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1. SSSSISSEJUHATUSISSEJUHATUSISSEJUHATUSISSEJUHATUS    
Meie huvi kriminaalkohtusüsteemi ja uimastitarvitajate hulgas tervislike 

eluviiside edendamise küsimuse vastu tuleneb meie osalemisest Euroopa 
võrdne-võrdsele projektis (EPSP), mis algas 1993. aastal. Projekt keskendub 
võrdväärsete toetuse arendamisele kui meetmele, mis aitab vähendada riske 
veenisüstivate uimastitarvitajate (IDU) kogukondades erinevates EL 
liikmesriikides. Projekti toetas rahaliselt Euroopa Komisjoni narkootikumide 
vastu võitlemise programm. Projekti eesmärk oli innustada professionaalseid ja 
vabatahtlikke narkoteenistusi ning vangide ja uimastitarvitajate organisatsioone 
kasutama võrdväärsete toetust uimastitarvitamisest põhjustatud kahjude 
vähendamise strateegia osana (Trautmann 1995). EPSP kolmas faas algas 
1996. aasta novembris. Projekti viimane faas hõlmas võrdväärsete toetuse 
arendamist süstivate uimastitarvitajate hulgas osana riskide vähendamise 
strateegiast Saksamaa, Iirimaa, Itaalia ja Portugali vanglates (Verpalen ja 
Trautmann 1997a ja 1997b). Pilootprojekt kinnitas meie arusaama, et vanglas 
viibivatele uimastitarvitajatele on vaja riske vähendavaid sekkumisi ja tervislike 
eluviiside edendamist ning et vanglad etendavad nende tegevuste 
korraldamisel olulist rolli (Stöver ja Trautmann 1998, Stichting Mainline 1997).  

Selle projekti raames vanglates organiseeritud tegevused avasid meie 
silmad, näidates õigussüsteemi potentsiaali tervislike eluviiside edendamisel 
uimastitarvitajate hulgas. Seetõttu töötasime välja uue projekti – 
‚Kriminaalkohtusüsteemis uimastitarvitajate seas terviseedenduse 
propageerimine’ – mis sisaldas, lisaks selle käsiraamatu kirjutamisele, ka 
ülevaate koostamist headest kogemustest erinevates kriminaalõigussüsteemi 
osades ning rahvusvahelise konverentsi ‚Kriminaalkohtusüsteemis 
uimastitarvitajate seas terviseedenduse propageerimine’ korraldamist, mis 
toimus 22. - 25. novembril 2000 Saksamaal Hamburgis. Konverents toimus 
koos neljanda Vanglate narko- ja HIV/AIDS teenistuste Euroopa konverentsiga, 
mille korraldas Cranstoun Drug Services (Cranstouni narkoteenistus, London, 
Suurbritannia). 

Nagu ka teised ülevaated, näitas ka see ülevaade, et on olemas terve rida 
võimalusi vanglates tervislike eluviiside edendamiseks. Siin on erinevate 
elukutsete esindajatel oluline osa: vanglapersonal üldiselt, vanglate 
tervishoiutöötajad ja kriminaalhooldusametnikud. Lisaks saavad kaasa aidata 
ka ühiskondlikud teenused uimastitarvitajad. Narkoraviteenuste töötajad saavad 
osaleda vanglapersonali koolitamisel. Uimastitarvitajad saavad ka ise olulist rolli 
mängida, toetades oma kaaslasi ja aidates neil ohutumalt käituda. 
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Paljude vanglates terviseedenduse võimaluste hulgas oleme hõlmanud 
alljärgnevad meetmed: 

� Uimastivaba ravi on tõenäoliselt kõige tavalisem uimastitarvitajatele 
mõeldud terviseprogramm vanglates. Samuti on seda programmi kõige 
põhjalikumalt hinnatud. Siiski on mõõdetud tulemused, mis on seotud 
vangide abistamisega uimastivaba seisundi saavutamisel ja säilitamisel, 
näidanud suurt kõikumist, ulatudes hinnangust ‚päris mõjus’ (Inciardi 1993) 
kuni hinnanguni ‚praktiliselt ilma mõjuta’ (Schippers ja van der Hurk 1998). 
Reeglina ‚imporditakse’ vanglatesse kogemused ning vahel isegi 
vanglaväliste tegutsevate raviprogrammide personal. 

� Olemas on ka üldisemaid tervisehariduse programme, mille üheks 
näiteks on Hollandi programm ‚Kõik on kontrolli all’. See on 
koolitusprogramm vangidele, kellel on narkootikumide tarvitamise kogemus 
ning see ei keskendu esmajärjekorras vajadusele täielikult lõpetada 
uimastite tarvitamine.  Selle programmi käigus õpetatakse osavõtjatele viise, 
kuidas vähendada narkootikumide tarvitamisega seotud riske, ning 
strateegiaid, mis aitavad neil ohjata oma uimastitarvitamist pärast vanglast 
vabanemist. Üheteistkümne koolitussessiooni jooksul õppivad inimesed 
võtma vastu narkootikumide tarvitamisega seotud otsuseid (milliseid 
uimasteid ma tahan tarvitada ja millisel viisil?) ning nad õpivad seadma 
eesmärke ja piire ning välja töötama strateegiaid, mis aitavad neil oma 
eesmärke saavutada. Samuti käsitleb programm terviseharidust laiemalt, 
sealhulgas psühhosotsiaalseid aspekte, sotsiaalseid oskusi jne. (Blekman ja 
van Emst 1997). 

� Asendusnarkootikumi programme (näiteks metadooniprogramme) 
on erinevates riikides rakendatud kas võõrutusnähtuste raviks 
(detoksifikatsioon) või säilitusravi programmina (Dolan ja Wodak 1996; 
Keppler/Stöver 1998). 

� Kahjude vähendamise programmide eesmärgiks on piirata nii palju 
kui võimalik narkootikumide tarvitamisega seotud terviseriske. Kahjude 
vähendamise programmide teemaks on: ‚Kui te tarvitate vanglas 
narkootikume, siis tehke seda nii ‚ohutult’ kui võimalik!’ Tarvitajatele 
mõeldud praktiline tugi on kohandatud uimastitarvitaja individuaalsete 
vajaduste ja võimalustega. Need programmid võivad hõlmata alljärgnevaid 
aspekte: 

� Süstalde jagamist rakendati mitmetes Šveitsi, Saksamaa ja 
Hispaania vanglates, esmalt eksperimendi korras (Stöver 2001) ja 
hiljem regulaarse teenusena. 

� Kloori jagamine süstalde puhastamiseks on lubatud mitmetes 
vanglates erinevates riikides (Dolan 1995). 

� Võrdväärsete toetus (teiste narkomaanide toetus) (vaadake ülalt)
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� Teabe andmine või koolitus enne vabanemist, ettevalmistamaks vange 
toime tulema riskidega, mis ohustavad neid pärast vabanemist (informatsioon 
kõrgendatud üledoosi saamise ohu kohta pärast vanglast vabanemist, 
ohutuma süstimise kohta jne) on teenus, mida pakutakse mitmetes riikides. 

See käsiraamat kirjeldab, mida saab teha narkootikumide tarvitamisega seotud 
terviseriskide vähendamiseks vanglates. Oleme koondanud käsiraamatusse 
mitmete selles valdkonnas elluviidud projektide tulemused. Lisaks 
põhitõdedele narkootikumide, narkootikumide tarvitamise, nakkushaiguste ja 
riskide vähendamise strateegiate kohta, sisaldab käsiraamat personalile ja 
vangidele mõeldud koolitusseminaride mooduleid. 

1 KÄSIRAAMATU KOOSTAMINE 

Käsiraamat on eelkõige mõeldud tervishoiuteenuste professionaalsetele 
töötajatele, kes töötavad kas vanglates või väljaspool vanglaid. Nad võivad olla 
nii riiklike asutuste kui ka valitsusväliste organisatsioonide ametnikud. Nende 
rühmade eeliseks vangidega töötamisel on konfidentsiaalsuse hoidmise 
võimalus. Lisaks saavad sotsiaaltöötajad, vanglaametnikud, võrdväärsete 
liidrid või vangid kasutada seda raamatut praktilise teabe saamiseks. See on 
kirjutatud õppekavana, mis keskendub küsimusele:  millist informatsiooni tuleb 
erinevatel ajahetkedel jagada? Kuidas ja kes seda peab tegema? Nendele 
küsimustele vastamine tähendab seda, et vanglates töötades ei ole oluline 
mitte ainult vorm ja sisu, vaid meeles tuleb pidada ka organisatsioonilisi ning 
metodoloogilisi küsimusi. Meie keskne teema on vangide ja vanglapersonali 
riskiolukorrad. Need erinevad riigist riiki, vahel ühe riigi, piirkonna või linna 
piires isegi vanglast vanglasse. 

Seega oleme püüdnud koostada käsiraamatut, mida saab kasutada tervislike 
eluviiside edendamiseks ning mida on võimalik kohandada erinevates riikides 
asuvate vanglate erivajadusi ning olukorda silmas pidades. Me oleme kindlad, 
et sellele võib lisada palju kasulikku informatsiooni, integreerides vangide ja 
terviseedendusprojektidega töötavate vanglaametnike kogemusi. 

Käsiraamatu peamised eesmärgid on: 
� Tõsta teadlikkust narkootikumide tarvitamisega seotud 

terviseprobleemidest ning narkootikumidega seotud nakkushaigustest 
� Algatada ja toetada diskussiooni riskide vähendamise teemal vastuseks 

nendele terviseprobleemidele 
� Anda juurde teadmisi, oskusi ning aidata probleemidest aru saada ning 

julgustada nii vangide kui personali positiivset suhtumist riskide 
vähendamisele suunatud tegevustesse 

� Levitada erinevatel viisidel tervise edendamisega seotud informatsiooni 
� Ergutada ja toetada nii vangide kui ka vanglapersonali riskide 

vähendamisega seotud tegevuste elluviimist 



 

 

 

4 

 
Selleks et neid eesmärke saavutada, sisaldab käsiraamat ka 
vanglaametnikele vajalikku informatsiooni tervise ja ohutusega seotud 
aspektide kohta töökohal, narkootikumide, sõltuvuse, nakkushaiguste ja 
vajalike teenuste kohta. Vangide jaoks oleme käsiraamatusse lisanud 
informatsiooni vanglas esinevate riskiolukordade ning ohtlike tingimuste 
kohta. Me anname tehnilist ja organisatoorset nõu, kuidas püstitada teatud 
teemasid ning kuidas algatada riskide vähendamisele suunatud tegevusi 
vanglakontekstis. Me tutvustame konkreetseid meetodeid, mis õpetavad 
jõudma sihtrühmadeni ja nendega töötama. Me lisasime käsiraamatusse ka 
töölehti, kuhu on kirja pandud kesksed teemad ja küsimused, mida saab 
kasutada rühmatööde või individuaalsete nõustamiste läbiviimiseks. Lõpuks 
lisasime ka ülevaate asjakohasest kirjandusest ning erinevate riikide oluliste 
asutuste ja organisatsioonide aadresside nimekirja. 

Siiski ei suuda selline käsiraamat katta kõiki riskide vähendamisega seotud 
teemasid. Meie jaoks oli valikute tegemine möödapääsmatu. Me piirdusime 
käsiraamatus riskide vähendamise teema käsitlemisega. See tähendab 
seda, et me ei käsitle näiteks mõningaid olulisi psühhosotsiaalseid 
teeemasid, nagu toimetulek vägivalla tagajärgedega, sealhulgas seksuaalse 
vägivalla, nagu väärkohtlemine ja vägistamine, tagajärgedega. Asjaolu, et 
me peame neid probleeme riskide vähendamise teemast väljaspool 
olevateks, ei tähenda loomulikult seda, et nendele ei tuleks tähelepanu 
pöörata. Ning kui te nendega kokku puutute, peaksite te proovima leida 
nendele vangidele sobivat abi ning ravi. Siiski peaksite ka meeles pidama, et 
vangla ei ole kindlasti raviasutus. Psühholoogilise abi ja ravi võimalused 
ning tingimused on vanglates tavaliselt üpris piiratud. See peab eriti paika 
ühiskondlike teenuste töötajate suhtes, kelle ülesanne on kaasa aidata 
riskide vähendamisele. Nendel töötajatel ei ole tavaliselt piisavalt aega, 
asjakohast koolitust või õigust tegeleda sellist tüüpi eriteadmisi vajavate 
probleemidega.  

Teiseks hoiatame, et see käsiraamat keskendub ennekõike individuaalse 
käitumise muutmisele. Siiski peame endastmõistetavaks, et struktuurilised ja 
institutsionaalsed muudatused on eelduseks tervisliku keskkonna loomisele 
ning individuaalse tervisekäitumise toetamisele. Seega me väidame, et seda 
tasandit tuleks alati samaaegselt käsitleda. 

Me ‚testisime’ selle käsiraamatu osi 2001. aasta kevadel Torinos (Itaalia) ja 
Dublinis (Iirimaa), arutledes käsiraamatu käsikirja vangla juhtide, personali 
ning ühiskondlike tervishoiutöötajatega. Seda tehti koostöös 
partnerorganisatsioonidega, kes osalevad Euroopa võrdne-võrdsele toetuse 
projekti vanglaid puudutavas osas.  

Veelgi enam, selle käsiraamatu erinevaid osi kommenteerisid erinevad 
eksperdid ning aitasid nende kirjutamisele kaasa (vaadake kaasautorite 
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nimekirja). Teie käes olevasse käsiraamatu lõppversiooni on lisatud kõikide 
nende inimeste abivalmis tähelepanekud ning kriitilised märkused. 

Lõpetuseks, käsiraamatu venekeelne versioon on ettevalmistamisel koostöös 
Moskvas asuva fondiga AIDS Foundation East West, mis on Arstid Üle Piiride 
-Holland (Moskva) (Médécins sans Frontières - Holland (Moscow)) järeltulija. 

2 VANGLAD, MEDITSIINILINE ABI JA NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE 

Euroopas läbiviidud uuringus, mis käsitles vanglas tekkivaid terviseprobleeme, 
tõi Tomasevski (1992) välja kolm peamist probleemvaldkonda: ainete 
kuritarvitamine, vaimne tervis ja nakkushaigused. Need probleemvaldkonnad 
on omavahel tihedalt seotud. Enamikus Euroopa vanglates on narkootikumide 
tarvitamine muutunud oluliseks probleemiks. Narkootikumide tarvitamisega 
seotud terviseprobleemid on seotud vanglates kehtestatud kolmekordse 
narkootikumide keeluga. Narkootikumid on keelatud, narkootikumide 
tarvitamine on keelatud (uriinianalüüsid, kontrollimaks narkootikumide 
tarvitamist, kuuluvad mitmete Euroopa vanglate tavapraktikasse ning 
positiivne analüüs toob sageli kaasa täiendava karistuse) ning puuduvad 
spetsiaalsed ruumid, kuhu vangid saaksid minna ja kus nad saaksid 
narkootikume tarvitada (mis riikides näiteks nagu Saksamaa, Šveits ja Holland 
vastandub järjest enam olukorrale väljaspool vanglat; see olukord ei kehti siiski 
mõnedes riikides, näiteks nagu Suurbritannias, Prantsusmaal, Iirimaal jne). 
Viimane aspekt tähendab seda, et vanglas praktiliselt puudub ‚privaatne’ ruum. 
Enamikus riikides tuleb kambrit jagada teiste kaasvangidega, ‚avalikud’ ruumid 
on mõeldud kõikidele vangidele kasutamiseks. See toob paratamatult kaasa 
stressi tekkimise, eriti kui tegeletakse narkootikumide manustamiseks 
ettevalmistamisega. Eiratakse hügieenilisi ettevaatusabinõusid, millega 
kaasneb võimalik risk nakatuda HIV-i või hepatiiti. Pärast vanglast vabanemist 
on narkootikumide süstimise taasalustamisel üledoosi risk äärmiselt 
kõrge(Seaman/Brettle/Gore 1998). 

Narkootikumide süstimine vangistuses suurendab nakkushaiguste, näiteks 
nagu HIV/AIDS, hepatiit, sugulisel teel levivad haigused või tuberkuloos, 
levimise riski. Nende haiguste levik uimastitarvitajatelt laiemale kogukonnale 
on tõenäoline ning see kujutab endast tõsist ohtu rahva tervisele, kuna 
vanglad ei ole isoleeritud reaalsus. Suur ning mõnedes riikides kiirelt laienev 
nakkushaiguste levik vangide hulgas näitab selgelt, et vangide (ja 
vanglatöötajate) tervis muutub üldise rahva tervise säilitamisel kasvavaks 
probleemiks. Siin mängib olulist osa suur vangide, kes sageli kannavad 
lühiajalisi karistusi, voolavuse määr. 
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Lisaks aitavad eelpoolnimetatud nakkushaiguste leviku kiirenemisele 
vanglates kaasa allpool loetletud tegurid: 

� Ülerahvastatus, alatoitumus või väär toitumine ning halvad 
hügieenitingimused. 

� Fakt, et vangid kuuluvad sageli vaestesse, puudustkannatavatesse 
ning marginaliseeritud elanikkonna gruppidesse, kes on eriti halvasti 
kaitstud HIV-i ja tuberkuloosi nakatumise vastu. 

� Fakt, et vangistus piirab paljudes riikides juurdepääsu 
ennetusvahenditele ja meditsiinilisele abile võrreldes ühiskonnas 
olevate üldiste standarditega. 

� Fakt, et riskikäitumine, näiteks nagu narkootikumide süstimine ning 
vangide vaheline seks, eksisteerib ja süstivad uimastitarvitajad 
moodustavad paljudes riikides suure osa vangidest (vaadake ka 
WHO/UNAIDS Euroopa ühisseminar 1997). 

 
Vanglasüsteemi sisenevad uimastitarvitajad on sageli sõltuvuses mitmest 
narkootikumist ning neil on tõsised terviseprobleemid, st võõrutusnähud, 
nakkushaigused ning probleemid vaimse tervisega. Nakkushaiguste nagu 
HIV/AIDS või A-, B- ja C-hepatiit esinemissagedus vanglates on sageli 
kõrgem kui rahvastiku hulgas üldiselt. Vangisoleku ajal esmakordselt 
narkootikumide tarvitamist alustanud vangide osakaal vangide hulgas on 
suhteliselt kõrge. Vastavalt Iirimaal hiljuti avaldatud uuringu tulemustele 
alustas rohkem kui üks vang viiest narkootikumide süstimist vanglas 
(Houston 2000). 

Vangla meditsiiniline ja turvapersonal peavad tegelema nende 
narkootikumidega seotud probleemidega, samas kui probleemide põhjused 
jäävad tavaliselt nende haardeulatusest kaugele välja. Veelgi enam, 
asjakohane reageerimine vanglas esinevatele terviseprobleemidele on 
sageli väljaspool vanglapersonali ja administratsiooni vastutust (ja võimet) – 
vanglad ei ole mitte mingil juhul raviasutused. 

Kuid nii vange kui vanglapersonali ohustavad sarnased terviseriskid (st 
juhuslik nõelatorke vigastus kambrite läbiotsimisel) ning seega on neil 
elutähtis ühine huvi vanglate tervise- ja turvameetmete vastu (vt II 8.3.). 

Olulised erinevused on ka selles, milliseid tervishoiumeetmeid erinevate 
riikide vanglates rakendatakse. Kõikides, välja arvatud kahes EL liikmesriigis 
on arstiabi osutamine Justiitsministeeriumi haldusalas. Prantsusmaa ja 
Itaalia on ainsad riigid, kus arstiabi osutamise eest vanglates vastutavad 
ühiskondlikud tervisteteenistused. Lisaks on riikidel põhimõtteliselt erinevad 
lähenemised narkootikumide tarvitamisse vanglates. Enamikus riikides 
pannakse rõhku varustamise vähendamisele. Nõudluse vähendamine 
piirdub tavaliselt uimastivaba raviga. See lähenemine sobib käsitlusega, et 
vangla ülesanne on valmistada vange ette eluks ilma seaduserikkumisteta, 
sest paljudes riikides on illegaalsete ainete tarvitamine kriminaalkuritegu. 
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Samas kui ühiskonnas on viimase kümne aasta jooksul riskide vähendamise 
meetmeid edukalt rakendatud, on uimastivaba eluviis vanglates siiski valdavalt 
tulevikuperspektiiv. Riskide vähendamise strateegiaid, mida kasutatakse 
väljaspool vanglaid, arvatakse sageli õõnestavat meetmeid, mida kasutatakse 
narkootikumide vanglasse jõudmise piiramiseks. Neid meetmeid peetakse 
sageli väljakutseks kinnipidamisasutuste uimastivaba elustiili poliitikale ning 
ohuks vangla turvalisusele. Narkootikumide tarvitamisega seotud terviseriske 
peetakse üldiselt tähtsuselt teisejärgulisteks. Siiski oleks õigem, kui 
narkootikumide tarvitamist peetaks millekski selliseks, mida tuleks vältida, kuid 
kui see esineb – ning seda tundub enamikus Euroopa vanglates üpriski 
sagedasti esinevat – siis tuleks vältida kahju, mida see tekitab tarvitaja enese 
ning tema kaasvangide ja personali tervisele. Vangidel ei tohiks vanglast 
lahkudes olla muid terviseprobleeme kui need, mis neil olid vanglasse tulekul – 
seisukoht, mida selgelt toetab ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO).  

Vastavalt WHO hinnangutele ja EMCDDA poolt antud informatsioonile 
moodustavad uimastitarvitajad terves Euroopas vangide hulgas olulise rühma. 
Kuigi erinevate Euroopa riikide poolt esitatud andmed erinevad oluliselt, võib 
eeldada, et umbes 15 – 50% Euroopa 350 000 vangist tarvitavad 
narkootikume või tarvitasid narkootikume minevikus. Vangide voolavuse määr 
on kõrge, süsteemi läbib igal aastal 180 000 – 600 000 uimastitarvitajat. See 
fakt mõjutab paratamatult elu Euroopa karistusasutustes. „Tõenäoliselt ei ole 
ühiskonnas ühtegi institutsiooni, mis tunnetaks, et narkootikumide sissevool on 
muutunud keskseks teemaks, domineerivaks teguriks vangide omavahelistes 
suhetes ning vangide ja personali vahelistes suhetes. Paljud turvameetmed on 
suunatud narkootikumide tarvitamise ning narkokaubanduse ohjamiseks 
vanglasüsteemis.” (Kingma/Goos 1997, lk. 5). 

Nakkushaiguste, eriti HIV/AIDS-i levik vanglasüsteemis viisid WHO-poolsete 
jõupingutusteni töötada välja juhtnöörid HIV/AIDS-iga tegelemiseks vanglates . 
WHO juhtnöörid avaldati 1993. aastal ning alates sellest ajast on need aluseks 
poliitikate väljatöötamisel selles valdkonnas. Juhtnöörid ennetavate meetmete 
kohta juhivad tähelepanu sellele, et vanglates tuleks rakendada samu 
meetmeid, mida rakendatakse ühiskonnas üldiselt. „Riikides, kus kloor on 
ühiskonnas süstivatele narkomaanidele kättesaadav, tuleks vanglates, kus 
peetakse kinni süstivaid narkomaane või kus toimub tätoveerimine või naha 
augustamine, muuta kättesaadavaks lahjendatud kloor (näiteks 
naatriumhüpokloriidi lahus) või mõni muu mõjus viirusi hävitav aine koos 
konkreetse detailse juhendiga, kuidas süstimistarbeid puhastada. Riikides, kus 
puhtad süstlad ja nõelad on ühiskonnas muudetud süstivatele narkomaanidele 
kättesaadavateks, tuleks kaaluda puhaste süstimistarvikute kättesaadavaks 
tegemist ka kinnipidamisperioodil ning vabastamisel nendele vangidele, kes 
seda soovivad.” (WHO 1993).  
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Sellest rahvusvaheliselt tunnustatud võrdsusprintsiibist - nimelt ideest, et 
tervishoiumeetmeid, mida on edukalt rakendatud väljaspool vanglat, tuleks 
rakendada ka vanglas - lähtuvalt tundub olevat vajalik vaadelda asju kahest 
vaatenurgast – vangla sees ja väljaspool vanglat. See tähendab seda, et 
vanglate narkoteenistusi peaks tajuma osana ühiskondlikest 
narkoteenistustest, mis põhinevad regionaalse või rahvusliku narkopoliitika 
standarditel. See on peamine lähenemine, mida rakendatakse meie 
käsiraamatu kõikidel tasemetel. 

Siiski tuleks meeles pidada, et täielikku võrdsust väljaspool vanglat oleva 
olukorraga ei ole võimalik saavutada. Ühiskonnas pakutavate teenuste 
infrastruktuur on märksa enam diferentseeritud. Väljaspool vanglat on 
tagatud anonüümsus ning seda on lihtne korraldada (näiteks mis puudutab 
HIV teste), osalemine on vabatahtlik ning tarvitajatel on (suhteline) 
valikuvabadus erinevate ühiskondlike narkoteenistuste vahel – tingimused, 
mida vaevalt kunagi saab vanglas kui ‚totaalses institutsioonis’ ellu viia.  Siin 
on neid elementaarseid eeltingimusi (st konfidentsiaalsust) sageli keeruline 
täita, kuigi ametlikult võib selleks olla jõupingutusi tehtud. Paljud HIV 
analüüside tegemise ja HIV-i tõkestamise aspektid ei ole seetõttu 
võrdväärsed nendega, mis on kättesaadavad ühiskonnas (O’ Brien/Stevens 
1997). Seega tundub endiselt, et oleme kaugel WHO juhtnööride 
rakendamisest, hoolimata sellest et vajadus selle järele muutub järjest enam 
ilmsemaks: „Valitusustel ja vanglaametkondadel lasub moraalne ja seaduslik 
vastutus tõkestada HIV nakkuse levikut vangide ja vangla töötajate hulgas 
ning ravida juba nakatunuid. Samuti on neil kohustus tõkestada HIV-i levikut 
ühiskonnas. Vangid on ühiskond. Nad tulevad ühiskonnast, nad lähevad 
sinna tagasi. Vangide kaitsmine tähendab meie ühiskonna kaitsmist.” 
(Kingma/Goos 1997, lk. 7). 

See võrdsuse põhimõte on võrdlemisaluseks käsiraamatu põhiteemaks 
olevatele riskide vähendamise tegevustele. Enamikus EL liikmesriikides on 
väljaspool vanglaid erinevaid riskide vähendamise tegevusi: metadooni 
detoksifikatsioon ja säilitusravi; nõelavahetusprogrammid; koolitusseminarid 
turvalisema seksi, ohutuma uimastitarvitamise ja ohutuma töö teemadel; tugi 
uimastitarvitajate organisatsioonidele, uimastitarvitajate integreerimine 
teabeüksuste töösse jne. Seda tüüpi toetus, mis on mõeldud 
narkootikumidega seotud kahjude vähendamiseks, peaks osana laiemast 
terviseedendusest olema kättesaadav ka vanglates. 
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Seksiga seotud probleemid vanglates on väga sarnased eelpoolmainitud 
narkootikumide tarvitamisega seotud probleemidega. Seks on tabu, eriti 
meessoost vangide hulgas. Kuid täpsel nii, nagu kinnipidamisasutused ei ole 
uimastivabad piirkonnad, ei ole nad ka seksivabad. Seksuaalsuhted 
kaasvangide vahel esinevad erinevatel viisidel. Teoreetiliselt on kondoomid 
kättesaadavad enamikus vanglates, vahel isegi tasuta, kaitseks sugulisel teel 
levivate haiguste eest. Siiski näitab praktika, et neid ei ole väga lihtne kätte 
saada, vähemalt mitte ilma riskita, et asjaga seotud inimene saab endale külge 
potentsiaalse ,homoseksuaali’ häbimärgi (tunnus, mis alandab inimese 
staatust vangide subkultuuris ning hierarhias). Mõnedes vanglates tuleb 
kondoome tellida vangla kauplusest. Teistes tuleb korralda võimalus minna 
arsti või sotsiaaltöötaja juurde, selleks et saada kondoome. Lõpuks on veel ka 
riike, kus vangidel pole mingit võimalust kondoome saada. Seega on õiglane 
järeldada, et vangide võime kaitsta ennast seksuaalsel teel levivate nakkuste 
eest on väga piiratud, mis tähendab seda, et risk nakatuda seksuaalkontakti 
käigus on eriti kõrge. 
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3 NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE VANGLATES:  
AINED, TARVITAMISMUSTRID JA –SAGEDUS,  
MANUSTAMISE VIISID 

Meie teadmised narkootikumide tarvitamisest vanglates on katkendlikud.  
Vanglates on läbi viidud mõningaid uuringuid tarvitatavate ainete, ainete 
tarvitamise mustrite ja sageduse ning manustamise viiside kohta.  
Süstlanõelte ühine kasutamine on ilmselgelt kõige ohtlikum viis jagada 
narkootikumide kogust mitme tarvitaja vahel. Siiski jätkab väga suur hulk 
uimastitarvitajaid erineva regulaarsusega selle tehnika kasutamist. 
Narkootikumide ühine tarvitamine - protsess, mille käigus üks heroiini- või 
kokaiinidoos jagatakse mitme süstla vahel - on samuti infektsiooni allikaks, eriti 
kui üks või enam süstlanõelu või süstlaid ei ole steriilsed.  Kui teha kokkuvõte 
olemasolevast informatsioonist ning uuringutulemustest narkootikumide 
tarvitamise kohta EL vanglates, saame me alloleva pildi (Stöver 2001): 

� Illegaalsete narkootikumide tarvitamine vanglates tundub olevat 
pikaajaline nähtus, mis ulatub tagasi seitsmekümnendate aastate 
keskpaika või lõppu; süstlanõelte ühiskasutus oli sel ajal väga laialtlevinud. 

� Mõned uuringud väidavad, et vanglatest võib leida samu aineid, mis on 
saadaval väljaspool vanglaid, regionaalsed tarbimismustrite erinevused on 
samad; mõned uuringud väidavad, et seal tarvitatavad narkootikumid on sageli 
madala kvaliteediga võrreldes ühiskonnas tarvitatavate narkootikumidega. 

� Narkootikumide tarvitamise esinemissagedus erineb sõltuvalt 
asutusest. Seda esineb sagedamini suuremates asutustes ja vanglates, kus 
viibivad lühiajalise karistusega kinnipeetavad; naistevanglates sagedamini kui 
meestevanglates; sagedamini vanglates, mis asuvad suurlinnade läheduses 
kui maapiirkondades asuvates vanglates.  Veel on märke ka sellest, et 
narkootikumide tarvitamise esinemissagedus on väiksem eeluurimisvanglates, 
sest nendes puuduvad organiseeritud narkokaubanduse võrgustikud. 

� Kõige üldlevinum narkootikum, mida vanglas peale tubaka 
tarvitatakse, on loomulikult kanep, seda tarvitatakse põhiliselt lõõgastumiseks. 
Uuringud tõid välja, et kinnipidamise jooksul narkootikume tarvitanute hulgast 
väitsid 45% kuni 78% olevat tarvitanud vanglas kanepit, 18% väitsid tarvitavat 
süstitavaid narkootikume. Heroiini tarvitamine tundub mängivat vangide hulgas 
olulist rolli: kohustusliku narkoanalüüsi rakendamise tulemusena Inglismaal ja 
Walesis ilmnes, et 1998. aastal kasutas 18,9% vangidest, kellelt analüüse 
võeti, illegaalseid narkootikume (umbes 4% kasutasid opiaate; teised uuringud 
näitasid suuremat esinemissagedust). 
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� Põhiküsimusele, kas vangla mõjutab motivatsiooni lõpetada 
narkootikumide tarvitamist, saab vastata alljärgnevalt: "...üldiselt ei 
motiveeri vangla inimesi lõpetama narkootikumide tarvitamist...riikides, mis 
teatasid vanglates narkootikumide tarvitamise vähenemisest, see tundub 
olevat mitte seotud narkootikumide tarvitaja motivatsiooniga lõpetada per se 
(iseenesest), pigem on see seotud uimastite vähenenud kättesaadavusega, 
ressursside puudumisega narkootikumide hankimiseks või avastamise 
hirmuga.” Ebaselge on see, kas need tegurid lõpuks loovad püsiva 
motivatsiooni narkootikumide tarvitamise lõpetamiseks. Tagasilangus 
(relaps) vangistamisele eelnenud narkootikumide tarvitamise mustritesse on 
laialtlevinud (ja ohtlik). Paljud uimastitarvitajad näivad harjumusest loobuvat 
nende elu neljandas aastakümnes tänu protsessidele, mida kirjanduses 
kirjeldatakse kui ‚väljakasvamist’ (Muscat 2000): 

� Põhjuseid, miks vangid vanglas narkootikume tarvitavad võib olla 
ka teisi: Mõned tarvitajad kirjeldavad oma pidevat narkootikumideotsingut 
kui strateegiat igavusega võitlemiseks ning vangistuse talumiseks, st 
vanglaelu raskustega toimetulekuks, kriisist ülesaamiseks (halvad uudised, 
süüdimõistmine ja karistuse määramine, vägivald jne). Tundub et vangistus 
annab vahetevahel isegi rohkem põhjusi narkootikumide tarvitamiseks või 
harjumuse jätkamaks või võib isegi põhjustada tagasilangust pärast 
võõrutusperioodi. 

� Pikaaegne illegaalsete (ükskõik milliste) narkootikumide 
tarvitamise esinemissagedus enne vangistust on suhteliselt kõrge: st 62% 
meestest ja 54% naistest Portugalis. 1009 vangi uuring kolmeteistkümnes 
Inglismaa ja Walesi vanglas tõi välja, et kolmveerand vangidest olid mingil 
oma elu etapil tarvitanud kanepit. Rohkem kui pooled olid kasutanud opiaate 
(peamiselt heroiini) ja/või stimuleerivaid narkootikume (amfetamiinid, kokaiin 
ja crack), kusjuures neist 40% olid narkootikumi(e) süstinud. 

� Mõnedes riikides (Prantsusmaa, Belgia, Soome) tundub vanglasse 
vastu võetud või juba vanglas viibivate inimeste hulgas olevat alkohol 
esimene või teine kõige levinum narkootikum (pärast kanepit ja välja arvatud 
nikotiin). Hiljutised numbrid (Prantsusmaalt) näitavad, et 33,5% just 
vanglasse vastuvõetud vangidest väidavad liigtarvitavat alkoholi (rohkem kui 
5 klaasi päevas ja/või 5 klaasi järjest vähemalt üks kord kuus). 

� Mitmed riigid teatavad muutustest narkootikumide tarvitamise 
mustris (narkootikumi kogus ja liik) eelistatud narkootikumi vähesuse 
tagajärjel. Narkootikumide tarvitamise sagedus väheneb võrreldes 
tasemetega ühiskonnas. Need, kes jätkasid süstimist, tegid seda 
ebaregulaarsete intervallidega ning vähenenud tasemel. Ühest 
Suurbritannias läbiviidud uuringust ilmnes, et need, kellel õnnestus süstida 
igapäevaselt, kandsid suurema tõenäosusega lühemat karistust, sageli olid 
nad eelvangistuses ning neid hoiti vangistuses oma kodulinnas või selle 
lähedal. Teised vanglaametnike poolt läbiviidud uuringud ja tähelepanekud 
näitavad, et üleminek alternatiivsete narkootikumide tarbimisele on 
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laialtlevinud (näiteks opiaatidelt kanepile) või ükskõik millistele 
asendusnarkootikumidele, hoolimata sellest kui kahjustav nende mõju võib olla 
(illegaalsed narkootikumid ja/või ravimid). Eelistatud narkootikumi puudumise 
või range kontrolli tagajärjel (nagu kohustuslik narkoanalüüs) näivad mõned 
vangid üleminevat kanepilt heroiinile või vähemalt katsetavat heroiiniga, kuna 
kanep ladestub nende kehade rasvkudedesse ning seetõttu võib seda 
avastada kuni 30 päeva pärast selle tarvitamist. 

� Narkootikumide tarvitamist vanglates võib iseloomustada alljärgnevalt: 
� Äärmiselt sporaadiline narkootikumide kättesaadavus, mille 

tagajärjel esinevad dramaatilised üleminekuperioodid tarbimise ja 
võõrutamise vahel 

� Kvaliteeti, puhtust ja kontsentratsiooni on veelgi keerulisem arvutada 
kui väljaspool vanglat 

� Laialt levinud mitmete narkootikumide üheaegne tarvitamine, mida 
kasutatakse nende perioodide üleelamiseks, kui ei suudeta 
narkootikumide ostmist finantseerida 

 
� Hoolimata keerulisest olukorrast kasutavad mõned vangid vanglat 
võimalusena ‚vahet pidada, füüsiliselt taastuda’ (Trabut 2000, 26) või 
lõpetada vanglas narkootikumide tarvitamine ohu tõttu jääda vahele 
narkotestidel (eriti kanepitarvitajate puhul) Sageli kaasneb selle 
karskusperioodiga üldise tervisliku seisundi stabiliseerumine või paranemine 
(kaalutõus jne). Lisaks kuuluvad paljud vanglas olevad uimastitarvitajad 
ühiskonna enam puudustkannatavatesse rühmadesse, kellel on madal 
haridustase, tööpuudus, füüsilise ja seksuaalse väärkohtlemise, suhete 
purunemine või vaimsete häirete kogemus. Paljudel neist vangidest enne 
vangistust kas puudus võimalus või võimalik et nad ei soovinud mitte kunagi 
kasutada tervishoiu- ja terviseedenduse teenuseid. Järelikult võivad 
meditsiinilised teenused pakkuda neile võimalust parandada oma tervist ja 
isiklikku heaolu. 

� Mis puutub süstimise lõpetamisse, siis on kindlaks tehtud mitmeid 
põhjusi: 
� Isiklik valik (sealhulgas süstimisega seotud riskide hindamine) 
� Praktilised põhjused (sealhulgas narkootikumide, nõelte ja süstalde 

kättesaamise probleem) 
� Majanduslikud põhjused (narkootikumide hind) 
� Üldine narkootikumide tarvitamise vähenemine 
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� Euroopas läbi viidud erinevate uuringute põhjal on nende vangide 
osakaal, kes vanglas jätkavad süstitavate narkootikumide tarvitamist, 
umbes 16% - 60%. 1997. aastal viidi seitsmes Euroopa riigis kohalikul 
tasandil läbi uuring, kasutades ühtset metodoloogiat. See tõi välja aktiivsete 
veeni süstivate uimastitarvitajate osakaalu (st uimastitarvitajad, kes on 
süstisid narkootikume 12 kuu jooksul enne vangistamist) vangide hulgas 21 
vanglas, ulatudes 9%-st Prantsusmaal 59%-ni Rootsis ning 16 – 46%-ni 
Belgias, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis. 

� Nõelte ühiskasutus ja narkootikumide ühiskasutus on laialt levinud 
vangide hulgas, kes jätkavad narkootikumide süstimist. Kuigi süstivad 
uimastitarvitajad süstivad vanglasoleku ajal tõenäoliselt vähem, siis need, 
kes süstivad vanglas, tõenäoliselt jagavad oma süstimistarbeid ning teevad 
seda suurema arvu inimesega. Vaatlused on näidanud, et Kreeka 
kinnipidamisasutustes tunnistas 50% neist vangidest, kes kinnitasid vanglas 
süstimist, et nad jagasid oma süstimistarbeid teiste vangidega. Ka EMCDDA 
(2000) teatab vanglates kõrgest süstimistarvete ühiskasutuse 
esinemissagedusest, mis võib ulatuda mõnedes vanglates kuni 70% 
süstijatest. Enamik vangidest, kes jätkavad narkootikumide süstimist, teevad 
seda kasutatud süstimistarvetega. See tähendab paljudele narkootikume 
tarvitavatele vangidele, et nad kogevad hügieeniliste süstimistehnikate 
relapsi, kuna väljaspool vanglat olid nad enamasti harjunud lihtsa ja 
anonüümse juurdepääsuga steriilsetele süstimistarvikutele. Need leiud 
langevad kokku üle maailma vanglates läbiviidud uuringute tulemustega, mis 
kirjeldavad süstimist ning süstimistarvikute ühiskasutust vanglates. Turnbull 
ja teised  (1996) avastasid, et muude süstimistarvikute puhul esines 
ühiskasutust rohkem, kui sellest tegelikult teada anti. Süstimistarvikute 
uuestikasutamist peeti paljuski lihtsalt ,vana värgi kasutamiseks’. Levinud 
olid „keetjate" ja "filtrite" ühiskasutamine ning narkootikumide jagamine 
süstalde eest- või tagantpoolt täitmise abil. Vastajad kaldusid mõistet 
„ühiskasutamine” seostama süstimiseks kasutatavate töövahenditega 
(pigem nõelad ja süstlad, kui muud tarbed); süstimisvahendite 
kasutamisoskustega süstimisel (mitte näiteks narkootikumide segamisel); 
lähedusega (nõelte ja süstalde mitmekordne kasutamine teiste juuresolekul), 
ajaga (lühema aja möödumine järjestikusest nõelte ja süstalde kasutamisest 
erinevate inimeste poolt) ning allikaga (pigem raha eest kasutamine kui 
laenamine või ostmine). Kokkuvõttes on süstalde ühiskasutus vanglates 
narkootikumide tarvitamise ning narkootikumide süstimise lahutamatu osa. 
Paljud intervjueeritud näitasid piiratud arusaamist sellest, mida süstalde 
ühiskasutus tegelikult tähendab. 

� Ühe Euroopas läbiviidud uuringu, mõnede rahvuslike uuringute ning 
ühe vangla põhiste uuringute andmed näitavad, et isikute arv, kes 
alustavad süstimist vanglas, ulatub 7%-st 24%-ni. 
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� Vastavalt Prantsusmaal läbiviidud uuringu tulemustele avastavad 
mõned vangid vanglas uusi aineid (ravimid, Subutex®) või omandavad 
harjumuse teatud narkootikume segamini tarvitada, mida nad sellises 
kombinatsioonis väljaspool vanglat ei tarvitanud. 

� Uuringu tulemusel, mis sisaldas andmeid 23 Euroopas linnas ravitud 
uimastitarvitajate kohta (Pompidou Group 1999, 12), on klassikaline süstiva 
narkomaani kuvand kadumas ning nüüd mängib heroiini suitsetamine 
(’draakonijaht’) üle Euroopa olulist rolli. Riikides, kus süstimine ei ole 
väljaspool vanglat laialt levinud (näit Holland), ei ole see manustamise viis ka 
vanglates laialt levinud. Samuti on olnud viiteid sellele, et süstitavate 
narkootikumide tarvitajad pöörduvad alternatiivsete (ja väiksema riskiga) 
manustamisviiside juurde, nimelt sissehingamine, suitsetamine või 
ninnatõmbamine (Kreeka, Hispaania). Siiski, nendes riikides, kus süstimine on 
väljaspool vanglat domineeriv manustamisviis, ei kasutata vanglates 
alternatiivseid viise, sest need tunduvad olevat vähem efektiivsed ning 
kulukamad kui süstimine, mida peetakse kõige paremaks meetodiks, saamaks 
maksimaalset mõju minimaalsest narkootikumi doosist. 

� Vanglates on kõrge nakkushaigustesse nakatumise risk (eriti 
HIV/AIDS ja hepatiit) nende jaoks, kes jätkavad narkootikumide tarvitamist 
süstimise teel, ning ilmselgelt nende jaoks, kes jagavad oma nõelu ja 
narkootikume. Mitmed väljaspool karistusasutusi läbi viidud uuringud toovad 
välja, et eelneva vangistuse ja eelpoolnimetatud nakkushaiguste leviku vahel 
on tugev korrelatsioon. Kuigi süstitavate narkootikumide tarvitamine vanglates 
tundub olevat vähem sagedane kui väljaspool vanglaid, on iga narkootikumide 
süstimise juhtum oluliselt ohtlikum tänu kombineeritud teguritele, mis 
sisaldavad steriilsete süstimistarvikute puudumist, ühiskasutamise suurt 
esinemissagedust ning juba eelnevalt kõrget nakkushaiguste leviku taset. 

� Suhtumine narkootikumide tarvitamisse vanglates näitab, et teatud 
narkootikume (eriti kanep ja bensodiasepiinid) peetakse sageli kasulikuks või 
neid arvatakse aitavat leevendada vangistuse kogemust. „Paljud vangid 
näivad pidavat kanepit põhimõtteliselt ohutuks. Kõrvuti nende arvamustega 
tunnistavad vangid vajadust ravida neid, kellel on tõsiseid probleeme 
narkootikumidega. Samuti olid nad teadlikud süstimise mõningasest 
kahjulikust mõjust tervisele. Samuti näitasid nad välja tõenäoliselt liialdatud 
muret narkootikumidest võõrutamise probleemide üle. Samas uuringus jagasid 
vangla ametnikud paljusid neid hoiakuid, mõned neist nimetasid 
narkootikumide tarvitamist leevendusvahendiks ning bensodiasepiinide ja 
kanepi suhtelist ohutust. Teised olid mures narkootikumide musta turu 
arenemise pärast. Üldiselt oli personal selgelt teadlik, et narkootikumide 
kuritarvitamine vanglates peegeldab samasugust probleemi ühiskonnas.” 
(Marshall ja teised 1998, 62). Mõned vanglajuhid kinnitasid seisukohta, et 
mõnede narkootikumide tarvitamine vanglas ei erine oluliselt nende 
tarvitamisest väljaspool vanglat. „Me aktsepteerime endiselt, et vangid, kes 
tarvitavad kanepit, rikuvad seadust ning neid tuleb vastavalt ka kohelda, kuid 
me peegeldame seda, milline on maailm väljaspool vanglat.” (The Scotsman 
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13/5/98). Suurbritannias soovitab The Howard League for Penal Reform 
oma 'Esildises Siseministeeriumi erikomiteele (Submission to the Home 
Affairs Select Committee)’ ‘vabastada vanglates kanepitarvitamine 
karistusest ning esitab palve käsitleda kanepit sarnaselt alkoholiga, mis 
tähendab, et seda tuleks esmajärjekorras käsitleda kui terviseprobleemi, 
mitte kui probleemi, mis nõuab karistamist. 

� Paljudel vanglasviibivatel uimastitarvitajatel puudusid eelnevad 
kokkupuuted narkoteenistustega enne nende vangi sattumist, hoolimata 
sellest et mitmetel neist olid tõsised narkoprobleemid. 

� Pärast vabanemist jäävad paljud narkootikumide süstijad oma 
harjumuse juurde. Uuringud näitasid, et 63% nendest, kes süstisid enne 
vanglasse sattumist, süstisid uuesti esimese kolme kuu jooksul pärast 
vanglast vabanemist. „Vanglat ei tohi seetõttu pidada kohaks, mis pakub 
lühi- või pikemaajalist lahendust inimese narkomaaniaprobleemidele.” 
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2. PPPPROJEKROJEKROJEKROJEKTI SÕNUMI TEEMADTI SÕNUMI TEEMADTI SÕNUMI TEEMADTI SÕNUMI TEEMAD    

1 ÜLDISED TERVISENÕUANDED VANGLAS VIIBIVATELE MEESTELE JA 

NAISTELE 

Vangla ning tervis ei moodusta kindlasti ideaalset kombinatsiooni. Ometi on 
just vangla see koht, kus tervis – nii vangide kui personali oma – on nii oluline. 
Vangide keha ja psüühika, eriti kui vangistus kestab pikemat aega, langevad 
suure pinge alla, mis võib viia haigestumiseni. Siinkohal anname näpunäiteid, 
kuidas vanglas oma keha eest hoolitseda. 

1.1 Vaimne stabiilsus 
Pikaajaline vangistus võib mõjuda psühholoogilisele heaolule. Üksindus, 
lahusolek armastatud inimestest, isikuvabaduse oluline rikkumine, samuti ka 
igavus, minestushood, konfliktid kaasvangidega, ametnikud, valvurid, isegi 
vanglaülem võivad kõik stressi tekitada. Sellist tüüpi pinge võib nõrgendada 
immuunsüsteemi ning tuua kaasa sagedasi haigusi.  

Mööndavasti on paljusid põhjuseid, mis inimestele vanglas pingeid tekitavad, 
keeruline lahendada ning seega jääb mõningane stress möödapääsmatuks. 
Siiski on viise, kuidas sellega toime tulla.  

Nende probleemide lahendamiseks saavad vangid pöörduda oma kaasvangide 
poole, kellega nad veedavad koos oma vaba aega ning kellega nad oma 
probleeme jagavad.  Samuti saavad nad pöörduda vangla psühholoogilise 
ja/või sotsiaalteenistuse töötajate, vangla kaplani või väljaspool vanglat olevate 
asjatundjate poole, kui neil on probleeme, millega neile tundub, et nad ise 
hakkama ei saa. 

Vangid saavad kasutada ka vangla poolt pakutavaid vaba aja veetmise 
võimalusi. Sport on näiteks hea viis pinge, viha ja agressiooni maandamiseks. 
Kui vangla hetkel selliseid võimalusi ei paku, saavad vangid uurida, kas oleks 
selles vallas võimalik midagi algatada. 

