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1. EESMÄRK 
 
Mobiilse teenuse eesmärk on vastavalt kahjude vähendamise teenuse osutamise teenusekirjeldusele 
pakkuda narkootikume tarvitavatele inimestele (NTI) kahjude vähendamise teenuseid mobiilses üksuses.  
 
Kahjude vähendamise teenuse osutamine mobiilses üksuses on täienduseks kahjude vähendamise 
teenustele keskuses või väljatöö raames. Teenuse osutamise kohaks on eriotstarbeline sõiduvahend, nö 
kaubiku tüüpi buss, mis on kohaldatud ning spetsiaalse varustusega võimaldamaks kahjude vähendamise 
teenuse osutamist mobiilselt. 
 
Teenus hõlmab: mobiilset üksust (bussi), mis võimaldab narkootikume tarvitavatele inimestele esmast 
abi, mille eesmärk on: 
 

▪ jõuda nende narkootikume tarvitavate inimesteni, kes ei ole veel kahjude vähendamise vm 
sõltuvusprobleemide lahendamisele suunatud teenuse kliendid;  

▪ vähendada uimastisõltuvusega seotud kahjusid ja riske sh 
- narkootikumide tarvitamisega seonduva riskikäitumise ja süstimisel levivate infektsioonide leviku 
vähendamine 
- narkootikumide ohutum tarvitamine sh üledooside ennetamine; 

▪ pakkuda vastavalt võimalustele erinevaid tervishoiu-ja sotsiaalteenuseid, et laiendada 
integreeritud ravivõimalusi ja seeläbi suurendada sõltlaste ravisoostumust; 

▪ edastada informatsiooni olemasolevate abiteenuste kohta ja seeläbi lihtsustada ja motiveerida 
uimastisõltlaste pöördumist ravile.  
 

Mobiilne teenus on eelkõige mõeldud nendele narkootikume tarvitavatele inimestele, kellel puudub 
füüsilise, vaimse või sotsiaalse seisundi tõttu juurdepääs statsionaarsele kahjude vähendamise teenusele 
ja/või teistele abiteenustele ning kes jäävad seetõttu kõrvale neile eluliselt vajalikest teenustest. Samuti 
pakub mobiilne üksus teenuseid neile, kelle elukohas puuduvad kahjude vähendamise teenused või kes 
ühel või teisel põhjusel ei soovi statsionaarsesse keskusesse minna. Mobiilset teenust osutatakse 
paikades, kus toimub narkootikumide tarvitamine või kus liiguvad ja/või kogunevad narkootikume 
tarvitavad inimesed. 
 
 

2. MOBIILSES ÜKSUSES OSUTATAVAD TEENUSED 
 

2.1. Põhiteenused 
 
Põhiteenused on kahjude vähendamise teenuse kirjelduse peatükis 2. “Kahjude vähendamise teenused” 
nimetatud teenused ning nende raames läbiviidavad tegevused. Põhiteenuseid osutatakse klientidele 
mobiilses üksuses igapäevaselt. 
 
 Muuhulgas on põhiteenused: 

▪ esmane nõustamine; 
▪ süstalde- ja nõelte vahetus, teiste süstimistarvikute jagamine ning turvalise tarvitamise 

nõustamine (sh sekundaarne süstlavahetus); 
▪ nakkushaiguste ennetus; 
▪ seksuaaltervise nõustamine; 
▪ infomaterjalide jagamine; 
▪ kondoomide jt vahendite jagamine ning vajadusel kasutamise õpetamine; 
▪ edasisuunamine tervishoiu- ja sotsiaalteenustele; 
▪ üledooside ennetus; 
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▪ naloksooni kohta teavitamine ja nõustamine; 
▪ sotsiaalnõustamine; 

▪ kogemusnõustamine; 

▪ külmal ajal soojade jookide pakkumine ja äärmisel vajadusel ka sotsiaalasutusse viimine  

▪ esmaabi andmine.  

Teenused koostöös tervishoiuteenuse osutajaga (juhul kui mobiilse teenuse osutaja ei oma 
tervishoiuteenuse osutamise luba): 

▪ tervishoiutöötaja nõustamine; 

▪ kliendi terviseriskide hindamine (infektsioonid jt terviseprobleemid); 

▪ kliendi viimine tervishoiuasutusse (sellistes olukordades, mida ei suudeta ise lahendada);  
▪ HIV, HCV ja teiste infektsioonhaiguste suhtes testimine sh testieelne ja järgne nõustamine; 
▪ väiksemate süstimisega kaasnevate komplikatsioonide ja haavade hooldamine; 
▪ naloksooni jt ravimite väljastamine sh vajadusel ravimite viimine kliendi asukohta (nt raskes 

terviseseisundis kliendile koju), kui seda ei ole võimalik teisiti korraldada. 

