui muutub tema sõltuvusainete tarvitamine?



• Kuidas sa alkoholi/narkootikume tarvitad? 

• Kas miski võib seejuures sulle ohtlik olla? Nt 

süstla/nõela jagamine, mälukaotuseni joomine, 

erinevate ainete üheaegne tarvitamine?

• Kas sul on ette tulnud üledoosi või mälukaotust?

• Kas on keegi, kes laste järele vaatab, kui sa tarvitad? 

Tavapärased 
küsimused SP 
riskide 
hindamisel



Aruteluküsimused järeltegevuste kohta: 

● Milline seis teil praegu järeltegevustega on? Kas on konkreetseid kliendirühmi, kellega 

järeltegevusi teete? Miks te järeltegevusi teete? 

● Kas järeltegevused on ametlik osa teie tööst? Kuidas seda tehakse? Kui tihti te kliendiga 

järeltegevuste käigus kontakteerute?

● Millistel asjaoludel hilisem kontakt häiritud on või katkeb? 

● Kas hilisema kontaktihoidmisega võib kaasneda riske/ohtusid – kliendile, spetsialistile?