1.2 Oma keha eest hoolitsemine 
Kuigi peaaegu kõikide EL liikmesriikide justiitsministeeriumid on kehtestanud 
kinnipidamisasutustele toitumissuunised, peavad vangi siiski kontrollima, kas 
neile antakse piisavas koguses vitamiine ja mineraale ning neid tuleks 
manitseda oma toitumist jälgima. Köögiviljad ja värske puuvili varustavad keha 
vitamiinide, mineraalide ja mikroelementidega. Juhul kui vanglaeined ei anna 
piisavas koguses vitamiine ning mineraale, siis saavad vangid neid võib-olla 
poest osta või saada täiendavaid toiduaineid neid külastavatelt pereliikmetelt 
või sõpradelt. Samuti on mõistlik võtta lisaks magneesiumi, tsinki ja seleeniumi 
kas närimis- või lahustuvate tablettidena. 



 

 18 

Sport võib aidata hoida keha tugevana, see stimuleerib vereringet ning 
parandab kopsude verevarustust (perfusiooni). Kui vanglas ei ole mingeid 
sportimisvõimalusi, saavad vangid ennast vormis hoida tehes lihtsaid 
võimlemisharjutusi. 

Igatsus kehalise soojuse ja õrnuse järele ei lakka, kui inimene vangistatakse.  
Seetõttu mängib seks vanglast olulist osa. Omasoolisega seksimisse võib 
suhtuda halvakspanuga, kuid see on osa trellidetagusest igapäevaelust. Nii 
käitudes peaks inimene olema ettevaatlik ja tegema kõik selleks, et ennast ja 
oma partnerit kaitsta sugulisel teel levivate haiguste eest. Näiteks kaitseb 
kondoom kahte seksivat meest, sarnaselt kaitseb turvakile lesbilisi naisi.  
Turvakile on latekskile tükk, mis asetatakse tupele. Hädaolukorras saab 
turvakilena kasutada lahtilõigatud kondoomi või kummikinnast või isegi 
säilituskilet. 

Kui inimene ei suuda ning ei soovi lõpetada narkootikumide tarvitamist, peaks 
ta vähemalt proovima vähendada sellega kaasnevaid riske: mitte süstima, 
vaid selle asemel ninna tõmbama või fooliumilt suitsetama, selleks et vältida 
nakkusi, mis levivad mustade süstimistarvikute kaudu. Kui inimene ei suuda 
sellist „ümberlülitust” teha, siis peaks ta alati kasutama isiklikke 
süstimistarvikuid või kasutamata uimastidoosi manustamiseks ühekordseid 
süstlaid. Kui see ei ole võimalik, saate te süstimistarvikud põhjalikult 
puhastada (sealhulgas plastsüstlaid), pestes ja loputades neid hoolikalt külma 
veega, siis võtke süstlad osadeks ning pange kõik osad eraldi 15 minutiks 
keevasse vette (vaadake 6.1). Inimesi tuleb teavitada, et lihtsalt nõelte veega 
pesemine ei ole piisav, tapmaks süstimistarvikutel olevaid pisikuid. 

1.3 Kui vangil on B- või C-hepatiit või ta on HIV positiivne 
Isegi kui mõned inimesed peavad vanglas oma tervise eest hoolitsemist ning 
oma isikliku heaolu edendamist keeruliseks, on palju inimesi, kes seda teha 
soovivad ning kes saavad selles osas aidata. Kui vaja, saavad vangid ennast 
kaitsta. Vange tuleks aidata, kui nad soovivad keelduda enda ohvriks 
seadmisest ning valmisolekust oma saatust passiivselt aktsepteerida. 

Tegelikult on mõningaid asju, mida vangid saavad ise teha. Vangid võivad 
oma praeguses olukorras ennast tunda täiesti üksi ning neid võivad piinata 
küsimused, millele neil puuduvad vastused: Mida ma peaksin nüüd tegema? 
Milline saab olema mu ülejäänud elu? Mida tegelikult tähendab olla HIV 
positiivne? Kas see haigus hakkab levima? Mis on HIV-iga seotud haiguse 
sümptomid? Milline arst on spetsialiseerunud sellega tegelemisele? Kust ma 
saaksin nõu küsida? Kellega ma saan oma olukorrast rääkida ja kas oleks 
õigem mitte rääkida? Kuidas on lood seksiga? Ja kuidas on lood 
narkootikumide tarvitamisega, eriti siin, vanglas? 
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Meditsiiniliselt öeldes, tähendab HIV positiivne olemine ainult seda, et inimese 
organism on arendanud endas antikehad HIV viiruse vastu. See ei tähenda 
seda, et tal on AIDS. Isegi HIV testi positiivne tulemus ei pruugi ilmtingimata 
tähendada seda, et inimene jääb kohe homme või järgmisel kuul või aastal või 
isegi järgmise kümne aasta jooksul haigeks.  

Loomulikult, aeg-ajalt tunneb ta ennast kindlasti paremini. Vahetevahel tunneb 
ta ennast halvemini. Inimesed peavad ise aru saama, kuidas selliste 
muutustega toime tulla. Samuti peab inimene ise otsustama, kas ta peaks oma 
olukorraga kõige paremini hakkama saama ise või oma sõprade abiga või kas 
ta peab otsima professionaalset abi. 

Kui inimesel on probleeme või ta vajab informatsiooni, siis peaks ta proovima 
ühendust võtta mõne HIV positiivsetele inimestele erialast tuge pakkuva 
teenistusega. Nende teenistuste töötajad saavad enamikes küsimustes aidata. 
Nad oskavad anda infot eneseabirühmade kohta ning vastata sotsiaalsetele ja 
juriidilistele küsimustele.  Vangid saavad nendega rääkida sellistel teemadel 
nagu seksuaalsus, narkootikumide tarvitamine ning tervis.  

1.4 Enda kaitsmine haiguste eest 
Pisikud, näiteks nagu viirused, bakterid ning seened võivad väga lihtsalt levida 
kohtades, kus elab koos palju inimesi. Seetõttu peaksid inimesed olema 
teadlikud, millised on nakatumise ohud ning kuidas nad saavad ennast nende 
eest kaitsta. 

Nüüd veel lühidalt sugulisel teel levivatest haigustest: need mängivad väga 
olulist osa meestevanglates, kus mehed on sugulises vahekorras meestega 
ning naistevanglates, kus naised on sugulises vahekorras naistega. Proovige 
meeles pidada, et asjal on olemas ka teine pool: Kodus puhkusel käimise ja 
puhkuseperioodid ning elu pärast vanglat. 
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2 NARKOOTIKUMIDE MÕJU JA RISKID 
*1

 

 

2.1 Narkootikumide mõju – mida me peaksime selle 
kohta teadma 

Pole vahet, kas me räägime heroiinist, kanepist või ecstasy’st, enamik 
illegaalseid narkootikume kutsub esile vaidlusi. Kuid nad tõstatavad ka 
küsimusi, kuna ainult vähestel inimestel on reaalseid teadmisi narkootikumide 
kohta. Pooltõed ja müüdid panevad paljusid inimesi narkootikume pelgama, 
kuid omavad teistele inimestele täpselt vastupidist mõju. Uimastitarvitaja 
naudib ’laksu’ ning ei unusta kunagi oma esimest ‚trippi’ paradiisi, kas siis 
kergelt ‚pilves’ olles või täislaksuga. Nende vanemad eelistaksid pigem 
meenutada oma laste esimeste hammaste tulekut, aega, millal nende laps ei 
olnud narkosõltlane, vaid ainult sisse võetud Barbie nukkudest või 
mänguautodest. 

Küsimus: Kui narkootikumid on nii ohtlikud ja laiduväärsed, miks inimesed 
ikkagi alustavad nende tarvitamist? Mitte keegi ei soovi riskida üledoosi 
võtmisega ega ei naudi sõltuvust. Ainult vähesed inimesed tarvitavad 
narkootikume sellepärast, et nad soovivad sellisel moel protesteerida 
keelavate seaduste vastu. Inimesed ei süsti esimest korda heroiini või ei tõmba 
esimest korda triipu sellepärast, et nad on elust väsinud, vaid sagedamini 
seepärast, et nad on uudishimulikud, tüdinud või soovivad lihtsalt tunda 
ühtekuuluvust oma kaaslastega. Kuid nad tarvitavad ka sellepärast - ja see 
unustatakse vahel ära - et narkootikumid tekitavad neis heaolutunnet. Või nagu 
Renton, tegelaskuju Irvine Welshi raamatust 'Trainspotting’, kirjeldas heroiini 
mõju: “korruta oma parim orgasm 1000-ga ning see ei ole veel ligelähedaseltki 
sama.” 

See peatükk käsitleb erinevat tüüpi narkootikume, uurimata terviseriske. (Neid 
käsitletakse põhjalikult järgmises peatükis). Selles peatükis räägime ainult 
narkootikumidest. Kuidas nad välja näevad? Kust nad pärit on? Kuidas neid 
tarvitatakse? Ning kuidas nad toimivad?  Heroiinikotikesest kuni kokaiinitriibuni 
– räägime narkootikumidest. 

 Stimulandid, depressandid ja hallutsinogeenid 
Narkootikumid kahjustavad kesknärvisüsteemi. Nad teevad seda mitmel 
erineva viisil. Stimulantidel nagu kokaiin ja speed on stimuleeriv mõju. Nende 
tarvitaja tunneb, et tal on palju energiat ning ta on märksa jutukam ja ‚vabam’ 
kui tavaliselt. Teisalt tekitavad heroiin, alkohol ja bensodiasepiinid (uinutid ja 
rahustid) kerge narkojoobe, neil on rahustav mõju ning seetõttu nimetatakse 
neid depressantideks. Hallutsinogeenid, näiteks nagu LSD ning seened, 
mõjutavad meeli: Nende mõju all olles võib maailm paista hoopis 
teistsugusena. 

*1 
Põhineb raamatul 
'Hinnake oma riske’, 
Mainline Amsterdam 
(vaadake Viited) 
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Erinevus stimuleerivate, rahustavate/depressiivsete ja meeli mõjutavate ehk 
hallutsinogeensete ainete vahel ei ole alati selgelt määratletud. Enamikul 
ainetel on kahekordne mõju. Ecstacy näiteks stimuleerib ning samal ajal 
mõjutab meeli. Sõltuvalt olukorras ning tarvitatud kogusest võib kanepil olla 
nii hallutsinatoorne kui rahustav mõju. Ning me teame, et esimesed mõned 
klaasid alkoholi mõjuvad stimuleerivalt, kuid tarbitud koguse suurenedes 
muutub mõju rahustavaks. Narkootikumide mõju tajutakse erineval viisil, 
vastavalt tarbimismustrile, sõltuvalt sellest, kas tarbimine on: 

� katsetamine 
� meelelahutuslik 
� harjumuslik 
� olukorrast sõltuv 
� või sõltuvuslik 
 
Oluline on olla teadlik sellest, et konkreetse narkootikumi mõjud võivad 
sõltuda paljudest teguritest ja paljudest erinevatest kontekstidest (näiteks 
vangla). Nende tegurit hulka kuuluvad näiteks: 

� narkootikumi liik 
� tarvitamise kestus 
� tarvitaja kogemus ja taluvus 
� tarvitaja tervislik seisund 
� tarvitamine koos teiste narkootikumidega 
� tarvitamise tegevuspaik koos kõikide mõjuritega 
� narkootikumi puhtus ja kvaliteet 
� kuidas seda tarvitatakse 
� tarvitatav kogus 
� olukord, milles tarvitatakse (vanglas kiirustades tarvitamine või kodus 

rahulikus õhkkonnas) 
� tarvitaja sugu, vanus ja kehaehitus 
 
Lisaks mõjude järgi liigitamisele saab narkootikume klassifitseerida ka päritolu 
põhjal. LSD, esctacy ja bensodiasepiinid on sünteetilised või poolsünteetilised 
ained, mida toodetakse laboratooriumis. Hašišit, kokaiini, seeni ja opiaate 
saadakse taimedest ning need on pärit looduslikest allikatest. Hašiš ja 
marihuaana näiteks on saadud taimest cannabis sativa, kokaiini saadakse 
kokataimest ja oopiumi, ainet millest valmistatakse morfiini, metadooni ja 
heroiini, saadakse taimest papaver somniferum. 
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 Hašiš ja marihuaana (kanep) 

 

Hašišit ja marihuaanat valmistatakse taimest nimega cannabis sativa.  Õisikud 
on tooraineks marihuaanale ja hašišit toodetakse taime nõrest. Tubaka ja 
alkoholi järel on kanep kõige sagedamini tarvitatav narkootikum. Marihuaana 
on rohekas-pruunikat värvi, hašiš värvus ulatub helepruunist mustani. Kuid 
värvusest enam iseloomustab neid lõhn. Kui te olete üks kord tundnud kanepi 
lõhna, siis suudate selle lõhna ära tunda tuhandete teiste lõhnade seast. 

Kuidas kanepit tarvitatakse? 
Hašišit ja marihuaanat suitsetatakse koos tubakaga või puhtalt spetsiaalsetes 
piipudes: chillum-piipudes ja vesipiipudes. Koos tubakaga suitsetamisel 
pannakse hašiš või marihuaana koos tubakaga suitsupaberile ning rullitakse 
sigaretiks, mis kannab ka nime savu, pops või joint. Savu suitsetatakse nagu 
tavalist sigaretti. Muuseas, kanepi segamine tubakaga on veidi ebaloogiline, 
kuna tubakas pärsib kanepi mõju. Et olla täpne: tubakas ahendab veresooni, 
samas kui kanep laiendab veresooni ja nendega koos ka vaimu. Seega on 
kanepil ja hašišil puhtalt suitsetades tugevam mõju. Vahel võib kanepit lisada 
küpsetistesse nn kanepikooki või -küpsistesse (space cake ja hash brownies) 
ning neid süüa. Sellisel juhul avaldub mõju ühe tunni pärast. Seega on oht, et 
sissevõetud doos võib olla liiga suur (vaadake peatükki „Peast segi minek” 
allpool). 

Probleem uriinianalüüsidega 

Narkootikume võib tuvastada kehakarvades ning nad jätavad uriini 
metaboliite (ainevahetuse saadusi). Seega kasutatakse uriinianalüüse 
laialdaselt vanglates vangide uimastitarvitamise kontrollimiseks. Oluline on 
meeles pidada, et mõned tulemused võivad olla ka valed negatiivsed või 
valed positiivsed. Inimest, kes on just söönud moonisaia (või ükskõik millist 
rooga, mis sisaldab mooniseemneid) ning peab andma uriinianalüüsi, võib 
ebaõiglaselt süüdistada opiaatide tarvitamises.  

„Hašišil ei ole midagi ühist labase joobega, mille saavutavad Põhjamaadest 
pärit inimesed veini ja kange alkoholi abil: Hašiš annab intellektuaalse 
joovastuse.” 
- Th. Gautier, 1844. 
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Kuidas kanep toimib? 
Hašiši või marihuaana tarvitaja tõmbab ennast ‚pilve' ehk jääb narkouima. 
Narkouimas olek tähendab seda, et käed ja jalad muutuvad raskeks. Lihaste 
lõdvestumist põhjustab peamine toimeaine THC (tetrahüdrokannabinool).  
Kuid tetrahüdrokannabinool põhjustab ka enamat: see võimendab inimese 
tujusid (sealhulgas ka halbu tujusid!), alandab keskendumisvõimet, aeglustab 
reflekse ja mõjutab taju. Värve ja muusikat võidakse kogeda väga 
intensiivselt. Algajatel teatakse tekkivat ‚itsitushood’, samas kui teistel (isegi 
vanadel kasutajatel) võivad tekkida ‚toiduneelud’ (söögiisu). 

„Peast segi minek” 
Kui doos on liiga suur, võib kanepi tarvitamine mõjuda negatiivselt, näiteks 
põhjustada ängistust ja paanikahooge. Inimesel võib esineda ka peapööritust, 
iiveldust või nõrkust. Kui hašišit tarvitatakse koos speediga, võib tekkida 
ajutine paranoia. Kui see juhtub teiega, siis on kõige parem teha nii: oodake, 
kuni tunne ise mööda läheb. Siiski, kui see juhtub kellegi teisega, võite te 
proovida seda inimest maha rahustada, veendes teda, et see mõju on ainult 
ajutine. 

Alkohol-kanep 
Üheaegselt kanepi suitsetamine ja joomine on mõttetu, sest alkohol nullib 
kanepi mõju. 

Kuidas vanglas kanepi tarvitamist kindlaks teha? 
Üldiselt näivad inimesed, kes tarvitavad ainult kanepit, kõrvalistele inimestele 
aeglaste ja loidudena. Kanepitooted põhjustavad nende kasutajatel harva 
agressiooni. Sagedamini nähakse vastupidist, kus kanepitarvitajad istuvad 
sõbralikult koos ja puhuvad juttu. 

Cannabis Sativa taime ekstrakte on tarvitatud iidsetest aegadest alates 
valuvaigistitena, kurnatuse, astma, köhahoogude, reuma, migreeni, krampide 
ja muude sümptomite ravimisel. John F. Kennedy näiteks tegi regulaarselt 
savu, selleks et leevendada oma kroonilist seljavalu, ning kuninganna Victoria 
kasutas marihuaanaseemneid igakuiste menstruatsioonikrampide 
leevendamiseks. 

 Tubakas 
Tubaka manustamiseks suitsetatakse sigarette ja piipu.  Seda saab ninna 
tõmmata, nagu nuusktubakat, või närida. Seda saab manustada ka passiivsel 
suitsetamisel (sigarette nimetatakse ka ‚suitsudeks’, ‚plärudeks’, ‚konideks’, 
‚tubakaks’). Tubakasuits on peagu 4 000 erineva keemilise ühendi segu, 
sisaldades sealhulgas tõrva, nikotiini, süsinikoksiidi (vingugaasi), atsetooni, 
ammoniaaki ja vesiniktsüaniidi (sinihapet). Puhta ainena on nikotiin mürk. 
Suhteliselt väikse nikotiinikoguse allaneelamine võib täiskasvanud inimese 
tappa.  
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Kuidas tubakas toimib? 
Tubakas on stimulaator, mis piirab verevarustust ning põhjustab vererõhu 
tõusu. See põhjustab jäsemete verevarustuse häireid (külmad sõrmeotsad). 
Esmalt stimuleeritakse aju ja kesknärvisüsteemi tegevust ning seejärel 
pärsitakse.  Kogenud suitsetajale on mõju mitmesugune ning sõltub eesmärgist 
ja olukorrast, kus tubakat tarvitatakse. Kogenematud suitsetajad vastupidiselt 
võivad tubaka mõjuna tunda peapööritust, iiveldust ning silmade vesitsemist. 

Enamikus riikides on suuremal osa elanikkonnast tubakaga vähemalt 
mingisugune kogemus.  Mõned lõpetavad, teised jätkavad ning pidevate 
suitsetajate osakaal kõigub 40-60%, sõltuvalt vanuserühmast, sotsiaalsest 
tasemest, haridusest ja soost.  

 Alkohol 
 

 

Alkoholi saadakse vilja või puuviljasuhkru fermenteerimisel (eriti viinamarjadest, 
kuid kasutatakse ka teisi puuvilju) ning selle töötlemisel saadakse kolm alkoholi 
kategooriat: õlled (umbes 5% alkoholi), veinid (umbes 11% alkoholi) ja kanged 
alkoholid (umbes 35% alkoholi). Šerris ja portveinis on kõrgem alkoholisisaldus 
(umbes 20%) ning need kuuluvad ‚kangestatud veinide’ kategooriasse. 
Hoolimata erinevast alkoholisisaldusest on manustatud alkoholi kogus klaasi 
kohta ikkagi sama. Veini- ja õlleklaasid on alati suuremad kui viskiklaasid. 

Kuidas alkohol toimib? 
Üks või kaks klaasi alkoholi muudavad teid vabaks, eufooriliseks ning erksaks. 
Jätkates aga joomist, muutute te hooletuks ning hakkate vigu tegema enamikus 
tavalistes igapäevategevustes, näiteks autojuhtimisel. Kui te veelgi rohkem 
alkoholi tarvitate, võib teile masendus peale tulla või te võite agressiivseks 
muutuda.  

Kasvava alkoholikoguse puhul võtab võimust selle rahustav mõju. Sirget joont 
pidi kõndimine muutub võimatuks ja te räägite ‚pehme keelega’. Kui joomine 
jätkub, võtab maad uni või segadus, mis alkoholi juurdejoomise puhul võib viia 
teadvuse kaotuseni või koomani. 

 

„Püha jumal, kui meie tsivilisatsioon saaks paariks päevaks kaineks, sureks 
ta kolmandal päeval süümepiinadesse.” 
- Malcolm Lowry, ‘Under the Volcano” (Vulkaani jalamil), 1947. 
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Kuidas vanglas alkoholi tarvitamist kindlaks teha? 
Alkoholi tarvitajad jäävad purju. Neil on probleeme sirgelt seismisega ning 
nad võivad kergesti kukkuda. Haavad ja muud vigastused tunduvad alkoholi 
tarvitajat mitte häirivat. Kui nad on purjus, saavad alkoholitarvitajad kergesti 
pahaseks ning nad võivad kiiresti agressiivselt reageerida. Vastupidiselt võib 
teisi vallutada vastupandamatu soov magada.  

 Kokaiin, freebase-kokaiin ja crack 

 

Kokaiini saadakse kokataimest, mis kasvab Andide mägedes Lõuna-
Ameerikas. Kokalehtede närimine on inkade iidne komme ning selles 
piirkonnas kaua kasutusel olnud kohalik ravim, mida kasutatakse väsimuse ja 
kõrgusehaiguse vastu. See muutub kokaiiniks alles pärast keemilist protsessi. 
Valgest kristallilisest pulbrist saab valmistada ka freebase-kokaiini ja cracki. 
Crack on kuumutatud kokaiin, mis on segatud söögisoodaga. Freebase-
kokaiin on kuumutatud puhas kokaiin. 

Kuidas kokaiini tarvitatakse? 
Kokaiini tõmmatakse peamiselt ninna, kuid seda võib ka süstida. Ninna 
tõmbamiseks kuhjatakse kokaiin väikestesse vallidesse ning tõmmatakse 
kõrre või toru abil ninasõõrmetesse. Cracki ja freebase-kokaiini tarvitamise 
viisid: ‚draakoni jaht’, freebase (suitsetamine spetsiaalse piibu abil) ja 
suitsetamine. ‚Draakonit jahtides’ asetatakse narkootikum fooliumitükile ning 
seda kuumutatakse alt tulega. Tekkivaid aure hingatakse suu kaudu läbi 
spetsiaalse torukese sisse.  Freebase tähendab muundatud kokaiini 
suitsetamist spetsiaalse crack-piibu või vesipiibu abil. Suitsetamise eeliseks 
on see, et kõik aktiivsed toimeained hingatakse mõne sügava tõmbega sisse. 
Vesipiip tasakaalustab aurustunud ainete kuumuse.  Fooliumilt aurude 
sissehingamine annab väiksema ’laksu’, kui saadakse freebase 
suitsetamisest. 

„Kokaiini täistuubitud aju on kui katkine pinball’i mänguautomaat, mille 
sinised ja punased tulukesed elektrilises orgasmis vilguvad.”  
 - William Burroughs, ‘Naked Lunch’, 1959. 

Purjutamine ja ‚seebi’seriaalid 

Ühe Ameerika seebiseriaali iga osa sisaldab keskmiselt kolme kuni nelja 
stseeni, kus alkoholi tarvitamist esitatakse rahustava ajaviitena. See avastati 
1985. aastal Ameerika uurijate Wallacki, Breedi ja DeFoe poolt läbiviidud 
uuringu käigus. Tervist! 
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Kuidas kokaiin toimib? 
Ninna tõmmates mõjub kokaiin mõne minuti jooksul. Mõju kestab umbes 30 
minutit. Kokaiin annab energiat, muudab inimesed jutukaks ja erksaks ning võib 
mõjuda seksuaalselt stimuleerivalt. Cracki ja freebase-kokaiini mõju on palju 
plahvatuslikum. ‚Laks’ (võimas stimuleeriv mõju) kestab ainult mõne minuti. 

Kuidas vanglas kokaiini tarvitamist kindlaks teha? 
Tarvitajad reageerivad energiliselt ja kiiresti. Liigutuste kiirus sageli kasvab ning 
kokaiinitarvitajad vaidlevad vestluse käigus sageli agaramalt kui tavaliselt. Kuigi 
kokaiin ei põhjusta agressiooni kui sellist, võivad agressiivsed tunded 
võimenduda.  

  

 Heroiin ja metadoon 
 

Heroiin kuulub narkootikumide opiaatide perekonda. Need on ained, mida 
toodetakse taimest papaver somniferum. Pärast tooresse unimaguna kuprasse 
sisselõigete tegemist ning saadud mahla kuivatamist saadakse oopium, kõige 
nõrgatoimelisem opiaat. Tooroopiumi on tarvitatud aastasadu. Tooroopiumist 
saab eraldada morfiini, mille edasisel keemiliselt töötlemisel saadakse heroiini: 
kõige tugevamat looduslikku opiaati. Puhast heroiini müüakse Euroopas harva, 
kui üldse. Jämedakoeline valge pulber või tillukesed kollased kristallid 
segatakse üldiselt kofeiini, aspiriini või piimasuhkruga (laktoos). 

Kristallselge psühhoanalüüs 

Kokaiiniga käib koos tugev tung asju analüüsida. On see kokkulangemine või 
mitte, kuid psühhoanalüüsi looja, Viinist pärit Austria psühhiaater Sigmund 
Freud oli valge kristallilise pulbri kirglik tarvitaja. 

„Pruun suhkur – kuidas sa küll nii hästi maitsed.” 
- Rolling Stones, 1971. 
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Kuidas heroiini tarvitatakse? 
Heroiini saab 'jahtida’, süstida, ninna tõmmata ja suitsetada. ‚Draakoni jaht' on 
muutumas järjest populaarsemaks: narkootikum asetatakse fooliumitükile ning 
seda kuumutatakse alt tulega. Tekkivaid aure hingatakse sisse kõrre või toru 
kaudu ning need lähevad otse kopsudesse. 

Kuidas opiaadid toimivad? 
Kõikidel opiaatidel on tugev rahustav mõju, kuid eriti kehtib see heroiini puhul. 
Valu, kurbus, hirm, nälg ja külmatunne surutakse maha. Tekib lühike eufooriline 
mõju (laks), millele võib järgneda ükskõiksustunne: ümbritsev maailm ei oma 
enam tähtsust. Keskmiselt kestab mõju kolm kuni viis tundi. 

Metadoon  
Metadoon (loodi Saksamaal enne Teist maailmasõda), on opioid, sünteetiline 
opiaat, millel, nagu ka heroiinil, on tugev rahustav ja valuvaigistav mõju. Kõige 
suurem erinevus heroiini ja metadooni vahel on see, et metadooni mõju kestab 
kauem: metadooni mõju kestab nelja kuni kuu tunni asemel 12 kuni 24 tundi. 
Metadoonitarvitaja keha ei väljuta narkootikumi nii kiiresti, mis võimaldab neil 
elada oma elu normaalses rütmis nii päeval kui öösel.  Teine metadooni eelis 
on see, et teda tavaliselt ei süstita ning seega ei kasutata süstlaid, seega 
välditakse mustadest süstlanõeltest tekkivaid riske! Metadooni võib lihtsalt 
vedelikuna sisse juua või neelata tableti kujul ning harvadel juhtumitel saab 
metadooni tarvitada ka veenisiseselt. Kõik see teeb metadooni väga sobilikuks 
inimestele, kes soovivad heroiinist loobuda. Siiski ei ole ka metadoon ilma oma 
riskideta. See on sama palju sõltuvust tekitav kui heroiin ning paljud tarvitajad 
tunnevad, et metadoon on isegi rohkem sõltuvusttekitav. 

 
Kuidas vanglas heroiini tarvitamist kindlaks teha? 
Heroiini/metadooni tarvitajad näivad uimaste ja unistena. Neile on keeruline 
läheneda ning nende refleksid on aeglased. Heroiin ja metadoon, kui neid 
tarvitatakse ainsa narkootikumina, tõenäoliselt ei põhjusta tarvitajal agressiooni. 
Võõrutusprotsessi läbivad tarvitajad võivad siiski olla kergesti ärrituvad. 

Heroiin kui ravi morfiinisõltuvuse vastu 

Kunagi oli heroiin tänapäeva metadoon. Esmakordselt toodeti seda 1898. 
aastal ning muuhulgas müüdi seda kui ravimit morfiinisõltuvuse vastu. Kui 
selgus, et heroiin oli veelgi rohkem sõltuvusttekitav kui morfiin, lõpetas 
enamik riike järk-järgult heroiini meditsiinilise kasutamise. 
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 Hallutsinogeenid  
Hallutsinogeenid on looduslikul või sünteetilisel teel saadud ained, millel on 
tugev mõju inimeste aistingutele, teadvusele ja tajule. Hallutsinogeenide 
kombineerimisel teiste narkootikumide või alkoholiga on ettearvamatu mõju 
ning see on seetõttu ohtlik. 

���� LSD 
16. aprillil 1943. aastal oli Šveitsi keemik Albert Hofmann sunnitud töö oma 
laboratooriumis varakult lõpetama ning koju minema. Tema enda sõnade järgi 
muutus ta ootamatult „väga rahutuks ja ta tundis peapööritust”. Põhjus: 
Hofmann oli juhuslikult manustanud oma enda avastust: LSD-d. 

LSD (lüsergiinhappe dietüülamiid) on poolsünteetiline aine, mis on toodetud 
naturaalsetest seentest. LSD on lõhnatu, värvitu ja maitsetu. 
 
Kuidas LSD-d tarvitatakse? 
LSD-d müüakse tavaliselt paberitükikujulise ‚tripina’ (‚trip’ – eesti keeles ‚reis’): 
Söödav paberitükk suurusega umbes pool ruutsentimeetrit, mis sisaldab 
äärmiselt väikest kogust vedelat LSD-d. Tavaline ‚trip’ sisaldab ainult 50 kuni 
100 mikrogrammi LSD-d (mikrogramm on 1/1000 milligrammi). 

Kuidas LSD toimib? 
Möödub 30 minutit kuni 1 tund, enne kui LSD hakkab mõjuma. Pärast seda 
sukeldub tarvitaja täiesti omaenda maailma. Maailma, kus tarvitaja näeb asju, 
mis muudavad vormi; maailma, milles võib näha muusikat ja saab nuusutada 
värve. Tuba võib tunduda suure tantsusaalina. Te istute ning arvate, et te 
seisate. Te seisate ja arvate, et te lendate. ,Reis’ kulgeb edasi lainetena, mille 
tipp saabub kahe kuni kuue tunni möödudes. Pärast 12 kuni 24 tunni 
möödumist LSD mõju väheneb. 

‚Mälestuspildid’ 
On teateid sellest, et mälestuspildid võivad ilmuda kuid või isegi aastaid pärast 
trippi. Mälestuspildi ajal elab tarvitaja tripi osaliselt uuesti läbi, ilma tegelikult 
LSD-d manustamata. Mälestuspilt võib kesta vaid mõnest minutist kuni 
mitmete tundideni. Siiski puuduvad vettpidavad tõendid selle kohta, et need 
mälestuspildid on seotud LSD-ga ning mõned uurijad usuvad, et need 
kujutavad endast psühhootilisi episoode inimestel, kes kannatavad erinevate 

„Ma olin unesarnases seisundis, silmad kinni (päevavalgus tundus 
ebameeldivalt ere) ning ma märkasin fantastiliste kujutluspiltide; intensiivse, 
kaleidoskoopi meenutava värvidemänguga kummaliste kujude 
vahetpidamatut voogu.”  - Albert Hofmann, 1943. 



 

 30 

vaimuhaiguste vormide käes ning kes siis omistavad selle episoodi 
varasemasele happe tarvitamise kogemusele. 

Kuidas vanglas LSD tarvitamist kindlaks teha? 
LSD tarvitajad võivad näida ümbritsevast maailmast eraldatutena. LSD 
tarvitamine võib vahel viia tõsiste ängistushoogudeni, millega kaasneb tugev 
higistamine ja hirm eesseisva surma ees (halb trip). Inimesed muutuvad 
pärast LSD tarvitamist harva agressiivseteks, nad kalduvad muutuma 
sõbralikeks ja heatahtlikeks. 

 

���� Seened  
Seened kuuluvad kõige vanemate inimestele teadaolevate, ‚reisimist’ 
tekitavate ainete hulka. Kesk- ja Lõuna-Ameerika indiaanlased on neid 
kasutanud sajandeid, need aitavad usklikel šamaanidel jumalatega ühendust 
võtta. 

Seente ‚maagilist’ mõju tekitab psilotsübiin, toimeaine, mida leidub enam kui 
kahekümnes erinevas seeneliigis. Kõige tuntumad on Mehhiko, Bali ja Havai 
seened ning koonusekujulise kübaraga seen, mis kannab nime terav paljak 
(Psilocybe Semilanceata), mis kasvab põhjapoolkera parasvöötmes üle 
maailma. Euroopas leidub osasid seeneliike metsikuna, osasid kasvatatakse. 

Kuidas seeni tarvitatakse? 
Seeni süüakse värskelt või kuivatatult. Seente mõju on tugevam, kui need on 
kuivatatud. Seentest on võimalik valmistada ka teed. Üheks ‚tripiks’ piisab 
neljast kuni kaheteistkümnest milligrammist. 

Kuidas seened toimivad? 
‚Seene trip’ on sarnane ‚LSD tripiga’, kuid nõrgem. 'Halbu reise’ esineb 
harvemini seente tarvitamisel kui LSD tarvitamisel. Mõju võib tunda kolm kuni 
viis tundi, mõju haripunkt on esimese kahe tunni jooksul. 

Kahtlase väärtusega LKA meetodid 

Hofmanni poolt LSD avastamine äratas kiiresti huvi LKA-s. 
Ülekuulamistel anti inimestele ilma nende teadmata LSD-d, lootuses et 
trip võiks esile kutsuda ülestunnistuse. 
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Kuidas vanglas seente tarvitamist kindlaks teha? 
Üldiselt on seente tarvitamise mõju kõrvalseisjatele vaevumärgatav. 
Tarvitamine ei põhjusta agressiivset käitumist. Seente tarvitajaid on nende 
käitumise põhjal keerulisem kindlaks teha. 

���� Speed 
 

 
”Võrreldes enamiku teiste narkootikumidega on speed olnud olemas suhteliselt 
lühikest aega. Amfetamiine (üks paljudest erinevatest stimulantidest) toodeti 
laboratoorselt esmakordselt 19. sajandi lõpus. Algselt määrasid arstid 
amfetamiine saledustablettidena ning Teise maailmasõja ajal kasutasid 
sõdurid neid stimulantidena. Speedi liigtarvitamisega seotud terviseriskid 
ilmutasid ennast alles siis, kui amfetamiinid muutusid populaarseks noorte 
inimeste hulgas – Suurbritannias 60-ndate aastate alguses kui 
‚lõngusekultuuri’ osa ning hiljem Hollandis 1969. ja 1972. aasta vahel. Pärast 
seda muutsid enamik riike amfetamiinide omamise või tarvitamise illegaalseks. 

Kuidas speedi tarvitatakse? 
Speed on saadaval tableti või pulbri kujul ning seda võetakse enamasti suu 
kaudu. Speed on tänavatel kasutatav nimetus ‚stimulantidele’, ainetele, millest 
me oleme kuulnud seoses sportlastele tehtavate dopingukontrollidega. 
Stimulantide tarvitamine spordis ei ole tegelikult üllatav, sest need 
suurendavad inimeste vastupidavust. „Filmis „Trainspotting” ei tarvitatud 
rohkem narkootikume kui olümpiamängude jooksul,” ütles filmi režissöör 
Danny Boyle teravalt, kui temalt küsiti, kas ta film propageerib narkootikume. 

Kuidas speed toimib? 
Suu kaudu võttes hakkab speed mõjuma 15 kuni 20 minuti möödudes. Ninna 
tõmmatuna ilmneb mõju mõne minuti jooksul ning süstituna enam-vähem 
kohe. Kõikidel juhtudel kaob speedi mõju umbes kaheksa tunniga.  

Speedil on kesknärvisüsteemi stimuleeriv mõju ning ta tekitab üleva meeleolu. 
Speed annab energiat ning unisus, väsimus ja nälg kaovad. Kehatemperatuur 
ning vererõhk tõusevad ning pulss kiireneb. Pupillid laienevad ning lihased 
tõmbuvad pingesse, mille tagajärjel lõualuud lähevad krampi ning inimene 
hakkab hambaid krigistama. Speedi tarvitamine võib põhjustada ka 
südamelöökide kiirenemist, peavalu ning peapööritust. Samal ajal võib speed 
teha inimese väga aktiivseks, rõõmsameelseks, erksaks ja enesekindlaks. 

„Teid ole lihtsalt võimalik peatada. Te lasete ringi, nagu orav rattas, lõputult. 
Kust see energia tuleb? Te peate teada saama. Mõne päeva pärast on teil 
toss täiesti väljas. Ja ärge üldse mõelge, et te olete produktiivne, et te teete 
midagi kasulikku. Te askeldate ainult jaburate asjadega. Iga väiksemgi asi 
ajab hulluks – pagan, see sööb närvid ära. 
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Kuidas vanglas speedi tarvitamist kindlaks teha? 
Speedi tarvitajad näivad närviliste, tormakate ja kiirustavatena. Nagu ka 
kokaiini tarvitajad, nii muutuvad ka speedi tarvitajad hüperaktiivseteks ning 
enesekindlateks. Konfliktiolukordades võivad speedi tarvitajatel sageli 
sisemised piirid kaduda, mis võib lõppeda nende agressiivse käitumisega. 

 

 Ecstasy (XTC) 

 
Üheksakümnendate ‚armurohtu’ müüakse tablettide kujul. Tabletid on 
erinevat värvi ning sageli piltidega. Ecstasy kui armurohu maine põhineb selle 
koostisaine MDMA mõjul, mis loob usaldusliku ja intiimse õhkkonna. Kuid 
ecstacy on tuntud ka ‚peokommina’, mis võimaldab inimestel tantsida 
väsimatult öö läbi. See on tänu sellele, et MDMA, nagu ka paljud teised 
kirjeldatud narkootikumid, on topeltmõjuga aine.  

Kuidas ecstacy toimib? 
Ecstasy on amfetamiini derivaat. Peale stimuleeriva mõju on ecstasyl ka nõrk 
psühhotomimeetiline (hallutsinatsioone tekitav) mõju. Liigtarvitamise puhul 
(mitu tabletti ühe õhtu jooksul või mitu päeva järjest) hakkab võimust võtma 
speedi mõju. Üks tablett või kapsel hakkab mõjuma umbes 20 kuni 60 minutit 
pärast sissevõtmist. Mõju on tugevaim esimese tunni jooksul ning siis hakkab 
see järk-järgult kahanema. Ecstasy mõju kaob nelja kuni kuue tunni 
möödumisel.  

Hitleri ‚välksõda’ 

Tema sõdurid tarvitasid seda rindel. Ja Adolf Hitler tarvitas seda ka ise. 
Talle tehti speedi süste viis korda päevas. Kuid hoolimata kõikidest 
nendest amfetamiinidest, olid liitlasväed lõpuks ikkagi tugevamad. 

„Ecstasy muudab tarvitaja pehmeks kui või. Isegi kõige jõhkram ja 
agressiivsem matšo muutub tossikeseks.” - Gerben Hellinga ja Hans 
Plomp, ‘Uit je bol’ (Peast segiminek), 1994. 
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Kuidas vanglas ecstasy tarvitamist kindlaks teha? 
Ecstasy tarvitajad näivad aktiivsete ja rõõmsameelsetena. Palju ecstasy 
tarvitajad tunnevad vajadust olla üksteise vastu head. Ecstasy tarvitamine ei 
põhjusta agressiooni. 

 

 Uneravimid ja rahustid 

 
1965. aastal avastati bensodiasepiinide mõju. Nende hulka kuuluvad ravimid, 
näiteks nagu uneravimid ja rahustid Librium®, Valium® (samuti tuntud kui 
Diazepam), Rohypnol®, Oxazepam®, Normison®, Temazepam® ja 
Prothiaden®. 

Kuidas bensodiasepiine tarvitatakse? 
Uneravimeid ja rahusteid võetakse sisse tavaliselt suu kaudu, kuid neid võib ka 
süstida. Sellisel juhul võetakse geelisarnane bensodiasepiin kapslist kanüüli 
abil välja, tõmmatakse süstlasse ning süstitakse veeni. 

Kuidas need mõjuvad? 
Bensodiasepiinidel on ajutegevust pärssiv mõju. Arstid kirjutavad neid välja 
patsientidele, kes kannatavad unehäirete, stressi, rahutuse, närvihaiguste ja 
kurnatuse all. 

Kuidas vanglas bensodiasepiinide tarvitamist kindlaks teha? 
Bensodiasepiinide tarvitajad muutuvad loidudeks ja unisteks. Lisaks aeglustub 
motoorne talitlus, mille tagajärjel võivad inimesed ennast kergemini vigastada. 
Bensodiasepiinide tarvitamine ei põhjusta tavaliselt agressiivset käitumist. 

Väike ,rääkimistablett’ 

Ecstasy muudab teid jutukaks. Seetõttu kasutati seda seitsmekümnendatel 
aastatel Ameerikas mõnikord katseliselt nõustamise ja psühhoteraapia 
valdkonnas, aitamaks patsiente üksteisega suhelda. 

„Narkosõltlaste maailmas vaadatakse unerohtude tarvitajatele ülevalt alla: 
Tabletijobudel puudub igasugune tase” 
 – William Burroughs. 
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‚Wall bangers' 
Teatud tüüpi uneravimeid (niinimetatud barbituraate) kannavad nime ‚wall 
bangers’ (seina vastu põrkajad), sest nende tarvitaja põrkab joobesarnases 
olekus kõikide tema teel olevate asjade vastu. Järgmisel päeval ei mäleta 
tarvitaja mitte midagi ning ta on ülimalt üllatunud oma kõikvõimalike sinikate 
üle. 

 Isevalmistatud narkootikumid – ‚vangla laks’  
Vanglates on isevalmistatud narkootikumidel pikad traditsioonid. Nende 
psühhoaktiivse mõju tõttu valmistatakse ja tarvitatakse vanglas tervet rida 
aineid, näiteks puuviljadest tehtud alkoholi, suitsetatakse kuivatatud 
banaanikoori jne. Samuti kasutatakse legaalselt ostetud aineid, näiteks arsti 
poolt väljakirjutatud tablette, just nende psühhoaktiivse mõju tõttu, mitte 
nende meditsiinilisel eesmärgil.  Vanglates narkootikumide valmistamine 
nõuab teadmisi selle kohta, mida on eelnevalt nende valmistamiseks vaja, 
nende psühhoaktiivse mõju kohta jne. 

Bulgaaria uuringust (Nesheva/Lazarov 1999) selgub, et ülikange tee (tšefiir)ja 
ülikange kohvi tarvitamine tundub vanglates olevad üpris tavaline. Nende 
jookide mõju on stimuleeriv, seda põhjustab peamiselt nendest eralduv 
kofeiin. Mõned teeliigid sisaldavad 2-3 korda rohkem kofeiini kui tavaline 
keskmine kohvisort. Kofeiin mõjutab mõningaid ainevahetust reguleerivaid 
ajuosi ning stimuleerib otseselt retikulaarformatsiooni (võrkmoodustist) - 
ajupiirkonda, mis vastutab toonuse, tähelepanu ja ärkveloleku eest Suur 
sissevõetud kofeiini kogus mõjutab ka vegetatiivset närvisüsteemi. Teised tee 
ja kohvi komponendid, näiteks teobromiin (3,7 dimetüülksantiin) ja teofülliin 
(1,3 dimetüülksantiin) on alkaloidid ning need mõjutavad närvisüsteemi 
stimuleerimise abil kardiovaskulaar- (südame-veresoonkond) ja 
hingamissüsteeme. Võttes arvesse kofeiini, teofülliini ja teobromiini 
farmakodünaamilist mõju, võib eeldada teatud bioloogilise sõltuvuse 
tekkimist. 

Nesheval ja Lazarov kirjutavad: „Kohvi ja tee olid müügil kõikides vanglates 
olevates kauplustes: iga vang võis osta kindla koguse. Vange külastavad ja 
neile pakke saatvad sugulased võisid neile kohvi ja teed tuua. Need kaks 
allikat olid ‚legaalsed’ ning vangla eeskirjade kohaselt lubatud. Uurimus tõi 
päevavalgele, et vanglates eksisteeris ka illegaalne kohvi ja tee turg. Need, 
kes kasutasid ülikanget teed või kohvi, ostsid vajalikke komponente teistelt 
vangidelt üleskruvitud hinnaga. See vahetus toob uue elemendi vanglasiseste 
suhete üldpilti. Tarvitaja võis näiteks koguda teed ja kohvi teistelt vangidelt kui 
maksu nende kaitsmise eest. Nende kahe narkootikumi tavaline valmistusviis 
oli alljärgnev: 50, 100 või 200 g (või rohkem) teed pandi keevasse vette ning 
keetmist jätkati, kuni vedeliku kogus oli oluliselt vähenenud. Tulemuseks oli 
teelehtede peal olev tumepruun kontsentreeritud vedelik. Tavaliselt tarvitajad 
jõid seda vedelikku, kuigi kahtlustati, et mõned manustasid seda ka 
veenisiseselt. Värsket kohvipulbrit, samuti 50, 100, 200 g või rohkem, pressiti 
mitu korda läbi või keedeti ülalkirjeldatud moel. Siis seda joodi, kuigi taas 



2
 
 
  

 35 

võisid mõned seda süstida. Ülalmainitud kogused moodustasid tavaliselt ühe 
doosi. Joomiseks oli kaks moodust: kas kõik korraga või 15-20 minuti jooksul. 
Kuigi mitte ükski intervjueeritavatest ei kinnitanud nende ainete süstimist, 
räägiti kuulujutte selle kohta, et teised tegid nii.  Ülikange tee tarvitamine oli 
rohkem levinud kui ülikange kohvi tarvitamine. Aineid tarvitati tavaliselt hilisel 
pärastlõunal või õhtul. Esines grupiviisilise tarvitamise juhtumeid, kuid tavaliselt 
tarvitati neid aineid üksi olles. 



 

 36 

 



2

1. 

 
 

  VVVVIKTORIINIKTORIINIKTORIINIKTORIIN

 37 

 

VIKTORIIN – ‚MIDA TE TEATE NARKOOTIKUMIDE KOHTA’ 

Brown Sugar (pruun suhkur), Golden Sunshine (kuldne päikesepaiste), Purple 
Haze (purpurne udu), White Lady (valge leedi), Pink Floyd (roosa Floyd), Red 
Lebanese (punane liibanonlane)– narkootikumide ‚värvikirevas’ maailmas on 
lihtne ära eksida. Mida te teate narkootikumide kohta? Kontrollige selle viktoriini 
abil oma teadmisi. 

1. Heroiini tarvitamisel võib inimesel tekkida vastupandamatu iha maiustuste järele. 
A. Õige 
B. Väär 

2. Kanep vähendab alkoholi mõju, kui neid koos tarvitada. 
A. Õige 
B. Väär 

3. Klaas kanget alkoholi tekitab tervisele rohkem kahju kui klaas veini. 
A. Õige 
B. Väär 

4. Kui kokaiini ninna tõmmata, siis kestab tema mõju umbes 30 minutit. 
A. Õige 
B. Väär 

5. Metadoon on sama sõltuvusttekitav kui heroiin. 
A. Õige 
B. Väär 

6. LSD-l on selgesti eristatav lõhn. 
A. Õige 
B. Väär 

7. Värskete seente mõju on tugevam kui kuivatatud seentel. 
A. Õige 
B. Väär 

8. Speedi mõju kestab umbes kaheksa tundi. 
A. Õige 
B. Väär 

9. Ecstasy tarvitamisel ei tea tarvitaja kunagi täpselt, mida ta sisse võtab. 
A. Õige 
B. Väär 

10. Mõnesid uneravimeid manustatakse suu kaudu, kui neid võib ka süstida. 
A. Õige 
B. Väär 
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Viktoriini tulemused 
 
 
Liitke kokku numbrid, mis on toodud teie poolt antud vastuste järel. 
 
1.   A-1   B-0 
2.   A-0   B-1 
3.   A-0   B-1 
4.   A-1   B-0 
5.   A-1   B-0 
6.   A-0   B-1 
7.   A-0   B-1 
8.   A-1   B-0 
9.   A-1   B-0 
10.  A-1   B-0 
 
0-5 punkti 
Teie teadmised narkootikumide kohta on ebapiisavad. 
 
6-8 punkti 
Te teate päris palju. 
 
9-10 punkti 
Te teate väga palju. 
 
Õiged vastused on alljärgnevad: 
 
1.  Heroiini tarvitamisel võib inimesel tekkida vastupandamatu iha maiustuste järele. 
A -  Õige. Kõik opiaadid tekitavad iha maiustuste järele. 
 
2.  Kanep vähendab alkoholi mõju, kui neid koos tarvitada. 
B -  Väär. Täpselt vastupidi. Alkohol vähendab kanepi mõju, kui neid koos tarvitada. 
 
3.  Klaas kanget alkoholi tekitab tervisele rohkem kahju kui klaas veini. 
B -  Väär. Hoolimata erinevast alkoholi mahuprotsendist, on alkoholi kogus klaasis ühe 

dringi kohta siiski sama. Veiniklaas on alati suurem kui näiteks viskiklaas. 
 