Teenuseosutaja on kohustatud tegema koostööd kohaliku omavalitsusega ja nende haldusalas 
sotsiaalseid teenuseid pakkuvate organisatsioonidega, et tagada klientidele ligipääs vajalikele 
sotsiaalteenustele (nt supiköök, sotsiaalmajutus jne). Samuti on vajalik tagada koostöö teiste kahjude 
vähendamise keskustega ja tervishoiuteenuste osutajatega mobiilse üksuse tegutsemispiirkonnas 
 

 
2.2. TEENUSE ÜLDTINGIMUSED 
 
2.2.1. Mobiilse üksuse tööaeg, marsruut ja peatused 
 
Mobiilset kahjude vähendamise teenust osutatakse üle Eesti. Täpne marsruut ja peatuskohad lepitakse 
kokku teenuseosutajaga. Piirkondlikke marsruudivajadusi teenuse osas jälgitakse regulaarselt. Marsruudi 
valikul on vajalik eelnevalt kokku leppida peatumiskohad piirkondliku politsei ning omavalitsusega, 
tutvustades neile teenuste sisu, eesmärke, teenuse osutamise kellaaegu ja nädalapäevi. Nimetatud 
kontaktide puudumisel võib peatumiskohad määrata ka vaid teenuseosutaja.  
 
Mobiilse teenuse (bussi) peatumise asukohad ning lahtiolekuajad nendes kohtades, peavad olema 
fikseeritud ning klientidele peab sellekohane info jõudma läbi statsionaarse keskuse, väljatööd tegevate 
kahjude vähendamise töötajate, teiste teenuseosutajate ja/või läbi täiendavate kanalite (nt 
sotsiaalmeedia).  
 
Mobiilse üksuse asukoha määratlemisel tuleb arvestada järgmiste kriteeriumitega: asukoht peab olema 
narkootikumide tarvitajate elu-, liikumis- ja kogunemiskohtade läheduses ning kergesti (ühistranspordiga) 
ligipääsetavas asukohas.  
 

Mobiilse teenuse tööaeg lepitakse kokku võttes arvesse klientide ja piirkonna vajadusi. Graafik (päevane 
tööaeg/öösel töötamine jne) võib muutuda vastavalt klientide vajadustele ja näiteks erakorraliste 
sündmuste (üledooside sagenemine mõnes piirkonnas), aga ka ilmastikuoludele jm tõttu.  

 

Teenust pakutakse igal kalendripäeval (k.a. riigipühad). Mobiilse teenuse osutamise kellaajad ja täpsed 
asukohad (sh täpne piirkond, tänava nimi) planeerib kahjude vähendamise teenuse juht koostöös 
meeskonnaga ning kooskõlastab need Tervise Arengu Instituudiga, võttes arvesse klientide vajadusi, 
piirkondlike statsionaarsete keskuse vastuvõtuaegu ja väljatöö graafikuid.  
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2.2.2 Mobiilse üksuse personal 
 
Teenuseosutaja ülesanne on leida pädevad töötajad kahjude vähendamise teenuse osutamiseks mobiilses 
üksuses. Miinimumnõue teenuse osutamisel on 2 töötajat, kellest üks on kahjude vähendaja ja teine 
kogemusnõustaja. Sh üks töötajatest täidab autojuhi ülesandeid või kaasatakse autojuht kolmanda 
isikuna. Kolmanda isikuna kaasatakse vajadusel, kas psühholoog, sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja ja/ või 
vabatahtlik, tulenevalt teenuste pakkumise iseloomust. 
 
Mobiilses üksuses osutavad teenust järgmised töötajad: 

▪ 1 kahjude vähendaja, kes on tööl mobiilse kahjude vähendamise teenuse pakkumise ajal; 

▪ 1 kogemusnõustaja, kes on tööl mobiilse kahjude vähendamise teenuse pakkumise ajal; 

▪ 1 sotsiaaltöötaja; 

▪ 1 psühholoog; 

▪ 1 tervishoiutöötaja; 

▪ teenuse juht, kes koordineerib teenust. Teenuse juht võib täita ka kahjude vähendaja, 
kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja või psühholoogi ülesandeid, kui tal on selleks 
vastav kvalifikatsioon.  