4.  Kui kokaiini ninna tõmmata, siis kestab tema mõju umbes 30 minutit. 
A -  Õige. 
 
5.  Metadoon on sama sõltuvusttekitav kui heroiin. 
A -  Õige. Metadoon on tõepoolest sama sõltuvust tekitav kui heroiin, välja arvatud see, et 

metadoon mõjub kauem: metadoon mõjub 12 kuni 24 tundi, samas kui heroiin vaid 4 
kuni 6 tundi. 

 
6.  LSD-l on selgesti eristatav lõhn. 
B -  Väär. LSD on täiesti lõhnatu. 
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7.  Värskete seente mõju on tugevam kui kuivatatud seentel. 
B -  Väär. Täpselt vastupidi. Kui neid süüa, on kuivatatud seentel tugevam mõju kui 

värsketel seentel. 
 
8.  Speedi mõju kestab umbes kaheksa tundi. 
A -  Õige. 
 
9.  Ecstasy tarvitamisel ei tea tarvitaja kunagi täpselt, mida ta sisse võtab. 
A -  Õige. 
 
10.  Mõnesid uneravimeid manustatakse suu kaudu, kui neid võib ka süstida. 
A -  Õige. Uneravimeid ja rahusteid võetakse sisse tavaliselt suu kaudu, kuid neid võib ka 

süstida. Sellisel juhul võetakse geelisarnane bensodiasepiin kapslist välja, 
tõmmatakse süstlasse ning süstitakse veeni. 

 
Brown Sugar on heroiini teine nimetus. Golden Sunshine, Purple Haze ja Pink Floyd on 
slängis kasutatavad vasted LSD ‚trippidele’. White Lady on kokaiini sünonüüm ning Red 
Lebanese on üks hašiši liik. 
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2.2 Narkootikumide tarvitamisega seotud riskid 

 Sissejuhatus 
 
Piisab ühestainsast heroiinisüstist ning te jääte selle küüsi eluks ajaks. 
Elu, mis niikuinii kaua ei kesta. Minge ‚hero’ õnge ja te võite arvestada varakult 
haudaminekuga. Vaadake Sid Vicious’it punkbändist ‚Sex Pistols’. 
 

Kuid see ei pea nii minema. Rolling Stones’i kitarrist Keith Richards ostis 
endale kilogrammide kaupa heroiini. Ta tõmbas ninna ja süstis 25 aastat, kuid 
pidas kogu aja vastu. Imelik? Mitte väga.  Inimene, kes tarvitab turvaliselt või 
süstib puhaste nõeltega ning ei tarvita liiga palju korraga, võib heroiini 
tarvitades väga vanaks elada. Kõige kurikuulsam ning üldtuntum narkootikum 
on tegelikult oluliselt vähem kahjulik kui täiesti aktsepteeritud narkootikum: 
alkohol. Puhas heroiin ei kahjusta kudesid või organeid. See ei põhjusta 
maksatsirroosi ega Korsakovi sündroomi (raske ajukahjustus, mis tekib 
pikaajalise alkoholi liigtarvitamise tagajärjel). Heroiini kui ‚tapja’ maine on 
tekkinud muudel põhjustel. Narkootikumi ohtlikkus seisneb selle tugevas 
rahustavas toimes, viisis, kuidas seda tarvitatakse ning reaalses 
üledoseerimise ohus – eriti kombineeritud tarvitamisel. Inimene, kes tarvitab 
koos vaaliumi (Valium®) ja heroiini, riskib aegluubis nokaudiga. Narkootikumi 
tuimastava mõju tagajärjel ei pruugi tarvitaja märgata külmetust, mis võib viia 
tervise hooletussejätmiseni – või veelgi halvem: kopsupõletikuni. Ja lõpuks, 
inimene, kes kasutab teiste inimeste süstimistarbeid, riskeerib nakatumisega 
hukutavasse HIV viirusse. Kõik on kaudsed terviseriskid, mis ei pea 
ilmtingimata olema seotud aine endaga. 

Sõltuvus koosneb paljudest teguritest 
Siiski, võrreldes kõikide teiste narkootikumidega, vihkavad paljud inimesed 
heroiini kõige rohkem. Mitte ainult sellepärast, et selle tarvitamine toob pidevalt 
kaasa ohvreid (seda teeb ka liiklus), kuid sellepärast, et opiaadid on äärmiselt 
sõltuvust tekitavad. Üks heroiinidoos ja te olete kadunud: esmalt rentsel ja 
seejärel haud. 

Selle arusaamaga on täielikus vastuolus tarvitaja, kes suudab hõlpsasti oma 
’laksu’ järgmisele nädalavahetusele edasi lükata ning seetõttu ei saa teda 
tegelikult ‚raskeks sõltlaseks’ nimetada. Veelgi enam, on teada inimesi, kes 
proovisid võõrutamist mitmeid kordi, kuid ebaõnnestunult, kuid niipea, kui nad 
armusid kellesegi, kes oli ‚väljastpoolt’, ei olnud neil mingeid probleeme 
heroiini tarvitamise lõpetamisega.  
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Küsimus: millal muutub narkootikumide tarvitamine narkomaaniaks – või 
kasutades vähem normatiivset väljendit - sõltuvuseks? Ka see sõltub 
narkootikumi liigist või on sellega seotud ka muid tegureid? 

Sõltuvus koosneb paljudest teguritest. Inimesed on harva sõltuvuses ainuüksi 
ainest, see on seotud ka ‚keskkonnaga’ ning viisiga, kuidas narkootikumi 
tarvitatakse. Tõelise ‚nõelafriigi’ maailm näiteks tiirleb suuresti ‚laksu’ 
ettevalmistavate tegevuste ümber. Süstimisrituaal leiab tee isegi nende 
unenägudesse – eriti võõrutusperioodil. 

Veenisüstijad tunnevad ka mõnu teistega süstimisest saadava ‚laksu’ 
teemadel vestlemisest, sama kehtib ka inimeste puhul, kes tõmbavad ninna, 
‚rohutõmbajate’ ja ‚happehullude’ puhul. Narkootikumide maailmas tahavad 
kõik seltsida oma rühma liikmetega ning vahetada narkolugusid või vestelda 
narkootikumidega seotud kogemustest. Inimene, kes lõpetab tarvitamise, 
tunneb ennast peatselt väljajäetuna. Veelgi enam, endisi uimastitarvitajaid 
avasüli tagasi ei võeta. Neile kaldutakse lähenema skeptiliselt ning kahtlevalt. 
Inimene, kellel on sellega raske toime tulla ja kellel puuduvad sotsiaalsed 
kontaktid väljaspool oma ‚narkomaailma’, võib hõlpsasti sattuda 
tagasilangusse.  

On veel üks lisategur: tarvitaja sotsiaalne staatus on samuti oluline. 
Statistiliselt rääkides, töölisperekondade lapsed kalduvad rohkem sõltuvusse 
langema kui advokaadi eeskujulikust üliõpilasest poeg või tütar. Siiski ei 
tohiks alahinnata narkomaanide arvu, kellel on taskus nii diplom kui ka 
heroiinikott. Oluline erinevus seisneb selles, et sellised ,peened tarvitajad’ ei 
pea narkootikumide hankimiseks oma käsi määrima. Neil on olemas selleks 
vajaminev raha ning seega ei ole hirmu, et nad ühiskonnaga konflikti 
satuksid. Samuti ei satu nad ka sama sageli seadusega pahuksisse.  

Järgmine küsimus: täpselt millal on inimene sõltuvuses? Kas siis, kui ta 
süütab igal õhtul tseremoniaalse õhtusöögijärgse sigareti või alles siis, kui 
kõik, sealhulgas tema eneseväärikus, jäävad narkootikumi järel teisele 
kohale?  

Lühidalt: Kuidas me määratleme sõltuvust? 
Sõltuvusteoorias teeme me laias laastus vahet kolmel erineval seisukohal. 
‚Moralistlik’ seisukoht peab sõltuvust millekski laiduväärseks ning süüdistab 
sõltlast peamiselt tahtejõu puudumises. 

Teine seisukoht, mis peab sõltuvust haiguseks, tunneb sõltlasele veidi enam 
kaasa. Nii nagu viirused oma peremeest hävitavad, nii hävitavad ka 
narkootikumid nende tarvitajaid. Kuid keda süüdistada? 
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Siis tekib küsimus, millises ulatuses kaotab uimastitarvitaja narkootikume 
tarvitades enda üle kontrolli? 

Kaasaegne lähenemine sõltuvusele ei tähenda enam sõltlase 
häbimärgistamist või üleolevat kohtlemist, vaid suhtumist temasse kui 
mõistlikusse inimesesse, kes hoolib oma tervisest.  Tegelikult tundub, et 
tarvitajad saavad endaga palju paremini hakkama, kui kahe ülejäänud 
seisukoha järgi võib eeldada. Seega, hoolimata uimastitarvitamise 
alustamisest, tundub, et olukord ei ole siiski täiesti lootusetu. 

Hollandis, kus neid aspekte on ulatuslikult uuritud, avastati, et kümne aasta 
pärast ei olnud kaks kolmandikku inimesi, kelle uimastitarvitamine oli olnud 
minevikus problemaatiline, seadusega pahuksisse sattunud ning olid igas 
mõttes korralikult ühiskonda sulandunud. Neist pooled ehk üks kolmandik kogu 
rühmast olid uimastitarvitamise täielikult lõpetanud. (Cramer / Schippers 1994). 

See peatükk käsitleb narkootikumide tarvitamisega seotud riske. Me räägime 
iga aine terviseriskidest lühiajalises, keskmise pikkusega ja pikaajalises 
perspektiivis. Lühiajalised mõjud ilmnevad koheselt tarvitamise järel, näiteks 
nagu üledoos või ‚värin’ (ootamatu kõrge palaviku hoog). Keskmise pikkusega 
mõju ilmneb pärast sagedast tarvitamist ning on sageli ajutine. Näiteks võib 
tuua kaalukaotuse kokaiinitarvitamise puhul. Pikaajaline mõju, näiteks nagu 
kopsuvähk krooniliste suitsetajate puhul ja Korsakovi sündroom alkohoolikute 
puhul, on enamasti pöördumatu. Me tegeleme erinevatest ainetest sõltuvusse 
sattumise tõenäosusega ka seepärast, et akuutse sõltuvuse tagajärjeks võib 
olla tervisele kahjulik elustiil (valed toitumisharjumused, vähe und, sotsiaalne 
isolatsioon jne).  

Viis, kuidas narkootikume tarvitatakse, kätkeb endas terviseriske. Nii võib 
jätkuv ninnatõmbamine lõppeda nina limaskesta põletikuga. Süstimine võib viia 
mädanike tekkimiseni ning freebasing võib kahjustada hingamisteid. 

Mis on sõltuvus? 
Füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse vahel on erinevus. Inimene, kes lihtsalt 
himustab ainet ning ei tunne ennast ilma selleta ‚normaalsena’, on 
psühholoogiliselt sõltuv. Inimene, kellel tekivad pärast narkootikumide 
tarvitamise lõpetamist võõrutusnähud (higistamine, külmavärinad, kõhulahtisus 
jne), on füüsiliselt sõltuv.  Me räägime ‚taluvusest’’ (seda nimetatakse ka 
kohanemiseks) siis, kui keha vajab aina rohkem ja rohkem mingit konkreetset 
ainet, selleks et säilitada sama toime. Keha kohaneb kiiresti heroiini, 
uneravimite ja alkoholiga. Nende ainete puhul on vaja pidevalt kasvavat doosi. 
Teatud narkootikumide tarvitamine toob endaga kaasa nii füüsilise kui ka 
psühholoogilise sõltuvuse. Juhul kui narkootikumi tarvitamise lõpetamisel 
ilmnevad lisaks ka võõrutusnähud, võib tee sõltuvusest vabanemisele olla 
väga raske. 
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Narkootikumide tarvitamine ja agressioon 
Narkootikumid, mis kutsuvad esile 'pilvedesse mineku', näiteks nagu heroiin, 
põhjustavad harva agressiivset käitumist. Stimulandid (kokaiin ja speed), 
mitme narkootikumi koostarvitamine ja teatud tabletid on palju ohtlikumad. Kui 
te leiate karbi ravimit nimega rohüpnool, siis olge ettevaatlik. See unerohi, kui 
seda tarvitatakse suurtes kogustes, on kurikuulus inimese teadvuse ajutise 
‚teovõimetuks’ tegemise pärast. See võib kaasa tuua ohjeldamatu 
agressiivsus, kusjuures tarvitaja ei mäleta pärast sellest mitte midagi. Alkohol 
või samuti agressiooni põhjustada, eriti pärast liigtarvitamist ja kui teda 
tarvitatakse koos teiste narkootikumidega. ‚Pilvesolek’ muutub tüliks. Tüli 
muutub kakluseks. 

Narkootikumid ja rasedus 
Nagu ka alkoholi ja tubaka puhul, on raseduse ajal soovitatav 
narkootikumidest loobuda. See kehtib ka beebi rinnaga toitmise perioodi 
kohta. Aktiivsed toimeained võivad beebile edasi kanduda. See on põhjuseks, 
miks ‚heroiiniemmede’ lastel võib esineda võõrutusnähte. 

 Narkootikumid tarvitamise meetodid 
Üldiselt on uimastitarvitajad suhteliselt paindlikud erinevate narkootikumide 
tarvitamise viiside kasutamisel – eriti hädaolukordades. Kui süstlaid ei ole 
käepärast, siis hingavad nad seda sisse fooliumilt. Kui foolium otsa lõppeb, 
tõmmatakse narkootikumi ninna või suitsetatakse. Igal meetodil on oma 
eelised ja puudused. Süstimine võimendab ‚laksu’, kuid suurendab ka HIV 
nakatumise riski. ‚Draakoni jahtimine’ on tervislikum kui süstimine, kuid see 
nõuab vajalikku oskusteavet: Algajad näevad sageli, kuidas nende hinnaline 
narkootikum sõna otsese mõttes õhku haihtub. Lisaks on fooliumilt 
suitsetamine kopsudele kahjulik. Siinkohal teeme kokkuvõtte erinevate 
tarvitamisviiside eelistest ja puudustest: 

���� Nuusutamine (ninna tõmbamine) 
Meetodit kasutatakse: kokaiin, speed (vähemlevinult: heroiin). 
Pulber (näiteks kokaiin) kuhjatakse väikestesse vallidesse ning tõmmatakse 
kõrre või toru abil ninasõõrmetesse. 

Eelised: 
� Kokaiini nuusutamisel või ninna tõmbamisel tunneb inimene mõju 

mõne minuti jooksul. Süstimisel või suitsetamisel (freebasing) 
avaldub kokaiini mõju isegi kiiremini, kuid ta ka kaob kiiremini 
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� Nuusutamine võtab vähe aega ning vajab vähe ettevalmistusi 
� Nuusutamine nõuab väga vähe erivarustust 
 
Puudused: 
� Liigtarvitamisel võivad nina limaskestad muutuda põletikuliseks. See 

on väga valulik ning võib põhjustada nina vaheseina perforatsiooni. 
� Nuusutamine võib põhjustada kroonilist hingamisteede põletikku, 

kroonilist nohu, ninaverejookse, peavalu ning lõhna- ja 
maitsetundlikkuse alanemist. 

� Kõrre ühine kasutamine võib levitada C-hepatiiti. 
 

���� Suitsu sisse hingamine (freebasing) 
Meetodit kasutatakse: kokaiin, freebase-kokaiin. 
Cracki või freebase-kokaiini suitsetatakse veepiibus või spetsiaalses 
crackipiibus. 

Eelised: 
� Suitsu sissehingamine (freebasing) võtab vähe aega 
� See annab tugeva ‚laksu’ (ilma nõela kasutamisega seotud 

riskideta!) 
 

Puudused: 
� Freebasing võib kahjustada kopse. Enamiku kopsuprobleemide 

põhjustab freebasing 
� Freebasing võib põhjustada südame rütmihäireid 
� Piibu ühine kasutamine võib levitada tuberkuloosi ja A-hepatiiti. 

 

���� ‚’Draakoni jahtimine’ (suitsu sissehingamine fooliumilt) 
Meetodit kasutatakse: Heroiin, kokaiin, crack, freebase-kokaiin ja 'speedipallid' 
(kokaiini ja heroiini segu).  
Narkootikum asetatakse fooliumitükile ning seda kuumutatakse alt tulega. 
Tekkivaid aure hingatakse sisse toru kaudu ning need lähevad otse 
kopsudesse. 

Eelised: 
� ‚Draakoni jahtimine’ on ohutu alternatiiv süstimisele. See hoiab ära 

mädanike tekke ning vähendab HIV-i või hepatiiti nakatumise riski. 
� ‚Draakoni jahtimine’ võtab vähe aega. 

 
Puudused: 
� Plasttoru kasutamisel võib tarvitaja mürgiseid keemilisi aure 

kopsudesse hingata. 
� ‚Draakoni jahtimine’ ärritab hingamisteid ning suurendab limaeritust. 

Enamiku kopsuprobleeme põhjustab ammoniaagil põhinev freebase-
kokaiin. Freebase-kokaiin, mis on valmistatud söögisoodaga, on 
vähem kahjulik. 
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���� Süstimine 
Meetodit kasutatakse: Heroiin, speed, kokaiin (vähemlevinult: teatud 
bensodiasepiinid). 
Lusikale või (karastusjoogi) purgi äralõigatud põhjale pannakse veidi vees 
lahustatud heroiini ja (heroiini puhul) hapet (sidruni- või askorbiinhapet või 
sidrunimahla) ning seda kuumutatakse. Lahus tõmmatakse süstlasse ning 
süstitakse veeni. Kokaiin lahustatakse vees. 

Eelised: 
� ‚Laks’ on tugevam, kui ükskõik millise muu meetodi puhul, kuigi 

kauaaegsed tarvitajad kalduvad seda lühikest ja eufoorilist tunnet 
tõenäoliselt vähem kogema. 

� Tarvitaja usub, et ta saab narkootikumist kätte maksimaalse. 
 

Puudused: 
� Mittesteriilse varustusega süstimine ning süstimiskoha 

desinfitseerimise ebaõnnestumine võib põhjustada mädanikke.  
� Süstimine võib põhjustada ‚värinat’ (shake) (mida teatakse ka 

‚räpase löögi’ (dirty hit) või ‚vatipalavikuna’ (cotton fever). Värin on 
palavikuhoog, mille tekitavad bakterid, mis viiakse süstimise ajal 
verre. Mida räpasem ja nürim on nõel, seda suurem on värina 
tekkimise võimalus. 

� Teiste inimeste varustuse kasutamine süstimiseks (süstal, nõel, 
filter, lusikas, vesi) võib levitada hepatiiti ja HIV-i  

� Kokaiin jääb väikestesse klompidesse, kui seda korralikult vees ära 
ei lahustata. Pärast süstimist võivad need klombid põhjustada 
trombe ja veeniummistusi (tromboos). 

� ‚Steriilsed infektsioonid’ võivad tekkida pärast kokaiini süstimist. 
Need on infektsioonid, mida ei põhjusta mitte bakterid vaid surev 
nahkkude (pärisnahk) 

� Veenid võivad pikaajalise veenisisese narkootikumide tarvitamise 
tagajärjel ‚kaduda’. Kui tarvitajal ‚lõppevad’ käsivarrel veenid otsa, 
siis on alternatiivid sünged: Süstimine kätesse ja jalgadesse on 
valus ning süstimine kubemesse ja kaela võib olla surmav, kuna 
arterid asuvad seal veenide vahetus läheduses. Kui tabatakse 
arterit, tuleb nõel koheselt välja tõmmata ning veresoont viis kuni 
kümme minutit tugevalt kokku suruda. Meditsiiniline abi on 
hädavajalik  

� Nahaalust süstimist (näiteks alakõhtu) või süstimist lihasesse saab 
teha ainult heroiini puhul. Kui seda tehakse kokaiini või speediga, 
siis kude sureb 

� Vahel süstitakse ka uneravimeid temasepaami (Normison®), 
tuinal® ja ketamiini.  Sellisel juhul eemaldatakse geelisarnane aine 
suureavalise nõela abil (munakujulisest) kapslist, tõmmatakse see 
süstlasse ning süstitakse veeni. Õli võib klompi tõmmata ning vere 
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soontes hüübima panna, mis võib põhjustada südameklappide 
infektsiooni. 

� Kui süstitakse suu kaudu manustamiseks mõeldud 
metadoonisegusid, võib suhkur kahjustada veresoonte seinu või 
põhjustada süstimiskoha infektsiooni. 

���� Suitsetamine  
Meetodit kasutatakse: kanep, crack, freebase-kokaiin (vähemlevinult: heroiin). 
 

Eelised: 
� Sotsiaalselt rohkem vastuvõetav 
� Savu jagamine on mõnus 

 
Puudused: 
� Tubaka, cracki või freebase-kokaiini suitsetamine võib kopse 

kahjustada. 
� Hašiši suitsetamisel pannakse kanep tubakale ning rullitakse 

sigaretipaberi sees savuks. Savu suitsetatakse nagu tavalist 
sigaretti. Hašiši või marihuaana suitsetamine võib sama moodi 
kopse kahjustada nagu tubaka suitsetamine, kuid kanepisuits 
sisaldab rohkem kantserogeenseid aineid kui tubakasuits. Samuti on 
teguriks see, kuidas suitsu sisse hingatakse. Hašiši või marihuaana 
suitsetamisel hingatakse suitsu tavaliselt väga sügavalt sisse ning 
hoitakse kopsus nii kaua kui võimalik. 

���� Söömine  
Meetodit kasutatakse: Kanep (kanepikook, kanepiküpsised), seened. 
 

Eelised: 
� Kanepi söömine on kopsudele parem kui suitsetamine 
Puudused: 
� On risk liiga suurt doosi võtta. Aeglase verre imendumise tagajärjel 

ilmneb mõju alles teatud aja pärast. Kärsitu inimene võib seetõttu 
liiga palju võtta 

� Seente puhul ei ole kunagi võimalik ette ennustada, kui tugev nende 
toimeaine on, mis suurendab ‚halva tripi’ kogemise riski. 
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���� Allaneelamine (tabletid/pabertripid) 
Meetodit kasutatakse: speed, ecstacy, LSD, uneravimid ja rahustid, 
metadoon. 
 

Eelised: 
� Lihtne manustada 

 
Puudused: 
� Ilme tegeliku katsetamiseta ei tea kunagi, millist ainet tablett 

tegelikult sisaldab (välja arvatud ravimid, näiteks nagu uneravimid 
või rahustid) 

 

���� Joomine 
Meetodit kasutatakse: Alkohol, metadoon, seened (tee). 
 

Eelised: 
� Metadooni doosi on lihtne mõõta 
� Alkoholi joomine on sotsiaalselt vastuvõetav 

 
Puudused: 
� Alkoholi liigtarvitamine võib põhjustada suu-, neelu-, kurgu- ja 

söögitoru vähki 
� Vedel metadoon sisaldab palju suhkrut ning seetõttu, kui 

suuhügieen on halb, võib mõjuda hammastele kahjulikult. 

 Kanepi riskid 
Hašišit ja marihuaanat on tuhandeid aastaid ülistatud nende meditsiiniliste 
tervendavate omaduste pärast, kuid nagu ükskõik millisel narkootikumil, on ka 
kanepil oma kõrvalnähud.  Näiteks kontsentratsiooni alanemine ning 
reflekside aeglustumine. Autoga otse sõitmine võib samuti muutuda 
keeruliseks ettevõtmiseks. Lisaks võib kanepitarvitaja keset vestlust kaotada 
mõttejärje. Palju suurem mure on ‚peast segi minek’ Sellisel juhul võib 
tagasihoidlik haši kogemus muutuda ärevuse- või paanikahooks, 
peapöörituseks, iivelduseks ning vahel ka minestuseks (see juhtub sageli 
üledoosi korral, näiteks suu kaudu manustamisel, kui süüakse kanepikooki). 

Keskmise pikkusega tarvitamisperioodi puhul võib kanepitarvitamine 
põhjustada meeste ja naiste viljakuse langust, kuid kui kanepi tarvitamine 
lõpetatakse, muutub viljakus taas normaalseks. Hingamisteed ja kopsud 
võivad siiski saada pöördumatult kahjustatud. Kanepisuits sisaldab rohkem 
kantserogeenseid aineid ning seda tõmmatakse sageli sügavamale kui 
tubakasuitsu. See suurendab kopsuvähi riski. 
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� Lühiajaline tarvitamine: 
� Suurenenud isu, eriti maiustuste järele, ning suu ja kurgu kuivamine 
� Vähenenud kontsentreerumisvõime ja aeglasemad refleksid 
� ‚Peast segi minek’ 
 

� Keskmise pikkusega tarvitamine: 
� Viljakuse vähenemine 
 

� Pikaajaline tarvitamine: 
� Kopsuvähk (suitsetamisel) 

 
Kas kanep tekitab sõltuvust? 
Mitte füüsiliselt, kuid see võib tekitada psühholoogilist sõltuvust, eriti kui seda 
liigtarvitada või kui seda tarvitada reaalsusest põgenemiseks. Siis 
suitsetatakse probleemid ‚ära’. 

Kas kanepi tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Teoeetiliselt on see ebatõenäoline, sest THC (kanepi keemiline toimeaine) 
aeglustab reflekse ning lõdvestab lihaseid. 

 Tubaka riskid 
Tubakas on ilmselt kõige laiemalt levinud narkootikum maailmas ning see on 
narkootikum, millel on kõige tõsisemad tervislikud tagajärjed. Sigareti 
põlemisel eraldub tõrv. See on suitsetajatel peamiseks kopsu- ja kurguvähi 
tekkimise põhjuseks, samuti raskendab see bronhiaal- ja hingamisteede 
haiguste kulgu. Suitsetaja, kes suitsetab ühe paki sigarette päevas, hingab 
sigarettidest sisse rohkem kui pool tassi tõrva aastas. 

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Pulss sageneb 
� Vererõhu ajutine tõus 
� Mao ülehappesus 
� Esmalt stimuleeritakse aju ja kesknärvisüsteemi tegevust ning 

seejärel pärsitakse 
� Jäsemete verevarustuse vähenemine 
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� Pikaajaline tarvitamine: 

� Vähenenud või kadunud lõhna- ja maitsetundlikkus 
� Suurenev külmetuse, nohu ja kroonilise bronhiidi risk 
� Suurenenud emfüseemi (kopsupuhitus) risk 
� Suurenenud südamehaiguste risk 
� Enneaegsed ja rohked kortsud 
� Suurenenud suu-, kõri-, neelu-, söögitoru, kopsu-, pankrease, 

emakakaela, emaka- ja põievähi risk 
 
Kas tubakas tekitab sõltuvust? 
Nikotiin on väga sõltuvust tekitav narkootikum. Suitsetajatel, kes suitsetamist 
maha jätavad, on suuri raskusi võõrutusnähtudega. Siiski ei ole nikotiinist 
võõrutamine nii problemaatiline kui tõsine alkoholist või heroiinist 
võõrutamine. Nikotiinist võõrutamisega kaasnevad tavaliselt intensiivne himu 
suitsu järele ja psühholoogilised sümptomid nagu tujumuutused ja 
kontsentratsiooni puudumine.  Võõrutamise füüsiline mõju on vastupidiselt 
alkoholile ja heroiinile nõrk, kuid sellega võivad esimestel päevadel kaasneda 
kõhulahtisus ja värinad. 

1 + 1 = 3 
Tubakas on stimulaator, kuigi paljud suitsetajad arvavad, et suitsetamine 
rahustab nende närve. Suitsetamine vabastab epinefriini, hormooni, mis loob 
suitsetajal pigem psühholoogilise stressi kui pingelanguse. Sigarettides 
sisalduva nikotiini sõltuvust tekitav omadus paneb tarvitaja rahunemiseks 
rohkem suitsetama, samas kui tegelikult suitsetamine ise põhjustab 
erutusseisundit. 

 Alkoholi riskid 
Alkohol on kõige laiemalt aktsepteeritud narkootikum, kuid kui seda 
liigtarvitatakse (rohkem kui 6 kuni 8 klaasi päevas), siis on ta ka väga kahjulik. 
Eriti suurt kahju kannatab maks. Maks vajab 90 minutit ühe klaasi alkoholi 
lagundamiseks. Juues mitmete aastate jooksul suuri koguseid, ei saa maks 
võimalust 'puhkamiseks' ning alkoholitarvitajal on suur oht saada 
maksatsirroos. Inimene võib maksatsirroosi ka surra, kuid see võib võtta aega 
veel 10 kuni 15 aastat. Alkoholi tarvitamise ja suu-, kurgu-, kõri- ja söögitoru 
vähi vahel on avastatud seos. Lisaks soodustab liigjoomine 
kardiovaskulaarseid (südame- ja veresoonkonna) haigusi ning võib 
põhjustada tõsist kahju maole, pankreasele ja ajule (Korsakovi sündroom).  

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Otsustamist ja reflekse pärssiv mõju 
� Agressiivne käitumine 
� Oma võimete ülehindamine 
� Motoorset talitlust pärssiv mõju 
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� Pikaajaline tarvitamine: 

� Maksatsirroos  
� Suu-, kurgu-, kõri- ja söögitoru vähk 
� Südame- ja veresoonkonna haigused 
� Korsakovi sündroom 

 
Kas alkohol on sõltuvust tekitav? 
Harva, kui seda mõõdukalt tarvitada. Siiski võib alkohol olla liigtarvitamise ja 
pikaaialise tarvitamise puhul nii psühholoogilist kui füüsilist sõltuvust tekitav. 
Alkoholi tuimastav mõju võib olla väga meeldiv, sest see on rahustav ning võib 
probleeme ähmastada. Keha võib ka alkoholi suhtes välja arendada 
tolerantsuse. Kui algajad jäävad purju juba mõnest klaasist õllest, siis kogenud 
jooja võib alla kallata mõned liitrid, ilma et ta näiks joobnud olevat. Seda 
nähtust nimetatakse tolerantsuseks: soovitud mõju säilitamiseks on vaja 
suuremaid narkootikumi koguseid. 

Peale tolerantsuse võivad alkoholitarvitajad kogeda ka võõrutusnähte, kui 
alkoholi tarvitamine katkestatakse järsku pärast pikka ja rasket joomaperioodi. 
Need võivad ulatuda halvasti magamisest ning 'värinatest' kuni rasketel 
juhtudel alkoholivõõrutusdeliiriumi (delirium tremens) hoogudeni. 
Alkoholivõõrutusdeliiriumi ajal ilmnevad kõrge palavik ja hallutsinatsioonid, 
inimene võib näha asju, nagu loomi, mida tegelikult olemas ei ole.  

1 + 1 = 3 
Nagu ka uneravimid ja rahustid on alkohol ‚depressant’. Koostarvitamisel 
nende mõju mitmekordistub ning see võib põhjustada südame seiskumist. 
Koos kokaiini ja heroiiniga tarvitamisel suureneb üledoosi risk. 

Kas alkoholi tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Jah, ‚pilvedes olek’ võib ootamatult muutuda agressiivseks käitumiseks ning 
löömatujuks. Alkohol võib viia agressioonini, eriti pärast liigtarvitamist ja koos 
teiste narkootikumidega tarvitatuna.  

Uimastitarvitajad ja alkohol 
Uimastitarvitajatele ning HIV nakkust kandvatele inimestele alkohol eriti ohtlik. 
Koos kokaiini ja heroiiniga tarvitamisel suureneb üledoosi risk. Kui inimesel on 
probleeme seedeelundkonnaga (magu) ja/või maksakahjustus (sageli alkoholi 
liigtarvitamise tagajärg), võib metadoon olla ärritav ja C-hepatiit võib veelgi 
tugevamat mõju avaldada. Maksakahjustuse korral võivad AIDS-i inhibiitorid 
olla vähem tõhusad. 
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 Kokaiiniriskid  
Kokaiini juhuslik tarvitamine muudab selle tarvitaja eufooriliseks ning erksaks, 
regulaarne kokaiini tarvitamine muudab selle tarvitaja rahutuks ja kergesti 
ärrituvaks. Enesekindlus võib muutuda liigseks eneseusalduseks. Suurtes 
kogustes kokaiini tarvitajad võivad elada ka fantaasiamaailmas: nad arvavad, 
et neil on suurepärane elu, rikkalikud sotsiaalsed kontaktid ja nad tunnevad 
ennast peaaegu kui jumalad. Tegelikkuses ei pruugi see suurepärane elu olla 
üldsegi mitte see, milline ta näib olevat. Krooniline kokaiinitarvitamine võib 
muuta tarvitaja isekaks, ülbeks, pettekujutlustes elavaks ja agressiivseks, 
need on iseloomuomadused, mis nii väga sõpru ligi ei meelita. 

 

 

Kuid kokaiinile tuleb maksta ka füüsilist lõivu. Pikaajaline söögiisu kaotus viib 
tõsise kaalukaotuseni ja alandab nakkustele vastupanivõimet. Kui sellele 
lisanduvad unehäired (hästituntud probleem, mida kokaiinitarvitamine 
põhjustab), siis lõppeb aastapikkune rünnak kehale kurnatusega, millega 
võivad kaasneda ka südame rütmihäired. Lisaks on veel ka ‚putuka’ fenomen. 
Pikaajalised tarvitajad võivad ootamatult tunda, nagu järaks putukate armee 
halastamatult nende keha. 

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Rahutus  
� Unetus  
� ‚Värinad’ (ootamatu palavikuhoog kokaiini 
� süstimisel) 
� Üledoos  
� HIV infektsioon ja hepatiit 

 
� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 

� Kaalukaotus  
� Alanenud vastupanuvõime 
� Ninaverejooksud  
� Nina limaskesta põletikud 
� Südame rütmihäired 
� Kurnatus  
� Paranoia  
� Pettekujutlused  
� Süstimisest tekkinud mädanikud 

 

„Koka moonutab kõike – sõbrad näivad vampiiridena, seks muutub sado-
masohismiks, dialoogid monoloogideks, mure silmakirjalikkuseks.” (Allikas: 
‘Los’ 1997). 
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� Pikaajalisel tarvitamisel: 
� Nina vaheseina perforatsioon. 

 
Kas kokaiin on sõltuvust tekitav? 
Kokaiin ei tekita füüsilist sõltuvust, kuid selle tarvitamine võib viia 
psühholoogilise sõltuvuseni, eriti kui seda tarvitatakse selleks, et tõsta 
enesekindlust.  

Cracki ja freebase-kokaiini sõltuvusttekitav toime on mitu korda kõrgem kui 
puhtal kokaiinil. See on tingitud sellest, et ‚laks’ kaob palju kiiremini. Ilma 
lühikese, äärmusliku õnnejoovastuseta tundub maailm tarvitajale peatselt 
külma ja tühjana. Ning peatselt tarvitavad nad uuesti ja uuesti ja uuesti. 

Kas kokaiini tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Jah, eriti kokaiini pikaajalisel tarvitamisel võib kahtlus või usaldamatus 
muutuda agressiooniks. 

 

 Heroiiniriskid 
Nagu juba sissejuhatuses mainitud, on heroiin tervisele palju vähem kahjulik, 
kui tema maine meid uskuma paneb. Heroiini tarvitamisega seotud 
terviseriskid koosnevad põhiliselt kaudsetest probleemidest: süstimisega 
seotud infektsioonirisk (HIV ja hepatiit), üledoosi võtmise oht ja tervise eest 
hoolitsemise lõpetamine. Kuna heroiin tuimastab valu, võib külmetus muutuda 
märkamatult kopsupõletikuks. Heroiini tarvitamine võib põhjustada ka 
alatoitumust, mis omakorda võib vähendada immuunsust nakkuste vastu. 
Vitamiinid ja kiudained ei ole heroiinitarvitaja elus tavaliselt tähtsuselt esimesel 
kohal; nende ‚igapäevaseks leivaks’ on ‚heroiinikott’. 

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Üledoos 
� Süstimisest tekkivad mädanikud 
� ‚Värinad’ (palavikuhood pärast heroiini süstimist) 
� HIV infektsioon ja hepatiit 
 

Alkohol ja kokaiin 

Alkoholi ja kokaiini kombinatsioon tundub ideaalsena: üks stimuleerib, teine 
rahustab maha. Inimene võib jätkata tunde, ilma et ta tunneks ennast purjus 
olevat. Tegelikkuses hävitab tarvitaja oma keha. Pikaajaline kokaiini ja 
alkoholi koostarvitamine viib kurnatuse ja unetuseni. See ‚’ideaalne 
kombinatsioon’ suurendab ka üledoosi riski. 
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� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 
� Alatoitumus  
� Kõhukinnisus  
� Süstimisest tekkivad mädanikud 

 
� Pikaajalisel tarvitamisel: 

� Menstruaalse verejooksu katkemine 
� Alanenud vastupanuvõime nakkustele 

 
Kas heroiin on sõltuvust tekitav? 
Vastupidiselt laialt levinud uskumusele ei muutu mitte keegi sõltuvaks 
koheselt, pärast ühe doosi manustamist, kuid keha harjub heroiiniga 
märkimisväärselt kiiresti. Kui heroiini süstitakse veeni, siis areneb kiiresti 
tolerantsus. Sama mõju saavutamiseks vajatakse pidevalt suurenevat doosi. 
Kui heroiini mõju kaob või selle tarvitamine lõpetatakse, ilmneb terve rida 
võõrutusnähte (külmavärinad, kõhulahtisus, higistamine, krambid). See nn 
‚külm kalkun’ (cold turkey – heroiini võõrutusnähtude koondnimetus) võib 
muutuda nii talumatuks, et mõne aja pärast jätkavad inimesed tarvitamist 
ainult sellepärast, et kohutavat enesetunnet vältida . 

Heroiin tuimastab peale füüsilise valu ka vaimset valu. See muudab heroiini 
kaks kord atraktiivsemaks inimestele, kellel on isiklikke probleeme. 

1 + 1 = 3 
Alkoholil, metadoonil, uneravimitel ja rahustitel ning heroiinil on ühesugune 
mõju: nad rahustavad. Kombineeritud tarvitamine võimendab seda mõju ning 
see võib põhjustada hingamishäireid.  

Heroiin ja kokaiin 
Heroiini ja kokaiini kooskasutamine võib samuti olla ohtlik. Kuna mõlemad 
ained neutraliseerivad osaliselt teineteise mõju (üks rahustab, teine ergutab), 
siis võib märkamatult liiga palju tarvitada. 

Kas heroiini tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Teoreetiliselt on see ebatõenäoline, kuna heroiin, nagu kõik teised opiaadid, 
on ülimalt rahustav, Heroiinitarvitaja on väga rahulik ning reeglina ei tunne ta 
vajadust tegutseda. 
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 Hallutsinogeenidega seotud riskid 
 

���� LSD 

 
Kuna LSD võimendab tujusid, võib tarvitaja kogeda ‚halba trippi’ – eriti kui ta ei 
tunne ennast juba alguses hästi. Halva tripi ajal võib hirm muutuda paanikaks. 
Igapäevased esemed võivad tunduda hirmuäratavatena, muusika võib kõlada 
suurtükipauguna või tuba näida väiksena nagu kingakarp. Harvadel juhtudel 
võivad inimesed, kellel on selleks eelsoodumus, muutuda psühhootilisteks. 
Teised võivad kaotada kontrolli ning näiteks ette kujutada, et nad suudavad 
tegelikult lennata. 

� Lühiajaline tarvitamine: 

� ‚Halb trip’ (ängistus ja paanikahood) 
� Reaalsusetaju kadumine 
 

� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 

� Psühhoos  
 

� Pikaajalisel tarvitamisel: 

� ‚Mälestuspildid‘ 
 
Kas LSD on sõltuvust tekitav? 
Ei, kindlasti mitte füüsiliselt ja väga harva psüühiliselt. Tripi mõju on sageli nii 
võimas, et ainult väga vähesed inimesed soovivad uut LSD annust koheselt 
pärast eelmist. Lisaks on vaja vähemalt kolmepäevast pausi, et olla uuesti 
suuteline LSD mõju tundma. Pärast korduvat tarvitamist lühikese aja jooksul ei 
tunta enam LSD mõju. 

���� Seened 
Kuna seente mõju ei ole nii tugev nagu LSD-l, ei ole ka riskid sama 
ärevusttekitavad. 

Kas seened võivad sõltuvust tekitada? 
Ei. Kui seente tarvitamine järsku katkestada, ei koge tarvitaja mingeid 
võõrutusnähte. Samuti puudub seente puhul psühholoogiline sõltuvus. 
Lühikese aja jooksul kiiresti järjest mitut doosi tarvitada on mõttetu, kuna 
seente mõju enam ei tunta. 

„Deemon vallutas mu keha, mu meeled ja mu hinge. Mind hoidis tema 
haardes kohutav hirm muutuda hullumeelseks.” Albert Hofmanni sõnad 
pärast teistkordset oma avastuse – LSD - tarvitamiskogemust. 
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Kas seente tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Teoreetiliselt võib tarvitaja käituda LSD või seene tripi ajal hulljulgelt. Lisaks 
võivad ‚halva tripi’ ajal esinevad paanikahood esile kutsuda agressiivset 
käitumist. 

 Speediga seotud riskid 
Speediga seotud riskid sarnanevad kokaiiniriskidele. ‚Speedifriik’ hävitab 
samuti oma keha, kuna speed pärsib und ja nälga. Sarnased probleemid on: 
südame pekslemine, peavalu, peapööritus, unetus ja sundliigutused näiteks 
hammaste krigistamine Speedi tarvitaja on ‚tuttav’ ka ‚putuka’-fenomeniga 
(vaadake peatükki 'Kokaiiniriskid').  

Üks lühiajalise tarvitamisega seotud riskidest on kehatemperatuuri tõus. 
Soojades ruumides, näiteks nagu ülerahvastatud tantsuklubides, kus on halb 
ventilatsioon, võib see kaasa tuua ülekuumenemise, mis võib olla eluohtlik. 
Sümptomite hulka kuuluvad kõrge palavik ( 40 kraadi Celsiust või rohkem), 
atakid ja kõikide siseorganite ulatuslikud verejooksud.  Meditsiiniline abi on 
kohustuslik. 

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Ülekuumenemine  
� Hulljulge käitumine 
� Pinges lihased 
� Unetus 
� ‚Värinad‘ (palavikuhood pärast speedi süstimist) 
� Üledoos 
� HIV infektsioon ja hepatiit 

 
� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 

� Rahutus 
� Sundliigutused, näiteks nagu hammaste krigistamine 
� Südame pekslemine 
� Peavalu  
� Peapööritus  
� Kaalukaotus 
� Kurnatus 
� Mädanikud (süstimisel) 

 
� Pikaajalisel tarvitamisel: 

� Kahtlustamine/usaldamatus 
� Pettekujutlused 
� Agressiivne käitumine 
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Kas speed tekitab sõltuvust? 
Speed ei tekita füüsilist sõltuvust. Kui speedi tarvitamine järsku katkestatakse, 
puuduvad võõrutusnähud, välja arvatud ehk rõhuv väsimusetunne. Siiski võib 
speed olla psüühilist sõltuvust tekitav. Kui speed teie veresoontest läbi voolab, 
usute, et suudate teha ükskõik mida. Ilma selleta tunnete ennast ebakindla ja 
rusutuna. Nendest tunnetest lahtisaamiseks tekib inimesel sageli kiusatus 
uuesti tarvitada ning suuremates kogustes, sest tolerantsus areneb kiiresti. 

Alkohol ja speed 
Alkoholi ja speedi kombinatsioon tundub ideaalsena: nagu ka kokaiini puhul, 
üks stimuleerib, teine rahustab maha. Inimene võib jätkata tunde, ilma et ta 
tunneks ennast purjus olevat, kuid tegelikult see hävitab tema keha. Speedi ja 
alkoholi pikaajaline koostarvitamine põhjustab kurnatust ja unetust. See 
‚ideaalne kombinatsioon’ suurendab ka üledoosi riski. 

Saatuslik viga 
Pulbrivormis speed sarnaneb väga kokaiinile. Puhas speed on siiski palju 
kangem kui puhas kokaiin. Teisisõnu, seda on palju vähem vaja. Inimene, kes 
nuusutab speedi, arvates et ta tarvitab kokat, võib võtta amfetamiini üledoosi, 
mis võib põhjustada südameataki.  

Kas speedi tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Jah. Nagu ka kokaiin, muudab speed inimese kahtlustavaks, mis võib kergesti 
viia ettearvamatu ja agressiivse käitumiseni. 

 Ecstasy'ga seotud riskid 
Ecstasy on suhteliselt uus narkootikum. Seetõttu ei ole pikaajalise tarvitamise 
riskid teada. Inimestel, kes kannatavad südame- ja veresoonkonna haiguste, 
suhkruhaiguse ja langetõve (epilepsia) all, ei soovitata ecstasyt tarvitada. Eriti 
kuna on avastatud, et ‚armurohi’ sisaldab sageli aineid, millel ei ole mingit 
pistmist ecstasyga. Vahel võib tablett sisaldada puhast speedi ehk DOB-d – 
kanget hallutsinogeeni dimetoksibroomamfetamiini, mille mõju kestab kuni 24 tundi. 
Ecstasy manustamisel ei saa tarvitaja kunagi kindel olla, mida ta alla neelab, 
seetõttu on see loomulikult üks suuremaid ohte.  

Teine terviserisk on veetustumine ehk dehüdratsioon. Nagu ka speedi puhul, 
võib ecstasy tarvitaja soojades ja halvasti ventileeritud ruumides üle 
kuumeneda, mis võib omakorda olla eluohtlik.  (Vaadake peatükki ‚Speediga 
seotud riskid’). 
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� Lühiajaline tarvitamine: 
� Oma võimete ülehindamine 
� Ülekuumenemine ja veetustumine 

 
� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 

� Unehäired  
� Ängistus ja hirmud 
� Hallutsinatsioonid  
� Depressioon 
� Alanenud vastupanuvõime 

 
� Pikaajalisel tarvitamisel: 

� Ei ole veel täpselt teada 
 
Kas ecstasy tekitab sõltuvust? 
Psühholoogiline sõltuvus võib olla väga suur, sest paljud inimesed arvavad 
praegu, et mis on üks pidu ilma tabletita’? Mis puutub füüsilisse sõltuvusse, 
siis ecstasy ei too kaasa võõrutusnähte, kuid tolerantsus siiski tekib. Ecstasy 
tablettide kiire korduv manustamine hallutsinogeense mõju saavutamiseks on 
siiski mõttetu. Kujutluspilte moonutav mõju ilmneb alles pärast 30-60 päevast 
vahepidamist. 

Kahtlased kombinatsioonid 
Ecstasy tarvitamine koos teiste narkootikumidega on ettearvamatu ning 
seetõttu riskantne. 

Kas ecstasy tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Ei. Puhas ecstasy ei põhjusta agressiivset käitumist, narkootikumi 
lahjendamiseks kasutatavad ained võivad seda siiski teha. 

 Uneravimite ja rahustite tarvitamisega seotud riskid 
Bensodiasepiinidel on rahustav mõju, kuid tänu nende võimele kaasa tuua 
erutust ja turtsakust, võib see põhjustada ka raskekujulist rahutust. Siiski on 
nende narkootikumidega seotud kõige suuremaks ohuks surmavad 
kombinatsioonid. 

1 + 1 = 3 
Teatud bensodiasepiinid, eriti kiireltmõjuvad liigid, on narkomaailmas 
populaarsed seetõttu, et nad tekitavad mõõduka ‚pilvesoleku’. Kui neid 
tarvitatakse koos teiste narkootikumidega, võivad need olla eluohtlikud. 
Heroiini ja teiste opiaatide mõju võimendub bensodiasepiinidega, luues 
tavalise 1 + 1 = 3 mõju. Väikese ebaõnne puhul on mõju 1 + 1 = 4 ehk 
tarvitaja võib hingamishäirete tõttu surra. 
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Alkohol 
Bensodiasepiinide tarvitamine koos alkoholiga võib olla surmav. Inimene võib 
üle elada vaaliumi suure annuse, kuid kui seda võetakse koos alkoholiga, võib 
ta koomasse langeda. 

� Lühiajaline tarvitamine: 
� Unisus; 
� Lihaste nõrkus; 
� Ükskõiksus; 
� Ülehindamine; 
� Kontsentratsiooni ja reflekside nõrgenemine. 

 
� Keskmise pikkusega tarvitamisel: 

� Kaalukasv. 
 
Kas bensodiasepiinid tekitavad sõltuvust? 
Jah. Eriti psühholoogilist sõltuvust, risk on kiiresti ja raskelt sõltuvusse sattuda. 
Regulaarne bensodiasepiinide tarvitamine tekitab ka tolerantsust: sama mõju 
saavutamiseks vajatakse pidevalt suurenevat doosi. 

Kas bensodiasepiinide tarvitamine võib põhjustada agressiooni? 
Jah. Eriti koos alkoholiga tarvitamisel või kui aine tarvitamine katkestatakse 
pärast pikaajalist tarvitamist. 

Kõikidest bensodiasepiinidest on kõige halvem kuulsus rohüpnoolil. See aine 
võib suurtes annustes manustatuna esile kutsuda agressiivset ning näiliselt 
jõhkrat käitumist. Inimene kaotab piiritunde ning enamasti ei suuda pärast 
midagi meenutada. 
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VIKTORIIN – ‚MIDA TE TEATE ÜLEDOOSI KOHTA?’ 

 
Selles peatükis mainitakse pidevalt sõna ‚üledoos’. Mis on üledoos? Ja mida tuleb teha heroiini 
või kokaiini üledoosi korral (vaadake ka selle peatüki alajaotust 6.9)? Kontrollige selle viktoriini 
abil oma teadmisi. 

1. Heroiini üledoos mõjub alati minutite jooksul surmavalt. 
A. Õige 
B. Väär 

2. Soolvee süst aitab võidelda heroiini üledoosiga. 
A. Õige 
B. Väär 

3. Inimese jaoks, kes ei ole harjunud heroiiniga, võib 0,2 grammi heroiini olla surmav. 
A. Õige 
B. Väär 

4. Kokaiini üleannustamise korral peaks tarvitaja võtma unerohtu või rahusteid nii kiiresti 
kui võimalik. 
A. Õige 
B. Väär 

5. Heroiini üledoosi kätte surres sureb tarvitaja lõpptulemusena lämbumise tagajärjel. 
A. Õige 
B. Väär 

6. Unerohtude või rahustite manustamine võib suurendada heroiini üledoosi ohtu. 
A. Õige 
B. Väär 

7. Heroiini üledoos ei too kaasa surma nii sageli kui kokaiini üledoos. 
A. Õige 
B. Väär 

8. Kokaiini üledoos võib põhjustada südameatakki. 
A. Õige 
B. Väär 

9. Kokaiini üledoosist põhjustatud langetõvehoo puhul peate te proovima suud lahti 
hoida, pannes sinna mingi eseme.  
A. Õige 
B. Väär 

10. Heroiini ja bensodiasepiinide kombinatsioon suurendab kokaiini üledoosi saamise 
võimalust. 
A. Õige 
B. Väär 
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Viktoriini tulemused 
 
Liitke kokku numbrid, mis te vastusteks andsite. 
 
1.  A-0   B-1 
2.   A-0   B-1 
3.   A-1   B-0 
4.   A-0   B-1 
5.   A-1   B-0 
6.   A-1   B-0 
7.   A-0   B-1 
8.   A-1   B-0 
9.   A-0   B-1 
10.   A-1   B-0 
 
0-5 punkti 
Üledoosi puhul on kiire ja õige tegutsemine oluline. Teadmine, mida te teha saate, võib olla elu 
ja surma küsimus. Kahjuks on teie teadmised ebapiisavad. 
 
6-8 punkti 
Te teate üpris hästi, kuid mitte piisavalt hästi. 
 
9-10 
Te olete hästi informeeritud. 
Siinkohal toome õiged vastused viktoriini ‚Mida te teate üledoosi kohta?’ küsimustele: 
 
1.  Heroiini üledoos mõjub alati minutite jooksul surmavalt. 
B -  Väär. Heroiini üledoos võib üpris kiiresti surmavalt mõjuda (mõne minuti jooksul), kuid 

enamasti võtab surma saabumine rohkem aega. Igal juhul tuleb kiiresti tegutseda. 
 
2.  Soolvee süst aitab võidelda heroiini üledoosiga. 
B -  Väär. Arvamus, et soolvee süstimine aitab, on müüt. Inimesed, kes kannatavad 

üledoosi all, tuleb üles äratada ja neid tuleb ärkvel hoida. Seda võib teha, andes neile 
laksu vastu nägu, näpistades neid tugevalt rangluu alt või visates neile külma vett 
näkku. Kuid teie katsed teda üles äratada ebaõnnestuvad, kutsuge niipea kui võimalik 
kiirabi. 

 
3.  Inimese jaoks, kes ei ole harjunud heroiiniga, võib 0,2 grammi heroiini olla surmav. 
A -  Õige. 0,2 grammi võib kindlasti olla surmav inimesele, kes tavaliselt heroiini ei tarvita. 

Ka inimestele, kes on veidi aega ‚puhtad’ polnud, võib väike heroiinikogus põhjustada 
üleannustamist. 

 
4.  Kokaiini üleannustamise korral peaks tarvitaja võtma unerohtu või rahusteid nii kiiresti 

kui võimalik. 
B -  Väär. Kokaiini üleannustamisega kaasneva ärevusega saab kindlasti võidelda 

bensodiasepiinide abil, kuid olukord on äärmiselt ohtlik ning inimene ei tohiks ennast 
ise ravima hakata. Tänu sellele, et uneravimid ja rahustid imenduvad verre aeglaselt, 
mõjuvad need viivitusega. Paanikaolukorras võib inimene väga lihtsalt võtta liiga palju 
tablette ning pärssida oma hingamist. 
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5.  Heroiini üledoosi kätte surres sureb tarvitaja lõpptulemusena lämbumise tagajärjel. 
A -  Õige. Heroiini üleannustamise puhul ajutegevus praktiliselt peatub. See pärsib 

hingamist ning laseb niiskusel kopsudesse siseneda, mis toob endaga kaasa veelgi 
suurema hapnikuvarustuse vähenemise. Seetõttu on lämbumine heroiini 
üleannustamise puhul kõige suurem oht. 

 
6.  Unerohtude või rahustite manustamine võib suurendada heroiini üledoosi ohtu. 
A -  Õige. Bensodiasepiinide ja rahustite ning heroiini koostarvitamise tagajärjel võib 

inimene kergemini koomasse langeda. 
 
7.  Heroiini üledoos ei too kaasa surma nii sageli kui kokaiini üledoos. 
B -  Väär. Asi on täpselt vastupidi. Kokaiini üleannustamine on väiksema tõenäosusega 

surmav kui heroiini üledoos. See ei tähenda siiski seda, et kokaiini üleannustamise 
puhul ei oleks kiire tegutsemine vajalik. 

 
8.  Kokaiini üledoos võib põhjustada südameatakki. 
A -  Õige. Kokaiini üleannustamine võib avalduda kahel viisil: 1. valud rinnas ja 2. 

langetõvehood. Esimesel juhul kiirenevad südamelöögid ning vererõhk tõuseb kiiresti, 
mis võib lõppeda südameatakiga. 

 
9.  Kokaiini üledoosist põhjustatud langetõvehoo puhul peate te proovima suud lahti 

hoida, pannes sinna mingi eseme 
B -  Väär. Mingi eseme suhu panemisest ei ole abi ning see võib abiandjale mõne sõrme 

kaotuse maksma minna. See ei mõju ka ohvri hammastele hästi. Parem helistage 
kiirabisse ning kaitske tugevalt krampides tõmblevat ohvrit, asetades ta lamama 
kuhugi maha, kus ta ei saa ennast vigastada. Pange ta pea alla padi või pintsak. Kui 
krambid lõppevad, keerake ta külili, nii et ta pealmine jalg on kõverdatud ja alumine 
jalg sirge ning pea otse või kergelt tahapoole painutatud. 

 
10.  Heroiini ja bensodiasepiinide kombinatsioon suurendab kokaiini üledoosi saamise 

võimalust. 
A -  Õige. Kokaiinitarvitaja, kelle veres on heroiini ning bensodiasepiine, tunneb ennast 

väga lõõgastunult, mis muudab uue annuse kokaiini võtmise väga ahvatlevaks. See 
lõõgastus on ainult ettekujutus. Tegelikult teeb süda ületunde ning järgmine ‚triip’ võib 
jääda juba viimaseks. 
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3 VIIRUSTE, BAKTERITE JA PARASIITIDE EDASIKANDUMINE: 
HIV, HEPATIIT, TUBERKULOOS JA SUGULISEL TEEL LEVIVAD 

HAIGUSED 

 
See käsiraamat käsitleb kogu aeg viirusi, aga mis virus tegelikult on? Ning 
mille poolest viirus bakterist erineb? Alljärgnevalt võtame luubi alla mikroobide 
maailma. 

Mikroorganismid  
Elavad mikroorganismid, mis on liiga väikesed, selleks et neid palja silmaga 
näha, avastas esmakordselt Hollandi teadlane Antoni van Leeuwenhoek 
(1632-1723). Van Leeuwenhoek pühendas palju aega suurendusklaaside 
lihvimisele. Ta valmistas parimaid saadaolevaid läätsi, millel oli umbes 300-
kordne suurendusvõime. Van Leeuwenhoeksi üllatust mikroobide maailma 
jälgimisel võib näha ühest tema kirjast Kuninglikule Ühingule, mis puudutas 
mädanenud hammast:  ‚Ma eemaldasin selle olluse juureõõnsustest, segasin 
selle puhta veega ning asetasin mikroskoobi alla. Ma pean tunnistama, et see 
ollus näeb välja, nagu ta elaks. Kuid kõigele vaatamata on nende tibatillukeste 
olevuste hulk nii kohutavalt suur, et neid läheks vaja umbes miljard, et ühte 
liivatera moodustada.’  

Viirused 
Viirus on tükike DNA-d ning ta on palju väiksem kui kõige väiksem teadaolev 
bakter. Viirused ei saa iseseisvalt paljuneda ja nad ei suuda väljaspool oma 
peremehe keha ellu jääda. 

Inimese kõige olulisem relv viiruste vastu on immuunsüsteem. See süsteem 
toimib kahel viisil: See aitab meid taastuda viirushaigusest ning kaitseb meid 
järgmiste nakkuste eest. Mõned viirused, näiteks nagu HIV, hävitavad oma 
permehe immuunsüsteemi. Teised on õppinud ennast selleks spetsiaalselt 
valitud rakkudesse ‚peitma’ ning ilmuvad juhuti, ‚sobival' momendil välja. 
Herpes simplex näiteks – see viirus elab peaaegu 90% täiskasvanud inimeste 
närvisüsteemis. Kui teie vastupanuvõime väheneb või te olete liiga palju 
päikest saanud, põhjustab see viirus huultel külmaville. Kolmas 

‚Kõik draakonid on surnud. Ainus tõeline väljakutse, mida kunagi metsiku ja 
ringirändava inimsoo järelejätmatu kodustamisega enam-vähem ei 
kõrvaldatud, on võitlus meie taltsutamatute väikeste kaasloomadega, mis 
varitsevad meid pimedates nurkades ning ronivad meie peale rottidelt, hiirtelt 
ja teistelt toaloomadelt, kes koos putukatega ringi lendavad ja roomavad, ning 
ootavad meid meie toidus, joogis ning tungivad isegi meie armuellu.’ Allikas: 
‘Rats, Lice and History’ (Rotid, täid ja ajalugu) (1935), Hans Zinsser 
(Ameerika bakterioloog). 
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viirustekategooria on välja arendanud mehhanismi, mis käsitleb igat kontakti 
immuunsüsteemiga kui uut kohtumist, näiteks gripiviirus. 

 
Bakterid  
Bakterid on üherakulised organismid, mis vastupidiselt viirustele suudavad 
paljuneda ilma, et nad selleks peremeest vajaksid. Baktereid võib eristada 
kuju järgi, sinna kuuluvad kerakujulised bakterid ehk kokid, pulgakujulised 
bakterid ehk batsillid ja kruvikujulised bakterid ehk spirillid. Mikroskoobi all 
paistavad bakterid üpriski kummalistena. Nad moodustavad väikesi palle, 
helbeid või ussisarnaseid vingerdavaid moodustisi. Siiski on bakterid 
normaalne nähtus. Ainuüksi meie nahal elab rohkem kui 600 miljonit bakterit. 
Meie kaenlaalustes võib olla 800 bakterit ühe ruutmillimeetri kohta, samas kui 
kuivemates kohtades, näiteks küünarvartel, võib elada umbes 20 bakterit 
ruutmillimeetri kohta. 

Baktereid on nii kahjutuid kui ka kahjulikke, näiteks nagu streptokokid, mis 
põhjustavad hambakaariest. Stafülokokk-tüüpi bakterite hulgas on neid, mis 
põhjustavad niivõrd erinevaid haigusnähte nagu paised ja kopsupõletik. 
Samuti on bakter ka kõige levinuma suguhaiguse klamüüdia tekitajaks, sama 
kehtib ka gonörrea ja süüfilise puhul. 

Üldiselt reageerib keha nii bakterile kui viirusele sarnasel viisil: ta hakkab 
looma antikehi. Bakteriaalseid haigusi saab tavaliselt tõhusalt ravida 
antibiootikumide abil. 

Viirus kui salarelv 

Inimkonna ajaloos on viirushaigused olulised sündmused. On väga 
ebatõenäoline, et 1520. aastal oleks rühm Hispaania sõdureid suutnud 
võita Mehhiko indiaanlasi ilma rõugeepideemiata, mille nad iseendi 
teadmata endaga Uude Maailma kaasa tõid.  
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Penitsilliin avastati juhuslikult 

 
Nakkushaigused on haigused, mida te võite saada teistelt inimestelt.  Need 
nakkused võivad olla vähemolulised, näiteks nohu, või tõsisemad nakkused, 
näiteks nagu AIDS ja hepatiit. Õnneks on nakatumist enamikku 
nakkushaigustesse võimalik vältida. 

Mõned nakkushaigused võivad üle kanduda normaalse igapäevakontakti 
käigus. Normaalse igapäevakontakti all peame silmas igapäevast tavalist 
suhtlemist teiste inimestega, näiteks rääkimist, koos einestamist, teiste 
inimeste puudutamist, sportimist või ühises duširuumis duši all käimist. Gripp 
ja tuberkuloos on tähtsamad nakkushaigused, mida on võimalik edasi anda 
seda tüüpi igapäevasel läbikäimisel. 

Igapäevaste kontaktide käigus võib tekkida mõningaid ohuolukordi, näiteks 
hambaharjade, habemeajamisriistade (eriti habemenugade) ja 
trimmimiskääride ühine kasutamine. Vereosakesed võivad nende esemete 
külge kinni jääda ning kui neid esemeid teistega jagatakse, siis võivad need 
vereosakesed ühelt inimeselt teisele kanduda. 

Vaadake selle peatüki alajaotust 5.1, kust leiate näpunäiteid nakkuse 
vältimiseks igapäevastes kontaktide või verekontakti käigus.  

Šoti teadlane Alexander Fleming (1888-1955) pöördus 1928. aastal 
puhkuselt tagasi oma laboratooriumisse. Ta avastas, et tema töölaual oleval 
anumal, mis sisaldas stafülokoki kultuuri, oli kaas lahti tulnud, mille tagajärjel 
oli kultuur saastunud pärmi ja seentega.  
 
Fleming avastas, et kohas, kus oli arenenud Penicillum notatum (üks 
seentest), olid kõik stafülokokid surnud. Pärast edasisi uuringuid õnnestus tal 
seostada see juhtum seentes oleva toimeaine olemasoluga. 1929. aastal 
nimetas ta selle aine penitsilliiniks, mis on tuletatud seene nimest. 
 
1940. aastal õnnestus teadlastel Howard Florey’l ja E. B. Chain’il eraldada 
penitsilliin ning kinnitada selle baktereidtapvat võimet. See maagiline seen 
kui ravim mitmete nakkushaiguste, sealhulgas süüfilise vastu osutus üheks 
kaasaegse meditsiini olulisimaks avastuseks, mis üllatuslikult toimus ainult 
tänu juhusele. Fleming: „On olemas tuhandeid erinevaid seeni ning 
tuhandeid liike baktereid, nii et võimalus nende kahe kokkuviimiseks just 
õigel hetkel oli sama väike kui loterii peavõidu võitmine.” 
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Verekontakt 
Teisi viirusi võib edasi anda ainult verekontakti kaudu. Verekontakt tähendab 
seda, kui ühe inimese vereosakesed kanduvad teise inimese vereringesse. 
See võib juhtuda mitmel viisil: 

� Naha torkamisel nõela või süstlaga, millel on kellegi teise veri 
� Verd võib edasi anda ka muude vahenditega, näiteks vatitupsudega. 
� Veri, mis läheb lahtisesse haava, või nahk, millel on haavandid ja 

kriimustused (näiteks hammustused) 
� Veri, mis läheb silma, suhu või ninna 
Need vereosakesed ei pruugi palja silmaga nähtavad olla. 
 
Kõige levinumad riskid, mis tulenevad verekontaktist, on seotud erinevate 
narkootikumide tarvitamise viisidega. Selleks et jagada väikseid, ausal teel 
ostetud heroiinikoguseid kahe või enama tarbija vahel, kasutatakse kahte 
erinevat meetodit. Kõige ohtlikum viis on nõela ühine kasutamine, st 
süstimistarvikuid (mis koosnevad süstlast ja/või nõelast) kasutavad kaks või 
enam tarvitajat. Heroiinipulber lahustatakse lusikas, siis tõmmatakse kogu 
vedeliku kogus ühte süstlasse, mida siis narkootikumi tarvitajad järjest 
kasutavad. Süstla sisu saab võrdelt jagada, kasutades süstlale märgitud 
mõõtjaotust (harva kasutatav tehnika). See komme on endiselt 
uimastitarvitajate seas levinud, eriti vanglates. 

Teine võimalus narkootikumide jagamiseks on heroiini jaotamine mitme 
erineva süstla vahel. Lahustatud pulber jagatakse mitme süstla vahel, et 
jagada kogus võrdsetesse osadesse. Seda saab teha kahel viisil: 

� Eest täitmine 
Lahus pritsitakse läbi nõela teise süstlasse läbi teise süstla eesosas oleva 
avavuse ning seejärel süstitakse. 
 
� Tagant täitmine 
Teise süstla kolb eemaldatakse ja heroiinilahus viiakse teise süstlasse läbi 
süstla tagaosas oleva avavuse. Seda tehnikat kasutatakse enamasti 
insuliinisüstaldega, kus süstla silinder ja nõel on ühes tükis. 
 
Need narkootikumide jagamise viisid on täiesti ohutud ainult siis, kui 
kasutatav varustus on täiesti uus (eelnevalt kasutamata) või seda on 
põhjalikult puhastatud ja steriliseeritud (vaadake selle peatüki alajaotust 6.1)  
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3.1 Vangla kui nakkuste taimelava? 
AIDS-i, hepatiiti ja tuberkuloosi on võimalik nakatuda igal pool, kuid nagu 
näitab erinev statistika, on see võimalus suurem vanglas kui väljaspool 
vanglat. Vanglad on mitmetel põhjustel nakkushaiguste suhtes kõrge 
riskitasemega keskkond. 

� Hügieeni puudumine 
Paljudes Euroopa vanglates on puudulikud sanitaartingimused. Selle 
tagajärjeks on kõrgenenud A-hepatiidi, nakkuste, mädanike ja parasiitide nagu 
täide, kirpude ja sügeliste leviku oht.  

� Ülerahvastatus  
Suures Ida-Euroopa vanglas võib ühte kongi jagada ei rohkem ega vähem kui 
35 vangi. Paraku on ka teistel Euroopa vanglatel probleeme 
ülerahvastatusega. Ülerahvastatus tekitab probleeme leviku tõkestamisega 
ning aitab kaasa ebahügieeniliste tingimuste tekkimisele ja nakkushaiguste 
levikule. 

� Vägivald  
Ühe Iirimaal Dublinis asuva vana vangla vangi sõnade kohaselt: ‚Seal on palju 
pinget, me juba ootame uut mässu.’ Vägivald toob kaasa täiendavaid ohte 
seoses otsese verekontaktiga ning seega toob see kaasa HIV või B- ja C-
hepatiiti nakatumise riski.  

� Mitteturvaline narkootikumide tarvitamine 
Narkootikumide süstimine on vanglates laialt levinud: Umbes pooled 
vangidest, kes on tarvitanud süstitavaid narkootikume väljaspool vanglat, 
jätkavad vangistuses erinevate tarvitamisviiside kasutamist. 
Vanglakeskkonnas süstimine tähendab nõelte ja süstalde ja muude 
süstimistarvikute ühist kasutamist. Alternatiivsed manustamisviisid on sageli 
palju kallimad. 

� Mitteturvaline seks 
Vanglates ei ole meestevaheline seks midagi ebaharilikku. Siiski ei tunnista 
paljud sellega seotud mehed seda avalikult ning seega kaldub 
uuringustatistika andma moonutatud pilti. Sambias, Austraalias, Kanadas ja 
Inglismaal läbiviidud uuringute tulemused näitavad, et 6 kuni 12% meesoost 
vangidest seksivad teiste meestega. 1993. aastal Brasiilias Rio de Janeiros 
läbiviidud uuring näitas, et 73% meestest seksisid omavahel. Vanglates toimuv 
seks tähendab tavaliselt anaalset suguühet, mille puhul mehed sisenevad oma 
partneri pärakusse. Aeg-ajalt toimub ka vägistamisi. Anaalseks ilma 
kondoomita ja anaalne vägistamine põhjustavad täiendavat nakatumisohtu, 
sest sellel juhul on tegemist nii sperma kui verekontaktiga.
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� Verevendlus  
Hoolimata HIV-i ja AIDS-i ohust, on mõnedes vanglates verevendlusega 
seotud eluohtlikud rituaalid endiselt populaarsed. 

� Tätoveerimine ja keha augustamine 
Tätoveerimine ja keha augustamine on muutunud viimastel aastatel väga 
populaarseteks. Vanglates võib eriti tätoveerimine olla solidaarsuse ja 
kuuluvuse sümboliks. Nii tätoveerimine kui keha augustamine toovad kaasa 
terviseriske, sealhulgas võimalust nakkushaiguste edasiandmiseks. On palju 
teateid haavainfektsioonidest ning ka hepatiidi ja HIV edasiandmisest. 
Tätoveerimine on vanglates institutsionaliseeritud, kuid teda peetakse 
tavaliselt ka illegaalseks, seetõttu on mittesteriilsete tarvete kasutamise 
tõenäosus väga suur. Tätoveerimine on sotsiaalne tegevus ning selle käigus 
kaldutakse jagama nõelu ja muid tätoveerimistarvikuid.  Meessoost vangid 
näivat enam tegelevat tätoveerimisega kui naisvangid. 

3.2 Nakkushaigused  
Alljärgnevalt anname informatsioon nende nakkushaiguste kohta, mis 
kujutavad endast olulist ohtu nii vangidele kui ka vangla töötajatele. Me 
nimetame iga haiguse puhul sümptomid, nende edasikandumise viisid ning 
võimalused nende vältimiseks. Samuti kirjeldame meetmeid, mida saab 
asutus rakendada, selleks et proovida vältida igat nakkushaigust. 

 Gripp  
 
Mis on gripp? 
Grippi (influentsat) põhjustab viirus. Igal aastal kerkivad esile uued gripitüved. 
Tavalised gripisümptomid on muuhulgas: kõrge palavik, valutavad lihased ja 
peavalu. Vahel võib grippi haigestunud inimestel olla ka kuiv köha ja 
kurguvalu. 

Kuidas inimesed grippi haigestuvad?  
Gripiviirus levib õhu kaudu. Keegi, kes on haigeks jäänud, nakatab teisi ilma 
enese teadmata, enne seda kui ilmnevad haiguse sümptomid. Mitte kõik, kes 
nakkuse saavad, ei jää haigeks. 

Mis juhtub, kui kellelgi on gripp? 
Umbes 1 iga 20-st hollandlasest haigestub igal talvel grippi. Enamik inimesi 
saab ise ühe nädala jooksul terveks. Ainus, mida nad vajavad, on puhkus. 
Ravimid võivad leevendada mõningaid sümptomeid. 

Gripi tagajärjed võivad olla väga tõsised nõrga tervisega inimeste hulgas, 
näiteks nende hulgas, kes põevad kroonilisi haigusi, või vanurite hulgas. 
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Nakkuse vältimine 
Gripiviirusega nakatumist, sealhulgas igapäevakontaktide käigus, on raske 
vältida. Siiski saate te vältida gripiviiruse edasiandmist. Kui te panete köhides 
või aevastades käe oma suu ette ning pöörate näo teistest eemale, saate te 
vältida viiruse liigset levikut. Nohu või gripi puhul ühekordsete 
pabertaskurätikute kasutamine on samuti hea mõte. 

Nõrga tervisega inimesed saavad lasta end talveks gripi vastu vaktsineerida. 
Sellisel viisil käitumine aitab neid kaitsta konkreetsel aastal levivate gripitüvede 
vastu.  

Vanglas  
Mõnede vanglate meditsiinteenistuses on gripivaktsiin olemas kõigi jaoks, kes 
seda vajavad. Vangid võivad külastada arsti või õde, selleks et ennast 
vaktsineerida lasta. 

 Tuberkuloos 
Mis on tuberkuloos? 
Tuberkuloos on bakteri poolt põhjustatud nakkushaigus. Kuigi need bakterid 
võivad rünnata erinevaid organeid, on kopsutuberkuloos (tiisikus) selle kõige 
levinum vorm. Tuberkuloosi sümptomite hulka kuuluvad väsimus, isupuudus ja 
köhimine. 

Kuidas inimesed saavad tuberkuloosi? 
Kopsutuberkuloosi põdevad inimesed paiskavad bakterid õhku. 
Kopsutuberkuloosi põdevad inimesed saavad teisi nakatada ainult haiguse 
nakkavas staadiumis. Need patsiendid köhivad oma kopsudest baktereid, mis 
kanduvad õhu kaudu edasi. Inimene, kes sama õhku sisse hingab, võib 
seejärel tuberkuloosi nakatuda. 

Mis juhtub, kui inimesel on tuberkuloos? 
Mitte kõik, kes nakatuvad tuberkuloosi, ei jää kohe haigeks. Haigestuma 
kipuvad nõrga tervisega inimesed. Teised võivad ennast aastaid hästi tunda. 
Mõned inimesed ei haigestu üldse, hoolimata sellest et nad on nakatunud. 

Niipea kui kellelgi on diagnoositud kopsutuberkuloos, siis tuleb kõikide temaga 
kontaktis olnud inimestega ühendust võtta ning neid kontrollida. Kõiki 
tuberkuloosi nakatunuid tuleb ravimitega ravida. Inimesi, kes ei ole haiged 
(kuid on nakatunud), ravitakse ennetavalt, tagamaks et nad hiljem ei 
haigestuks. 

Tuberkuloosiravimeid tuleb võtta pika aja jooksul. Inimesed, kes lõpetavad 
ravimite võtmise enne ravi lõppu, võivad siiski haigestuda. 
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Sellistel juhtude muutub edasine ravi märksa keerulisemaks. Ravikuuri 
varajases staadiumis tuleb kopsutuberkuloosiga inimesed isoleerida, et 
vältida teiste nakatumist. Pärast mõne nädala möödumist ei ole nad enam 
nakkavad ning võivad uuesti teistega suhelda. 

Nakkuse vältimine 
Kuna tuberkuloos levib köhimise ja aevastamise teel, siis käe suu ette panek 
ning näo teistest eemale pööramine on olulised. Samuti peaksite te eemale 
pöörduma teistest, kes teie suunas köhivad. 

Vanglas 
Mõnes vanglas teeb meditsiiniteenistus kõikidele, kes vanglasse tulevad, 
tuberkuloositesti. Tehakse kindlaks kõik tuberkuloosinakkused, et vältida 
nende levikut vanglas.  

Tavaliselt sisaldab tuberkuloositest Mantoux testi, mille puhul süstitakse väike 
kogus vedelikku käsivarre alumisse ossa. Mõne päeva möödumisel 
kontrollitakse naha reageerimist vedelikule. Vahel koosneb tuberkuloositest 
kopsuröntgenist. Kui inimene viiakse üle teise vanglasse, võidakse tulemused 
saata uue vangla meditsiiniteenistusse. 

Kõiki vanglas olevad tuberkuloosihaigeid tuleks koheselt ravida. Inimesed, 
kellel on kopsutuberkuloos, tuleks nakkavas staadiumis mõneks nädalaks 
isoleerida. 

Tuberkuloosi sümptomid 
Tuberkuloosi põhilised sümptomid on: 
� Pikk köha 
� Isukaotus  
� Kaalukaotus  
� Öine higistamine ja palavik 
� Vere köhimine 
� Valu rinnas, mis kestab rohkem kui kolm nädalat. 
 
Kui teie kambrikaaslasel on sarnased sümptomid, on vajalik kohe arstiga 
konsulteerida. See sisaldab tavaliselt väljaköhitud röga proovi andmist, mida 
seejärel mikroskoobiga uuritakse. Seenbakterite esinemine rögas tähendab 
seda, et sellel inimesel on tuberkuloosi aktiivne vorm ning seetõttu vajab ta 
vähemalt kuus kuud tuberkuloosivastast ravi. 

Vältimaks nakatumist tuberkuloosi või teiste nakatamist: 
� Köhige oma pihku või taskurätikusse 
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� Ärge sülitage röga igale poole – kasutage tasku- või salvrätikut 
� Õhutage regulaarselt oma kambrit – eriti kui see on ülerahvastatud 
� Proovige korralikult süüa ning kui võimalik, siis sööge palju vitamiine, 

värskeid puu- ja juurvilju, et parandada oma tõvekindlust (immuunsust) 
� Kui need sümptomid ilmnevad, võtke kohe ühendust arstiga. 
� Mida kiiremini ravi algab, seda parem on tulemus. 

 A-hepatiit 
Mis on A-hepatiit? 
‚Hepar’ tähendab kreeka keeles maksa, ‚itis’ tähendab põletikku, seega on 
hepatiit maksapõletik. Hepatiiti on mitut liiki. A-hepatiit on kõige kahjutum liik, 
kuid ka see on väga nakkav. Igal aastal nakatub A-hepatiiti üle 10 miljoni 
inimese üle maailma. 

Kuidas inimesed saavad A-hepatiidi? 
Inimesed nakatuvad saastunud toidu ja vee kaudu. Sädelev sinine ookean 
viietärni hotelli lähedal võib olla nakkusohtlik tänu lähedalasuvale lahtisele 
kanalisatsioonikraavile. Oivaline õhtusöök samas hotellis võib olla 
nakkusohtlik, kuna kokk ei pesnud oma käsi pärast tualetis käimist. 

Viirus võib edasi kanduda ka sugulise kontakti teel, eriti oraalse-anaalse seksi 
puhul. Päraku lakkumisel satuvad väikesed väljaheidete jäänused suhu. 

Riskitegurid  
� ebahügieeniliste sanitaarrajatiste ühiskasutamine 
� oraalne-anaalne seks 
 
Kas kõik haigestuvad alati pärast A-hepatiidi nakkuse saamist? 
Ei. 
 
Mis juhtub, kui inimene haigestub A-hepatiiti? 
Sümptomid võivad erineda, kuid nende hulgas on nii väsimus, palavik, lihase- 
ja liigesevalud kui ka iiveldus ja valud alakõhus. Haigus võib põhjustada ka 
silmade, naha, uriini (tee värvi) ja väljaheidete (kahvatut värvi) värvimuutust. 

Kui pikk on peiteaeg (inkubatsiooniperiood)? 
Pärast esmast nakatumist kulub tavaliselt kaks kuni kuus nädalat, enne kui 
inimene haigestub. 
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Kas A-hepatiit on ravitav? 
Jah, kuid mitte ravimite abil. Mõne kuu möödudes kaob A-hepatiit lõpuks ise. 
Kui inimene on üks kord A-hepatiiti haigestunud, jääb ta elu lõpuni selle vastu 
immuunseks. 

Kuidas saab A-hepatiiti nakatumist vältida? 
Kuldreegliks on hea isiklik hügieen. Peske alati oma käsi pärast tualetis 
käimist või enne söömist või toidu valmistamist. Samuti saab ennast A-
hepatiiti nakatumise vastu vaktsineerida. Juba palju aastaid on saadaval 
ohutu ning tõhus vakstiin A-hepatiidi vastu (koos B-hepatiidiga). 

Vanglas 
Juhul kui vang arvab, et ta võib olla nakatunud A-hepatiidi viirusega, peaks tal 
olema võimalus minna meditsiiniteenistusse, kus otsustatakse, kas teda on 
vaja testida. Selleks et otsustada, kas inimene on nakatunud või mitte, on 
vaja kontrollimiseks vereproovi. Positiivne tulemus näitab kas hiljutist 
nakatumist või seda, et tänu eelmisele nakatumisele on teil tekkinud viiruse 
vastu immuunsus. 

 B-hepatiit (sealhulgas vaktsineerimine) 
Mis on B-hepatiit? 
B-hepatiit on viirus, mis kahjustab maksa. See on väga nakkav ning võib 
lõppeda tõsiste pikaajaliste terviseprobleemidega. B-hepatiit võib põhjustada 
erinevate sümptomite esinemist, sealhulgas kollatõbi, väsimus, loidus, 
palavik, tume uriin ja kahvatut värvi väljaheited. Paraku ei koge paljud 
inimesed mitte mingeid sümptomeid. 

Kuidas viirus edasi kandub? 
� Seksuaalne kontakt 
� Verekontakt, sealhulgas süstimistarvete ja habemenugade ühine 

kasutamine, nõelatorked, nakatunud veretooted. 
� Emalt lapsele (vertikaalne edasikandumine) 
Viirust võib leida kõikidest kehavedelikest, kuid see on kõige rohkem 
kontsentreeritud veres, seemnevedelikus ja tupevedelikes. 

Mis juhtub, kui kellelgi on B-hepatiit? 
90-95% juhtudest laheneb nakkus iseenesest ja nakatunud inimene saab 
„loomuliku immuunsuse” edaspidise B-hepatiidi nakkuse vastu. 

5 kuni 10 protsendi juhtumite puhul jääb viirus aktiivseks. Neid nimetatakse 
„kroonilisteks infektsioonikandjateks” ning sellel rühmal võivad välja areneda 
pikaajalised terviseprobleemid. Samuti jäävad nad nakkavateks teistele juba 
eespool kirjeldatud viisidel. 
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Pikaajalised terviseriskid 
� Maksatsirroos  
� Maksavähk  
� Maksatalitluse häired 
Viimastel aastatel on mõnedele kroonilist B-hepatiiti põdevatele inimestel 
antud uut tüüpi ravi. Kuigi see ravi võib põhjustada kõrvalmõjusid, ravib see 
mõned inimesed haigusest terveks. Spetsialist oskab otsustada, kas 
meditsiiniline ravikuur võib aidata. 

Kuidas te saate nakatumist vältida? 
� Ohutumad süstimistehnikad 
� Turvalisema seksi harrastamine 
� „Universaalsete ettevaatusabinõude” tarvituselevõtt kehavedelikega 

tegelemisel. 
� B-hepatiidi vastu vaktsineerimine 
Paljudes vanglates pakutakse B-hepatiidi (ja A-hepatiidi) vastu vaktsineerimise 
võimalust. On suur vahe, kas teenistus pakub aktiivselt 
vaktsineerimisvõimalust või on teenistus lihtsalt olemas, kui seda võimalust 
nõutakse. Vahel ei ole vangid teadlikud võimalusest lasta ennast vaktsineerida 
B-hepatiidi (või koos A+B-hepatiidi) vastu. Teatud ameteid pidavad inimesed, 
näiteks nagu vanglaametnikud saavad nõuda, et nende tööandja tasuks 
vaktsineerimise eest. Igapäevane sotsiaalne kontakt ei kujuta endast mingit 
nakatumisohtu.  

Vanglas 
Juhul kui vang arvab, et ta võib olla nakatunud B-hepatiidi viirusega, peaks tal 
olema võimalus minna meditsiiniteenistusse, kus tehakse kindlaks, kas teda 
on vaja testida. Selleks et otsustada, kas inimene on nakatunud või mitte, on 
vaja kontrollimiseks vereanalüüsi. 

Vangla meditsiiniteenistus peaks jagama ka kondoome või informeerima 
vange sellest, kust neid on võimalik vanglas hankida. 

 C-hepatiit 
Mis on C-hepatiit? 
C-hepatiit on viirus, mis kahjustab maksa. Pikaajalised terviseriskid võivad olla 
väga tõsised maksa kahjustumise võimaluse tõttu. Sümptomid, juhul kui need 
esinevad, on väga sarnased B-hepatiidi nakkuse sümptomitele, kuid paljudel 
juhtudel ei tea inimesed, et nad on nakatunud. 
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Kuidas C-hepatiit edasi kandub? 
� Verekontakti kaudu, st nakatunud narkootikumide süstimistarvikute 

ühiskasutuse kaudu. 
� Nakatunud veretooted 
 
Mis juhtub, kui kellelgi on C-hepatiit? 
Kaheksakümnel protsendil inimestest, kes põevad seda maksahaigust, 
areneb välja krooniline C-hepatiit. Nad on viirusekandjad ja võivad teisi 
nakatada. Pärast 15 kuni 20 aasta möödumist areneb kroonilist C-hepatiiti 
põdevatel inimestel välja maksatsirroos. Maksatsirroos on maksakahjustus, 
mille põhjustab armkude, mis takistab maksa töötamast. Äärmuslikel juhtudel 
võivad inimesed surra. C-hepatiidi kandjatel on samuti suurem oht haigestuda 
maksavähki. 

Inimesed, kes on nakatunud C-hepatiiti, võivad ravimeid võtta. Mõnesid ei 
saa kunagi täielikult terveks ravida ning ravi võib kaasa tuua tõsiseid 
kõrvalnähte. Tavaliselt otsustab spetsialist, kas sellisest ravist on abi. 

Kuidas te saate nakatumist vältida? 
� Ohutumad süstimistehnikad 
� „Universaalsete ettevaatusabinõude” tarvituselevõtt kehavedelikega 

tegelemisel 
� Praegu ei ole vaktsiini, mis aitaks C-hepatiiti vältida. 
 
Te ei saa nakatuda C-hepatiiti tavapärasel igapäevasel sotsiaalsel 
suhtlemisel. 

Vanglas 
Juhul kui vang arvab, et ta võib olla nakatunud C-hepatiidi viirusega, peaks tal 
olema võimalus minna meditsiiniteenistusse, saamaks teada, kas ta on 
nakatunud. Talle peaks samuti pakutama võimalust saada nõustamist C-
hepatiidi testi tegemise eeliste ja puuduste kohta (vaadake lk 81)). C-hepatiidi 
testis võetakse analüüsiks vereproov. Testi tuleks teha ainult vabatahtlikult 
ning päraste seda, kui vangile on selgitatud C-hepatiidi testi eeliseid ja 
puudusi. Järelikult peaks inimesel olema võimalus mõned päevad enne testi 
tegemist selle peale mõelda. Kõikidest positiivsetest testitulemustest tuleks 
teatada testijärgsel nõustamisel (vaadake allpool). 

12 levinuimat küsimust C-hepatiidi kohta *2 
 
1. Kui tõenäoline see on, et mul on C-hepatiit? 
Verekontakti kaudu levimisel on C-hepatiidi viirus (HCV) kolm korda 
nakkavam kui HIV. Seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti 
süstivatest tarvitajatest põeb C-hepatiiti. Igal inimesel, kes on ennast 
mitteturvaliselt süstinud, on nakatumisoht ning see, kes on saanud mustast 
nõelast HIV nakkuse, on tõenäoliselt nakatunud ka C-hepatiidi viirusega. 

*2 
Allikas: 
Mainline 
Magazine 
1997 
(vaadake 
Viited) 
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2. Kas mul võib olla C-hepatiit, isegi kui mul ei näi midagi viga olevat? 
Jah, see on võimalik. Paljud inimesed on C-hepatiit positiivsed, ilma et nad 
seda ise teaksid. Paljudel neist ilmnevad nõrgad sümptomid nagu väsimus ja 
loidus mitmeid aastaid hiljem. 

3. Kas ma võin C-hepatiiti surra? 
Vahel läheb C-hepatiit iseenesest paremaks ning paljud seda põdevad 
inimesed elavad kõrge vanuseni. Mitte keegi ei sure viiruse enese tõttu, kuid 
väiksel osal nakatunud inimestel areneb viieteistkümne kuni kahekümne aasta 
jooksul pärast nakatumist välja maksatsirroos. Nendel juhtudel hakkab 
maksatalitlus järjest üles ütlema, kuni lõpuks algavad patsiendil tõsised 
verejooksud ning infektsioonid, seejärel kooma ning surm. Tsirroos võib 
muutuda ka maksavähiks. 

4. Kas oht saada C-hepatiit kasvab, kui mul juba on mõni teine 
hepatiidiliik? 
Seitse teadaolevat viirusliku hepatiidi liik on kõik otseselt maksahaigused. Üks 
tüüp ei muutu teiseks. Üks kord ühte kuuest hepatiidi liigist nakatumine ei 
suurenda teie võimalust nakatuda C-hepatiiti, kuid see ei anna selle vastu ka 
mingit kaitset. Seega, kui te nakatusite mitteturvalise süstimise tõttu B-
hepatiiti, on väga reaalne võimalus, et te nakatusite samal ajal ka C-hepatiiti. 

5. Kas on mingi seos C-hepatiidi ja HIV vahel? 
Mõlemad viirused kanduvad edasi mustade süstlanõelte abil. See on ka 
põhjuseks, miks paljud HIV positiivsed narkootikumide tarvitajad on ka C-
hepatiit positiivsed. Seda tüüpi topelt nakatumine võib põhjustada ka 
varasemat ja raskemat maksahaigust. Võimalused seda ravida interferooni 
abil on suhteliselt väikesed ning maksa siirdamine ei ole võimalik. Samuti on 
suurenenud risk nakkuse edasikandumiseks emalt lapsele. 

6. Mida ma saan teha, et enda eest hoolitseda, kui ma arvan või tean, et 
mul on C-hepatiit? 
Olge hea oma maksa vastu. Alkoholist loobumine on oluline samm õiges 
suunas. Olge hoolikas ka arstimite ja teiste narkootikumidega. Toituge 
tervislikult, magage palju, vältige stressi ning proovige elada stabiilset ja 
korrapärast elu. 

7. Kas mulle sobib interferooniravi? 
Interferooniravi saamiseks peaks teie perearst andma teile saatelehe eriarsti 
konsultatsioonile. Rahvuslik tervisekindlustus võib need kulud katta. See, et te 
olete uimastitarvitaja, ei tohi teie ravimist takistada.  
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8. Kuidas ma saan C-hepatiiti nakatumist vältida? 
Vältige kõiki kontakte, kus võiks veri edasi kanduda. Süstige ohutult: ärge 
kunagi kasutage ühiseid süstlanõelu, süstlasilindreid, filtreid, loputusvett või 
lusikaid. Kõikidel kasutatud süstimistarvetel võivad olla vereosakesed. Olge 
alati kindel, et teil on kaasas oma süstimistarbed. 

9. Kui ma olen juba C-hepatiit positiivne, kas ma võin uuesti nakatuda? 
Isegi kui te olete C-hepatiit positiivne, võite te siiski nakatuda teist liiki C-
hepatiiti. See põhjustab hepatiidi uuestipuhkemise ning teie tervis hakkab 
kiiremini halvenema. Seega vältige kindlasti uusi nakatumisi. 

10. Kas ma võin saada C-hepatiidi suudlemisel? 
Ei, C-hepatiiti nakatunud inimese puudutamine või suudlemine on täiesti 
ohutu. Samuti on ohutu kasutada nendega ühiseid asju, välja arvatud 
habemenoad, žiletid, hambaharjad või ükskõik mis, mis võib olla verega 
saastunud.  

11. Kas ma võin saada C-hepatiidi mitteturvalisel seksimisel? 
Uuringud näitavad, et C-hepatiiti ei arvata praegu sugulisel teel levivat. 

12. Kui ma olen rase ja mul on C-hepatiit, kas ma nakatan tõenäoliselt ka 
last? 
Võimalus anda C-hepatiiti edasi oma lapsele on ilmselt väga väike. Kuid kui 
teil on nii C-hepatiit kui ka HIV, siis on võimalus, et teie beebi nakatub C-
hepatiiti, suurem. 

 HIV/AIDS 
HIV on lühend mõistest “Human Immunodeficiency Virus”, mis eesti keeles 
tähendab inimese immuunsuspuudulikkuse viirust. Selle viiruse olemasolu 
võib immuunsussüsteemi kahjustamise tagajärjel edasi areneda AIDS-iks ehk 
HIV-iga seotud haiguseks. AIDS on lühend mõistest “Acquired Immune 
Deficiency Syndrome”, mis eesti keeles tähendab omandatud 
immuunsuspuudulikkuse sündroomi. Seda kirjeldatakse kui haigust, mida 
iseloomustab üks või enam konkreetset haigust. HIV kahjustab 
immuunsussüsteemi. Meie immuunsussüsteem kaitseb meie keha haiguste 
eest. Sümptomid ei pruugi avalduda enne kui mitme aasta pärast. Esimesteks 
märkideks võivad olla üks või rohke allolevatest sümptomitest: raskekujuline 
väsimus, öine higistamine, palavik, kaalukaotus, suurenenud lümfisõlmed, 
pidev kõhulahtisus. 

Kuidas HIV edasi kandub? 
� Verekontakt, st narkootikumide süstimisel nakatunud süstimistarvikute 

ühiskasutus 
� Seksuaalkontakt  
� Emalt lapsele (vertikaalne edasikandumine) 
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HIV-i võib leiduda kõikides kehavedelikes, kuid see on kõige rohkem 
kontsentreeritud: 
� Veres 
� Seemnevedelikus ehk spermas 
� Tupevedelikus  
 
Ainus viis, kuidas kindlaks teha, kas teil on HIV, on vereanalüüsi tegemine. 
Kuna nähtavad sümptomid puuduvad, siis ei näe keegi, kas inimene HIV 
positiivne. Nad võivad teisi nakatada mitteturvalise seksuaalkontakti või 
verekontakti käigus. HIV positiivsed emad võivad raseduse, sünnituse või 
rinnaga toitmise ajal viiruse oma lastele edasi anda. 

Mis juhtub, kui kellelgi on HIV? 
Tal puuduvad alguses igasugused sümptomid. Aja jooksul ründab viirus 
immuunsussüsteemi, mis ei suuda enam nii tõhusalt nakkusega võidelda. 
Ilmnevad immuunsussüsteemi haigused, mida määratletakse HIV-ga seotud 
haiguse ehk AIDS-ina. Kui neid haigusi ei ravita, siis lõppevad need surmaga. 
Hoolimata sellest, et HIV nakkuse vastu puudub vaktsiin või ravi, on paljudel 
juhtudel võimalik õigete ravimite ja raviga sümptomeid edukalt ravida. HIV-i 
mõju immuunsussüsteemile on võimalik pärssida ravimitega, mida 
nimetatakse kombinatsioonraviks. 

Kuidas te saate nakatumist vältida? 
� Turvalisema seksi harrastamine 
� Ohutumad süstimistehnikad 
� Universaalsete ettevaatusabinõude tarvitamine (kehavedelike 

käsitsemisel; kinnaste kandmine, vältimaks nõelatorkehaavu; kasutatud 
süstlanõelte kogumine torkekindlasse anumasse) 

 
Vanglas 
Juhul kui vang arvab, et ta võib olla nakatunud , peaks tal olema võimalus 
minna meditsiiniteenistusse, saamaks teada, kas ta on nakatunud. Talle peaks 
samuti pakutama võimalust saada nõustamist HIV testi tegemise eeliste ja 
puuduste kohta. HIV testi käigus võetakse analüüsiks vereproov. Testi 
tegemine peaks olema vabatahtlik. kui vang on HIV testi eelised ja puudused 
teada saanud, siis peaks tal olema võimalus mõned päevad enne testi 
tegemist selle peale mõelda. Kõik positiivsed testitulemused tuleks teatada 
testijärgsel nõustamisel (vaadake allpool). 
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 HIV-i ja hepatiidi testid 
HIV või hepatiidi testimine võib olla oluline teenus vangide jaoks, kes tahavad 
tead, kas nad on nakatunud või mitte. Lisaks on testimine õigeaegse ja 
asjakohase ravi saamise aluseks. Paljudes vanglates võimaldatakse 
esimeses meditsiinilises kontrollis teha vabatahtlikkuse alusel HIV ja hepatiidi 
teste, tunnustades konfidentsiaalsust ja asjassepühendatute nõusolekut. 
Siiski peetakse mõnedes riikides ikka veel epideemia kontrolli all hoidmise 
sobivaks vahendiks nende inimrühmade sunniviisilist massilist testimist, keda 
peetakse kõrgema HIV-i riskiga olevaiks. See peab eriti paika riikides, kus 
HIV on suhteliselt uus nähtus ning hirm haiguse leviku ees on viinud 
kohustuslikule masskontrollile ning nakatunud vangide eraldamisele 
üksikkambritesse.  

Kohustuslikku kõikide vangide HIV testimist peetakse sellisel juhul nii 
ennetavaks kui ka turvaabinõuks. Eeldatakse, et teadmised selle kohta, kes 
vanglas on nakatunud, on ennetuslikku mõjuga nakatunud inimesele, samuti 
personalile ja teistele kaasvangidele. Paraku ei pruugi lihtsalt inimese 
serostaatuse teadmine tuua kaasa muutusi käitumises, samuti ei hoia see ära 
haiguse edasikandumist – ei seksuaalsel, narkootikumidega seotud või 
perinataalsel teel.  

HIV positiivsete vangide eraldamist võib samuti pidada piisavaks ennetus- ja 
turvameetmeks. Arvatakse, et see kaitseb HIV positiivset vangi teiste 
kaasvangide rünnakute eest ning teisi HIV-i võimaliku edasikandumise eest. 