 
Teenuse juht: 

▪ jälgib, et teenuse kasutajate õigused ja kohustused oleksid tagatud; 

▪ tagab meeskonna sujuva koostöö, sh vastutab töötajate superviseerimise eest; 

▪ jälgib, et töötajate õigused oleksid tagatud vastavalt tööõigusalastele õigusaktidele; 

▪ järgib kahjude vähendamise teenusekirjelduses kehtestatud normide ja juhiste täitmist; 

▪ vastutab aruannete ja kokkuvõtete koostamise eest; 

▪ tagab patsientide õiguse nende isikuandmete puutumatusele ja kaitsele;  

▪ teeb ettepanekuid ja ajakohastab vahendeid, mis parandaksid teenuse pakkumise kvaliteeti 

▪ täidab oma väljaõppele vastavaid ülesandeid;  

▪ teeb koostööd Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguse ja narkomaania ennetamise keskusega 
(NNEK); 

▪ teavitab viivitamata Tervise Arengu Instituudi NNEK vahejuhtumitest ja/või eriolukordadest, mis 
ülesannete täitmise käigus tekivad ning mõjutavad teenuse osutamist.  

Kõigil mobiilse üksuses töötajatel, peab olema vähemalt aastane töötamise kogemus inimestega, kes 
tarvitavad narkootikume 
 
 

2.3 Mobiilse üksuse ruumiplaan ja töövahendid 
 

2.3.1 Sõiduk ja varustus 

Tervise Arengu Instituut tagab alates teenuse pakkumise alustamisest sõiduki olemasolu, mis on 
varustatud teenuse osutamiseks vajaliku statsionaarse sisustusega. Sõidukiga saab sõita B kategooria 
juhiluba omav isik. Bussile on lubatud paigaldada teenuseosutaja logo vm kirje, kuid bussi välisilme peab 
jääma tagasihoidlikuks ja soliidseks. 
  
Sõidukil on koos juhiistmega kolm turvavööga varustatud istekohta ning sõiduk on jagatud kolmeks eri 
otstarbega osaks (vt Joonis 1). 
 

- Autojuhi koht 
- Kabinet 
- Kliendiruum 
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Kabineti ja juhiruumi osa vahel on sein, mis tagab visuaalse vaatlusevõimalus salongi tagaossa, ning on 
tagatud ühendus kõikide bussi osadega. Kabinetil on küljeuks, mis avaneb väljapoole siinidel ja on 
seestpoolt lukustatav. Küljeuksel on ava, mille kaudu on võimalik teostada süstlavahetust (nt õhtu või 
öötundidel). 
 
Kabinet on eelkõige mõeldud klientide nõustamiseks ja vajalike töövahendite hoiustamiseks. Kabinetis on 
statsionaarselt olemas: töölaud, töötool, sahtliboksid, tarvikute hoiustamise kapp, nagi riiete 
hoiustamiseks, ühekordsete salvrätikute hoidja, desinfitseerivate vahendite hoidja klapptool, mööblisse 
integreeritud külmik ja seif ja valmisolek häirenupu paigaldamiseks. 
 
Kliendiruum on mõeldud erinevate kahjude vähendamise ja tervishoiuteenuste pakkumiseks. Klientide 
konfidentsiaalsuse tagamiseks on  kliendiruumi võimalik eraldada kabinetist kardinaga. See võimaldab  
ühel töötajal teostada süstlavahetust  ning teisel töötajal samaaegselt teostada bussi teises osas teiste 
klientide nõustamist või testimist. Seejuures on oluline, et töötajad järgiksid kõiki kahjude vähendamise 
teenusekirjelduses välja toodud turvalisuse nõudeid. 

Kliendiruumis on statsionaarselt olemas: pink patsiendile (pingi pikkus võimaldab vajadusel kliendil pikali 
heita), klapptool, töötasapind, mille all on lukustatav kapp (millesse on võimalik paigutada 
jäätmekonteiner, ühekordsete salvrätikute hoidja, desinfitseerivate vahendite hoidja, sahtliboksid, kapid 
tarvikute hoidmisseks, veeaparaat (soe ja külm vesi), reklaamriiul trükiste hoiustamiseks ja magnettahvel. 
Kliendiruumis on ka välisuks sõiduki tagaosas, mida saab patsient avada väljast ja töötaja seest. 

Lisaks statsionaarsele sisustusele peavad mobiilses üksuses olema:  

• arvuti;  

• internetiühendus; 

• mobiiltelefon; 

• infomaterjalid ja jagatavad vahendid (kondoomid, rasedustestid jm); 

• steriilsed süstlad, nõelad jm süstimisvahendid; 

• kasutatud süstalde ja nõelte kogumiseks konteiner; 

• esmaabivahendid sh naloksooni komplekt; 

• joogivesi; 

• infektsioonhaiguste kiirtestid; 

• soe tekk, paberrätikud ja koristusvahendid 
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Joonis 1. Sõiduki siseplaan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