Siiski on häid argumente, mis räägivad kohustusliku testimise ja eraldamise 
vastu: 

� Kohustuslik testimine ja eraldamine loovad väära ohutusetunde nendes, 
kes ei ole eraldatud, mis võib viia riskikäitumise kasvule. Inimene peaks 
meeles pidama, et negatiivne testitulemus ei taga negatiivset 
serostaatust. HIV testi puhul on alati vale negatiivse tulemuse oht, eriti 
‚aknaperioodil’. See mõiste tähistab 3-kuulist perioodi pärast tegelikku 
nakatumist, kui testi tulemused võivad olla negatiivsed, kuid inimene on 
tegelikult nakatunud. 

Oma beebi nakatamine 

Raseduse ajal võib ema nakkushaigusi oma sündimata lapsele edasi anda. 
Naised, kes soovivad rasestuda ning võivad olla nakatunud, saavad teha HIV 
testi. Kombinatsioonravi kasutamine raseduse ajal aitab oluliselt vähendada 
viiruse edasikandumist beebile. Hea mõte on lasta ennast kontrollida ka 
teiste nakkushaiguste, näiteks nagu sugulisel teel levivate haiguste ja 
hepatiidi vastu. 
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� Eraldamine aitab kaasa HIV nakkusega inimeste diskrimineerimisele, 
võides lõppeda stressi, võimaliku perest ja sõpradest võõrandumisega 
jms. 

� Eraldamist võib tajuda täiendava karistusviisina ning see võib viia 
personalipoolse negatiivse suhtumise kujunemiseni (hirmu ja 
eelarvamuste tagajärjel). 

� Kohustuslik testimine jätab inimese üldiselt ette valmistamata 
toimetulekuks positiivse testitulemusega, mis võib omakorda tekitada 
emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme. Isegi kui pakutakse testile 
eelnevat nõustamist (vaadake allpool), on küsitav, kuivõrd kasulik see 
võiks nendes tingimustes olla. Kohustuslik testimine on vastuolus 
usaldusliku õhkkonnaga, mis on vajalik tõhusaks nõustamiseks. 

� Kohustuslik testimine ja eraldamine on vastuolus üldtunnustatud 
eetikaga, mis on defineeritud rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste 
hartas. Kohustuslik testimine rikub kehalist puutumatust, mis on tagatud 
inimõiguste hartas, mis ütleb, et iga sekkuv tegevus nõuab teadlikku 
nõusolekut. 

 

 
 
Seega on igaühe isiklik kohustus kaitsta ennast nakkuse saamise eest. Vangla 
administratsiooni kohustus on luua tingimused, mis võimaldavad personali ja 
vangide ohutut käitumist, st teabe ning vahendite jagamine, hõlbustamaks 
ohutut käitumist. 

Siiski on vabatahtlik testimine väärtuslikuks panuseks iga vangla 
terviseteenistusele. Euroopa liikmesriikide Ministrite Nõukogu *3 ütleb, 
et ”tuleks asetada rõhku selgitamisele, millised on nakkushaiguste 
vabatahtliku ja anonüümse kontrolli eelised ning hepatiidi, sugulisel 
teel levivate haiguste, tuberkuloosi või HIV nakkuse võimalikud 
negatiivsed tagajärjed. Testi teinud isikutele tuleks võimaldada 
arstlikku järelkonsultatsiooni…”. 

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhtnöörid HIV ja AIDS-i kohta 
vanglates (1993) ütlevad:  „...Kuna eraldamist, isoleerimist ja 
piiranguid kutsealasele tegevusele, sportimisele ja puhkusele ei 
peeta ühiskonnas HIV nakkusega inimeste puhul kasulikuks või 
asjakohaseks, tuleks sama suhtumist rakendada ka HIV nakkusega 
vangide suhtes. Otsuseid, mis puudutavad tervislikel põhjustel isoleerimist, 
peaks vastu võtma ainult meditsiiniline personal ja samadel alustel, kui seda 
tehakse riigi elanikkonna puhul ning vastavuses rahvatervise standardite ja 
määrustega. Vangide õigusi ei tohiks piirata rohkem kui see on vajalik 
meditsiinilistel põhjustel ning ette kirjutatud rahvatervise standardite ja 

!Kõige ohutum ja kõige realistlikum ennetusmeede nii personalile kui 

vangidele on see, kui kõik käituvad nii, nagu kõik oleksid nakatunud. 

*3 
Euroopa Liidu 
Nõukogu, 
Ministrite 
Komitee, 
Soovitus nr. 
R (98) 71 
Ministrite 
Komitee 
soovitus 
liikmesriikidele 
tervishoiu 
eetilistest ja 
korralduslikest 
tahkudest 
vanglates. 
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määrustega. HIV nakkusega vangidel peaks olema võrdne juurdepääs 
kõikidele töökodadele ning võimalus töötada köökides, farmides ja muudes 
tööpiirkondades ja nad peaksid saama osaleda kõikides programmides, mis 
on mõeldud kõikidele vangidele...”  

 Nõustamine enne ja pärast testi 
Mis puutub HIV-i ja hepatiidi testidesse, siis on nõustamine enne ja pärast 
testi üliolulised. Testile eelnev nõustamine keskendub testida laskmise eeliste 
ja puuduste kaalumisele, selleks et võimaldada hästi läbikaalutud otsuse 
vastuvõtmist. Testijärgne nõustamine keskendub emotsionaalsete 
probleemidega tegelemisele positiivse tulemuse korral ning ohutuma seksi ja 
süstimise vajaduse kinnistamisele negatiivse tulemuse korral. 

Alljärgnevalt loetleme nõuded HIV testi nõustamisele: 
� Koolitatud nõustajate olemasolu, keda vangid usaldavad (vaadake 

nõustamise kohta peatükis 3,6) 
� Nõustamiseks vajalike abivahendite olemasolu, ruum, kus inimesed 

saavad nõustajaga usalduslikult vestelda ning end vabalt tunda 
� Konfidentsiaalsuse tagamine meditsiiniteenistuse poolt, kes viib läbi HIV 

testi nõustamise ja teostab ka testi enda, näiteks anonüümse testimise 
võimaldamine 

� Võime pakkuda vangidele vajalikke teenuseid, hooldust ja ravi 
 
Testile eelnev nõustamine 
Need on testile eelneva nõustamise olulised osad: 
� Määratlemine, millisel määral on vang teadlik ja informeeritud (või eitab ) 

oma HIV nakatumise riski ning aitab kaasa riski õigele enesetajumisele; 
� Tagamine, et inimene saab aru HIV nakkuse olemusest; 
� HIV edasikandumise ja riskide vähendamise kohta informatsiooni 

andmine; 
� HIV nakkusega seotud riskitegevuste arutlemine, millega inimene võib 

olla seotud, sealhulgas kuupäev, millal viimane kord riskitegevusega 
tegeleti ja testi vajaduse tajumine. 

� Põhjuste uurimine, miks vang soovib testi teha; 
� Arutelu, kas test aitab vangil saavutada, seda mida ta soovib; 
� Arutelu, millist kasu ja milliseid raskusi test ja selle kas positiivne või 

negatiivne tulemus inimesele, tema perele ja kaaslastele kaasa toob 
� Arutelu, kas inimene arvab, et ta suudab võimaliku positiivse 

tulemusega toime tulla; 
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� Testi üksikasjade selle tutvustamine, kuidas esitatakse tulemusi, 
sealhulgas teavet testijärgse nõustamise kohta. 

� Plaani koostamine selle kohta, millal tegelik test tehakse; 
� ‚Aknaperioodi’ probleemi selgitamine (aeg pärast nakatumist, enne kui 

antikehi saab usaldusväärselt uurida); 
� Teadliku otsuse saavutamine, kas testiga edasi minna või mitte. 
 
Täiendavalt võib arutada ja kokku leppida plaani, kuidas vähendada või 
täielikult lõpetada riskikäitumine. 

Aitamaks vangidel otsustada, kas lasta testi teha või mitte, võib neile edasi 
anda alljärgnevat informatsiooni. Seda võib teha suuliselt – rühma infotunnis 
või individuaalse nõustamissessiooni käigus, või kirjalikult infolehe abil 
(vadake peatükke 3, 10.4 ja 10.5). 

Erinevad inimesed mõtlevad testi tegemise peale erinevatel põhjusel. Võimatu 
on anda täpseid ja iga ühe puhul paikapidavaid reegleid. Siinkohal toome 
mõned punktid, mille üle mõelda *4: 

� Kui te olete haige ning arst arvab, et see võib olla HIV-i tagajärjel, siis 
testimine on oluline osa teadasaamisest, mis viltu on. 

 
� Ärge kasutage testi lihtsalt selle teada saamiseks, kas te peaksite 

harrastama turvalisemat seksi. Turvalisem seks on oluline kõikidele, 
tagamaks et te ei saa nakkust, kui te ei ole nakatunud, ja kui te olete 
positiivne, siis vältimaks teiste inimeste nakatamist. 

 
� Kui teil on suhe, arutlege oma partneriga, kuidas testi tegemine võiks teid 

mõlemat mõjutada. On teada juhtumeid, kus teadmine, et üks inimene on 
positiivne ja teine negatiivne, on mõned suhted rikkunud. 

 
� Testi tegemine võib aidata, kui mure selle pärast, kas te olete nakatunud, 

mõjutab teie elu kvaliteeti. Kuid mõelge hoolikalt, kas te suudaksite tulla 
toime positiivse tulemusega ning kas negatiivne tulemus ka tegelikult 
lõpetaks teie muretsemise? 

*4 
Allikas: Šoti 
Vanglateenistu
se poolt 
avaldatud ja 
levitatud 
infoleht 
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� Mõttekas on lasta ennast testida, kui te olete rase või kavatsete 
rasedaks jääda. Kui te soovite rasedaks jääda või teil on raseduse 
varajane staadium, võib teil olla arvestatav vajadus teha HIV antikehade 
testi. Hoolikas testieelne nõustamine on oluline, et te saaksite aru, 
millised eelised ja puudused on teada saamisel, kas teil on HIV, ning te 
suudate ise võtta vastu teadliku otsuse selle kohta, kas te peaksite oma 
rasedust jätkama. 

 
�  Endiselt on palju võhiklikke ja õelaid eelarvamusi HIV-iga nakatunud 

inimeste suhtes ning inimeste suhtes, keda ekslikult peetakse 
inimesteks, kellel on ‚suur oht’ saada HIV-i. 
� HIV-i nakatunud inimesi ei lubata vahel töötada teatud 

osakondades (köök, habemeajaja jne) 
� HIV-i nakatunud inimesi paigutatakse vahel üksikkongi või 

teavitatakse kambrikaaslast tema serostaatusest. 
 
�  Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, enne kui te lähete testi tegema, ning 

ärge laske endale survet avaldada, et läheksite testi tegema, enne kui 
teil ei ole olnud piisavalt aega otsustamiseks, kas see on teie jaoks 
parim asi. Pidage meeles, et testi tegemine peab ainult teile kasu tooma, 
mitte kellelegi teisele või mingi asja nimel. 

 
� Küsige oma kliinikust nõu varajase sekkumisravi võimaluste kohta ning 

tuge inimestelt, kellel on positiivsed tulemused. Viimase aja 
meditsiinilises HIV-i ravi edusammud panevad mõned arstid arvama, et 
nüüd on kasulik teada, kas teil on HIV. 

 
� Näiteks saavad arstid jälgida, kui terve te olete, kasutades 

viiruskoormuse mõõtmist, nii et kui teie tervis alaneb punktini, kus teil 
võib tekkida oht nakatuda viisustesse näiteks nagu PCP (Pneumocystis 
carinii-pneumooniana avalduv HIV-tõbi), saab teile välja kirjutada 
ravimeid, mis hoiavad ära või lükkavad oluliselt edasi nende algust. Kui 
teie arst teab, et teil on selliste haiguste oht, on nad valmis viivitamatult 
diagnoosima ja ravima ükskõik millist infektsiooni. 

 
� Mõned hea tervise juures olevad inimesed, kellel on HIV ja kellel on 

HIV-ist põhjustatud immuunsussüsteemi kahjustused, võivad kasu 
saada viirusevastastest ravimitest Paraku puudub teistel, kes avastavad, 
et nad on HIV positiivsed alles siis, kui nad haigeks jäävad, võimalus 
varajaseks raviks. Tõhus ravi peaks olema kättesaadav ka vanglas. 
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Testijärgne nõustamine 
 
Nendele, kellel on negatiivne testitulemus, on oluline anda ennetamisalast nõu 
ja arutada selle tulemuse mõju. Positiivsele testitulemusele peaks järgnema 
testijärgne nõustamine, pakkumaks psühholoogilist tuge, kui vaja, ning 
andmaks asjakohast informatsiooni. Nõustamissessiooni käigus, kus antakse 
piisavalt aega informatsiooni seedimiseks ning küsimuste esitamiseks, on 
oluline selgusele jõuda ja arutada positiivse testitulemusega seotud võimalikke 
emotsionaalseid ja psühholoogilisi probleeme. 

Testile järgneva nõustamise olulisteks osadeks: 
� Kui vaja, koostage plaan ja/või andke infot jätkuvale psühholoogilisele 

toele 
� Selgitage järgnevaid teste (st C-hepatiidi testid - PCR (polümeraasi 

ahelreaktsiooni meetod ehk meetod mikroorganismide tuvastamiseks), 
maksabiopsia (proovitüki võtmine)) 

� Aidake saada saatekirju täiendava meditsiinilise hoolduse ja ravi ning 
teiste vajalike teenuste (näiteks narkomaaniaravi) saamiseks 

� Võimaldage nendel inimestel saada ennetusnõustamist, et aidata kaasa 
käitumise muutmise alustamisele, mis on suunatud HIV ja hepatiidi 
edasiandmise või saamise vältimisele 

� Pakkuge ennetavaid teenuseid ning viiteid HIV viirusega nakatunud 
inimeste seksi ja nõelajagamispartnerite kohta 

� Andke informatsiooni ohu kohta teisi nakatada ning võimaluste kohta 
selle vältimiseks 

� Andke teavet pereplaneerimise kohta ning saatke neid sünnitusealistele 
naistele mõeldud eriarstide konsultatsioonidele 

� Soovitage kohalikke tugigruppe 
� Andke kaasavõtmiseks sobivat ja asjakohast kirjandust 
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3.3 Sugulisel teel levivad haigused 
 
Mis on sugulisel teel levivad haigused? 
Need on järjest tavalisemaks muutuvad nakkused, mis levivad seksuaalse 
kontakti käigus nakatunud partneriga. Sugulisel teel levivaid haigusi võivad 
põhjustada: 

� Bakterid 
� Viirused 
� Parasiidid  
 
Kõige levinumad neist on: 
� Klamüüdia  
� Gonörrea 
� Genitaaltüükad 
� Herpes 
� Trihhomonoos (trichomonas vaginalis) 
� Kubemetäid 
 
Vähemlevinud on: 
� Süüfilis 
� B-hepatiit (rohkem levinud süstivate uimastitarvitajate hulgas) 
� HIV 
 
Suguliselt teel levivatel haigustel puuduvad sageli nähtavad sümptomid. 
Vahel võivad inimesed nakkusest aru saada näiteks peenisest, tupest või 
pärakust ebahariliku vooluse ilmnemisel; põletavast valutundest kusemisel; 
peenisel, tupes, pärakus või suus olevatest haavanditest või villidest või 
suguelundite sügelemisest.  

Kuidas inimesed saavad sugulisel teel leviva haiguse? 
Sugulisel teel levivad haigused kanduvad edasi turvamata vaginaalse, 
oraalse või anaalse seksuaalse kontakti käigus inimesega, kellel on nakkus. 
Nagu te võib-olla juba tähele panite, on suusisemus, tupp, pärak ja peenis 
kaetud erilist tüüpi nahaga. Seda nahka nimetatakse limaskestaks. 
Limaskestal elavad bakterid ja viirused, mis põhjustavad haigusi. Kui te 
seksite ebaturvaliselt, võivad need liikuda ühe inimese limaskestalt teise 
inimese limaskestale. Ning see on kõik, mida te nakatumiseks vajate. Ema, 
kellel on suguhaigus, võib selle haiguse oma lapsele raseduse või sünnituse 
ajal edasi anda. Nakatunud inimestel ei pruugi olla mingeid sümptomeid. 
Siiski võivad nad suguhaigusi teistele edasi anda. 

Mida teha, kui kellelgi on suguhaigus? 
Enamik suguhaigusi on täiesti väljaravitavad ning inimene ei pea kannatama 
nende pikaajalise mõju all. Siiski võivad ravimata suguhaiguse tagajärjed 
põhjustada tõsiseid terviseprobleeme ning see kujutab ennast olulist 
probleemi rahva tervisele. On kindlaks tehtud, et klamüüdia põhjustab 
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seesmiste suguelundite põletikku, emakavälist rasedust ning viljatust. 
Suguhaiguse olemasolu võib suurendada ka HIV-i nakatumise riski. 

Mõned sugulisel teel levivad haigused võivad iseeneslikult uuesti korduda. 
Näiteks herpes ja genitaaltüükad kaovad pärast ravi, kuid võivad hiljem tagasi 
ilmuda. 

Kuidas te saate nakatumist vältida? 
� Harrastage ‚turvalisemat seksi’ (vaadake selle peatüki 4. alajaotust) 
� Külastage seksuaalse tervise kliinikut/vangla meditsiiniteenistust, et 

ennast regulaarselt kontrollida. 
 
Igapäevane sotsiaalne kontakt ei kujuta endast mingit nakatumisohtu. 
 
Vanglas 
Kui teil on mingeid sümptomeid või te arvate, et olete nakatunud 
suguhaigusse, võite külastada vangla meditsiiniteenistust, et ennast kontrollida 
ning vajadusel ravida lasta. 

 Klamüüdia 
See on kõige levinum sugulisel teel leviv bakteriaalne nakkushaigus. See 
nakatab naistel emakakaela ning kustitit/kusetoru, pärasoolt ja silmi nii meestel 
kui naistel. 

Edasikandumine: 
� Suguühe nakatunud partneriga 
� Sünnituse ajal emalt lapsele 
� Nakkuse sõrmedega edasikandmine genitaalidelt silmadesse 
 
Märgid ja sümptomid: 
Naised  
Enamikul naistest puuduvad igasugused sümptomid. Võimalike sümptomite 
hulka kuuluvad: 

� Suurenenud tupevoolus 
� Valud alakõhus 
� Sagenenud urineerimisvajadus 
� Valulik urineerimine 
� Menstruatsioonitsükli häired 
� Valulik suguühe 
� Silmade nakatumise korral valu ja paistetus silmades 
 
Mehed  
Meestel esinevad sümptomid sagedamini, kuid võivad ka mitte esineda. 
Need sisaldavad: 
� Voolus peenisest 
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� Valu ja põletav tunne urineerimisel 
� Silmade nakatumise korral valu ja paistetus silmades 
 
Ravi 
Klamüüdiat on lihtne ravida antibiootikumide abil. Ravida tuleb ka 
seksuaalpartnerit(eid). Soovitatav on loobuda seksuaalkontaktist, kuni enda ja 
partneri(te) ravi on lõppenud. 

Komplikatsioonid naistel 
� Seesmiste suguelundite põletik (PID), mis võib omakorda põhjustada 

viljatust. 
� Emakaväline rasedus 
� Enneaegne sünnitus või nurisünnitus 
� Võib põhjustada ka kroonilist (pikaajalist) alakõhuvalu 
 
Komplikatsioonid meestel 
� Munandite põletik, mis võib põhjustada viljatust 
 
Meestel ja naistel 
� Reiteri sündroom võib tekkida klamüüdia infektsiooni tagajärjel, 

põhjustades silmade ja liigeste põletikku ning vahetevahel löövet 
suguelunditel ja jalataldadel. 

 
Vältimine: Kondoomi või turvakile (või nendega võrdväärsete 
kaitsevahendite) kasutamine vähendab nakatumise riski. 

 Gonörrea 
Gonörrea on bakteriaalne infektsioon, mis nakatab naistel emakakaela ning 
meestel ja naistel kusitit/kuseteid, pärasoolt, pärakut ja kurku. 

Edasikandumine 
Seksuaalkontakt nakatunud partneriga. 
 
Märgid ja sümptomid 
Naised 
Need võivad sisaldada: 
� Tupevoolust, mis võib olla värvuselt kollakas või rohekas ning tugeva 

lõhnaga 
� Valu ja põletav tunne urineerimisel 
� Päraku ärritust ja/või voolust pärakust 
Mehed 
Need võivad sisaldada: 
� Kollast või valget voolust peenisest 
� Päraku ärritust ja/või voolust pärakust 
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Ravi 
Gonörreat on lihtne ravida antibiootikumide abil. Ravida tuleb ka 
seksuaalpartnerit(eid). Soovitatav on loobuda seksuaalkontaktist, kuni enda ja 
partneri(te) ravi on lõppenud. 

Komplikatsioonid naistel 
� Seesmiste suguelundite põletik (PID), mis võib ravimatajätmise korral 

põhjustada viljatust. 
� Emakaväline rasedus 
� Valulik suguühe 
� Sünnitusel lapse nakatamine See võib tuua kaasa silmapõletiku, mis 

põhjustab pimedaksjäämist. 
Komplikatsioonid meestel 
� Munandite ja eesnäärme põletik, mis võib põhjustada viljatust. 
 
Vältimine: Kondoomi või turvakile kasutamine vähendab nakatumise riski. 

 Genitaaltüükad 
Genitaaltüükad on sugulisel teel edasiantav nakkus, mis võib välja lüüa kõikjal 
suguelundite piirkonnas. Neid põhjustab viirus – inimese papilloomviirus 
(HPV). HPV-l on enam kui 60 tüüpi, millest mõned põhjustavad 
genitaaltüükaid, teised põhjustavad tüükaid muudel kehaosadel. 

Edasikandumine 
Seksuaalkontakt nakatunud partneriga 
 
Märgid ja sümptomid 
Sümptomite arenemine võib võtta kuid ning võib hõlmata: 
� Väikesi roosakaid/valgeid muhke või suuri lillkapsakujulisi muhke 

suguelundite piirkonnas 
� Sügelemist  
� Kui need on naiste emakakaelal, siis võivad põhjustada kerget veritsust 

või harva ebaharilikku tupevoolust 
 
Ravi 
Pruuni vedeliku –podofülliini – kasutamine, mida pintseldatakse tüügastele ja 
pestakse 4 tunni möödudes maha. Tüüka külmutamine või laserravi on samuti 
levinud. Seksuaalpartner(id) peaks samuti külastama seksuaalse tervise 
kliinikut kontrolli läbimiseks ja vajadusel raviks. 
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Ennetamine 
Kondoomi kasutamine pakub osalist kaitset, kuid ainult juhul, kui see katab 
kahjustatud piirkonda. 

 Genitaalherpes  
Herpest põhjustab viirus herpes simplex (HSV). See võib kahjustada suud, 
suguelundite piirkonda ning sõrmi. Viirus elab närvikiududes ning see ei 
põhjusta sageli mingeid sümptomeid. HSV-d on 2 tüüpi.  

� Tüüp 1 nakatab tavaliselt suud või nina ja seda nimetatakse oraalseks 
herpeseks. Järjest enam nakatab see oraalseksi tagajärjel ka 
suguelundite piirkonda. 

� Tüüp 2 nakatab tavaliselt suguelundite ja päraku piirkonda. 
 
Edasikandumine 
� Nahakontakt  
� Suudlemine  
� Vaginaal-, anaal- ja oraalseks 
 
Märgid ja sümptomid 
� Sügelus- ja pakitsustunne suguelundite või päraku piirkonnas 
� Valulised haavandid (villid) nakatunud piirkonnas 
� Valulik urineerimine 
� Gripisarnane haigestumine, suurenenud lümfisõlmed, palavik, seljavalu 
 
Ravi 
Kui herpest ei ravita, kaob ta ise, kuigi sümptomid võivad olla väga 
ebamugavad ning piinavad. Olemas on ka viirusevastane ravi, mis võib 
herpesesümptomeid leevendada, kuid seda tuleb alustada 72 tunni jooksul 
pärast sümptomite avaldumist. Seksuaalpartner(id), kes avastab(vad) endal 
sümptomid, peaks(id) läbima seksuaalse tervise kontrolli.  

 Trihhomonoos (trichomonas vaginalis) 
Trihomonoos on parasiitide poolt põhjustatud sugulisel teel leviv 
nakkushaigus. See nakatab naistel tuppe ja vahel meestel kusitit.  

Edasikandumine 
� Vaginaal-, anaal- ja oraalseks 
� Harvaesinevalt ka märgade käterätikute, mullivanni või kuumavee vanni 

ühisel kasutamisel 
�  
Märgid ja sümptomid 
Naised 
Sümptomiteks, mis ei pruugi üldse avalduda, võivad olla 
� Tupe valulisus, põletik ja sügelemine 
� Valulik urineerimine 
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� Vedel, kergelt vahutav, kollane/roheline tupeeritis, millel võib olla halb 
lõhn 

� Valulik suguühe 
 
Ravi 
Trihhomonoosi on lihtne ravida antibiootikumide abil. Ravida tuleb ka 
seksuaalpartnerit(eid). Soovitatav on hoiduda seksuaalkontaktidest kuni ravi 
lõppemiseni. 

Tüsistused  
Trihhomonoosil esineb harva tüsistusi 
 
Ennetamine 
Kondoomi kasutamine vähendab nakatumise riski.  

 Kubemetäid (satikad) 
Need on väikesed parasiitputukad, mis elavad kubemepiirkonna, kõhu-, rinna-, 
jala- ja kaenlaaugu karvades. 

Edasikandumine 
� Seksuaalkontakt nakatunud partneriga 
� Füüsiline lähikontakt 
� Voodiriiete ja käterätikute ühiskasutus 
 
Märgid ja sümptomid 
� Sügelemine 
� Vahel on täid nahal näha 
� Aluspesul olevad täide väljaheited, mis näevad välja nagu must pulber 
� Tingud (munad) karvades 
 
Ravi 
Neist on lihtne lahti saada, kasutades spetsiaalset arsti poolt väljakirjutatud 
vedelikku või mida saab apteegist. Ravida tuleb ka seksuaalpartnerit(eid). 
Soovitatav on hoiduda seksuaalkontaktidest kuni ravi lõppemiseni. 

 Süüfilis 
Süüfilist põhjustavad bakterid. 
 
Edasikandumine 
� Seksuaalkontakt nakatunud partneriga 
� Nakatunud ema oma sündimata lapsele 
 
Märgid ja sümptomid 
Need on meeste ja naiste puhul ühesugused. Sageli jäävad need 
märkamatuks ning nende ilmnemiseks võib kuluda kuni 3 kuud. Süüfilisel on 
mitu staadiumi, kuid esimene ja teine staadium on kõige nakkusohtlikumad. 
Esimene staadium: valutud haavandid peamiselt suguelundite ümber, kuid 
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need võivad ilmneda ka muudel kehaosadel. Tavaliselt ilmuvad need 
nähtavale umbes kolm nädalat pärast nakatumist ning need on väga 
nakkusohtlikud. Teine staadium: kui haigust ei ravita, siis avaldub teine 
staadium 3-6 nädalat pärast haavandite tekkimist. 

Kogu keha või keha paiguti kattev lööve: 
� Juuste väljakukkumine 
� Gripisarnased sümptomid, suurenenud lümfisõlmed, söögiisu kaotus 
 
Latentne staadium 
See on ravimata süüfilis. Sümptomid on kadunud ning nakkus võib jääda 
mitmeid aastaid avastamata. Nakkust saab kindlaks määrata vereanalüüsi 
abil. Juhul kui süüfilist ei ravita, võib see pöördumatult kahjustada südant ja 
närvisüsteemi. 

Ravi 
Süüfilist saab igas staadiumis ravida antibiootikumide abil. Praegused ja 
endised seksuaalpartnerid peavad läbima kontrolli ning saama vajaduse 
korral ravi. Samuti tuleb kontrollida lapsi, kes sünnivad süüfilist põdevatele 
naistele. 
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4 TURVALISEM SEKS VANGLATES 

Vanglates toimub seksuaalne tegevus samamoodi nagu väljaspool vanglat. 
Seksuaalsed kogemused ja rõõmud on osa inimeseks olemisest. Samuti nagu 
vanglad ei ole narkootikumivabad, ei ole need ka seksivabad. Lisaks loob 
vanglaelu ka tingimusi, mis soodustavad homoseksuaalsete või lesbiliste 
suhete tekkimist karistusasutuses. Seksuaalse aktiivsuse esinemissagedus 
vanglas sõltub järgmistest teguritest: kas elatakse ühestes kambrites või 
ühiselamus, vangistuse pikkus, turvalisusaste ning kui palju lubatakse 
abikaasade külastusi. Paljud uuringud on tõendanud, et kinnipidamisasutustes 
esineb olulisel määral riskantset seksuaalkäitumist. 

Hoolimata sellest, et vanglas on kondoomid kättesaadavad, on teadmised 
seksuaalse riskikäitumise ja isikliku riskivältimise võimaluste kohta viletsad. 
Todts (1997) aruandest selgub, et ühest Belgia vangide rühmast mitte keegi, 
kellel olid vanglas seksuaalseid kontakte, ei kasutanud kondoome. Pakutud 
vältimisvõimalusi ei kasutata. Põhjuseks võib olla see, et meeste omavaheline 
seks ei ole üldiselt enamiku vanglaelanike poolt heaks kiidetud ning vanglad, 
kus sellist käitumist esineb, ei paku piisavalt privaatsust. 

HIV, B-hepatiidi või muude sugulisel teel levivate haiguste seksuaalne 
edasiandmine on vanglates keeruline nähtus, millega seotud tabud 
puudutavad kõiki asjaosalisi: vanglaametnikke, meditsiinipersonali ning ka 
vange. Meesvangide vaheline suguühe võib toimuda terves reas erinevates 
olukordades ning mitte ainult 'geide’ vangide vahel: 

� Ennast heteroseksuaalsena määratlenud meeste seks meestega 
� Tõeline homoseksuaalne seks 
� Seks vastastikusel nõusolekul 
� Juhuslik seks (vangid maksavad sellega, mida neil on) 
� Pealesunnitud seks 
� Vägistamine ja grupiviisiline vägistamine 
� Meeste seksitöö 
 
Vanglas pealesunnitud seksi olemuse kohta on palju väärtõlgendusi ning seda 
probleemi ei teadvustata piisavalt. Mõningatel juhtudel võib olla kasuks 
kondoomide vangidele kättesaadavaks muutmine, kuid see ei hoia enamikel 
juhtudel kindlasti ära niinimetatud ‘vastastikusel nõusolekul’ toimuva 
vanglaseksi käigus HIV-i edasikandumist (vaadake ka Reyes 2000). 
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4.1 Kondoomide kättesaadavus vanglas 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhtnöörid HIV nakkuse ja AIDS-i kohta 
vanglates (1993) soovitavad: „...Kuna vanglates esineb seksuaalvahekordi 
koos penetratsiooniga, isegi kui see on keelatud, tuleks vangidele muuta 
kondoomid kättesaadavaks kogu nende vangistuse ajal. Need tuleks muuta 
kättesaadavaks ka enne seda, kui vanglast ükskõik millisel põhjusel 
lahkutakse.” Tuleks lisada, et kondoomid tuleks muuta kättesaadavaks ka 
abieluliste külastuste (nii ametlike kui mitteametlike) korral. 

Kondoomide kättesaadavus (nendega varustamine ning nendele juurdepääs) 
Euroopa vanglates erineb praktikas väga palju. Perkins (1998) uuris 
kondoomidele juurdepääsu Euroopa vanglates ning avastas terve rea 
erinevaid poliitikaid, alates „... pidevast ja jätkuvast toetusest vanglas tasuta 
jagamisele kuni täieliku keelustamiseni. Üheksa viieteistkümnest EL riigist 
omasid selget poliitikat, lubades vangidele juurdepääsu kondoomidele, 
kooskõlas Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhtnööridega. Ülejäänud kuus 
riiki võtsid erinevad seisukohad juurdepääsu osas, alates äärmuslikust 
keelustamisest, mis põhineb probleemist arusaamise puudumisel.” *5

. 

Šotimaal, Itaalias ja Iirimaal on seksuaalsed tegevused vanglates keelatud 
ning vangidel puudub juurdepääs nii kondoomidele kui ka libestusainetele. 
Neid jagatakse koju puhkusele minejatele ja/või osana vabastamisel 
kätteantavat paketist. 

Euroopa vanglates rakendatakse erinevaid poliitikaid. Kättesaadavus  
� Sotsiaaltöötajate käest 
� Meditsiiniteenistusest 
� Preestritelt 
� Vangla kauplustest 
� Arsti poolt väljakirjutatuna, kui vangla arst peab tõenäoliseks sugulisel 

teel levivate haiguste edasikandumist. (Inglismaa/Wales) 
 

 
 

*5 
(Perkins 
1998, 33; 
Laporte 
1997) 

 

Kondoomide kättesaadavus on ülemaailmselt vastuoluline probleem, kuna 
seksuaalsus on vanglates teine peamine tabu (pärast narkootikumide 
tarvitamist). 1995. aastal kaebasid 50 Austraalia vangi Uus-Lõuna-Walesi 
(NSV) osariigi kondoomidega mittevarustamise pärast kohtusse, väites et 
„vangide karistuse nõuetekohane osa ei saa olla see, et nende juurdepääsu 
piiratakse nende tervise kaitsmiseks mõeldud kaitsevahenditele.” Alates 
sellest ajast, vähemalt osaliselt tänu sellele kohtuasjale, otsustas NSW 
valitsus muuta kondoomid kättesaadavateks. Ka teised Austraalia süsteemid 
on muutnud kondoomid kättesaadavateks. Teised (Lõuna- ja Lääne-
Austraalia) on sanktsioneerinud kondoomidega varustamise, kuid tegelikult 
nendega ei varusta. 
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4.2 Üldinformatsioon kondoomide kohta 
Kondoomid, kui neid õigesti kasutada, on hea moodus turvaliseks seksiks ja 
ohutuks armatsemiseks. Kuigi kondoomid ei taga 100%-list kaitset, aitavad 
nad ära hoida enamikku sugulisel teel levivaid nakkusi ning mittesoovitud 
lapsi. 

Tavaliselt on saada erinevat tüüpi kondoome (kuid harva vanglates): 

� Libestiga ja ilma 
Paljud inimesed eelistavad kasutada kondoome koos libestiga, kuna see 
vähendab rebenemise või mahalibisemise ohtu. Sageli on veebaasil libesti 
juba kondoomile pandud. Anaalseksiks sobiva kondoomi pakendisse on sageli 
täiendavalt lisatud veebaasil libestit. 

� Maitsestatud kondoomid 
Enamik müügilolevatest maitsestatud kondoomidest ei ole mõeldud 
vaginaalseks kasutamiseks.  Maitsestatud kondoomid ei ole libestatud ning 
need sobivad kõige paremini ‘suhuvõtmiseks’. (fellatio). 

� Naiste kondoomideks on turvakiled 
Neid kondoome ei ole kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides saada ning 
vanglates üldse mitte. Need on igal pool kallid. Siiski on naistele mõeldud 
kondoom mugav mitmel põhjusel . See paigaldatakse tuppe ning kondoomi 
sees olev kummirõngas aitab hoida kondoomi õiges asendis. Femidomi 
peamine eelis on see, et selle võib paigaldada kaua aega enne seda, kui 
tegelik suguühe aset leiab.  

� Eriti tugevad kondoomid 
Eriti tugevaid kondoome nimetatakse sageli ‘geikondoomideks’, mis ei ole 
tegelikult õige, sest anaalseks on levinud ka heteroseksuaalide seas. Eriti 
tugevad kondoomid on spetsiaalselt välja töötatud anaalseksi tarbeks. Seda 
tüüpi kondoome ei peeta 100% ohututeks. Kui seda õigesti ei kasutata, siis on 
‘õnnetuse’ võimalus, näiteks nagu kondoomi rebenemine, üpris suur. Seda 
tüüpi kondoome on kõige õigem kasutada, kui lisada täiendavat libestit. 
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4.3 Kondoomi kasutamise juhend 
� Kontrollige, et teil on õige kondoom: 

� Kas see on mõeldud tupe- või anaalseksi jaoks? Anaalseksi 
puhul sobivad ainult spetsiaalsed paksemad kondoomid. 

� Kas see on piisavalt suur? 
� Kas see on heakskiidetud marki? 
� Kontrollige aegumiskuupäeva 

� Avage pakend ettevaatlikult keskelt: 
� Ärge kasutage hambaid või kääre, et vältida kondoomi 

rebenemist 
� Võtke kondoom välja: 

� Olge väga ettevaatlik, kui teil on pikad sõrmeküüned 
� Kontrollige, et te hoia kondoomi tagurpidi (sisemine pool 

väljapool) 
� Pigistage (suruge) kondoomi ots, kuhu läheb seemnevedelik, 

kokku, vältimaks õhu jäämist kondoomi otsa.  Me teeme seda 
sellepärast, et: 
� Võimalus kondoomi rebenemiseks on väiksem, sest kondoomi 

ots ei satu surve alla ja seal on piisavalt ruumi seemnevedeliku 
jaoks 

� Kui kondoomi otsas ei ole spetsiaalset kohta seemnevedelikule, 
saate te selle ise teha, vajutades kondoomi otsast õhu välja (1-3 
cm). 

� Asetage kondoom peenise otsa ning rullige see ettevaatlikult 
täies pikkuses üle peenise 
� Oodake kuni peenis on täielikult kõvastunud, enne kui te sellele 

kondoomi peale panete 
� Kui kondoom on täielikult lahti rullitud, siis on vähem võimalusi, 

et see maha libiseks 
� Taaskord olge ettevaatlikud pikkade sõrmeküüntega 

� Veenduge, et te kasutate veebaasil valmistatud libesteid 
� Alati kasutage libestit anaalse suguühte puhul 
� Mitte veebaasil valmistatud libesti lahustab kondoomi 
� Seega ärge kasutage kätekreemi, kehapiima, vaseliini, õli või 

võid. Kui midagi muud ei ole kätte saada, kasutage nende 
asemel sülge! 

� Tõmmake peenis kohe pärast seemnepurset (ejakulatsiooni) 
ettevatlikult välja 
� Väljatõmbamisel hoidke kondoomi servast kinni, et vältida selle 

mahalibisemist 
� Kui te ootate liiga kaua aega, siis muutub peenis lõdvaks, 

kondoom libiseb sellelt maha ning seemnevedelik tilgub 
kondoomist välja 

� Visake kondoom prügikasti 
� Ärge visake kondoomi tualetipotti, sest see võib tualeti äravoolu 

ummistada 



2
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� Peske oma käed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Kasutage uut kondoomi iga kord, kui te alustate seksimist. Ärge kunagi 
kasutage kahte kondoomi üksteise otsas, kuna see võib põhjustada 
kondoomide rebenemist.  
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4.4 Viktoriin – ‚Mida te teate nakkushaiguste kohta?’ *6 

VIKTORIIN – ‚MIDA TE TEATE NAKKUSHAIGUSTE KOHTA?’ *6 

 
Kas te võite nakatuda AIDS-i, süües kellegi teise taldrikult? Kas on ohtlik ennast 
kasutatud süstlaga torgata? Mis on C-hepatiidi viirusel pistmist AIDS-iga? 
Lühidalt, mida te teate terviseriskide kohta? Kontrollige selle viktoriini abil oma 
teadmisi. 

1. Vesi ja seep tapavad B-hepatiidi viiruse, kui te nendega süstalt 
puhastate. 
A. Õige 
B. Väär 

2. Enam kui pooled süstivatest uimastitarvitajatest on nakatunud C-hepatiidi 
viirusega. 
A. Õige 
B. Väär 

3. Juhuslikult enda torkamine kasutatud süstlanõelaga ei ole ohtlik. 
A. Õige 
B. Väär 

4. HIV on nakkusohtlikum kui B-hepatiidi viirus. 
A. Õige 
B. Väär 

5. Kasutades AIDS-i haige nuga ja kahvlit, võite ka ise nakatuda HIV-i. 
A. Õige 
B. Väär 

6. Kellegi köhapritsmete sissehingamisest piisab tuberkuloosi nakatumiseks.  
A. Õige 
B. Väär 

7. Ainult see inimene, kellel on aktiivne B-hepatiidi viirus, saab teisi B-hepatiiti 
nakatada. 
A. Õige 
B. Väär 

8. Kui teid on keegi hammustanud, võite te nakatuda B-hepatiidi viirusse. 
A. Õige 
B. Väär 

9. Suurem osa HIV positiivsetest uimastitarvitajatest on nakatunud ka C-hepatiidi 
viirusse. 
A. Õige 
B. Väär 

10. Nakkushaigusse nakatumise riskid on suuremad inimeste puhul, kes töötavad 
vanglates. 
A. Õige 
B. Väär 

*6 
Põhineb raamatul 
‘Hinnake oma 
riske’, Mainline 
Amsterdam 
(vaadake Viited) 
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VIKTORIINI TULEMUSED 
 
Liitke kokku numbrid teie poolt antud vastuste järel. 
1.   A-0   B-1 
2.   A-1   B-0 
3.   A-0   B-1 
4.   A-0   B-1 
5.   A-0   B-1 
6.   A-1   B-0 
7.   A-0   B-1 
8.   A-1   B-0 
9.   A-1   B-0 
10.   A-1   B-0 
 
0-5 punkti 
Teie teadmised terviseriskide kohta on ebapiisavad. See on ohtlik olukord. Teie teadmatus 
võib kaasa tuua teie nakatumise ohtlikusse või isegi eluohtlikusse viirusse. 
 
6-8 punkti 
Teie teadmised terviseriskide kohta on päris head, kuid mitte piisavad. 
 
9-10 punkti 
Teil on põhjalikud teadmised terviseriskide kohta. Kui te ühendate oma teadmised turvalise 
käitumisega, on teie puhul nakatumisoht teie enda väärkäitumise või hooletuse tagajärjel väga 
väike. 
 
Viktoriini 'Hinnake oma riske’ õiged vastused: 
1.  Vesi ja seep tapavad B-hepatiidi viiruse. 
B -  Väär. Vesi ja seep ei tapa B-hepatiidi viirust. 
 
2.  Enam kui pooled süstivatest uimastitarvitajatest on nakatunud C-hepatiidi viirusse. 
A -  Õige. 70% kuni 80% süstivatest uimastitarvitajatest on nakatunud C-hepatiidi 

viirusse. 
 
3.  Juhuslikult enda torkamine kasutatud süstlanõelaga ei ole ohtlik. 
B -  Väär. AIDS-i viirus ei jää väljaspool inimese keha elama, välja arvatud kasutatud 

süstlas ja verejääkides. Süstlas jääb AIDS-i viirus ellu rohkem kui kolmeks nädalaks. 
Ka hepatiit võib levida nakatunud nõela kaudu. Enda juhuslik torkamine kasutatud 
nõelaga on täiesti kindlasti ohtlik. 

 
4.  HIV on nakkusohtlikum kui B-hepatiidi viirus. 
B -  Väär. B-hepatiidi viirus on sada korda nakkusohtlikum kui HIV. 
 
5.  Kasutades AIDS-i haige nuga ja kahvlit, võite ka ise nakatuda HIV-i. 
B -  Väär. Kuigi HIV viirust on leitud HIV positiivse inimese süljest, on selle 

kontsentratsioon liiga madal, et nakatada teist inimest. Lisaks ei jää viirus väljaspool 
inimkeha, näiteks klaasidel, tassidel, taldrikutel või söögiriistadel, ellu. Seetõttu võite 
te kasutada AIDS-i haige nuga ja kahvlit ilma ennast mingisse ohtu seadmata. 

 
6.  Kellegi köhapritsmete sissehingamisest piisab tuberkuloosi nakatumiseks.  
A -  Õige. Tuberkuloos levib köhimisel tekkivate süljepritsmete kaudu. Pöörake oma nägu 

eemale, kui keegi teie suunas köhib või aevastab. 
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7.  Ainult see inimene, kellel on aktiivne B-hepatiidi viirus, saab teisi B-hepatiiti nakatada. 
B -  Väär. Viirust võivad levitada mitte ainult ägedat B-hepatiiti põdevad inimesed, vaid ka 

kroonilist B-hepatiiti põdevad inimesed. 
 
8.  Kui teid on keegi hammustanud, võite te nakatuda B-hepatiidi viirusse. 
A -  Õige. B-hepatiidi viirust leidub veres ja süljes. Seetõttu on see ohtlik, kui keegi teid 

hammustab. 
 
9.  Suurem osa HIV positiivsetest uimastitarvitajatest on nakatunud ka C-hepatiidi 

viirusse. 
A -  Õige. Suurem osa uimastitarvitajatest on nakatunud C-hepatiidi viirusse. 
 
10.  Nakkushaigusse nakatumise riskid on suuremad inimeste puhul, kes töötavad 

vanglates. 
A -  Õige. Keskmine viirushaigustesse nakatunud inimeste arv on vanglates suurem kui 

väljaspool vanglat. Seetõttu peetakse vanglate personali kõrge riskiga rühmaks. 
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5 KOKKUVÕTTEKS: KUIDAS ENNAST KAITSTA! 

5.1 Igapäevane kontakt 
Kõikidest ülalkirjeldatud nakkushaigustest võivad ainult gripp ning tuberkuloos 
levida igapäevase kontakti käigus. Uute kroonilise köhaga vanglassesaabujate 
kontrollimine tuberkuloosi suhtes on oluliselt vähendanud tuberkuloosi 
nakatumise riski. Enda kaitsmine gripi (influentsa) eest on praktiliselt võimatu. 
Õnneks ei ole gripp väga tõsine haigus. Nõrga tervisega inimesed peaksid 
laskma end gripi vastu vaktsineerida. Vältimaks bakterite või viiruste õhu 
kaudu levimist, katke köhimisel alati oma suu ning pöörake end teistest 
inimestest eemale. Nohu puhul kasutage ühekordseid pabertaskurätikuid.  

5.2 Seksuaalkontakt 
Seksuaalkontakti käigus võivad sperma, menstruaal- või muu veri, eelpurse 
või tupeeritised sattuda teise inimese verre ning põhjustada nakatumist. 
Kondoomi kasutamine vaginaalse ja anaalse suguühte puhul tagab tõhusa 
kaitse. Anaalseksi puhul kasutage eriti tugevat kondoomi ning täiendavalt 
veebaasil valmistatud libestit. Õli baasil valmistatud libestid (näiteks nagu 
vaseliin) kahjustavad kondoomi kummi ning võivad põhjustada selle 
rebenemist. Vältige sperma, eelpurske või tupeeritiste sattumist suhu. 
Kasutage suhuvõtmise (oraalseksi) puhul kondoomi. Keeleseksi (cunnilingus) 
tegemiseks võite te kondoomi lahti lõigata. Prantsuse suudlus, keha 
hellitamine (petting) ja enda või teiste masturbeerimine on samuti ohutud. 
Kondoomid ei kaitse teid kubemetäide eest. 

5.3 Muud verekontakti vormid 
Vereosakesed võivad verre sattuda haavade ja haavandite kaudu või suu, 
nina ja silmade kaudu. Kuigi nakatumisoht on väike, on parem seda vältida. 
Oluline on vältida teise inimese vere sattumist teie verre. Veri võib olla 
nakatunud HIV-i, B-hepatiidi või C-hepatiidiga. Õnneks on olemas lihtsaid 
meetmeid, aitamaks inimestel vältida teise inimese vere sisenemist nende 
vereringesse. Mõnede karistusasutuses toimuvate tegevuse läbiviimisel tuleks 
kanda kaitsevahendeid. Näiteks, seksimisel ja teatud tüüpi puhastustöödel 
peaksid inimesed kandma vastavalt siis kas kondoome või kummikindaid. 
Ettevaatusabinõude rakendamine on vajalik alljärgnevates olukordades: 

� Õnnetused või muud olukorrad, kus võib voolata veri 
 
Kui kellegi teise veri satub juhuslikult teise inimese kehal olevasse haava või 
haavandisse (sealhulgas põletikuline nahk, näit igemed ja silmad), võib seda 
väikest riski vähendada: 
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� lastes haaval veritseda 
� loputades seda veega 
� desinfitseerides haava joodiga 
 
Kui inimesele satub veri suhu, ninna või silmadesse, peaks ta kahjustatud 
piirkonda põhjalikult veega loputama ning küsima meditsiiniteenistusest 
nõu täiendavate protseduuride kohta. Inimene peaks siis täpselt 
kirjeldama, mis juhtus. Risk võib olla minimaalne. Arst või õde võib 
soovitada vaktsineerimist B-hepatiidi vastu või kontaktijärgset 
(viirusevastast) profülaktikat. 

� Tätoveerimine, augustamine, narkootikumide veeni süstimine ja 
verevendlus 

 
Need tegevuste käigus torgatakse või lõigatakse nahka. Ühe inimese veri 
võib selle käigus siseneda teise inimese verre.  

Sageli tehakse tätoveerimist ja augustamist nõelte ja teiste teravate 
esemete abil, mida on keegi juba enne kasutanud. Nendele võib olla 
jäänud väikesi vereosakesi. Ideaaltingimustes ei tohiks te neid uuesti 
kasutada, kuid kui te peate, veenduge, et te need enne nende uuesti 
kasutamist põhjalikult puhastate. 

Süstaldest ja muudest süstimistarvikutest on karistusasutustes alati 
puudus, kuna personal üldiselt võtab need alati ära, kui need leiab.  
Narkootikumide tarvitamine ei ole lubatud. Kõiki vanglas kättesaadavaid 
süstlaid on keegi juba suure tõenäosusega kasutanud. Järelikult võivad 
need sisaldada vereosakesi, mis võivad olla nakatunud HIV-i või 
hepatiidiga. Narkootikumide süstimine on seetõttu väga ohtlik. Kui te peate 
vanglas süstima, veenduge, et te puhastate süstla ja süstimistarvikud 
põhjalikult.  

Verevendluse rituaali ei ole võimalik ohutult läbi viia. Ühe inimese veri 
siseneb alati teise inimese haava. Proovike leida vennastumiseks mõni 
muu viis. 

5.4 Turvalisema seksi tunnused *7 

Anaalseks (tahakeeramine) ja vaginaalne seks (suguühe) on mõlemad 
riskantsed tegevused, mis on seotud HIV-i edasikandumisega. Siiski võib 
hea kondoom, mida korrektselt kasutatakse, oluliselt vähendada teie 
võimalusi nakatuda, ja mitte ainult HIV-i vaid ka teistesse sugulisel teel 
levivatesse haigustesse.  

� Anaalseks ilma kaitsevahendeid kasutamata (tahakeeramine ilma 
kondoomita). 

See on kõige riskantsem seksuaalvahekorra liik, võttes arvesse HIV-i ja 
teisi sugulisel teel levivaid haigusi. Päraku sisenahk on väga õrn. Anaalne 
suguühe kahjustab sisenahka, lastes HIV-i või hepatiidiga nakatunud 

7 
Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European 
Peer Support 
Manual’ 
(Euroopa 
võrdne-
võrdsele 
toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake 
Viited) 
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spermal siseneda vereringesse. Limaskesta kaudu võivad edasi kanduda ka 
teised sugulisel teel levivad haigused, näiteks nagu gonörrea ja klamüüdia. 

Paljud inimesed arvavad, et nakatuda võib ainult see inimene, kellesse 
sisenetakse (see, keda kepitakse). See ei ole õige. Mees, kes on sisenev 
osapool, võib samuti saada HIV-i või mõne muu sugulisel teel leviva haiguse 
nakkuse, kui tema peenise pea satub kontakti teise inimese kehas oleva 
viiruse või bakteriga. 

Ärge kunagi tehke anaalseksi ilma kaitsevahendeid kasutamata. Te võite selle 
muuta ohutumaks, kasutades eriti tugevat kondoomi koos veebaasil 
valmistatud libestiga. Aga isegi kondoomi kasutades ei ole anaalseks täiesti 
turvaline, kuna kondoom võib rebeneda või maha libiseda. 
 
� Vaginaalseks kaitsevahendeid kasutamata (keppimine ilma kondoomita). 
Ilma kondoomita keppimine seab teid suurde ohtu nakatuda HIV-i või teistesse 
sugulisel teel levivatesse nakkushaigustesse. Kui te põete juba suguhaigust, 
siis on nakkuse saamise võimalus veelgi suurem. Veelgi enam, HIV säilib 
menstruaalveres, seega, kui teil juba on HIV (te olete seropositiivne), on 
menstruatsiooni ajal võimalus seda kellelegi teisele edasi anda palju suurem. 

Seetõttu on meie nõuanne üpriski selge: te peaksite keppimise ajal alati 
kondoomi kasutama. 
 
� Suhuvõtmine (oraalseks mehele, fellatio). 
Paljud inimesed küsivad, kas oraalseks on turvaline. Üldine nõuanne on: kui 
teile spermat suhu ei satu, siis ei puutu te kokku HIV-i ja teiste vere kaudu 
levivate viirustega. Probleem on selles, et väga raske on täpselt teada, millal 
mehel lahti läheb. Seetõttu peaksite kasutama kondoomi ka oraalseksi puhul. 
See on eriti oluline, kui teil on suus haavandeid või kui teie igemed veritsevad. 

Kondoomi kasutamine aitab teid kaitsta ka teiste suguhaiguste eest, nagu 
gonörrea, klamüüdia ja süüfilis. Peaaegu võimatu on nakatuda HIV-i või 
mõnesse muusse vere kaudu levivasse viirusse mehe munandite või 
pärakuümbruse lakkumisest. Vältige ainult kriimustusi või haavandeid 
(vältimaks verekontakti) ning proovige vältida kontakti väljaheidetega (sitt). Te 
ei saa sellest AIDS-i (tingimusel, et ta verd ei sisalda), kuid te võite sealt 
saada ebameeldivaid soolenakkusi ja –haigusi. 

� Keeleseks (cunnilingus, oraalseks naisele, keelekas) 
Isegi kui naine on nakatunud HIV-i või C-hepatiiti, on tema tupevedelikus 
ainult väga väike viirusekogus. Seetõttu on nakatumisvõimalus naisele 
keeleseksi tegemise puhul väga väike. Kui tal on menstruatsioon, muutub 
oraalseks ohtlikumaks, kuna HIV või teised vere kaudu levivad viirused võivad 
kokkupuutes tema menstruaalverega edasi kanduda. Me soovitame naisele 
menstruatsiooni ajal või kohe sellele järgneval ajal keeleseksi mitte teha. 
Herpes ja kubemetäid võivad samuti oraalseksi ajal edasi kanduda. Kui naise 
tupe või suu ümbruses on villid, haavandid või kärnad (nagu külmavillid), 
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peaksite te vältima talle keeleseksi tegemist või mitte lubama seda endale 
teha. 

Kui te tahate olla täiesti turvaline, kasutage kaitsematerjali, mis sarnaneb 
turvakilele, mida tuleks hoida oraalseksi ajal häbememokkade peal. 
 
� Käeseks (pihku löömine, pihkupeksmine) 
Käeseksi puhul ei saa te nakatuda HIV-i ega teistesse vere kaudu 
levivatesse viirustesse, kuna viirus ei suuda läbistada tervet nahka. Kui te 
käel on lahtine haavand või vill, pange selle peale plaaster ning te olete 
kaitstud. 

� Sõrmeseks (pärakus või tupes) 
Samamoodi ei saa te vere kaudu levivasse viirusse nakatuda sõrmeseksi 
(tupes) või fistingut (käeseks pärakus) tehes, isegi kui sisenetakse terve 
käega. Nagu me ka juba varem ütlesime, ei pääse viirus kehasse läbi terve 
naha. Siiski on fisting hügieenilisem, kui te kasutate õhukest kummikinnast. 
Ning veenduge, et kasutate piisavalt veepõhist libestit, vältimaks fistingu 
ajal päraku sisenaha vigastamist. 

� ‚Kuldne vihm’’ ja roojamine (piss ja sitt) 
Uriin (piss) ja väljaheited (sitt) ei sisalda HIV-i ja teisi vere kaudu levivaid 
viirusi. Kuid uriin ja väljaheited võivad sisaldada imeväikesi verekoguseid, 
mida põhjustavad maksa- või neerupõletikud või hemorroidid. Need 
nähtamatud vereosakesed võivad teid HIV-i nakatada. Uriin ja väljaheited 
võivad edasi kanda ka sugulisel teel levivaid haigusi, nagu gonörrea ning 
need võivad allaneelamisel põhjustada tõsiseid soolenakkusi nagu A-
hepatiit. 

Te ei pea muretsema, kui piss või sitt teie kätele või nahale satub, kuid 
vältige nende sattumist ninna, silmadesse, suhu, tuppe või pärakusse. 
Kõikide nende piirkondade nahk on väga õrn (limaskest). Ning ärge jooge 
kellegi teise pissi. Peske oma käed ja muu määrdunud nahk seebi ja 
veega. 
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� S/M (Sado-masohhism). 
Nagu ka kõik muu, võib S/M olla turvaline või mitte, sõltuvalt sellest, mida te 
teete. Veenduge, et te ei põhjusta verejooksu, sest nakatunud veri ja sperma 
võivad kergemini kehasse sattuda.  

Kui veri satub teie varustuse peale, peske need seebi ja veega ning seejärel 
leotage neid 10 minutit 70% alkoholilahuses (seda müüakse apteekides). Kui 
teil on käepärast kloori, siis see aitab ka. 
 
� Seksimänguasjad (dildod, vibraatorid jne). 
Kui te kasutate seksimänguasja erinevate partneritega, siis on vere kaudu 
leviva viiruse edasikandumise võimalus minimaalne. Proovige kasutada ainult 
oma isiklikke seksimänguasju ning pärast kasutamist neid korralikult vee ja 
seebiga puhastada. Kui te jagate oma mänguasju teistega, kasutage neid 
koos kondoomiga. Kui te kasutate dildot anaalseksil, siis ärge torgake seda 
oma tuppe, pärast seda kui see on olnud teie pärakus. See võib kanda 
baktereid pärakust tuppe ning põhjustada ebameeldivaid nakkusi. 

� Massaaž  
Kui te piirdute välise massaažiga, siis ei ole mingeid probleeme. Puudutamine 
ja hõõrumine on täiesti turvalised. Kui massaažiga kaasneb suguühe, siis see 
ei ole see suguühe turvalisem, kui ilma massaažita, seega peate te kandma 
kondoomi. 

� Prantsuse suudlus (keelesuudlus) 
Süljes on ainult imeväikesed kogused HIV ja teisi vere kaudu levivaid viirusi, 
seega ei saa te prantsuse suudlusest AIDS-i. Suudlemisest võite saada 
herpese, kui teie partneril on suus või huultel ohatised, villid või kärnad. 

� Grupiseks (triod, orgiad) 
Kas grupiseks on riskantne? Sõltub sellest, mida te teete ja kes on grupi 
liikmed. Kui te kavatsete grupiseksi harrastada, lugege see nimekiri uuesti 
läbi, veendumaks mis on turvaline ja mis mitte. Veenduge, et kasutate UUT 
kondoomi iga uue partneriga ning iga kord, kui te olete suguühtes. Veenuge, 
et kõik nõustuvad eelnevalt kokku lepitud põhireeglitega ning jälgige, et keegi 
neid reegleid ei rikuks! 
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6 OHUTUM NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE VANGLATES 

Süstimistarvikute vähesuse tõttu hakkavad vangid, kes jätkavad süstimist ka 
vangistuses, suure tõenäosusega käituma väga riskantselt, pidades silmas 
vere kaudu levivaid viirusi; paljusid selliseid käitumisviise ei oleks nad vanglast 
väljaspool heaks kiitnud. Kuna väljaspool vanglat saavad nad enamiku EL 
riikide narkoteenistustest lihtsalt steriilseid süstlaid, kogevad paljud vangid 
vanglas ‚hügieenilist tagasilangust’.  

Süstimistarvikuid võib vanglas saada: 
� ‚Mahasaetud’ süstalde sissetoomine, sageli anaalselt või vaginaalselt 
� Eelnevalt kasutatud tarvikute laenuks võtmine 
� Eelnevalt kasutatud tarvikute raha eest laenutamine 
� Vanglahaiglatest või –kliinikutest varustuse varastamine 
� Külastajate poolt salakaubana sissetoomine 
� Käepärastest materjalidest süstimistarvikute meisterdamine 
 
Ilmne on see, et nende vahendite kasutamine toob kaasa tõsiseid terviseriske. 
Kuulujuttude põhjal võib öelda, et seda varustust võivad kasutada kõik 
narkootikume tarvitavad vangid terves tiivas või isegi terves vanglas. 
Süstimistarvikuid kasutatakse vahel ka raha asemel ning nende väärtus on 
kõrge siis, kui neid on vähe. Seega miks vangid neid kasutavad? Kuna nad on 
sõltuvuses ning ei suuda ennast kontrollida, ignoreerides ajutiselt kõiki 
ettevaatusabinõusid.  

Küsimusele võib olla veel kaks vastust: 
� Paljude vangide jaoks ei ole mõiste ‚ühine kasutamine’ või ‚jagamine’ 

selge. Paljud vangis süstijad peavad eelnevalt kasutatud tarvikute 
kasutamist jagamiseks ainult siis, kui neid kasutati väga hiljuti või samal 
ajal, kui nemad neid kasutasid. 

� Vangid usaldavad üksteist ning räägivad üksteisele oma nakkuste 
hetkeolukorrast. HIV-nakkusega vangid kasutavad süstalt viimasena. 

 
Süstalde ühise kasutamise esinemissagedust tuleb vanglas vähendada. 
Praegused ja endisaegsed vanglates uimastitarvitamise kontrolli poliitikad on 
vastuolus kaasaegse tervishoiu kohustusega vältida vere kaudu 
edasikanduvate viiruste levikut. 
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Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhtnöörid vanglate HIV teenistustele 
(WHO 1993) ütlevad: 

 

6.1 Süstlad *8 

Enamik Euroopa heroiinitarvitajatest manustavad oma narkootikumi 
süstimise teel. On ka teisi narkootikume (näit kokaiin, amfetamiinid, 
metadoon), mida manustatakse süstimise teel. HIV-i epideemia on 
rõhutanud puhaste süstimistarvikute kasutamise vajadust. Parim võimalus 
on seetõttu: 

���� Kasutage alati iga süsti jaoks uut nõela ja süstalt. 

����  
Kuna parim ennetusvõimalus – alati uue nõela ja süstla kasutamine – ei 
ole vanglates tavaliselt realistlik võimalus, siis tuleb rakendada paremuselt 
järgmisi või ‚parem kui mitte midagi’ võimalusi. Alljärgnevalt kirjeldatakse 
nõelte ja süstalde puhastamise protseduure, mida saab sellistel juhtudel 
kasutada. Lisaks sellele kirjeldatakse ka vanglates rakendatud 
protseduure, kuna vanglakeskkonnas on piiratud juurdepääs 
puhastusainetele või pliidile ja kuumale veele.  

Puhastamine ei taga 100%-list ohutust. Eriti keeruline on puhastada 
süstlaid, seega ärge kiirustage. 

���� Paremuselt teine võimalus, mida saab kasutada, on tarvikute 
keetmine. 

 
Muud alternatiivid on: 
� Klooritamine  
� Joodiga puhastamine 
� Alkoholiga puhastamine 

„Kõikidel vangidel on õigus tervishoiuteenustele, sealhulgas 
ennetavatele meetmetele, mis on võrdväärsed ühiskonnas 
kättesaadavate meetmetega, ilma diskrimineerimiseta, eriti pidades 
silmas nende juriidilist staatust või rahvust.” 
 
Juhtnöörides on edasi öeldud: 
„HIV/AIDS-i ennetavad meetmed vanglas peaksid täiendama 
ühiskonnas kättesaadavaid meetmeid ning olema nendega 
võrdväärsed. Ennetavad meetmed peaksid samuti põhinema 
vanglates tegelikult toimuval riskikäitumisel, eriti nõelte ühisel 
kasutamisel süstivate uimastitarvitajate poolt ning kaitsmata 
seksuaalvahekorra puhul.” 

*8 
Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European Peer 
Support 
Manual’ 
(Euroopa 
võrdne-
võrdsele 
toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake 
Viited) 
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� Lõpuks: isegi külma veega loputamine on parem kui mitte midagi 
tegemine 

 Süstimistarvikute keetmine 
See on kõige aeganõudvam, kui kõige turvalisem toiming. Kuna pliidid on 
paljudes vanglates olemas ja nende kasutamine on lubatud, siis saab seda ka 
reaalselt teostada: 

Vajaminevad materjalid:  Pliidiplaat, pott, vesi. 
Kestus:  Kui kogu varustus on käepärast, siis võtab 

süstimistarvikute keetmine aega umbes 15 – 20 
minutit. 

Protseduur: 
� Esmalt loputage nõel ja süstal kaks korda külma veega, tõmmates vett 

nõela kaudu sisse ning surudes sealt välja kas kanalisatsiooni või tualetti. 
� Eemaldage (kui võimalik) nõel süstla silindrist ning tõmmake kolb välja. 

Veenduge, et sinna jää õhumulle. Pange nõel ja süstal vähemalt 15 
minutiks keevasse vette. 

� Laske osadel maha jahtuda ning pange süstal uuesti kokku. 
� Enne kasutamist loputage kokkupandud süstalt uuesti külma veega. 
 
Eelised: 
� Protseduuriks vajaminevad vahendid on lihtsad ja ohutud. 
� See on ainus puhastusviis, mis kaitseb enamiku nakkuste eest (HIV, B-

hepatiit, C-hepatiit, kuid ka bakterid ja hallitus. Kas see ka tapab C-
hepatiidi viiruse, ei ole veel selge.) 

� Ka lusikat saab desinfitseerida, kui keeta seda koos süstlaga. 
 
Puudused: 
� Inimesed arvavad, et süstla panemine üheks minutiks kuuma vette on 

piisav. See ei ole õige. 
� Euroopas süstib enamik uimastitarvitajaid ühekordselt kasutatavate 

süstaldega. Neid süstlaid saab keeta üks kuni kolm korda. Pärast seda 
süstla vaakumtihend ei toimi enam korralikult. 

� Mõned süstlad ei kannata 15 kuni 20 minutilist keetmist. 
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 Klooritamine  
Ainult vähestes riikides on olemas rahvuslikud soovitused ja tingimused 
desinfitseerimisvahendite kasutamise kohta. Kuigi kloori sisaldavate ainete 
kasutuselevõtt oleks kõikides vanglates tervitatav – kuna korralik 
klooritamine on parem kui mitte midagi tegemine – näitab klooriga 
puhastamise kogemus väljaspool vanglat seda, et see sõltub konkreetsest 
inimesest isegi siis, kui selleks on olemas optimaalsed tingimused. 
Vanglakeskkonda iseloomustab see, et süstimistarvikute puhastamine ja 
klooritamine on sageli ebarahuldav lihtsalt sellepärast, et vajalikud 
ressursid ja võimalused ei ole kättesaadavad.  Soovitatav on mitte 
kasutada naatriumhüpokloriidi (NaHCIO), kuna see on keemiliselt 
ebastabiilne, seetõttu on joodi sisaldavad desinfitseerimisvahendid 
tõhusamad (vaadake järgmist peatükki). Kuid naatriumhüpokloriidi 
kasutamine tundub olevat parem kui üldse mitte midagi tegemine. 
Vanglasse vastuvõtmisel peaks kloori väljajagamisega alati käima kaasas 
täpne informatsioon. 

Šotimaal jagatakse vangidele steriliseerimistablette koos juhtnööridega, 
kuidas neid kasutada kruuside, söögiriistade, žilettide ja habemenugade, 
kambripottide ja süstimistarvikute steriliseerimiseks. 

Vajaminevad materjalid:  Kasutage kloori (majapidamisvalgendi  
  naatriumhüpokloriidi) kõige kangemat  
  saadaolevat lahust, tassi või kaussi. 
 
Kestus:  Kui kõik vajaminevad tarvikud on  
  käepärast, võtab klooritamine aega umbes  
  5 minutit. 
 
Protseduur:  2 x vesi ¨ 2 x kloor ¨2 x vesi. 
 
� Eelloputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 

täielikult täidetud, ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või 
tualetti. Korrake seda. 

�  Tõmmake kloor nõela kaudu süstlasse, lisage veidi õhku ning 
raputage 30 sekundit, siis suruge see süstlast välja. Korrake seda 
ning ärge unustage taas 30 minutit raputamast. 

� Loputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 
täielikult täidetud, ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või 
tualetti. Korrake seda. 

� Pritsmed: Kui teie näole või silmadesse pritsib vedelikku, siis loputage 
see ärrituse vähendamiseks puhta kraaniveega ära. 

� Segamine: Vedeliku või tablettide segamine teiste 
puhastusvahenditega võib vähendada nende toimet.  
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Eelised: 
� Klooritamine on odav ja kiire (umbes 5 min). 
 
Puudused: 
� Mida suurem on süstlas oleva vere kogus, seda suurem on võimalus, et 

klooritamise protseduur ei ole turvaline. Seega loputage kõigepealt 
hoolikat veega ning ärge unustage klooriga täidetud süstalt põhjalikult 
raputada. 

� Kloori piiratud säilivus. Kuna kloor reageerib hapnikuga, kaotab see oma 
desinfitseerivad omadused kolme kuni nelja nädala jooksul. 

� Kloor ei ole kõikides Euroopa vanglates kättesaadav ning seda ei 
tunnustata kõikides Euroopa riikides kui desinfitseerimisvahendit. Sea 
annab tunnistust sellest, et klooritamine ei taga 100%-list ohutust. 

� Kloor võib kahjustada teatud tüüpi süstlaid. 
 
Maksimaalse ohutuse tagamiseks: 
Võtke süstal pärast desinfitseerimist ja loputamist osadeks ning asetage osad 
üheks tunniks kloorivanni. 

Süstla raputamine 30 sekundit ei tundu olevat väga pikk aeg, kuid tegelikult 
see on, eriti kui inimesel on võõrutusnähud ja ta vajab kiiresti narkootikume. 
Väga õpetlik on raputada süstalt 30 sekundit, see aitab inimestel aru saada, 
kui pikk see aeg tegelikult on.. 

 Joodiga puhastamine 
Vajaminevad materjalid:  Joodilahus. 

Seda kasutatakse meditsiiniliselt käte ja 
kirurgiliste materjalide desinfitseerimiseks ning 
kirurgiliseks desinfitseerimiseks. Sobiv 100-
grammiline lahus sisaldab: 7,5 g polü (1-vinüül-
2 pürrolidiin) joodi kompleksi, mis sisaldab 10% 
joodi (Mr 40000). Tass või kauss. 

 
Kestus:  Kui kõik vajaminevad tarvikud on käepärast, 

võtab joodiga puhastamine aega umbes 6 
minutit. 

 
Protseduur:  2 x vesi ¨ 2 x kloor ¨2 x vesi. 
� Eelloputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 

täielikult täidetud, ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või 
tualetti. Korrake seda. 

� Tõmmake joodi/alkoholi lahus läbi nõela süstlasse ning laske sellel 
toimida vähemalt kaks minutit, seejärel raputage hästi enne selle 
väljapritsimist.  Korrake seda. 
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� Loputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 
täielikult täidetud, ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või 
tualetti. Korrake seda. 

 
Eelised: 
� Suhteliselt odav ja kiire protseduur 
� Jood on hästi tuntud ja tunnustatud desinfitseeriv aine kirurgilises 

ravis. 
� Süstla kvaliteet halveneb vähe 
 
Puudused: 
� Mida suurem on süstlas oleva vere kogus, seda suurem on võimalus, 

et klooritamine ei muuda seda ohutuks. 
� Inimesed, kes on allergilised joodile või kellel on kilpnäärme (lümfi) 

talitluse häired, peaksid seda meetodit kasutama tingimusel, et pärast 
desinfitseerimist toimub täiendav põhjalik loputamine. 

  
Joodiprotseduurid jätavad nahale ja riietele kollaseid plekke. 
 

 
Maksimaalse ohutuse tagamiseks: 
Võtke süstal pärast desinfitseerimist ja loputamist osadeks ning asetage 
osad üheks tunniks joodivanni. 

 Alkoholiga puhastamine 
Vajaminevad materjalid:  Meditsiiniline alkohol (etanool,  
  isopropanool või n-propanool).  
  Joomiseks mõeldud alkohol ei ole  
  sobilik. Alkohol peaks olema vähemalt  
  70 kuni 80%-line (eelistatavalt puhas  
  piiritus). Tass või kauss. 
 
Kestus:  Kui kõik vajaminevad tarvikud on  
  käepärast, võtab alkoholiga  
  puhastamine aega umbes 6 minutit. 

Joodiga puhastamist ei kasutata nii sageli kui klooritamist. Ülalmainitud 
joodilahus on heaks kiidetud Saksamaal kui sobiv aine kirurgiliste 
materjalide desinfitseerimiseks. RIVM (Rahvuslik Tervishoiu ja 
Keskkonnahügieeni Instituut) poolt Hollandis läbi viidud kirjanduse uuring 
näitab, et puuduvad uuringuandmed, mis räägiksid joodi kasutamise 
vastu. Joodi jagatakse mõnedes Austria ja Šveitsi vanglates esmaabipaki 
osana ning seda kasutatakse süstalde puhastamiseks. 
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Protseduur: 
� Eelloputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 

täielikult täidetud, ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või 
tualetti. Korrake seda. 

� Tõmmake alkohol läbi nõela süstlasse ning laske sellel toimida vähemalt 
kaks minutit. Raputage hästi enne selle väljapritsimist kanalisatsiooni või 
tualetti.  Korrake seda. 

� Loputamine: tõmmake külma puhast vett läbi nõela, kuni süstal on 
täielikult täidetud ning suruge see siis välja kas kanalisatsiooni või tualetti. 
Korrake seda. 

 
Eelised: 
� Kiire protseduur. Alkohol säilib väga kaua aega. 
 
Puudused: 
� Alkohol ei desinfitseeri täielikult kõike 100%-liselt. 
� Alkohol kahjustab tõsiselt süstla seesmist kaitsekihti. Seetõttu hakkab 

kolb kinni jääma ning liikuma vähem sujuvalt. 
 
Maksimaalse ohutuse tagamiseks: 
Võtke süstal pärast desinfitseerimist ja loputamist osadeks ning asetage osad 
üheks tunniks alkoholivanni. 

6.2 Isiklikud süstimistarbed *9 

Narkootikumide ettevalmistamist ja ühist kasutamist kui potentsiaalseid 
võimalusi vere kaudu levivate haiguste edasikandumiseks kiputakse 
kahe silma vahele jätma. Narkootikumide süstijatele edastatav 
informatsioon keskendub põhiliselt ainult nõeltele ja süstaldele ning see 
soodustab samuti tarvitajate hulgas levivat ekslikku arvamust, et kuniks 
nõelu ja süstlaid otseselt ühiselt ei kasutata, siis ei ole ka ohtu. B-
hepatiiti nakatumiseks vajamineva nakatunud vere hulk on näiteks 
0,00004 ml, st vähem kui viis sajandikku ühest tilgast verest. B+C-
hepatiiti ja HIV-i saab potentsiaalselt edasi anda ükskõik millise varustusega, 
mis on olnud kokkupuutes nakatunud inimese verega. 

Kõrge hepatiiti nakatumise riski tõttu peaksid kõik vanglatöötajad, kes on 
kokkupuutes narkootikumide süstijatega, teadma süstimisprotsessi üksikasju, 
selleks et võimaldada vangidel muuta oma käitumist, et ennast kaitsta.  Samuti 
peab aru saama sellest, kui lihtsalt võib ükskõik milline süstimise 
ettevalmistamiseks kasutatav varustus (sealhulgas tulemasinad, noad jne) 
kanda edasi näiteks C-hepatiiti. Lihtsad muudatused ettevalmistavates 
toimingutes, näiteks isikliku piirkonna kasutamine ja käte pesemine enne ja 
pärast süstimist, vähendavad oluliselt bakteriaalse ja viirusliku nakkuse ohtu.  

Narkomaaniaga tegelevad töötajad ja vangla tervishoiupersonal peavad 
arutama süstijatega erinevat tüüpi isikliku varustuse ja nende kasutamise 

*9 
Allikas: 
‚Ohutuma 
süstimise 
infotund’ 
(vaadake 
Kasulikke 
veebilinke, 
peatükk 5.1) 
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keskkonna teemadel. Paljusid neist käsitletakse üksikasjalikult järgnevatel 
lehekülgedel. 

See alajotus kirjeldab detailselt kasutatavaid süstimistarvikuid ning 
infektsiooniohte, mida need isiklikud süstimistarvikud ja 
puhastamisprotsessid kaasa toovad. Samuti käsitleb see riske, mis 
tüüpiliselt konkreetseid aineid iseloomustavad. 

Kinnipidamises on isiklike süstimistarvikute varusid, mida narkootikumide 
tarvitamiseks vajatakse, pidevalt vähe, sest neid esemeid võetakse 
kambrite läbiotsimiste käigus ära, kui potentsiaalseid narkootikumide 
manustamisega seotud esemeid. Tavaliselt tarvitavad kaks või enam vangi 
narkootikume koos, seega on suur risk, et nad kasutavad – tahtmatult või 
tahtlikult – materjale, mida on üks või enam inimesi enne kasutanud ning 
mis võivad seetõttu olla nakatunud bakterite või viirustega. Vanglates 
senini läbiviidud koolitused on välja toonud, et enamik osavõtjatest ei tea 
seda potentsiaalset nakkusahelat ning seetõttu ei ole nad võtnud 
tarvitusele mingeid ettevaatusabinõusid. Alljärgnevas alajaotuses 
kirjeldatakse üldjoontes erinevate materjalide kasutamist ning nendega 
kaasnevaid riske: 

Isiklikud süstimistarbed, mida kasutatakse narkootikumide süstimiseks 
koosnevad: 

� Lusikatest või muudest anumatest (narkootikumide segamiseks 
veega jne) 

� Veest 
� Veenõudest 
� Alkoholiga immutatud vatitupsudest 
� Filtritest  
� Ettevalmistamiseks vajaminevast alusest/pinnast  
� Oksüdantidest 
� Žguttidest 
� Muudest riistadest nagu tulemasinad, noad jne 
 
Kõiki neid esemeid saab seostada vere kaudu levivate haiguste, eriti B- ja 
C-hepatiidi edasikandumisega, kuigi ka HIV edasikandumine on võimalik. 

Nakatumise oht ühe eraldiseisva süstimisjuhtumi käigus on tõenäoliselt 
väike, kuid korduv kokkupuude madala riskitasemega sündmustega võib 

lõppeda nakatumisega.5 
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 Lusikad  
Lusikaid kasutatakse sageli anumana, kus enne süstimist narkootikume 
segatakse (näit lahustatakse vees). Süstijate vaheline lusikate väljalaenamine 
ja laenuks võtmine tundub olevat tavaline käitumine.  

Lusika kokkupuude süstlaga, mida eelnevalt kasutas teine inimene (näit koos 
lusikalt aine süstlasse tõmbamine), võib olla piisavaks, et anda edasi teatud 
nakkusi, näiteks C-hepatiiti. 

Süstijaid tuleks julgustada märgistama oma lusikaid, selleks et neid oleks 
hõlpsam kindlaks teha, ja hoidma neid ainuisikuliseks kasutamiseks kohas, 
kuhu teistel süstijatel puudub juurdepääs.  

Lusikaid tuleks puhastamiseks keeta või puhastada kloori, joodi või alkoholiga 
ning neid tuleks enne kasutamist põhjalikult loputada (vaadake süstalde 
puhastamisprotseduur). Samasuguseid ettevaatusabinõusid tuleks tarvitusele 
võtta ka teiste anumatega, mida kasutatakse narkootikumide 
ettevalmistamiseks, näiteks tühjade karastusjoogipurkide kuivatatud 
põhjadega. 

 Vesi/veenõud  
Paljudel juhtudel kasutatakse heroiini manustamiseks ettevalmistamisel vett. 
Sageli kasutatakse sama vett, mida eelnevalt kasutati esialgseks süstalde ja 
nõelte puhastamiseks või loputamiseks, et eemaldada verejääke, mustust ja 
ummistusi. Kui vett, mida kasutatakse heroiini lahustamiseks, kasutati 
eelnevalt uimastitarvitaja viirusega nakatunud (proteiinijääkide tõttu) varustuse 
puhastamiseks, siis on nakkusring tahtmatult sulgunud.  Süstla täitmine 
ühisest veepotist kätkeb endas hepatiidi ja HIV-i edasikandumise ohtu, kuna 
teise inimese kasutatud nõel ja süstal võivad olla veeallikaga kokku puutunud. 
Nakkust võivad edasi kanda väga väikesed verekogused, mis ei ole nähtavad. 

Steriilse vee kasutamine, kui see on kättesaadav, on ideaalne võimalus. See 
peaks olema ainult personaalseks kasutamiseks ning see tuleks pärast ära 
visata. Ükskord avatud pudelit või anumat ei tohiks kasutada järgmisel 
süstimiskorral, kuna see sisaldab õhust sinnasattunud baktereid ning seda on 
võinud kasutada teine inimene. Otse kraanist võetud vesi on parem kui pudelis 
olev vesi, destilleeritud vesi või ‚puhas pudelivesi’, kuhu võivad õhust olla 
sattunud bakterid ja mida on mõnda aega soojas hoitud ning mis seetõttu 
sisaldab tõenäoliselt palju rohkem organisme. 

Kui näiteks veenisisesel narkootikumide tarvitamisel kasutatakse ühist 
veenõud, näiteks puhastamiseks, ja vett on vaja desinfitseerida, siis tuleb seda 
keeta 15 minutit. HIV surmatakse varem, kuid 15 minutiga võib kindel olla ka 
B- ja/või C-hepatiidi ohu kadumises. 
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 Filter 
Süstivad uimastitarvitajad kasutavad filtreid tavaliselt vähendamaks 
narkootikumilahuses olevate lahustumata osakestega seotud ohte. 

Tegelikkuses kujutavad filtrid endast olulist riski. Enamikul juhtudest 
kasutatakse väikesi (vahel kasutatud) sigaretifiltri tükke (või harvemini: 
puuvillast riiet, sidet, vatti, tualettpaberit, tampoone, paberist taskurätikuid). 
Nende ajutiste filtrite kaudu tõmmatakse lahustatud heroiin lusikast 
süstlasse. Sellisel moel soovib uimastitarvitaja ära hoida ohtu, mida võivad 
tekitada veenidesse sattuvad mustuseosakesed, mis muutusid nähtavaks, 
kui narkootikumi keedeti, kuid mis ei ole seotud heroiiniga. Filtri 
kasutamisel on mõte, arvestades seda, et pakutav heroiin on tavaliselt 
lahjendatud ja lahjendamisprotsessiga kaasnevad suured riskid. Kui filtreid 
ei kasutata, kasvaks oluliselt mädanike ja veenikahjustuste arv, samuti 
bakteritest põhjustatud südame sisekesta põletikujuhtumite arv - see on 
haigus, mis ravimatajätmise korral areneb kiiresti südamepõletikuks ning 
mida arvatakse põhjustavat uimastitarvitajate varajast invaliidistumist. 

Hollandi instituutides läbiviidud analüüsid näitavad, et jääkained, mis 
‚kleepuvad’ iga sellise ajutise filtri külge, st ei jõua süstlasse, sisaldavad 
umbes 0,0046 grammi heroiini. Enamik uimastitarvitajatest on nendest 
jääkainetest teadlikud ning kui narkootikume on vähe saada, siis seda 
kokkuhoidlikumalt tuleb neid kasutada. Seetõttu hoiavad mõned 
narkootikumide tarvitajaid neid filtreid alles edaspidiseks kasutamiseks. Kui 
neil heroiin otsa lõppeb, siis saab 10 või rohkem filtrit – kriisivaru – uuesti 
lusikas läbi keeta, nii et kasutada enamikku filtritesse jäänud 
narkootikumijääkidest. 

Filtritega seotud terviseriskid sisaldavad: 
� Filtreid võidakse pärast süstimist alles jätta, sest nad sisaldavad 

väikest kogust narkootikumijääke, mida saab hiljem kasutada nende 
algne süstija või teised. See võib edasi kanda vere kaudu levivaid 
viirusi ja/või tõsiseid bakteriaalseid nakkusi. Eriti peab see paika siis, 
kui filtreid hoitakse niiskes kohas, sest siis on nad – negatiivses 
mõttes – ideaalne bakterite kasvulava: 6 tunni jooksul võib ’kasvada’ 
kuni 8 miljonit bakterit, mis hiljem saastavad tarvitaja veene, kudesid, 
südant jne. . 

� Uuesti kasutatud filtrid on viirusekandjad, isegi kui ainult üks nendest 
filtritest on saastunud viirusi sisaldavate verejääkidega. Niisketes 
tingimustes jäävad eriti hepatiidi viirused mõneks ajaks ellu. Seega, 
kui vang kasutab oma filtreid uuesti koos teiste inimeste filtritega, et 
tarvitada heroiinijääke, võivad nad tahtmatult käivitada (hepatiidi) 
nakkuste ahela. 

� Filtrid võivad kokku puutuda ka erinevate inimeste poolt kasutatud 
nõeltega, kui rohkem kui üks süstijat täidab oma süstalt samast 
lusikast.  
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� Süstlasse võib tõmmata lahtisi kiude, mis tekitavad süstimisel probleeme 
vereringes. Seda võib kõige tõenäolisemalt juhtuda siis, kui kasutatakse 
vatti või rõivatükke. 

 

 
Ainus terviseriskide vähendamise võimalus selliste ajutiste filtrite (näit vatt) 
kasutamise puhul on kuivatada kasutatud filtreid mitu päeva, enne kui neid 
uuesti keedetakse. Sellisel moel saab vähendada viirustega saastumise 
võimalust. 

Turul on erinevat tüüpi kaubanduslikke süstlafiltreid. Mõned neist on välja 
töötatud nahapõletikke ja mädanikke tekitavate bakterite väljafiltreerimiseks. 

Kuigi sellised filtrid võivad osutuda väärtuslikeks, tuleks neid vaadelda ja 
kasutada ettevaatusega, kuna: 

� Nad võivad tekitada süstijates petliku ohutusetunde, kui nad mõtlevad 
ekslikult, et need filtreerivad välja kõik vere kaudu levivad nakkused – 
need ei tee seda: viirusi ei ole võimalik välja filtreerida, sest need on 
vererakkude sees 

� Neid võib uuesti kasutada või kasutada ühiselt sarnaselt isevalmistatud 
filtritega 

� Nad on nii ‚tihedad’, et süstijad peavad neid kas liiga aeglasteks või nii 
tõhusateks, et nad eemaldavad lahusest liiga palju narkootikumi 

� Need ummistuvad ja võivad surve all puruneda, sest nad on väikeste 
pooridega. 

Puhtad ja kasutamata sigaretifiltrid, eriti need, mis on mõeldud 
käsitsikeeratavatele sigarettidele, on tõenäoliselt kõige õigem valik ajutiste 
filtrite valmistamiseks, kuid isegi need võivad probleeme põhjustada, kui 
need ära lagunevad. Kõige hullem variant on kergesti lahustuvad filtrid, mida 
vahel valmistatakse tualettpaberist, pabertaskurätikutest või tampoonidest. 
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 Alkoholiga immutatud vatitupsud 
Alkoholiga immutatud vatitupse kasutatakse naha selle koha 
puhastamiseks, kuhu hakatakse narkootikume süstima. Uimastitarvitajad 
on sageli vatitupsude kasutamisel hooletud ning mitmed uimastitarvitajad 
kasutavad ühte ja sama vatitupsu, et puhastada süstimiskohta enne 
narkootikumi süstimist. Vatitupsud on sageli saastunud eelmise tarvitaja 
verega, seetõttu on lahtist haava kerge nakatada. Alati ei saa täpselt 
kindlaks teha, kas vatitupsude alkoholisisaldus on piisav desinfitseerimaks 
sinna imendunud verd.  Eriti kaheldav on see siis, kui vati vaakumpakend 
avati kaua aega enne kasutamist, nii et vatitups on juba ära kuivanud. 
Sellisel juhul steriliseeriv mõju puudub, kuna vatitupsus olev alkohol on 
lendunud. See tähendab seda, et alkoholiga vatitupse peaks naha 
puhastamiseks kasutama ainult üks inimene ja ainult ühel korral. 

Teine oluline teema on see, kas alkoholiga immutatud vatitupse 
kasutatakse õigesti. See tähendab, et nahka desinfitseeritakse vähemalt 
30 sekundit. Isegi õed ja arstid kasutavad neid sageli vähem kui 30 
sekundit. Selleks et tappa nahal olevaid baktereid ja viirusi, on ilmtingimata 
vajalik nahka piisavalt desinfitseerida. Alkoholiga immutatud vatitupsude 
kasutamine lusikate puhastamiseks tähendab just nende puhastamist, 
mitte nende desinfitseerimist, kuid see on parem kui mitte midagi. 

 Tööpinnad  
Kui narkootikumi süstimiseks ettevalmistamiseks kasutatav pind on 
saastunud vere või süstalde loputusveega, on suur oht nakkuse 
edasikandumiseks. Ideaalsel juhul tuleks pindu enne süstimist puhastada 
kloori või puhastusvahendiga. Kui seda ei ole vanglatingimustes võimalik 
teha, oleks siiski parem kui mitte midagi, kui süstimise ettevalmistused 
tehtaks ühekordselt kasutataval alusel, näiteks ajalehel või ajakirjal. See 
aitab ka markeerida süstimise ‚isiklikku territooriumit’. 

Alates 1997. aastast on turul saadaval uut tüüpi süstal: Šveitsi firma 
Compet AG töötas välja uue filtri ning valmistus koos Brauniga nende 
masstootmiseks. Filtris olev membraan filtreerib optimaalselt välja kõik 
mustuseosakesed, mis on suuremad kui 15 mikronit. Filtri materjal on 
tugev, st see ei lahustu ning ei satu veresoontesse. Selle kõige olulisem 
eelis on siiski see, et filter laseb heroiini täielikult läbi. Seega puudub 
uimastitarvitajatel igasugune vajadus koguda (kasutatud) sigaretifiltreid, 
neid uuesti keeta ning teistele narkootikumide manustamiseks edasi anda. 
Uute filtrite kasutamise abil saab kõrvaldada vähemalt ühe mitmest 
võimalikust nakatumisahelast. 
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 Oksüdandid 
Oksüdante kasutatakse selleks, et hõlbustada heroiini alusmaterjali - mis on 
põhiliselt toodetud suitsetamiseks, vastupidiselt heroiinisoolale, mis on 
valmistatud süstimiseks – kergemaks lahustumiseks süstimislahuses. 

Neid ei pea kasutama rohkem puhastatud heroiini hüdrokloriidvormi ehk 
heroiinisoola puhul, kuna see lahustub hõlpsasti vees. Samuti ei pea neid 
kasutama teiste narkootikumide nagu kokaiini hüdrokloriidi ehk kokaiinisoola 
(see ei kehti cracki st kokaiini lähteaine puhul) ettevalmistamisel või 
amfetamiini süstimisel. 

Heroiini ettevalmistamisel kasutatakse erinevaid happeid nagu sidrunimahl ja 
äädikas. Iga juba vedelal kujul olev hape võib sisaldada baktereid või see võib 
saastuda hepatiidi või HIV viirustega.  

Nii värskelt pressitud või pudelist võetud sidrunimahla seostatakse soori ja 
teiste keha seennakkustega, mis on teadaolevalt põhjustanud võrkkesta 
kahjustustest tingitud nägemise kaotust ja pimedust (candida-endoftalmiit). 
Seda on seostatud ka endokardiidi ja teiste haigustega. 

Pulbreid nagu askorbiinhape (C-vitamiin) või sidrunihape peetakse kõige 
ohutumateks valikuteks. Siiski võivad need põhjustada veenide ja kudede 
ärritust, seega tuleks kasutada võimalikult väikest kogust. Mida happelisem on 
lahus, seda rohkem ta ärritab. Askorbiinhape on tõenäoliselt vähem söövitav 
kui sidrunihape ning võib seetõttu olla vähem ärritav. 

 Žgutid 
Žgutte tuleks kasutada ainult siis, kui neid tõesti vaja on. Paljud süstijad 
suudavad, vähemalt oma süstimiskarjääri alguses, oma pindmistele veenidele 
ilma žgutti kasutamata lihtsalt ligi pääseda. Kui žgutt liiga kauaks peale 
jäetakse, võib see põhjustada jäseme verevarustuse lõppemist; kui žgutti enne 
süstimist ei vabastata ja kui tarvitaja kaotab üledoosi tõttu teadvuse, siis võib 
see kehaosa, millele žgutt seotud on, kärbuda (nekroosi või gangreeni 
tagajärjel). 

Kui žgutti enne süstimist ei vabastata, tuleb lahuse veeni saamiseks kasutada 
täiendavat survet, mis võib kaasa tuua narkootikumi imbumise kudedesse või 
veeni rebenemise. Kui süstija kaebab pidevalt ‚möödaläinud laksude’ üle, 
kontrollige, kas ta vabastab žguti enne süstimist. 

Kui žgutid on verega määrdunud ning neid kasutavad järjest mitmed süstijad, 
siis võivad nad kujutada C-hepatiidi edasikandumise riski. 
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Pindmistele veenidele juurdepääsu hõlbustamiseks saab kasutada mitmeid 
tehnikaid sealhulgas: 

� Rusika kokkusurumine ja lahtitegemine 
� Käsivarrega ‚tuuleveski’ tegemine 
� Igasugused jõulised harjutused 
� Jäseme allapoole rippu hoidmine 
� Käsivarre vannitamine soojas vees. 

 Keskkond  
Keskkond, kus süstimine toimub, võib olla vere kaudu levivate viiruste 
edasikandumise teguriks. 

Süstimisega seotud riskid vähenevad, kui on piisavalt: 
� Privaatsust  
� Aega 
� Valgustust  
� Voolavat vett 
� Steriilseid süstimistarvikuid 
 
Vangidest süstijatele võivad vähesed neist, kui üldse, olla kättesaadavad. 
Nende süstijate puhul on võimalik vähemalt mõnda ülaloetletud tingimust 
saavutada (kas kambris, tualetis või teises ruumis). Teise inimese 
kohalolek süstimise juures vähendab avastamata üledoosi riski, kuid 
suurendab viirusnakkuse riski, juhul kui süstimistarvikuid ühiselt 
kasutatakse. 

Üheks põhinõuandeks on pesta käed tühja kraanikausi kohal enne süsti 
ettevalmistamise alustamist. 

6.3 Süsti ettevalmistamine *8 
 

Alljärgnevad juhtnöörid on koostatud ideaalolukorrast lähtuvalt. Tingimused 
vanglas on kaugel sellest, seega on välja pakutud alternatiive, kui võimalik. 
� Puhastage lusikas (või kokapurgi põhi) veega vastavalt punktis 6.1 

toodud juhtnööridele. 
� Kasutage puhast vett. Kraanist tulev külm vesi on puhtam kui soe 

vesi ja voolav vesi on puhtam kui seisev vesi. Kraanist tuleval külmal 
veel on põhimõtteliselt samad omadused kui pudelist võetud veel 
(see ei pea paika, kui kraaniveel on erilised omadused, näiteks kõrge 
raua- või lämmastikusisaldus). Pudelis olevat vett võib olla juba 
kasutatud ning see ei tohi olla gaasiga. 

� Valmistage puhtast materjalist ja puhaste kätega iga süsti jaoks uus 
filter (sigaretifiltrist, tampaxi tampoonist jne). Kõige sobivamad filtrid 
on spetsiaalselt süstimiseks toodetud filtrid. 

� Veenduge, et süstlas olev vedelik on läbipaistev ja ilma ‚mustuseta’. 
Kui se ei ole nii, siis keetke, raputage ja filtreerige veel üks kord. 
Mustus võib tekitada tõsiseid probleeme, näiteks ‚värinaid’, 

*8 

(põhineb L. Synn 
Sterni antud 
juhtnööridel.) 
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südamehaigusi, mädanikke ja embooliaid (veresoone topistusi). 
Kontrollige, et süstlas ei oleks õhumulle. 

� Heroiini lähteaine süstijad peaksid eelistama askorbiinhapet (C vitamiini) 
sidrunimahlale. 

6.4 Enda süstimine *10
 

� Kasutage iga kord uut nõela ja süstalt. Kasutage vähemalt uut nõela, 
vältimaks ummistunud või murdunud nõelu ja infektsioone (B/C-hepatiit, 
HIV, bakterid) 

� Valige iga kord süstimiseks uus koht, et ära hoida arme, muljumishaavu, 
mädanikke, paistetusi, veenide ärakadumist või vereringeprobleeme. 

� Leidke suurimad veenid ning vahetage iga kord veene. Kui see ei ole 
võimalik, leidke uus koht vähemalt 2,5 cm kaugusel kohast, kuhu te 
eelmine kord süstisite. 

� Puhastage süstimiskoht alkoholiga immutatud vatitupsuga, kuni alkohol 
on aurustunud. Siis on selle mõju suurim ning see ei tee haiget, kui süstal 
sisse torgatakse. 

� Žgutt aitab veenidel laieneda. Kasutage elastset paela, mida on lihtne 
lahti päästa, näiteks püksikummi. Kui te süstite oma käevarde, laske 
sellel esmalt allapoole rippuda, et sooned täituksid verega, ja seejärel 
tõmmake žgutt peale. Ärge siduge liiga kõvasti või liiga kauaks ajaks. 

� Kui teil ei õnnestu veeni leida, päästke žgutt lahti, tehke mõned 
võimlemisharjutused ning siduge žgutt uuesti peale. Veenduge, et te 
suudate žgutti enne nõela väljatõmbamist lahti päästa. Näiteks: hoidke 
žguti otsa endal suus. Kui te saate liiga suure laksu, siis vajub teie suu 
lahti ning päästab automaatselt žguti lahti. 

� Ärge unustage süstlast õhku eemaldada. Hoidke süstalt püstiasendis; kui 
vajalik, nipsutage vastu süstalt, et õhumullid välja tuleksid ning suruge 
ettevaatlikult kolbi, kuni süstlasse ei jää enam õhku. 

� Ohutum on päästa žgutt lahti enne kolvi vajutamist, sest kui te saate 
üledoosi (kaotate teadvuse) ja teil on žgutt kõvasti seotud, kaotate te 
päris kindlasti selle kehaosa, mis on kinni seotud. Paljude inimeste puhul 
on see võimatu, sest kui nad päästavad žguti lahti, ‚kaotavad’ nad ka oma 
veeni. Alati on kasulik, et keegi oleks teie juures, lihtsalt igaks juhuks. 

*10 
(põhineb L. Synn 
Sterni antud 
juhtnööridel.) 
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� Sisestage nõel 15° kuni 35° nurga all suunaga südame poole, nii et 
nõela ots oleks suunatud alla. Sellisel viisil libiseb nõel kergesti veeni. 

 
 

 
 
� Veenid ei liigu ära, kui te hoiate neid sõrme või käe küljega pingul: 

nüüd on nõel žguti ja veeni pingul hoidva sõrme vahel. 
� Kui te näete kolvi tagasitõmbamisel tumepunast verd, siis olete te 

veenis. Kui veri on roosa või kolb surutakse iseenesest tagasi, olete 
te pihta saanud arterile. 

� Kui see juhtub, päästke kohe žgutt lahti ning tõmmake nõel välja. 
Suruge vähemalt 5 minutit sidemega süstimiskohale, kuni olete 
kindel, et verejooks on peatunud. Arterile pihtasaamine võib 
põhjustada tõsiseid probleeme, seega on soovitav leida meditsiinilist 
abi. 

�  Kui te teate, et olete sisenenud veeni, vajutage kolb aeglaselt sisse. 
Kontrollige mitu korda, kas te olete ikka veel veenis, tõmmates kolbi 
veidike tagasi. Kokaiini puhul võib teile jääda märkamatuks, kui te 
olete veeni kõrval. Kui nõel libiseb süstimise ajal veenist välja, siduge 
žgutt lahti ning valige uus koht. Nõel ei ummistu, kui te tõmbate 
sellesse veidi külma vett. Ärge unustage õhku eemaldamast. 

� Kui te olete lõpetanud ja te ei ole senini žgutti lahti sidunud, tehke 
seda kohe ja tõmmake süstal välja sissetorkamisele vastupidises 
suunas. Suruge veidi aega süstimiskohale, et seda sulgeda (enamiku 
inimeste puhul kuni laks on lõppenud), hoides eelistatult käsivart või 
jalga üleval, et hoida ära nahaaluseid verevalumeid. 

� Kui te ei saa veenile pihta või teil tekib nahaalune verejooks, siis 
määrige seda kohta salvi (hepariin/herudoid) või soolveega ning 
katke see rõhtsidemega. Möödatorked ja nahaalused verejooksud 
võivad põhjustada mädanikke. 

� Ärge unustage kasutatud süstalt ohutul viisil ära visata või puhta 
vastu vahetada. 
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6.5 Alternatiivsed manustamise viisid *11
 

 Draakonijaht  
Mõnedes riikides on see manustamise viis muutunud üha populaarsemaks 
heroiini manustamise viisiks. Esmapilgul tundub see olevat lihtne tehnika, 
kuid tegelikult vajab selle tõhus läbiviimine mõningast harjutamist.  

� Veidi heroiini lähteainet pannakse fooliumitükile.  
� Heroiini all olevat fooliumi kuumutatakse altpoolt nõrgal tulemasina 

leegil. 
� Heroiin sulab ning tekkivaid aure hingatakse väikese toru abil suu 

kaudu sisse. 
 
Eelised: 
� Vajaminevad materjalid on odavad ning neid on lihtne kätte saada 
� Minimaalne üledoosi oht 
� Puudub HIV nakatumise oht. Väike muude nakatumiste oht (ainult ühisel 

torukese kasutamisel võib tekkida hepatiiti nakatumise risk) 
 
Puudused: 
� Nõuab kõrge kvaliteediga heroiini 
� Sobib ainult pruun heroiin ehk heroiini lähteaine 
� Vajab mõningast harjutamist, et narkootikumi manustamine oleks tõhus. 

Vead võivad minna kalliks maksma 
� Mõned heroiini rämpslisandid võivad põhjustada hingamisteede ärritust 
 
Draakoni jahtimine on tõhusaim siis, kui heroiini lahjendatakse kofeiiniga. 

 Ninna tõmbamine ja suitsetamine 
Heroiini halva kvaliteedi tõttu (üldiselt on puhtuseaste 2 kuni 20%) ning tänu 
oma suhteliselt isoleeritud positsioonile narkokultuuris, ei ole draakonijaht 
enamuses Euroopa riikides laialt levinud.  Nendes riikides on kõige levinumaks 
heroiinisüstimise alternatiiviks ninnatõmbamine. 

� Rullige tugevast paberist toru või võtke kõrs 
� Purustage aine peeneks pulbriks (kasutades peeglit ja žiletitera) 
�  Moodustage pulbrist peenikene triip 
� Tõmmake see toru kaudu ninna 

*11 
Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European 
Peer Support 
Manual’ 
(Euroopa 
võrdne-
võrdsele 
toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake 
Viited) 
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Eelised: 
� Vajaminevad materjalid on odavad ning neid on lihtne kätte saada 
� Vähem riskantne kui süstimine, pidades silmas nakkusi ja üledoose 
 
Puudused: 
� Narkootikumid ja võimalikud rämpslisandid võivad ärritada nina  
 
Ka heroiini suitsetamine sigarettides on paljudes riikides üpris levinud. 
Selle manustamisviisi suureks puuduseks on heroiini suur kadu 
suitsetamisel. Ja ka selle manustamisviisi puhul võivad narkootikumi 
rämpslisandid põhjustada terviseprobleeme. 
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6.6 Süstalde jagamine vanglates 
Vanglates süstlavahetuse arendamisele on esitatud palju vastuväiteid. Nende 
hulgas on alltoodud argumendid: 

� See vaatab läbi sõrmede vanglates mittelubatud tegevusele 
� Nõelu võib kasutada relvadena kas vangla personali või kaasvangide 

vastu 
� See suurendab süstimise esinemissagedust 
� Need, kes praegu ei süsti või ei tarvita üldse narkootikume, hakkavad 

süstima 
 
Šveitsis, Saksamaal ja Hispaanias läbi viidavad vanglate süstlavahetuse 
pilootprojektid näitavad, et need projektid on edukad: ei esinenud ohtlikke 
olukordi ja nõelte ühiskasutamise määr ning mädanike arv langesid oluliselt. 
Samu muresid väljendati alguses ühiskonnas toimuvate nõelavahetus 
projektide puhul, kuid neist saadi üle. Siiski, vangidest rääkimisel soovivad 
poliitikud sageli, et neid peetaks ‚kuritegevuse suhtes väga karmideks’ ning 
vanglareeglite leebemaks muutmist peetaks kahtlemata teatud meediakanalite 
poolt ‚ kuritegevuse suhtes leebe olemiseks’. 

Selge on see, et isegi paljud ülalkirjeldatud paremuselt teisel kohal olevad 
lahendused ei ole tõenäoliselt realistlikud või praktiliselt teostatavad. 
Üldlevinud arvamus, et süstimistarvikute jagamise puhul hakatakse nõelu 
relvadena kasutama, ei pööra tähelepanu faktile, et paljud tõenäoliselt 
nakatunud süstlad ja nõelad on juba ringlevad paljudes, kui mitte kõikides 
vanglates. Paljud üksikud vanglad ja vanglatöötajad on pühendunud vere 
kaudu levivate viiruste leviku piiramisele. Seda tööd tuleks toetada ja sellele 
kaas aidata, rakendades reaalseid ressursse ja poliitikaid, aitamaks kontrollida 
vanglates viiruste levikut. 
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6.7 Viktoriin - '’Tehke seda ohutult’ 
 
‚Turvaseks’’ ja ‚ohutu narkootikumide tarvitamine’ on vältimatud HIV-i ja teiste 
nakkuste vältimisel. Mida te teate turvalise kondoomikasutuse ja süstalde 
puhastamise kohta? Mida te teate kasutatud nõeltega juhtuvate õnnetuste 
kohta? Kontrollige selle viktoriini abil oma teadmisi. 

1. Süstalde puhastamine kloori ja joodiga tagab sajaprotsendilise ohutuse. 
A. Õige 
B. Väär 

2. Kui te pelgate, et kondoom võiks rebeneda, siis on õigem kasutada kahte 
kondoomi üksteise peal. 
A. Õige 
B. Väär 

3. Kloorilahus, mis on vanem kui kaks aastat, ei ole enam süstalde 
puhastamiseks turvaline. 
A. Õige 
B. Väär 

4. Kui te puhastate süstlaid klooriga, siis tuleb süstalt üks kord raputada ning 
kloorilahus läbi nõela välja suruda. 
A. Õige 
B. Väär 

5. Kui te juhuslikult ennast kasutatud nõelaga torkate, siis tuleb haav tühjaks 
imeda. 
A. Õige 
B. Väär 

6. Kui te keedate süstlaid, siis tuleb keeta ainult nõelu. 
A. Õige 
B. Väär 

7. Eelmängu ajal ei ole kondoomi kasutamine vajalik. 
A. Õige 
B. Väär 

8. Süstalde keetmisel peab vesi keema vähemalt 15 minutit. 
A. Õige 
B. Väär 

9. Kondoomi kasutamisel tuleb peenis pärast seemnepurset kohe välja tõmmata. 
A. Õige 
B. Väär 

10. Anaalseksi puhul, kui peenis tungib pärakusse, tuleb kasutada eriti tugevaid 
kondoome. 
A. Õige 
B. Väär 
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VIKTORIINI TULEMUSED 
 
Liitke kokku numbrid teie poolt antud vastuste järel. 
1.   A-0   B-1 
2.   A-0   B-1 
3.   A-1   B-0 
4.   A-0   B-1 
5.   A-0   B-1 
6.   A-0   B-1 
7.   A-0   B-1 
8.   A-1   B-0 
9.   A-1   B-0 
10.   A-1   B-0 
 
0-5 punkti 
Teie teadmised on ebapiisavad. 
 
6-8 punkti 
Teie teadmised on üpris head, kuid need vajavad parandamist. 
 
9-10 punkti 
Te olete hästi informeeritud. 
 
Viktoriini ‘Tehke seda ohutult’ õiged vastused: 
1.  Süstalde puhastamine kloori ja joodiga tagab sajaprotsendilise ohutuse. 
B -  Väär. Nii nagu ka keetmine, ei ole ka süstalde puhastamine kloori või joodiga 

sajaprotsendiliselt ohutu. Ainus tõeliselt ohutu süstimise viis on süstimine täiesti uue ja 
kasutamata varustusega. 

 
2.  Kui te pelgate, et kondoom võiks rebeneda, siis on õigem kasutada kahte kondoomi 

üksteise peal. 
B -  Väär. Ärge nii tehke! Kahe kondoomi üksteise peal kasutamine suurendab 

rebenemisohtu, kuna kaks kondoomi hõõrduvad üksteise vastu. 
 
3.  Kloorilahus, mis on vanem kui kaks aastat, ei ole enam süstalde puhastamiseks 

turvaline. 
A -  Õige. Kui te puhastate süstlaid klooriga, siis peab lahuse kontsentratsioon olema 

vähemalt viis protsenti. Pärast kahte aastat on kontsentratsioon liiga palju vähenenud, 
et olla toimiv. 

 
4.  Kui te puhastate süstlaid klooriga, siis tuleb süstalt üks kord raputada ning kloorilahus 

läbi nõela välja suruda. 
B -  Väär. Süstalt tuleks kloorilahusega täita kaks korda, siis raputada ning seejärel 

kloorilahus läbi nõela välja suruda. Mõlemal korral on oluline, et süstalt raputataks 
vähemalt kolmkümmend sekundit. 

 
5.  Kui te juhuslikult ennast kasutatud nõelaga torkate, siis tuleb haav tühjaks imeda. 
B -  Väär. Ärge mitte kunagi nii tehke! Ärge imege haava, vaid laske sellel veritseda. 

Pärast loputage seda ohtra veega ning desinfitseerige 70%-lise alkoholiga. Võtke 
pärast ‚nõelatorkeõnnetust’ ja ka juhtudel, kui avatud haav on kokku puutunud vere, 
seemnevedeliku või tupeeritistega, ühendust meditsiiniteenistusega: antikehade 
süstimine 48 tunni jooksul võib hepatiiti nakatumise ära hoida. 
Nakatumisvõimalus on väga väike (vähem kui 1 protsent). Siiski konsulteerige arstiga, 
kas AIDS-i test või ravi võivad osutuda vajalikuks. 
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Näpunäiteid: kui te korjate üles äravisatud süstlaid, kandke tugevaid kindaid ning ärge 
puudutage nõela. 

 
6.  Kui te keedate süstlaid, siis tuleb keeta ainult nõelu. 
B -  Väär. Verejääke võivad sisaldada mitte ainult nõel, vaid ka süstla silinder ja kolb. 

Seega loputage kõiki neid esmalt külma veega. Lisaks tuleb kõiki osi keeta. Kõige 
parem viis on asetada nõel, süstal ja kolb kõik eraldi keeva veega potti. Veenduge, et 
süstlasse ei jääks õhumulle. 

 
7.  Eelmängu ajal ei ole kondoomi kasutamine vajalik. 
B -  Väär. Kondoomi kasutamine on ka eelmängu ajal oluline, kuna HIV viirus võib koos 

seemnevedelikuga ka eelpurske ajal edasi kanduda. 
 
8.  Süstalde keetmisel peab vesi keema vähemalt 15 minutit. 
A -  Õige. 
 
9.  Kondoomi kasutamisel tuleb peenis pärast ‚lahtiminekut’ kohe välja tõmmata. 
A -  Õige. Kui peenis lõtvub, võib kondoom maha libiseda. Peenise väljatõmbamisel 

hoidke alati kondoomi servast kinni ning tehke kasutatud kondoomile sõlm peale. 
 
10.  Anaalseksi puhul, kui peenis tungib pärakusse, tuleb kasutada eriti tugevaid 

kondoome. 
A -  Õige. Kuna kondoomid rebenevad anaalseksi puhul kiiremini, on sellisel juhul eriti 

tugevate kondoomide ja täiendava veebaasil valmistatud libesti kasutamine 
kohustuslikud. Õli baasil valmistatud libestid võivad kahjustada kondoomi kummi ning 
seetõttu põhjustada selle rebenemist. 
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6.8 Kõrge riskiastmega olukorrad kõrge riskitasemega keskkonnas 

 Heroiini või teiste rahustite üleannustamine 
Heroiin ja teised opiaadid on vanglates tubaka ja kanepi järel kõige 
laialtlevinumad narkootikumid. Need on rahustid, mis mõjutavad 
kesknärvisüsteemi (aju). Kesknärvisüsteem reguleerib hingamist ja pulssi. 
Opiaatide üleannustamine vähendab või peatab hingamistalitluse ja lõpuks 
südametalitluse. Teised rahustid, näiteks nagu barbituraadid, bensodiasepiinid 
ja alkohol tekitavad sarnaseid sümptomeid.  

Kõrge riskiastmega olukorrad on: 
� Narkootikumide, mille kvaliteet ja puhtus ei ole teada, tarvitamine. Esmalt 

proovige väikest annust. 
� Narkootikumide ostmine tundmatutelt kaasvangidelt. 
� Heroiini tarvitamine pärast suure koguse alkoholi ja/või rahustite 

manustamist. Nendes olukordades võib inimene kergesti teadvuse 
kaotada ja oksendada. Kui nii juhtub, võib okse ummistada kurgu 
(vaadake ülalt). 

� Pärast ‚puhas’ olemist või pärast vanglas vähenenud narkootikumide 
tarvitamist sama koguse tarvitamine, millega te olite harjunud enne 
vangistamist. 

� Narkootikumide tarvitamine üksinda. Mitte keegi ei saa teile selles 
olukorras esmaabi anda. 

� Heroiini tarvitamine pärast ravi spetsiaalse opiaatide antagonistiga 
(vaadake allpool). 

 
Rahustava toimega uimastite tarvitajatel ilmnevad alljärgnevad üledoosi 
tunnused: 
� Meelemärkusetus  
� Aeglane hingamine 
� Aeglane pulss 
 
Mida te teha saate? 
� Kontrollige karjudes ja inimest raputades, kas inimene on tõesti 

meelemärkuseta. 
� Kui ta ei ole, proovige teda ükskõik millisel moel äratada. 
� Niipea kui inimene ilmutab esimesi teadvusele tuleku märke, hoidke teda 

ärkvel, sundides teda kõndima, rääkima, teda näpistades jne. 
� Kui inimene ei tule meelemärkusele või kaotab uuesti teadvuse, hoidke 

teda elus suust suhu hingamise ning, kui vajalik, südamemassaaži 
(vaadake järgmist peatükki) abil. Paluge kellelgi kutsuda arst või 
(usaldusväärne) vanglaametnik. Arst teeb inimesele tõenäoliselt 
opiaatide antagonisti süsti (Narcanti jne). 
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 Surmavad segud, narkootikumide segamine ja lämbumine 
Siinkohal mõningaid täiendavaid riskitegureid: 
� Surmavad segud 
Selleks et maksimeerida kasumit, segatakse illegaalseid narkootikume 
sageli muude ainetega. Eriti kehtib see vangla tingimustes. Vahel võib 
segu olla ohtlikum kui narkootikum ise ning võib kaasa tuua inimohvreid. 

� Narkootikumide segamine 
Narkootikumide segamine võib olla ohtlik. Opiaatide, rahustite ja alkoholi 
segu on vanglas opiaatide tarvitajate keskkonnas tavaline. Selline 
kombinatsioon viib sageli ohtlike olukordade, näiteks nagu 
üleannustamine, tekkimiseni. 

� Lämbumine  
Lämbumine võib olla üks ülalkirjeldatud narkootikumide segamise 
tagajärgedest. Kui inimesed kaotavad teadvuse, siis nad vahel 
oksendavad. Lämbumise vältimiseks puhastage suu ja kõri (näiteks 
taskurätikuga) ning kui inimese hingamine ja pulss stabiliseeruvad, 
asetage ta küljeli asendisse. 
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6.9 Esmaabi 

 Esmaabi narkootikumidega seotud hädaolukorras 
 
 Inimese ärkvel hoidmine  
Kui inimene suigatab pärast narkootikumide tarvitamist, peate proovima teda 
ärkvel hoida, vältimaks meelemärkuse kaotust. Aitavad värske õhk, inimese 
ringi jalutama panek, märja ja külma käterätiku asetamine kaelale ja 
inimesega rääkimine. Hea ‚kaastarvitaja’ peaks kaitsma oma semu ka 
paljaksvarastamise eest. 

 Asjade rahulik kontrolli all hoidmine 
Vanasõna ‚mitu kokka rikub leeme’ kehtib ka siin. Hädasolijat ei tohiks aidata 
rohkem kui kaks inimest.  

Hädaolukorras ei ole oluline, millist ainet ja/või täpselt kui palju tarvitati, kuna 
esmaabi on alati suunatud esmastele sümptomitele. Teisisõnu, ei ole vahet, 
kas tegemist on heroiini, kokaiini või tablettide üledoosiga, hädaolukorras 
käitumine on igal juhul ühesugune.  

 Kontrollige elutegevust  
� Elutegevuse tundemärgid on: 
� Hingamine  
� Südamelöögid / vere ringlus ja  
� Teadvus  
 
Ülejäänud elutegevust, näiteks keha ainevahetust või -temperatuuri 
reguleerimiste ei saa meditsiinilise abita mõjutada. 
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 Kontrollige hingamist  
Hoidke oma käsi ‚patsiendi’ nina ja suu kohal ning vaadake, kas te tunnete 
tema hingeõhku (võite oma kätt enne niisutada), asetage teine käsi tema 
rinnale ja tunnetage, kas see kerkib. Täiskasvanu peab hingama 12-17 korda 
minutis. Sinised huuled ja kummalised helid hingamisel, mis sarnanevad 
norskamisega, annavad põhjust ärevuseks. 

 Puhastage hingamisteed 
Esmalt kallutage inimese pea tagasi nii kaugele kui võimalik (vaadake joonist). 
See hoiab ära keele vajumise hingekõrri. Siis kontrollige, ega suus ei ole 
võõrkehi (hambaproteese), verd või okset. Kui suus on midagi, pöörake 
inimese pea küljele ning puhastage suu ja suuõõs taskuräti abil nii hästi, kui te 
saate. Pärast asetage ta pea koheselt asendisse, mis on illustratsioonil 
näidatud. 

 Kunstlik hingamine 
Kui inimene ei hinga, hingake talle sisse 3 korda. Kallutage inimese pea veel 
kaugemale taha, katke ta suu, hingake sügavalt sisse ning puhuge õhk 
aeglaselt tema ninna. Kui nina on verine või mingil muul moel blokeeritud, 
puhuge õhk aeglaselt inimesele suhu. 

 Kontrollige pulssi 
Te saate pulssi katsuda randmelt, kuid veelgi paremini kaelalt (kaela küljel 
kilpnäärme kõrval). Täiskasvanu keskmine pulsisagedus on 60 kuni 80 lööki 
minutis.  

 Tehke kordamööda kunstlikku hingamist ja südamemassaaži 
Kui te ei suutnud hingamist või pulssi kindlaks teha, siis tuleb vaheldumisi teha 
kunstlikku hingamist ja südamemassaaži. Alati alustage kunstliku hingamisega 
(et saada verre hapnikku) ning seejärel, vaheldumisi, puhuge kaks korda õhku 
inimese suhu ning tehke 15 korda südamemassaaži (surumine rinnale). 

 Õppeharjutus hädaolukorraks 
Hädaolukorras kipuvad kõik olema erutatud. Seetõttu on kasulik aeg-ajalt 
harjutada esmaabivõtted alljärgneva rutiini põhjal. 
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Kontrollige hingamist             

         

Kas hingamine on piisav?  ����    Jah  ����    stabiilne küliliasend  

����           

Ei        

����           

Puhastage hingamisteed             

Asetage keha lamavasse asendisse. Eemaldage suust 
(suuõõnest) kõik võõrkehad, kallutage pead tahapoole niipalju 
kui võimalik, kergitage alumist lõualuud. 

  

         

Kas hingamine on piisav?  ����    Jah  ����    stabiilne küliliasend  

����           

Ei        

����           

Puhuge talle aeglastelt 3-5 korda õhku sisse     

         

Kas hingamine on nüüd piisav?  ����    Jah  ����    stabiilne küliliasend  

����           

Ei        

����           

Kontrollige pulssi             

         

Kas pulss on olemas?  ����    Jah  ����    jätkake kunstlikku hingamist 

����           

Ei        

����           

Tehke kordamööda kunstlikku hingamist ja välist südamemassaaži 
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Elustamine ühe abistajaga 

Elustamine kahe abistajaga 

Alguses puhuge 
alati inimesele 3-5 
korda suu kaudu 
kopsudesse 

15 lühikest ja 
tugevat vajutust 
rinnakule  

puhuge inimesele 
2 korda suu kaudu 
kopsudesse 

15 lühikest ja tugevat 
vajutust rinnakule  

korrake 4 korda, siis 
kontrollige kaela 
mõlemalt poolt pulssi 

kui pulssi ei ole, 
puhuge inimesele 
2 korda suu kaudu 
kopsudesse 

15 lühikest ja 
tugevat vajutust 
rinnakule  

pulss on tunda – jätkake 
kunstliku hingamisega 
kuni kiirabiarsti 
saabumiseni 

Esimene abistaja: 
alguses puhuge alati 
inimesele 3-5 korda 
suu kaudu 
kopsudesse 

Teine abistaja: 
15 lühikest ja 
tugevat vajutust 
rinnakule  

Esimene abistaja: 
puhuge inimesele 1 
kord suu kaudu 
kopsudesse 

Teine abistaja: 
5 lühikest ja tugevat 
vajutust rinnakule  

korrake 4 korda, siis 
kontrollib esimene 
abistaja kaela mõlemalt 
poolt pulssi 

Kui pulssi ei ole, 
puhub esimene 
abistaja inimesele 1 
kord suu kaudu 
kopsudesse 

Teine abistaja teeb 
5 lühikest ja tugevat 
vajutust rinnakule  

Pulss on tunda – jätkake 
kunstliku hingamisega kuni 
kiirabiarsti saabumiseni 
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 Südamemassaaž  
 
� Asetage üledoosi ohver kõvale pinnale selili lamama. 
� Pange oma nimetissõrm päikesepõimikule (maotagune närvipõimik 

ehk ‚kolmnurk’) ning teine sõrm selle koha lähedale. 
� Siis asetage esimese peopesa päkk ‚teise’ rindkerel oleva 

nimetissõrme kõrvale. See on õige koht. Seejärel asetage ‚teine’ käsi 
esimese käe peale. 

 
 
� Kummarduge väljasirutatud kätega vertikaalselt üle ohvri. Nüüd 

suruge rindkeret lühikeste tugevate tõugetega (4 cm) selgroo suunas. 
Lõpetage koheselt surve rindkerele, kuid hoidke käsi samas asendis.  

� Korrake pumpamist 60 kuni 80 korda minutis. 
 
Kui ohvril ei ole endiselt pulssi ning ta ei hinga ning te olete üksinda: 

� Alustage 3 kuni 5 puhumisega ohvri kopsudesse,  
� siis tehke 15 rindkere pumpamist, veel 2 hingamist ja siis veel 15 

pumpamist.  
� Kontrollige 1 minuti pärast kaelal olevalt arterilt pulssi. Pidage meeles 

kontrollida mõlemalt poolt! 
� Kui pulssi ikka veel ei ole, jätkake südamemassaažiga. Kui te leidsite 

pulsi, jätkake hingamist, kuni saabub abi. 
 
Näpunäiteid: Suust suhu hingamist ja südamemassaaži tuleks enne 
päriselt tegemist harjutada. See harjutus sobiks hästi võrdne-võrdsele 
programmi, näiteks kutsudes appi kedagi kiirabist või narkoteenistuse arsti. 
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Viktoriin - ‚Mida te teate üledoosi kohta?‘ 
Selles peatükis mainitakse pidevalt sõna ‚üledoos‘. Mis on üledoos? Ja mida 
tuleb teha heroiini või kokaiini üledoosi korral? Kontrollige selle viktoriini abil 
oma teadmisi. 

1. Heroiini üledoos mõjub alati minutite jooksul surmavalt. 
A. Õige 
B. Väär 

2. Soolvee süst aitab võidelda heroiini üledoosiga. 
A. Õige 
B. Väär 

3. Inimese jaoks, kes ei ole harjunud heroiiniga, võib 0,2 grammi heroiini olla 
surmav. 
A. Õige 
B. Väär 

4. Kokaiini üleannustamise korral oleks tarvitajal kõige õigem võtta unerohtu või 
rahusteid nii kiiresti kui võimalik. 
A. Õige 
B. Väär 

5. Heroiini üledoosi kätte surres sureb tarvitaja lõpptulemusena lämbumisse. 
A. Õige 
B. Väär 

6. Unerohtude või rahustite manustamine võib suurendada heroiini üledoosi 
ohtu. 
A. Õige 
B. Väär 

7. Heroiini üledoos ei too kaasa surma nii sageli kui kokaiini üledoos. 
A. Õige 
B. Väär 

8. Kokaiini üledoos võib põhjustada südameatakki. 
A. Õige 
B. Väär 

9. Kokaiini üledoosist põhjustatud langetõvehoo puhul peate te proovima suud 
lahti hoida, pannes sinna mingi eseme. 
A. Õige 
B. Väär 

10. Heroiini ja bensodiasepiinide kombinatsioon suurendab kokaiini üledoosi 
saamise võimalust. 
A. Õige 
B. Väär 
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VIKTORIINI TULEMUSED 

 
Liitke kokku numbrid teie poolt antud vastuste järel. 
1.   A-0   B-1 
2.   A-0   B-1 
3.   A-1   B-0 
4.   A-0   B-1 
5.   A-1   B-0 
6.   A-1   B-0 
7.   A-0   B-1 
8.   A-1   B-0 
9.   A-0   B-1 
10.   A-1   B-0 
 
0-5 punkti 
Üledoosi puhul on kiire, täpne ja õige tegutsemine oluline. Teadmine, mida te teha saate, võib 
olla elu ja surma küsimus. Kahjuks on teie teadmised ebapiisavad. 
 
6-8 punkti 
Te teate üpriski palju, kuid teie teadmised vajavad täiendamist. 
 
9-10 punkti 
Te olete hästi informeeritud. 
 
Siinkohal toome õiged vastused viktoriini ‚Mida te teate üledoosi kohta?‘ küsimustele: 
 
1.  Heroiini üledoos mõjub alati minutite jooksul surmavalt. 
B -  Väär. Heroiini üledoos võib üpris kiiresti surmavalt mõjuda (mõne minuti jooksul), kuid 

enamasti võtab surma saabumine rohkem aega. Igal juhul tuleb kiiresti tegutseda. 
 
2.  Soolvee süst aitab võidelda heroiini üledoosiga. 
B -  Väär. Arvamus, et soolvee süsti manustamine aitab, on müüt. Inimesed, kes 

kannatavad üledoosi all, tuleb üles äratada ja neid tuleb ärkvel hoida. Seda võib teha, 
andes neile laksu vastu nägu, näpistades neid tugevalt rangluu alt või visates neile 
näkku külma vett. Kuid teil ei õnnestu katsed inimest üles äratada, kutsuge niipea kui 
võimalik kiirabi. 

 
3.  Inimese jaoks, kes ei ole harjunud heroiiniga, võib 0,2 grammi heroiini olla surmav. 
A -  Õige. 0,2 grammi võib kindlasti olla surmav inimesele, kes tavaliselt heroiini ei tarvita. 

Ka inimestele, kes on veidi aega ‚puhtad‘ polnud, võib väike heroiinikogus põhjustada 
üleannustamist. 

 
4.  Kokaiini üleannustamise korral peaks tarvitaja võtma unerohtu või rahusteid nii kiiresti 

kui võimalik. 
B -  Väär. Kokaiini üleannustamisega kaasneva ärevusega saaks kindlasti võidelda 

bensodiasepiinide abil, kuid olukord on äärmiselt ohtlik ning inimene ei tohiks ennast ise 
ravima hakata. Tänu sellele, et uneravimid ja rahustid imenduvad verre aeglaselt, 
mõjuvad need viivitusega. Paanikaolukorras võib inimene väga lihtsalt võtta liiga palju 
tablette ning pärssida oma hingamist. 
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5.  Heroiini üledoosi kätte surres sureb tarvitaja lõpptulemusena lämbumisse. 
A -  Õige. Heroiini üleannustamise puhul ajutegevus järk-järgult peatub. See pärsib 

hingamist ning laseb niiskusel kopsudesse siseneda, mis toob endaga kaasa veelgi 
suurema hapnikuvarustuse vähenemise. Seetõttu on lämbumine heroiini 
üleannustamise puhul kõige suurem oht. 

 
6.  Unerohtude või rahustite manustamine võib suurendada heroiini üledoosi ohtu. 
A -  Õige. Bensodiasepiinide ja rahustite ning heroiini koostarvitamise tagajärjel võib 

inimene kiiremini koomasse langeda. 
 
7.  Heroiini üledoos ei too kaasa surma nii sageli kui kokaiini üledoos. 
B -  Väär. Asi on täpselt vastupidi: Kokaiini üleannustamine on väiksema tõenäosusega 

surmav kui heroiini üledoos. See ei tähenda siiski seda, et kokaiini üleannustamise 
puhul ei oleks vajalik kiire tegutsemine.  

 
8.  Kokaiini üledoos võib põhjustada südameatakki. 
A -  Õige. Kokaiini üleannustamine võib avalduda kahel viisil: 1. valud rinnas ja 2. 

langetõvehood. Esimesel juhul kiirenevad südamelöögid ning vererõhk tõuseb kiiresti, 
mis võib lõppeda südameatakiga.  

 
9.  Kokaiini üledoosist põhjustatud langetõvehoo puhul peate te proovima suud lahti hoida, 

pannes sinna mingi eseme. 
B -  Väär. Mingi eseme suhu panemisest ei ole abi ning see võib abiandjale maksma minna 

mõne sõrme kaotamise. See ei mõju ka ohvri hammastele hästi. Parem helistage 
kiirabisse ning kaitske tugevates krampides tõmblevat ohvrit, asetades ta lamama 
kuhugi maha, kus ta ei saa ennast vigastada. Pange ta pea alla padi või pintsak.  
Kui krambid lõppevad, keerake ta külili, nii et ta pealmine jalg on kõverdatud ja alumine 
jalg sirge ning pea otse või kergelt tahapoole painutatud. 

 
10.  Heroiini ja bensodiasepiinide kombinatsioon suurendab kokaiini üledoosi saamise 

võimalust. 
A -  Õige. Kokaiinitarvitaja, kelle veres on heroiini ning bensodiasepiine, tunneb ennast 

väga lõõgastunult, mis muudab uue annuse kokaiini võtmise väga ahvatlevaks. See 
lõdvestustunne on siiski vale. Tegelikult teeb süda ületunde ning järgmine ‚triip‘ võib olla 
juba viimane. 
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6.10 Narkootikumide tarvitamine pärast vabanemist – tervisehoiatus 
Inglismaal läbiviidud uuring avastas, et 86% intervjueeritud uimastitarvitajatest 
kinnitasid ühel või teisel moel narkootikumide tarvitamist nelja kuu jooksul 
pärast vabanemist, seega ei lõppe vangla mõju vabanemise hetkel. Eriti 
ohtlikud on esimesed kaks nädalat pärast vabanemist, kui surma 
narkootikumide üleannustamise tagajärjel esineb kaheksa kuni 
kaheksakümmend korda rohkem kui ühiskonnas (Seaman / Brettle 1998). 
Selle põhjuseks on see, et uimastitarvitajad tarvitavad vanglas narkootikume 
harvemini ja väiksemates kogustes kui väljaspool vanglat. 

Väga vähesed vanglad tegelevad nende terviseriskidega, kui nad valmistavad 
vange ette vabanemiseks. Põhjuseks on hirm olla liiga proaktiivne, rääkides 
vabanemisele järgnevast tagasilangusest. Siiski me teame, et paljude 
vangidega see juhtub. Sellest rääkimise kohta on mõningaid häid näiteid ja 
alljärgnev näide Šotimaalt näitab ühte viisi, kuidas seda teemat käsitleda. 

Palju õnne! 
Vanglast väljapääsemine tundub teile tõenäoliselt olevat parim asi, mis teiega 
pika aja jooksult toimunud on. Võib-olla mõtlete peo korraldamise peale. Kui 
lood on nii, siis teie enese ja teie pere nimel lugege palun edasi. 

Narkootikumid  
Viimaste aastate jooksul on tarvitajad peatselt pärast vanglast vabanemist ära 
surnud. Tõenäoliselt on väljas saadaolevad narkootikumid puhtamad ning neid 
on saada suuremates kogustes, kui need, mida te ilmselt hiljuti tarvitasite. 
Narkootikumide tarvitamise vähendamine isegi lühikeseks ajaks tähendab 
seda, et teie keha ei saa enam nii hästi narkootikumidega hakkama. See 
tähendab aga seda, et kui te pärast vabanemist narkootikume tarvitate, on teil 
oht üle annustada, kaotada kontrolli, kannatada ajukahjustuste all või isegi 
surra. Te peate pärast vabanemist vähem tarvitama. 

Mida ma peaksin tegema? 
Ideaaljuhul seadke oma elu korda ja lõpetage narkootikumide tarvitamine, kuid 
kui te peate narkootikume tarvitama, siis: 

� Tarvitage vähem: mis säästab ka teie raha  
� Tarvitage hoolikalt ning hoolitsege oma tervise ja ohutuse eest 
� Tarvitage koos sõbraga, kes saab teie eest hoolitseda, kui asjad lähevad 

halvasti. Rääkige talle, mis sellel infolehel kirjas on 
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Mis juhtub, kui ma annustan üle? 
Enne kui on liiga hilja ning te vajute koomasse: 
� Leidke telefon ja helistage kiirabisse. Rääkige neile, kes te olete ja 

mida te olete sisse võtnud 
� Kui te olete koos sõbraga, veenduge, et ta teab, mida teha 
� Heitke külili siledale pinnale 
 
Arsti poolt väljakirjutatud narkootikumid ja ravimid 
Kui te võtate arsti poolt välja kirjutatud ravimeid või narkootikume nagu 
metadoon või vaalium, peaks teie perearst teile väiksemaid doose välja 
kirjutama kui varem, et vähendada üledoosi ohtu. Pidage meeles, et 
retseptiravimid võivad olla sama ohtlikud kui tänavalt ostetud 
narkootikumid, kui neid valesti tarvitatakse. Ärge võtke nende ‚’peale’ teisi 
ravimeid või narkootikume – segu võib teid tappa. 

Alkohol 
Kui te ei ole mõnda aega joonud, siis on see nagu üldse teie kõige 
esimene 'drink', seega olge ettevaatlik. Narkootikumide ja alkoholi 
segamini võtmine võib olla surmav, seega jätke kokteilid James Bondile! 

Süstimine 
Kui te lõpetasite vanglas süstimise, tehke endale heategu ning ärge uuesti 
alustage. Kui te ei suuda lõpetada, paluge abi oma perearstilt või 
narkoteavitusteenistusest. 

Pidage meeles: süstimistarvikute ühine kasutamine võib teid tappa, seega: 
� Hankige nõelavahetusest puhtaid nõelu 
� Ärge jagage süstimistarvikuid teistega 
� Ärge jagage pesemisvett, filtreid, lusikaid, segamisvedelikke jne 
� Ärge jagage narkootikumi süstalde abil 
� Pidage meeles, et teised tarvitajad võivad olla nakatunud, seega 

vältige kaitsmata seksi, verepritsmeid, žilette jne 
� Tarvitage väiksemaid koguseid, kui te peate uuesti alustama. 
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7 NAHA LÄBISTAMINE: NÕELRAVI, TÄTOVEERIMINE JA KÕRVADE 

AUGUSTAMINE 

Sageli teostatakse vanglates tätoveerimist ja augustamist nõelte ja teiste 
teravate esemete abil, mida on keegi juba enne kasutanud. Tarvikutele võib 
jääda väikesi vereosakesi. Tätoveerimise ja augustamisega kaasnevat 
infektsiooniohtu saab hõlpsasti vältida, kasutades nõelte steriliseerimiseks 
klooritamist või pakkudes võimalust süstalde keetmiseks (vaadake selle 
peatüki alajaotust 6.1). Siinkohal anname veidi nõu, kuidas vältida nakatumist 
naha läbistamisel. 

7.1 Mis on naha läbistamise protseduur? 
Alljärgnevalt toodud juhtnöörid ohutumaks naha läbistamiseks pärinevad 
Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigi Hea Tava Koodeksist *12

.  

Kirjeldatud naha läbistamise protseduur on kohandatud kasutamiseks 
vanglakeskkonnas ning see sisaldab tavalisi kasutuselolevaid tehnikaid: 

� Nõelraviks  
� Tätoveerimiseks ja 
� Kõrvade augustamiseks 
 
Isegi kui kõiki soovitusi ei ole vanglas võimalik järgida juuredpääsu puudumise 
tõttu puhastus- või steriliseerimisvahenditele või ajapuudusel, sest üldiselt ei 
ole tätoveerimine ja kõrvade augustamine enamikus vanglatest lubatud, 
võivad need nõuanded aidata vähendada vere kaudu levivate ja teiste 
nakkushaiguste ülekandumist kaasvangidele. 

 Taustinfo 
Terve nahk, millel ei ole haavu, marrastusi või vigastusi, toimib loomuliku 
kaitsebarjäärina nakkuste vastu. Naha läbistamine võib kehasse viia nakkust 
tekitavaid mikroorganisme. Nakatumine võib toimuda siis, kui varustus, mille 
abil nahk läbi torgatakse, on nakatunud või otseses inimestevahelises vere või 
teiste kehavedelike kokkupuutes.  Nakkuste ohje tehnikate kasutamine naha 
läbistamisel kõrvaldab võimaluse mikroorganismide pääsemiseks kehasse.  

Ebahügieenilised tegevused ja protseduurid võivad kahjustada nii vangla 
personali kui vangide tervist. Kui protseduure, mille käigus nahka läbistatakse, 
ei viida korrektselt läbi, võib nende käigus toimuda bakteriaalsete või 
seeninfektsioonide, samuti viirusinfektsioonide, nagu HIV-i, B-hepatiit ja C-
hepatiit, edasikandumine. 

Nahainfektsioone võib esineda ka ilma nahka lõhkumata. Seetõttu tuleb kõik 
vahendid pärast igat vangi puhastada, hoidmaks ära nakkuse levimise 
võimalust. Protseduuride käigus kasutatav varustus, mis ei läbista nahka, kuid 
satub sellega kontakti, võib levitada bakteriaalseid nakkusi, mida põhjustavad 

*12 
Allikas: 
www.health.nsw
.gov.au/public-
health/ehb/publi
cations 
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stafülokokid, streptokokid ja pseudomonal bakterid. Teist tüüpi 
nahapõletikud on muuhulgas herpes (viirusnakkus), pügaraig 
(seennakkus), sügelised (lestade poolt põhjustatud nakkushaigus). Peatäid 
võivad kokkupuutel nakatunud juustega samuti edasi kanduda. 

Mikroorganismid on igal pool, nad elavad nahal, toidus ja mustuses. Need 
levivad lihtsalt vangide ja nende vahel, kes operatsioone teostavad, ning 
neid on lihtne edasi kanda kokkupuutel mustade käte, määrdunud 
seadmete või vere ja kehaeritistega.  

Mikroorganismid võivad alles jääda ka pärast seda, kui puhastamine on 
eemaldanud kogu nähtava mustuse ja plekid. Puhastamine võib 
mikroorganismide arvu vähendada, siiski võib nähtamatu verejälg 
varustusel, mis tungib läbi naha, levitada haigusi nagu HIV, B-hepatiit ja C-
hepatiit. 

Vangid peavad olema teadlikud, et kogu veri ja muud kehaeritised on 
potentsiaalsed infektsiooniallikad. Vältimaks mikroorganismide 
edasikandumist, peavad need, kes operatsioone teostavad, sooritama 
protseduure ohutul ning hügieenilisel viisil, mis hõlmab augutangide ja 
ühekordsete kinnaste kasutamist; puhta ümbruse ja puhta varustuse 
säilitamist ning ohutuid töömeetodeid. 

7.2 Üldiselt 
Saavutamaks kõige kõrgemat ohutuse taset, tuleks meeles pidada 
alljärgnevaid nõuandeid: 

 Käte pesemine 
Käte pesemine ja käte eest hoolitsemine on ükskõik millises 
infektsiooniohje programmi esimesed sammud, vältimaks 
mikroorganismide edasikandumist. Katmata nahal olevad haavad ja 
marrastused tuleks katta veekindla sidemega, mida tuleks vajadusel ja 
määrdumise korral vahetada. Käte ja küünte pind tuleb puhastada koheselt 
enne ja pärast naha läbistamist. 

Kõikidel pindadel võib olla mikroorganisme. Kui pindu puudutatakse, 
võivad mikroorganismid kanduda kätele. Mida rohkem pindu või esemeid 
puudutatakse, seda suurem on kätel olev mikroobiline koormus. 

���� Käed tuleks pesta koheselt enne ja pärast naha läbistamise 
protseduure! 
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Et kaitsta mikroorganismide eest nii vangi, kes operatsiooni sooritab, kui ka 
vangi, kellele seda tehakse, tuleb käed puhastada: 

� Enne ja pärast protseduuri 
� Pärast kokkupuudet vere või ükskõik millise kehaeritisega 
� Vahetult enne uue kindapaari kättepanekut 
� Vahetult pärast kinnaste eemaldamist 
� Pärast nina või suu puudutamist 
� Enne ja pärast suitsetamist, söömist ja joomist 
� Pärast tualetis käimist 
� Enne ja pärast haavade ravimist või määrdunud haavasidemete 

käsitsemist 
 
Soovitame käte puhastamiseks alljärgnevat meetodit: 
� Tehke käed märjaks 
� Kasutage jooksva sooja vee all seepi 
� Hõõruge tugevalt käsi 
� Peske käsi igalt poolt, sealhulgas käepealseid, randmeid, pöidlaid ja 

sõrmevahesid 15-20 sekundit 
� Loputage käed korralikult 
� Kuivatage käed põhjalikult paberkäterätikuga 

 

 Ühekordselt kasutatavad tarvikud 
Naha läbistamise protseduuridel soovitatakse kasutada eelnevalt 
steriliseeritud ühekordselt kasutatavad esemeid. Eelnevalt steriliseeritud 
ühekordselt kasutatavate tarvikute kasutamine koos korralike infektsiooniohje 
tehnikatega tagab selle, et mikroorganismid ei kanduks ühelt inimeselt teisele. 

Ühekordselt kasutatavaid esemeid ei pea ilmtingimata steriliseerima. 

 
 
 
 

! Soovitatakse iga vangi puhul kasutada ühekordselt kasutatavaid esemeid. 

! Ärge kasutage käte nühkimiseks küüneharja, sest see võib kahjustada 

nahka! 
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 Naha läbistamise protseduuridel kasutatavad kindad 
Kindaid kantakse füüsilise takistusena, kaitsmaks nende kandja käsi 
nakatumise eest ning vältimaks mikroorganismide edasikandumist. 
Ühekordselt kasutatavaid kindaid tuleb naha läbistamise protseduuridel 
kogu aeg kanda, et mõlemat inimest kaitsta.  Seda on vanglakeskkonnas 
keeruline järgida; kui see ei ole võimalik, tuleb vähemalt läbi viia korralik 
käte pesemise protseduur. 

 

 Kindad puhastamiseks 
Mitmeotstarbelisi töökindaid, näiteks kummikindaid tuleks kasutada:  
� Varustuse puhastamisel  
� Saasteainetest puhastamise protseduuridel 
� Kemikaalide käsitsemisel 
 
Universaalseid töökindaid peaks iga kasutamise järel pesema 
puhastusvahendiga, loputama ning seejärel tagurpidi pööratuna kuivama 
jätma. Kindad tuleks enne iga kasutamist üle vaadata ja, kui need on 
kahjustatud või olukorras, kus nad enam kaitset ei paku, siis ära visata. 
Käed tuleks pärast universaalsete töökinnaste kasutamist puhtaks pesta. 

 Hea tava 
Alljärgnevad hea tava reeglid on soovituslikud kasutamiseks naha 
läbistamise protseduuride puhul: 

Varustuse ettevalmistamine: 
� Steriliseeritud varustuse avamata kotid tuleks valmis panna vahetult 

enne protseduuri, tagamaks et naha läbistamise protseduure saaks 
ilma katkestusteta läbi viia. Katkestused suurendavad 
mikroorganismide edasikandumise võimalust. 

� Kui steriliseeritud varustust valmistatakse ette vangile operatsiooni 
teostamiseks, ei tohiks seda steriilsest pakendist eemaldada enne, 
kui protseduur on valmis toimuma. 

� Eeldatakse, et kogu varustus, mida kasutatakse vangi puhul, on 
pärast protseduuri nakatunud, isegi need tarvikud, mida ei kasutatud. 
Kõik tarvikud tuleb kas ära visata või enne uuesti kasutamist 
puhastada ja steriliseerida (kui nõutud). 

!Kõik inimesed, kes sooritavad naha läbistamise protseduure, peavad 

kandma ühekordselt kasutatavaid kindaid ning need pärast lõpetamist 
ära viskama. 
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Vedelikud, kreemid ja želeed: 
� Kõik vedelikud ja želeed (näit tualettveed, kreemid, õlid ja pigmendid) 

tuleks igale vangile mõõta ja valada ümber ühekordselt kasutatavatesse 
anumatesse. Üleliigsed või kasutamata vedelikud ja želeed tuleb 
protseduuri lõpetamisel ära visata. 

� Kui vedelikke või želeesid ei saa iga vangi kaoks eraldi nõudesse valada, 
siis tuleb kasutada ühekordseid aplikaatoreid või spaatleid ning neid ei 
tohi teist korda vedelikku torgata. 

� Kui kasutatakse taaskasutatavaid anumaid, tuleb neid iga kasutamise 
järel puhastada ja steriliseerida (kui nõutud).  

� Kasutage vedelike ja geelide jaotamiseks presstuube/pudeleid või 
pumbaga pakendeid. 

� Vedelikud ja geelid tuleks iga kord eemaldada puhta kasutamata spaatli 
või lusikaga, isegi kui tegemist on sama vangiga. 

� Ärge kunagi valage ümbervalatud aineid tagasi nende 
originaalmahutitesse. 

� Soovitatav on, et naha läbistamise protseduur ei viidaks läbi siis, kui 
opereerival vangil on haav, mida ei saa piisavalt kinni katta ning kui on 
tõenäosus, et see piirkond võib protseduuri käigus kokku puutuda vere 
või teiste kehaeritistega. 

7.3 Naha ettevalmistamine 
Enne naha läbistamise alustamist tuleks nahka puhastada sobiva 
antiseptikuga ning lasta sellel õhu käes kuivada. Sobivad antiseptilised 
lahused sisaldavad isopropüülalkoholi (70-80%) või vee- või alkoholipõhiseid 
joodiühendeid (1% joodi kaaluühikutes mahuühiku kohta). 

7.4 Puhastamine 
Puhastamine on mustuse füüsiline eemaldamine tarvikute pindadelt, pestes 
neid pesuvahendi ja sooja veega, et vähendada mikroorganismide arvu. 

Kõik tarvikud tuleb enne uuesti kasutamist puhastada. Puhastamine vähendab 
oluliselt musta eseme mikroobilist koormust. Oluline on puhastada enne 
desinfitseerimist või steriliseerimist, et eemaldada kõik nähtavad orgaanilised 
ained ja muud jäägid. Orgaaniliste ainete, puhastusainete või muude ainete 
kuhjumine tarvikutele võib pärssida desinfitseerimis- või 
steriliseerimisprotsessi. 

Kõiki pindu tuleb põhjalikult ja regulaarselt puhastada ja loputada. Pindu tuleb 
puhastada kohe, kui nad määrduvad või kui neile loksub või pritsib vedelikke 
või kehaeritisi. Tõhus puhastamine tagab, et tarvikud ja pinnad oleksid palja 
silmaga vaadeldes puhtad ja vabad kõikidest jääkainetest. 
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 Tarvikute puhastamine 
Puhastamine hõlmab vee, puhastusvahendite ja –ainete kasutamist ning 
füüsilist või mehhaanilist tegevust. Enne puhastamist tuleks vaadata tootja 
poolt antud juhtnööre. 

Korralik puhastusprotsess hõlmab: 
� Tarvikute kohest asetamist piirkonda, mis on määratud ja kavandatud 

puhastamiseks 
� Tarvikute osadeks võtmist ning kõikide mitte taaskasutatavate osade 

äraviskamist 
� Tarvikute sooja vette ja puhastusvahendisse kastmist, et eemaldada 

nähtav mustus 
� Tarvikute hoidmist vee all ning nende õrna hõõrumist puhta harjaga 
� Tarvikute loputamist sooja või kuuma veega 
� Tarvikutel õhu käes kuivada laskmist või kuivatamist puhta ebemeid 

mitteajava riidega 
� Tarvikute hoiustamist kinnistes anumates või kohas, kus on tagatud 

nende säilimine puhaste, kuivade ja tolmuvabadena 

 Puhastustarvikute hooldamine 
Harju, töökindaid ja muid esemeid, mida kasutatakse tarvikute 
puhastamiseks, tuleb hoida puhtas ja kasutusvalmis olukorras. Kõiki 
puhastustarvikuid tuleks hoiustada puhaste ja kuivadena. Kahjustatud 
puhastustarvikud ei puhasta tõhusalt ning need võivad mikroorganisme 
edasi kanda tarvikutele ja teistele pindadele, mida puhastatakse. 

Puhastustarvikuid tuleks ka ise regulaarselt puhastada ning neid hoiustada 
puhaste ja kuivadena. 

7.5 Desinfitseerimine  
Desinfitseerimine on haigusi põhjustavate mikroorganismide, va 
bakteriaalsed spoorid, surmamine. 

Kõiki tarvikuid peab puhastama. Puhastamine on kriitiliseks sammuks 
mikroorganismide ohjamisel, sest mustus kaitseb mikroorganisme 
desinfitseerimise eest. Pärast tarvikute põhjalikku puhastamist 
desinfitseeritakse tarvikud termiliselt või keemiliselt (erinevaid protseduure 
on kirjeldatud selle peatüki alajaotuses 6.1). 

Desinfitseerimine vähendab veelgi enam seadmete ja pindade mikroobilist 
koormust, kuid see ei eemalda neid kõiki. Seetõttu tuleb kõiki tarvikuid, mis 
nahka läbistavad, mitte ainult desinfitseerida vaid ka steriliseerida. 

Desinfitseerimist võib kasutada kui hea tava tehnikat, et aidata kõrvaldada 
mikroorganisme. Desinfitseerimine ei ole tõhus, kui tarvikuid ei ole enne 
põhjalikult puhastatud, et eemaldada mustust. Kui tarvikud, mis ei ole 
mõeldud naha läbistamiseks, on nakatunud, peab neid põhjalikult 
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puhastama, enne kui neid uuesti kasutatakse. Ka see on hea käitumistava. 
Pärast desinfitseerimisprotsessi tuleks tarvikud jätta õhu kätte kuivama. Neid 
tuleks hoiustada puhtas, kuivas ja tolmuvabas keskkonnas.  

 
Paremuselt järgmine lahendus nõelte, värvianumate ja muude oluliste 
materjalide desinfitseerimisele on joodi- või alkoholilahuste kasutamine. (Seda 
protseduuri kirjeldatakse selle peatüki alajaotuses 6.1) 

7.6 Steriliseerimine „hädaolukordades” 
Tätoveerimisnõelu võib hädaolukordades steriliseerida, neid eelnevalt 
puhastades ja desinfitseerides ning seejärel ahju pannes (kõige õigem on neid 
ahju panna isevalmistatud alumiiniumkarbis). Temperatuur peab 20-30 minuti 
jooksul olema 200 C. Seda saab kasutada ainult juhul, kui nõeltel ei ole 
plastdetaile, mis kuumuse käes sulavad. 

7.7 Muud küsimused ja alternatiivid 
Pange tähele, et võivad tekkida alljärgnevad probleemid: 
� Kuidas saada lahti nõeltest? 
� Kuidas hoolitseda värskelt tehtud tätoveeringu eest? 
� Kuidas vältida meditsiinilisi probleeme, näiteks nagu kontaktdermatiiti, 

haavade põletikke? 
� Kuidas lahendada probleeme, mis on seotud keha eri osade (rind, keel, 

kõrvalest) augustamisega? 
 
Alternatiivselt võib toetada erinevate tätoveerimise vormide kasutamist. 
Itaalias (Veneetsias) proovis rühm vanglast väljaspool tegutsevaid HIV/AIDS 
narkoteenistusi propageerida hennat kui alternatiivi traditsioonilisele 
tätoveerimisele. Loomulikult on see erinev kultuur; tätoveeringud ei püsi kehal 
sama kaua (pigem kuid kui igavesti), kuid see on väärt, et seda proovida 
(vaadake Emilian/Kampwerth 1998) 

!Desinfitseerimine ei asenda puhastamist või steriliseerimist 
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3. MMMMEETODID JA KORRALDUSEETODID JA KORRALDUSEETODID JA KORRALDUSEETODID JA KORRALDUS        

1 RISKIDE VÄHENDAMISE STRATEEGIAD VANGLATES – MIKS JA 

KUIDAS?  

Selge on see, et vanglakeskkonda sobivaid strateegiaid tuleb arendada, 
selleks et tegeleda probleemidega, näiteks nagu süstitavate uimastite 
tarvitamine, kaitsmata seksuaalkontaktid ja mittesteriilsete vahenditega 
tätoveerimine, teadmatus viirusliku hepatiidi ning HIV/AIDS-i edasikandumise ja 
narkosõltuvuse dünaamika osas.  

Piiratud võimalused vanglates nõuavad loovust ja mittetraditsioonilise 
lahendusi. Tuleb kaaluda ‚paremuselt teisi’ või ‚parem kui mitte midagi’ 
strateegiaid, mis on nendele probleemidele mõjusalt pragmaatilisteks 
lahendusteks . Vahel saab järgida vanglas kehtestatud reegleid ja 
olemasolevaid traditsioone. Näiteks teame, et kui on soovitakse narkootikume 
süstida ning kõikidel asjaosalistel ole süstalt, siis peavad vangid mõnedes 
vanglates kinni reeglist, et HIV positiivne vang süstib kõige viimasena. Teiseks 
näiteks on see, et kasutatud süstal puhastatakse lihtsalt nii, et sellesse 
tõmmatakse mõned korrad külma vett, kuna puuduvad mõjusad vahendid 
termiliseks või keemilise desinfitseerimiseks. Vähendamaks terviseriske, 
kalduvad vangid ise välja töötama riskide hindamise viise, mis vahel põhinevad 
kaugeltki mitte teaduslikult tõestatud faktidel. Näiteks, eluohtlikke vigu võib 
tekkida siis, kui vangid valivad partnereid, kellega nõela jagada, vaadates neile 
silma, selleks et proovida aru saada, kas partner on nakatunud hepatiiti või 
mitte.  Usaldus mängib vangide hulgas ning nende kultuuris ja hierarhias 
tähtsat rolli. Need riskide vähendamise katsed võivad olla riskide 
vähendamisega seotud tegevuste, näiteks arutelud narkootikumide tarvitamise, 
vanglatingimuste ja viirusnakkuste leviku teemadel, alguspunktiks. Riskide 
vähendamine peaks hõlmama sihtrühmade olemasolevaid teadmisi ja 
kogemusi: uimastitarvitajad teavad juba enne sageli rohkem kui ükskõik milline 
väljastpoolt tulev koolitaja ning personal on juba välja kujundanud oma 
strateegiad, kuidas joobes vangidega toime tulla. See alguspunkt peaks olema 
edasiste arutelude aluseks.  

Töötades välja infomaterjale riskide vähendamise kohta vanglates, tuleb 
meeles pidada vanglakeskkonna eripärasid. Meditsiiniline personal vajab 
teistsugust informatsiooni kui vanglavalvurid (vanglaametnikud). Vangidel on 
oma eriline taustsüsteem, ajalugu, subkultuur ja keel. Ühiskonnas olevatele 
sihtrühmadele välja töötatud ennetusmaterjale ei saa lihtsalt niisama 
vanglakeskkonda üle tuua. Asjakohased sihtrühmad vajavad versioone, mis on 
kohandatud vanglakeskkonda sobivaiks. Seetõttu on vajalik saada kõikidelt 
asjassepuutuvatelt sihtrühmadelt käest sisendinformatsiooni. Seda 
informatsiooni saab koguda intervjuude või fookusgrupi arutelude käigus. 
Esialgseid versioone ja kujundust ning ülesehitust tuleb katsetada ja nendele 
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tuleb saavutada heakskiit. Maailma Tervishoiuorganisatsioon väidab, et: „on 
oluline aru saada sellest, et igasugust vanglakeskkonda mõjutavad tugevalt 
nii vangla personal kui ka vangid. Mõlemad rühmad peaksid seetõttu 
aktiivselt osalema tõhusate ennetusmeetmete arendamises ja juurutamises, 
asjakohase informatsiooni levitamises…” (WHO 1993)  

Võtmeisikute võrgustiku arendamine võib osutuda kasulikuks strateegiaks. 
See võib pakkuda väärtuslikku taustatuge. Võtmeisikuid tuleks valida 
lähtuvalt nende rollist erinevates võrgustikes (näiteks narkootikume 
tarvitavatele vangidele mõeldud teenused). Nende ülesandeks on vanglas 
riskide vähendamise lahenduse moodulite arendamise ja rakendamise käigus 
pakkuda olulist informatsiooni olukorra kohta nende tööpiirkonnas (erinõuded, 
kus tegevusi organiseerida, partnerorganisatsioonide määratlemine, kellega 
koostööd teha, võtmeisikute kindlaksmääramine jne).  

Paljudes Euroopa riikides hõlmatakse narkootikume tarvitavate vangidega 
tegelemisse ühiskonna narkoteenistuste meeskondi. AIDS-i projekte või muid 
terviseteenistusi. Mõnes vanglas on isegi kohapealne narkoprobleemidega 
tegelev nõustamiskomitee. Vahel hõlmatakse vanglate terviseedendamise ja 
riskide vähendamise programmidesse ühiskonna sotsiaal- ja 
tervishoiutöötajaid. Vastupidiselt vanglapersonalile usaldavad ja 
aktsepteerivad vangid neid töötajaid rohkem, kuna nad ei ole vanglasüsteemi 
osa. Mõnedes riikides on nendel ‚asjasse mittepühendatutel’ isegi ülesanne 
säilitada konfidentsiaalsust ja õigus keelduda tunnistuste andmisest. Veelgi 
enam, neil on tavaliselt palju väärtuslikke kogemusi, näiteks erinevate 
pakutavate teenuste sisu ja nõudmiste kohta. Nad võivad anda vangidele 
informatsiooni vanglates ja väljaspool vanglat pakutavate teenuste kohta. 
Samuti võivad nad kaasa aidata narkootikume tarvitavate vangide 
motiveerimisprotsessile, et aidata neil jagu saada uimastitarvitamisest, 
näiteks registreerides neid vanglates või ühiskonnas toimuvatesse 
teraapiaprogrammidesse. Samuti võivad nad olulist rolli mängida ka 
ennetusega ning riskide vähendamisega seotud sõnumite edastamisel. 
Ühiskondlike teenistuste personali kaasamine aitab kaasa raviahela 
arendamisele, ühendades ühiskonnas toimuva ennetuse ja ravi vanglates 
toimuva ennetuse ja raviga. Seega soodustab nende inimeste kaasamine 
tavaliselt tervishoiu järjepidevust, vältides pakutavate teenuste raames 
ebaefektiivseid sekkumisi. See rõhutab seost vangla ja ühiskonna vahel ning 
propageerib vangla ühiskonnale orienteerituse eeliseid ja vajadust.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et vanglas riskide vähendamise meetmete 
väljatöötamisel peaksid valitud strateegiad keskenduma konkreetsetele 
vajadustele ja arusaamadele, müütidele ning sihtrühmade elu- ja 
töötingimustele. Väljaspool vanglat edukalt rakendatud strateegiaid ei pruugi 
olla võimalik ilma kohandamiseta vanglates rakendada.  
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Järgnevalt teeme vahet kolme olulisema vanglates riskide vähendamise 
lähenemise vahel:  

� Individuaalne lähenemine, mille eesmärgiks on vangide isikliku käitumise 
muutmine, st individuaalne nõustamine (vaadake 6)  

� Rühmale suunatud lähenemine, mille eesmärgiks on isikliku käitumise 
muutmine, teadmiste ja oskuste saamine ning hoiakute muutmine – nii 
vangide kui vangla personali puhul, peamiselt koolitusseminaride abil (7 ja 
8)  

� teenused ja toetavad meetmed; teenuste all mõtleme kondoomide, kloori 
või isegi süstalde (9) jagamist. toetavateks meetmeteks võivad olla 
vangidele mõeldud ajalehe, ajakirja või infomaterjalide väljaandmine ja 
levitamine (10).  

 
Siiski, enne kui on võimalik tõstatada turvalisema käitumise teemat, tuleb 

esmalt jõuda vanglates narkootikume tarvitavate vangideni ning luua nendega 
kontakt. See kõlab lihtsamana, kui see sageli tegelikkuses on. Seetõttu 
tegeleme selle teemaga eraldi (5). Üks põhiprobleem vanglas 
uimastitarvitajateni jõudmisel on see, et nad peavad ennast ühel või teisel viisil 
‚välja’ andma kui endised või praegused uimastitarvitajad ja seda 
institutsioonis, mis üldiselt rakendab rangeid sanktsioone sellisele käitumisele 
(privileegide kaotamise teel, jne).  

Kõiki kolme lähenemist tutvustatakse üksikasjalisemalt allpool.  
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2 PROBLEEMID RISKIDE VÄHENDAMISE MEETODITE ÜLETOOMISEGA 

VANGLAKESKKONDA  

Riskide vähendamise strateegiaid, mida tavaliselt väljaspool vanglaid 
kasutatakse, peetakse vanglas sageli narkootikumidega varustamise 
vähendamiseks suunatud meetmeid õõnestavateks. Ühelt poolt illegaalsete 
narkootikumide hügieenilise tarvitamise (klooritamise ja süstalde/nõeltega 
varustamise abil) toetamine ja siis teiselt poolt nende konfiskeerimine, kui 
need avalikuks tulevad, on omavahel põhimõttelises vastuolus. Riskide 
vähendamise strateegiaid peetakse üldiselt väljekutseks uimastivaba 
orientatsiooniga vanglapoliitikale ning seda võivad mõned pidada 
narkootikumide tarvitamisega seotud riskide mitte piisavalt tõsiselt võtmiseks.  

Nendele riskidele keskenduvad riskide vähendamise strateegiad, mida 
tuleks pidada narkootikumivaba keskkonna saavutamise meetmete 
täiendavaks strateegiaks. Narkootikumide tarvitamist ennast tuleks vältida, aga 
kui see esineb – mis tundub paika pidavat enamiku vanglate puhul – siis tuleks 
vältida pöördumatut kahju, mida see tekitab tarvitajate, teiste kaasvangide, 
vangla personali ning ühiskonnas elavate partnerite ja perekondade tervisele. 
Vangid ei tohiks vanglast lahkuda suuremate terviseprobleemidega, kui need, 
mis olid neil vanglasse tulekul. Seda seisukohta toetab selgelt Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon (WHO 1993).  

Lisaks, enamik narkootikume tarvitavatest vangidest püüavad peita oma 
uimastitarvitamist, selleks et vältida privileegide kaotamist (näiteks koju 
puhkusele minek, eristamine, kõrgem kontrollitase, külastuste sagedus jne) või 
sattumist intensiivse kontrolli objektiks, näiteks nagu inimeste läbiotsimist (nii 
neid ennast kui ka nende külalisi), kambrite läbiotsimisi, diskrimineerimist 
narkootikume mittetarvitavate vangide poolt (nakkushaiguste edasikandumise 
hirmu tõttu) jne.  

See taust teeb vanglavõimudele keeruliseks vanglas adekvaatselt 
uimastitarvitamisega seotud terviseriskidega võidelda. Anonüümsuse ja 
konfidentsiaalsuse puudumise tõttu võib sihtrühmaga sellel teemal isegi 
kontakti loomine probleeme tekitada.  

Teised probleemid on:  

� Takistused seksist, narkootikumidest ja nakkushaigustest rääkimisel.  
� Konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse puudumine, kui räägitakse 

avameelselt narkootikumide tarvitamise ja seksi teemadel.  
� Sooga seotud tabud (meestel seksimine meestega, kes ei ole 

homoseksualistid).  
� Arsti ja meditsiinilise osakonna teadmiste ja staatuse kasutamine. 
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� Vanglas/väljaspool vanglat: inimeste integreerimine ühiskonnast  
� Eneseabirühmad või eneseabiorganisatsioonid?  
� Kõiki saadud teadmisi ei pea rakendama ainult vanglas viibimise ajal.  
� Pidades silmas vangla eritingimusi: ülerahvastatus, infrastruktuur, 

‚tervislikud vanglad’, kommunikatsiooni ja koostöö struktuurid? 
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3 ORGANISATSIOONILISED ASPEKTID  

Vanglas riskide vähendamisele suunatud tegevuste eesmärk on saavutada 
tasakaalustatud lähenemine tervishoiuga seotud küsimustele, mis puudutavad 
narkosõltuvuses vange ning vanglapersonali terviseriske. Seega tuleb riskide 
vähendamisega seotud tegevuste korraldamist hoolikalt ette valmistada. 
Sellele ülesandele tuleks läheneda alljärgnevate sammude abil:  

� Vajaduste hindamine  
� Prioriteetide ja eesmärkide seadmine  
� Sihtrühma(de) määratlemine  
� Lähenemise valik  
� Hindamine   

3.1 Vajaduste hindamine / informatsiooni kogumine  
Lähtekohaks on vajaduste hindamine, mis peaks põhinema üldisel 
arusaamisel eesmärkidest ja sihtrühma(de)st. Seega on esimeseks sammuks 
informatsiooni kogumine alljärgnevate teemade kohta:  

� Mis on vangide vajadused/probleemid seoses terviseriskidega?  
� Mis on vanglapersonali vajadused/probleemid seoses terviseriskidega?  
� Millised teenused on kättesaadavad?  
� Kuidas need teenused toimivad? (kvaliteet, kättesaadavus jne)  
� Millised teenused on puudu?  
See informatsioon on vajalik selleks, et kontrollida kõiki eelnevalt tehtud 
oletusi. See loob ka aluse prioriteetide seadmiseks eesmärkide ja 
sihtrühma(de) määratlemisel.  

Selle protsessi olulised sammud on:  

� Kirjaliku informatsiooni kogumine ja lugemine:  
� sihtrühma(de) kohta kättesaadav statistiline informatsioon (vanus, sugu, 

etniline taust, terviseriskid, millega kokku puututakse, teadlikkus, 
teadmised jne).  

� Uuringud vanglas olevate uimastitarvitajate kohta.  
� Vangla ja ühiskondlike teenistuste aruanded (uimastitarvitajate tüübid ja 

arv, informatsioon kättesaadavate terviseteenuste kohta, informatsioon 
terviseprobleemide kohta jne):  

� Võtmeisikute määratlemine (vangla ja ühiskondlike teenistuste personal, 
uimastitarvitajad) ning nendelt informatsiooni kogumine.  

� Informatsiooni, mis analüüsib olukorda (millal, kus ja milliseid 
narkootikume tarvitatakse, milliste tervise probleemide ja turvariskidega 
vangid ja vanglapersonal kokku puutuvad jne) saamine vanglatest.  
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Tasub meeles pidada, et kõikidel nendel allikatel on loomulikult oma 
piirangud ja eelarvamused. Seega on oluline kontrollida ja võrrelda 
informatsiooni, et saada olukorrast suhteliselt täpne pilt.  

Informatsiooni kogumisel on kasulik alustada umbkaudse plaani 
koostamisest:  

� Millised andmed on asjakohased? (näiteks kui palju uimastitarvitajatest 
on HIV positiivsed, palju neist süstivad, palju on kodutuid jne)  

� Kust neid andmeid leida? (millistest organisatsioonidest, tänavalt jne)  
� Kes sellist informatsiooni kogub?  

3.2 Prioriteetide ja eesmärkide seadmine  
Siis tuleb lähteinformatsiooni põhjal formuleerida riskide vähendamisele 
suunatud tegevuste prioriteedid.  Esmalt peab olema selge, mida nende 
tegevuste abil saavutada soovitakse. Sellise projekti eesmärkide 
selgekstegemine on oluline mitmel põhjusel, näiteks  

� Et luua kaasatud inimestele (nii personalile kui vangidele) ühine 
lähtekoht   

� Et selgitada ‚väljaspool’ olevale maailmale, mida te saavutada soovite. 
See ei ole oluline mitte ainult sellepärast, et veenda poliitikakujundajaid 
rahalise toetuse hädavajalikkuses, vaid ka suhtekorralduslikel 
eesmärkidel.  

� Et luua standard, mille abil te saate tulemusi mõõta. See ei ole oluline 
ainult sellepärast, et te peate tõendama oma töö tulemusi väljaspool 
olevatele jõududel, nagu poliitikakujundajad, rahastavad 
organisatsioonid jne. Samamoodi on oluline, et teie enda organisatsioon 
mõistaks selgelt ükskõik millise töö tulemusi. See loob baasi, mis annab 
võimaluse õppida oma edusammudest ja vigadest ning sellest 
tulenevalt saate täiustada ka oma lähenemist.  
 
Seega peaksid eesmärgid olema nutikad (SMART), st:  
� Üksikasjalikud (specific), kirjeldades nii täpselt kui võimalik, mida te 

soovite nende tegevuste abil saavutada. Üldised eesmärgid, 
näiteks nagu riskikäitumise vähendamine elanikkonna sihtrühmas, 
ei ole piisavad.  

� Mõõdetavad (measurable), võimaldades lõpphinnangu andmist, 
kas te olete saavutanud eesmärgi, mida te soovisite saavutada.  
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� Vastuvõetavad (acceptable) nii vangidele kui ka vangla juhtkonnale 
ning personalile (kõik, kes on asjaga seotud, peaksid olema 
täielikult informeeritud teie töö eesmärkidest ja sisust, muidu võib 
see tekitada kahtlusi või seda võidakse tajuda ähvardavana).  

� Realistlikud (realistic), see tähendab, et need peaksid olema 
saavutatavad. Oluline on siinkohal seada prioriteedid (millised 
eesmärgid on kõige olulisemad ja millised on vähem olulised) ning 
saada pilt sellest, mida on realistlikult võimalik saavutada tegelikus 
olukorras Ei ole mõtet näiteks deklareerida, et tegevuste 
eesmärgiks on kõikide vangide muutmine narkovabadeks.  

� Tähtajaga piiritletud (time specific), see tähendab, et te peaksite 
koostama plaani, mis näitab kui palju võtab nende eesmärkide 
täitmine aega.  

   
Riskide vähendamisega seotud tegevused võiksid vanglates olla suunatud 
näiteks:  
� Vangla personali ja vangide teadmise tõstmine infektsiooniriski ja 

turvalisema käitumise kohta (seda võib mõõta, kasutades järgmises 
peatükis olevat informatsiooni sõnumi sisu kohta).  

� suurenev üldine teadlikkus narkootikume tarvitavas kogukonnas 
(vigastuste ravimine, toitumine jne).  

� Vangla personali ja vangide sotsiaalsete normide, suhtumise ja 
käitumise muutmine.  

3.3 Sihtrühma(de) määratlemine  
Sihtrühma(de) valimine on tihedalt seotud projekti eesmärkide püstitamisega. 
Sihtrühma(de) valik võib põhineda  

� Probleemvaldkonna prioriteetidel, näiteks epideemilise profiili alusel  
� Olemasolevate ennetusprogrammide ulatuspiiride ja/või  
� pragmaatilistel kriteeriumite kindlaksmääramisel  
 
Probleemvaldkonna sees olevad prioriteedid  
Riskide vähendamiseks suunatud tegevuste vallas seatakse tavaliselt 
prioriteetideks sihtrühma(ad), kellel on kõrge terviseriskide esinemissagedus, 
nii vangla personali kui vangide hulgas. Seega võib epideemiline profiil olla 
väga kasulik. Selleks et määrata prioriteete, peate koguma informatsiooni 
epideemia praeguse olukorra kohta (näiteks hinnang selle kohta, kui paljud 
uimastitarvitajatest on HIV positiivsed või on juba AIDS-i haigestunud) ning 
eeldatava arengu kohta tulevikus. Selle informatsiooni saamiseks võib 
kasutada erinevaid allikaid, näiteks nagu:  

� Erinevate serostaatuste esinemissageduse alased uuringud  
� HIV-i nõustamis- ja testimisprogrammid. 
� AIDS teenuste programmid  
� Teadmiste, hoiakute, uskumuste ja käitumise uuringud  
� Vanglate meditsiiniteenistused jne.  
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Olemasolevate teenuste ulatuse piirid  
Koos epideemilise profiiliga võib koguda andmeid ka selle kohta, milliste 
vangide või rühmadeni ei suudeta praeguste riskide vähendamise 
tegevustega edukalt jõuda. Et olla täpsem, võivad need olla:  

� Vangid, kelleni ei jõuta riskide vähendamisele suunatud tegevustega 
sõna otseses mõttes, näiteks sellepärast, et peamine osa HIV/AIDS-i 
ennetusmeetmetest on mõeldud uimastitarvitajatele või on suunatud 
rohkem või vähem ainult opiaatide sõltuvusega süstijatele. Seega ilma 
sõltuvuseta, niinimetatud vabal ajal uimastitarvitajad – inimesed, kes 
tarvitavad või süstivad muid aineid peale opiaatide, või inimesed, kes 
alustavad või eksperimenteerivad süstimise või teist tüüpi 
narkootikumidega – on rohkem või vähem süstemaatiliselt tähelepanuta 
jäetud. Teised rühmad, kellest kiputakse vahel mööda vaatama, on 
naised, homoseksuaalid ja rahvusvähemused.  

� Vangid, kellel on informatsiooni HIV/AIDS-i, ohutuma tarvitamise ja 
turvalisema seksi kohta, kuid kes ei tundu olevat saavutanud piisavaid 
tulemusi. See võib olla:  
� Puuduliku või ebapiisava informatsiooni tõttu  
� Puuduliku lähenemise tõttu, näiteks informatsiooni kogumine 

metadooni manustamise hindamise ajal  
� Tarvitajatepoolsete tegurite või probleemide tõttu, näiteks nagu 

usaldamatusetunne, motivatsioonipuudus, negatiivne suhtumine, 
sotsiaalsed normid, puuduvad vahendid jne.  

 
Pragmaatilised kriteeriumid 
Kogemused riski vähendavate tegevustega vanglas on näidanud, et 
pragmaatilised kaalutlused võivad olla sihtrühma(de) valikul väga kasulikud. 
Reeglina peaksite kaaluma alustamist vanglapersonali informeerimisest, 
kuna nende tuge on vaja edukaks tööks narkootikume tarvitavate vangidega.  

3.4 Lähenemise valik  
Paljude riskide vähendamisega seotud tegevuste hulgas domineerivad 
üldiselt vanglas praegu teatud lähenemised. Nagu eespool ütlesime, teeme 
selles peatükis vahet kolme peamise vanglas riskide vähendamisele 
suunatud lähenemise vahel:  

� Individuaalne lähenemine (individuaalne nõustamine)  
� Grupile keskenduv lähenemine (koolitusseminarid)  
� Teenused ja toetavad meetmed 
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Lähenemise valik sõltub tervest reast erinevatest asjaoludest, näiteks nagu:  

� Sihtrühma(ad): näiteks kui te olete keskendunud vangla personalile või 
vangidele või proovite kaasata uusi inimesi riske vähendavatesse 
tegevustesse, siis tuleks eelistada individuaalset lähenemist. Või kui teie 
tegevus on suunatud inimestele, kes ei ole veel kaasatud, siis võiks 
seminar olla sobilik valik.  

 
� Eesmärgid: mis on kõige parem viis teie eesmärkide saavutamiseks? 

Näiteks, kui peaeesmärgiks on lumepalliefekt, siis võiks narkootikume 
tarvitavatele vangidele mõeldud koolitusseminar (näiteks ‚kuidas 
mõjusalt sõnumit edasi anda’) olla väga kasulik.  

 
� Olukorra, milles te töötate, eripära: taaskord mängivad olulist rolli 

pragmaatilised kaalutlused.  Millised lähenemised on vastuvõetavad 
kriminaalkohtusüsteemile, vangla juhtkonnale ja personalile?  

 
� Olemasolevad inimressursid, uimastitarvitajate ja/või kaasatud 

professionaalide kvalifikatsioonid ning professionaalse abi kättesaadavus 
on otsustavateks teguriteks, kui te otsustate, mida teha.  

 
� Olemasolevad ressursid: need on eriti olulised, kui ei ole piisavalt raha, 

selleks et teha nii välitööd ja koolitusseminare. Kuna võrdsete poolt 
tehtavat välitööd peetakse tavaliselt vähem kalliks ning aeganõudvaks 
(tänu professionaalide piiratud kaasamisele) kui treeningseminaride 
korraldamist, tehakse pragmaatilistel kaalutlustel sageli otsus välitöö 
kasuks.  

3.5 Ettevalmistavad tegevused  
Tegevuste ettevalmistamisel tuleks kaaluda alljärgnevaid asjaolusid:  

� Enne muid tegevusi on ülioluline saada luba vanglaülemalt ja kõikidelt 
rahvuslikelt või piirkondlikelt kriminaalkohtuasutustelt. Nende inimestega 
tuleks piisavalt varakult konsulteerida kavandatavate tegevuste osas, 
paludes neil oma arvamust avaldada ning anda oma panus plaanidesse. 
Nende kaasamine tegevuste planeerimisse on vajalik selleks, et neid nii 
veenda kui ka tagada nende pühendumist. Kasulik strateegia võiks olla:  
� Määratleda inimesed, kelle poole te peate pöörduma  
� Saata nendele inimestele informatsiooni terviseprobleemide ulatuse 

ja määra kohta, teie ja teie organisatsiooni plaanide kohta riske 
vähendavate tegevuste osas, kinnitades kaaskirjas, et te vajate 
nende toetust ning et te soovite nendega oma plaane arutada, ning 
lõpuks informeerides neid, et te helistate neile kohtumise 
kokkuleppimiseks.   

� Leppida telefoni teel kokku isiklik kohtumine,  
� Arutada sellele kohtumisel plaane, proovides veenda neid koostööd 

tegema.  
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� Üheks esimeseks saammuks võiks olla ka sellel teemal seminari või 
koosoleku korraldamine, kus esinevad ka valitsuse või valitsusvaheliste 
organisatsioonide (näiteks WHO) esindajad ning kuhu kutsutakse 
vanglaülemad ja kriminaalkohtuasjatundjad.  

 
� Nagu juba öeldud, vangla personali toetus ja pühendumine on oluliseks 

eeltingimuseks. Taaskord võib seminar olla sobiv formaat nii vangidele 
kui vangla personalile informatsiooni jagamiseks riskide vähendamise 
tegevuste kohta, nii selleks, et anda informatsiooni oma plaanide kohta 
ning kui ka vahendiks inimeste kaasamisel arutellu, kuidas vähendada 
riske nende vanglas – samas arvestades konkreetse vangla eripära. 

 
� Vangla teenistuste ja ühiskondlike tervise- (narko) teenistuste vahelise 

koostöö olulisusele riski vähendavate teenuste arendamisel tuleks 
pöörata hoolikat tähelepanu. Viimatinimetatud organisatsioonide 
kogemuste ja toetuse kasutamine on osutunud paljudes riikides väga 
tõhusaks. Need organisatsioonid saavad aidata kaasa vangla personali 
ja vangide teadmiste ja oskuste tõstmisele selliste teemade puhul nagu 
infektsiooniriskid ja kuidas neid vältida. Nende teenistuste kasutamine 
on ka tõhus, sest see aitab vältida seda, et vangla personal peaks 
hakkama ‚uuesti ratast leiutama’. Ja lõpuks, selline koostöö võib kaasa 
aidata ka terviseteenistuste vahelise töö paremale koordineerimisele, 
hõlbustades ravi järjepidevust, kui uimastitarvitajad lähevad vanglasse 
ning kui nad sealt lahkudes jälle ühiskondlikesse terviseteenistusse 
tagasi pöörduvad.  

 
� Ühiskondlikele teenistustele teie poolt kavandatud tegevuste kohta 

informatsiooni jagamist võib pidada esimeseks sammuks nendega 
koostöö arendamisel. Selles etapis saab teha ettepanekuid koostöö 
viiside kohta. Ka sellist tüüpi projekti alustamisel võib seminar, kuhu on 
kaasatud vanglate ja ühiskondlike teenistuste esindajad, olla õigeks 
valikuks, sest see hõlbustab diskussiooni vangla ja ühiskondlike 
teenistuste vahel.  

 
Ühiskondlike teenistuste panus vanglas riski vähendavate tegevuste 
arendamisse võib olla väga mitmesugune. Mõned organisatsioonid saavad 
pakkuda professionaalset toetust, näiteks töömeetodite arendamist, kaasatud 
vanglapersonali koolitamist ja järelevalvet jne. Teiste organisatsioonide puhul 
võivad sobivamaks koostöövormiks olla konsultatsioonid teemadel nagu 
poliitikate täpsustamine ja eriarsti või erialaspetsiaisti konsultatsioonile 
suunamise süsteemi loomine. Nende konsultatsioonide puhul ei tohiks 
piirduda formaalse tasandiga – töötajatevahelised mitteametlikud vestlused 
võivad olla nii väärtuslikud kui ka tõhusad. Selle protsessi abil saab kohalikku 
võrgustikku arendada ja säilitada.  
 
� Vangla administratsiooni ning ühiskondliku terviseteenistuse vaheline 

tööjaotus tuleb täpselt kokku leppida, määratledes ülesanded ning 
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jagades need erinevate kaasatud organisatsioonide ja inimeste vahel. 
Tuleb aktsepteerida vanglates olevaid eritingimusi, st tuleb aktsepteerida 
otsuste vastuvõtmise korda ning vanglasüsteemi sisest 
kommunikatsiooni ja koostööd.  Erinevatel riikide ja piirkondade vahel 
võivad olla märkimisväärsed erinevused. Igal vanglal on oma poliitika, 
oma vangid ning oma viis, kuidas väljaspool olevate narko- ja AIDS-i 
teenistustega suheldakse ja koostööd tehakse. Vangide ning ka vangla 
töötajate konkreetsete vajaduste rahuldamiseks on vaja teha hoolikat 
ettevalmistustööd.  

 
� Tänu sellele, et narkootikumide tarvitamine, seks ja tätoveerimine on 

vanglates keelatud, soovivad vangid jääda anonüümseks ning tekib 
vajadus kaitsta nende privaatsust. See võib olla oluliseks takistuseks 
vanglas riskide vähendamisele suunatud tegevuste korraldamisel. 
Inimesed võivad vältida narkootikumide tarvitamise omaks võtmist või 
isegi huvi üles näitamist turvalisema tarvitamise vastu, sest nad 
kardavad, et neid hakatakse teistmoodi kohtlema. Need hirmud on väga 
erinevad, alates sellest, et vangid pelgavad, et vangivalvurid hakkavad 
neid pidama aktiivseteks uimastitarvitajateks ning neid hakatakse 
intensiivsemalt kontrollima, näiteks kambrite ja külastajate läbiotsimine, 
tihedamad uriinianalüüsid ning privileegide, näiteks koju puhkusele 
mineku, kaotamine - asjad, mis on vangide igapäevaelus kõik väga 
olulised. See on probleemiks eriti nendele vangidele, kes on seni 
suutnud edukalt oma narkootikumide tarvitamist varjata. Nende vangide 
puhul võrdub osalemine riskide vähendamise seminaridel 
väljaütlemisega, et nad on uimastitarvitajad. Nende huvid võivad erineda 
nende vangide huvist, kes usuvad, et neil ei ole midagi kaotada ja kelle 
uimastitarvitamist teavad kõik. 

 
Vanglas avalikult narkootikumidest, narkootikumide tarvitamisest ja riskide 
vähendamisest rääkimist võivad osad vanglatöötajad tõlgendada kui 
narkootikumide veeni süstimisega seotud probleemide mitte tõsiselt võtmist. 
Siiski saab seda kasutada lähtekohana nende probleemide põhjalikumaks 
arutlemiseks.  

Samuti privaatsusega seotud teiseks probleemiks võib olla see, et huvi 
näitamist osalemise vastu turvalisema seksi teemalisel seminaril võivad teised 
(meessoost) kaasvangid tõlgendada kui märki sellest, et vangil on kas 
seksuaalsed probleemid või ta on homoseksuaal. Valmisolek osaleda 
turvalisema tarvitamise/seksi programmis näitab alati seda, kui usalduslik on 
konkreetses karistussüsteemis valitsev õhkkond, milline on poliitika ja 
aktsepteerimise tase.  
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� Kindlasti tasub ka kaaluda viise, kuidas tutvustada ja arutada vanglas 
riske vähendavaid tegevusi teiste asjakohaste organisatsioonide ja 
üldsusega. Seda tuleks teha vangla ja kriminaalkohtuametnike 
nõusolekul ja nendega koostöös. Teiste organisatsioonide all mõtleme 
mitte ainult narko- ja HIV/AIDS-i teenistusi, vaid ka üldisi sotsiaal- ja 
meditsiiniteenistusi, poliitikuid, poliitikakujundajaid, politseid ning 
kriminaalkohtu ametnikke. See võib olla üheks võimaluseks saavutada 
‚ühel lainel’ olekut ning koostööd.  

 
� Suhtekorralduslikult võiks üks võimalikke strateegiaid olla alljärgnev:  

� Alustage sellest, et te kaalute, kas kõige rohkem asjassepuutuvate 
organisatsioonide esindajad tuleks informeerida juba enne tegeliku 
tegevuse alustamist. Informatsiooni kogumine kohaliku ja 
piirkondliku eripära kohta annab teile teavet, milliste 
organisatsioonidega tuleks ühendust võtta. Üldiselt on 
mitteametlikud isiklikud vestlused tõhusamad kui kirjaliku 
informatsiooni saatmine. Esimese kohtumise käigus saate te 
selgitada ja arutada tegevuste eesmärke ja teie poolt valitud 
tegevuslahendust. Lisaks saab sellel kohtumisel teha esmaseid 
plaane teenuse kohandamiseks.  

� Vahetult enne tegevustega alustamist võiksid kõik asjakohased 
organisatsioonid saada kirja, mis sisaldab piisavalt informatsiooni 
projekti, selle eesmärkide, kasutatava lähenemisviisi, 
alguskuupäeva, kontaktisikute jne kohta.  

� Algusfaasis võib korraldada nende organisatsioonide 
meeskondadega täiendavaid koosolekuid, selleks et informeerida 
nende töötajaid täpsemalt oma tegevustest. 

 
� Avalikkuse teavitamine tähendab tavaliselt meedia informeerimist. 

Sarnaselt narko- ja AIDS-i teenistustele võite meediale saata üldise 
pressiteate. Lisaks võite korraldada ka pressikonverentsi. See näitab 
korraga nii meediale kui ka avalikkusele, et teil ei ole midagi varjata, 
ning rahuldab nende uudishimu selle kohta, millised võiksid välja näha 
riski vähendavad tegevused. Ning lõpuks, kui teil on kontakte 
konkreetsete meediaesindajatega, kelle puhul te teate oma 
kogemusest, et nad tunnevad suhtuvad positiivselt seda tüüpi 
initsiatiivide vastu, tuleks neile pakkuda võimalust eksklusiivintervjuuks 
või –looks.   

 
Mõnel juhul võib osutuda õigeks plaane kohe alguses mitte avalikustada. 
Vahel on väga häid põhjusi, miks enne projekti avalikustamist esmalt 
alustada tegevustega ning alles siis esitleda nende tulemusi. Eriti peab see 
paika siis, kui teie tegevused kohtavad tõenäoliselt teatud vastuseisu.  

Siiski sisaldab tegevuste mitteavalikustamine riski kaotada kontrolli 
informatsiooniprotsessi üle. Suurte probleemide põhjustamiseks piisab vaid 
ühestainsast ebatäpsest või negatiivsest ajaleheartiklist, mis põhineb kas 
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kuulujuttudel või kaudsel informatsioonil. Kui selline asi on juhtunud, siis on 
väära pildi korrigeerimine eranditult alati väga keeruline. Veelgi enam, kui te 
vabatahtlikult avalikkust ei teavita, siis võib jääda mulje, et teil on midagi 
varjata. Iga juhuslik avastus võib samahästi kaasa tuua negatiivse avaliku 
tähelepanu.  

� Erinevatel tasemetel tehtav suhtekorraldus võib olla väga oluline ka 
projekti hilisematel etappidel. Kaaluge, kas tasub meediale ja teistele 
asjakohastele organisatsioonidele anda regulaarselt informatsiooni 
projekti tegevuste kohta. Seda saab teha näiteks aastaaruannete abil, 
kuid ka muude projekti kohta uudiste levitamise strateegiate abil. 
Uudised selles kontekstis võivad tähendada seminari korraldamist 
teemal, kuidas võivad vanglas levivad nakkushaigused mõjutada rahva 
tervist või uue tegevuse alustamist, uute inimeste kohalemääramist, uusi 
koostöökokkuleppeid organisatsioonidega jne.  

 
� Kõige selle käigus peaksite te hoolitsema projekti tegevuste positiivse 

maine loomise ja säilitamise eest. Avaliku heakskiidu saavutamine võib 
olla ülioluline toetuse saamise viis. Selle hõlbustamiseks on tavaliselt 
väga tõhus omada kontakte ühe või kahe ajakirjanikuga, kes teie 
tegevust toetavad. See võib aidata mitte ainult võimalike konfliktide 
puhul, vaid see võib pakkuda võimalust regulaarse meediakatte 
saamiseks teie tegevustele. Seda tüüpi meediakate võib olla kasulik 
avalikkuse veenmisel teie töö väärtuses.  

 
� Lisaks sisemisele hindamise vajadusele, mis on vajalik tegevuste 

kohandamiseks ja täiendamiseks (vaadake altpoolt), tuleb ka ülejäänud 
maailmale tõendada (poliitikud, teised organisatsioonid jne), et riskide 
vähendamise tegevused mõjutavad sihtrühmi ka tegelikult väga 
positiivselt. Kavandades hindamisstrateegiaid nii sisestel kui välistel 
eesmärkidel, on teil otstarbekas otsida professionaalset abi, eriti kui 
hindamine on mõeldud kasutamiseks väljaspool. See peab eriti paika 
siis, kui te soovite hindamise käigus saada statistilist informatsiooni. 
Kahtlemata on kõige õigem võtta tööle kogenud teadur, kes töö selle 
aspektiga tegeleks. Paraku ei pruugi olemasolevad rahalised ja 
inimressursid seda võimaldada. Sellisel juhul võite abi saada näiteks 
mõnelt ülikoolis töötavalt vabatahtlikult eksperdilt või sotsiaalteaduste 
tudengilt, kes võib sellisel viisil oma praktikatööd vms teha.  

Üheks selle probleemi väga tõhusaks ja teostatavaks lahenduseks, nii 
siseseks kasutamiseks kui ka välistel eesmärkidel, on töötada välja ja 
rakendada allpool kirjeldatud hindamismeetmeid ning tulemusi.  



  

 180 

 

3.6 Seire ja hindamine  
Te peate pidevalt jälgima, mida on saavutatud, kelleni on jõutud, milline on 
olnud tulemus, milline on järgmine samm ja kas valitud lähenemist saab või 
tuleks edasi arendada või muuta jne. See protsess vajab asjakohast ja täpset 
informatsiooni, siis siseseks kui väliseks kasutamiseks. Seetõttu on oluline 
koguda andmeid ning jälgida ja hinnata riskide vähendamise tegevusi. Seda 
saab teha väga mitmel erineval viisil.  

Esmalt peaksite te kaaluma protsessi hindamist. See tähendab ettevõetud 
riskide vähendamise tegevuste arendamise ja elluviimise detailset kirjeldust. 
Protsessi hindamine peaks sisaldama kõikide ülalmainitud sammude 
kirjeldust, st  

� Vajaduste hindamist  
� Prioriteetide ja eesmärkide seadmist  
� Sihtrühmade määratlemist  
� Lähenemisviisi valimist  
� Tegevuste ettevalmistamist  
� Tegevuste elluviimist 
 
Esimest viit punkti saab katta aruande kirjutamisega, mis kirjeldab, mida on 
tehtud, milliseid otsuseid vastu võeti ning miks need otsused vastu võeti.  

Selleks et elluviidud riskitegevusi hinnata ja jälgida, võite kasutada 
standardiseeritud andmete kogumise vormi (vaadake allpool).  

Pidage alati meeles, et riskide vähendamise tegevuste mõju võib vanglas olla 
keeruline kvantitatiivselt mõõta. Paljud eksperdid kahtlevad, kas selle 
probleemi uurimisel piisab pelgalt kvantitatiivsest lähenemisest. See peab 
eriti paika siis, kui hinnatakse võrdväärsete toe lumepalliefekti (st 
uimastitarvitajad, kelleni projekti raames jõutakse, annavad neile edastatud 
informatsiooni edasi teistele omasugustele), sest selle mõju mõõtmiseks on 
keeruline saada esinduslikku statistilist valimit. Selliste mõjudega tegelemisel 
saate kõige kasulikumat teavet narkoteenistuste ja uimastitarvitajate 
eneseabiorganisatsioonide kohta kvalitatiivsemat tüüpi uuringust 
(välivaatlused, intervjuud uimastitarvitajatega jne), mida saab kasutada nii 
hindamisel kui ka esitamiseks ametvõimudele, kes on huvitatud uutest 
HIV/AIDS ennetusviisides.  Siiski kiputakse kõige enam hindama 
kvantitatiivseid andmeid ning neid nõuavad sageli ka rahastavad 
organisatsioonid, poliitikakujundajad jne.  
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 Individuaalse nõustamise hindamine ja seire  
Individuaalse nõustamise tulemuste hindamise ja seire puhul on kasulikeks 
töövahenditeks registreerimisvormid, selleks et saada vajalikku informatsiooni 
projekti ulatuse ja tulemuste kohta.  

Olulised küsimused, mida kirja panna, võivad olla:  

� Nõustamissessiooni kuupäev  
� Sugu   
� Vanus   
� Rahvuslik kuuluvus  
� Kas see on uus või korduv kontakt?  
� Riskide hindamine, sealhulgas:  

� Narkootikumide tarvitamise viisid, narkootikumide ja narkootikumi 
tarvitamise vahendite (süstal ja nõel, lusikas, filter, vesi, 
eesttäitmine, tagant täitmine) ühise kasutamise tase  

� Seksuaalsed riskid (seksuaalse käitumise vormid, erinevad 
partnerid, seksitöö jne)  

� Teadmised   
� Suhtumine  
� Sotsiaalsed normid  

� Kelle algatusel kontakt toimus? (personal või vang) 
� Kuidas kontakt toimus? (juhuslik vestlus või kokkulepitud kohtumine)  
� Kus kontakt toimus? (Kambris, haiglaosakonnas, koridoris jne)  
� Millest kontakt koosnes?, näiteks  

� Sissejuhatus  
� Nõu andmine  
� Nõustamine  
� Kondoomide, süstalde ja nõelte, muude tarvete väljajagamine  
� Suunamine spetsialisti vastuvõtule  

� Millist rolli võib see kontakt mängida võrgustiku arendamisel? 
(‚ahelsoovitamine’ teistele kaasvangidele jne)  

 
Ilmne on see, et privaatsuse tagamiseks ei tohiks koguda mitte mingit isikliku 
iseloomuga informatsiooni (nimi, sünnikuupäev, täpne aadress), kui vähegi 
võimalik. Nendes programmides osalevad vangid peaksid saama täieliku 
informatsiooni selle kohta, kellel on juurdepääs millisele informatsioonile, mida 
selle informatsiooniga peale hakatakse jne.  

Vältimaks või minimeerimaks probleeme andmete sorteerimisega, kui ühe 
inimese kohta on täidetud mitu erinevat ankeeti, koostage lisaks 
registreerimisankeetidele nimekiri inimestest, kellega on ühendust võetud. 
Selles nimekirjas antakse igale inimesele konkreetne kood (number, 
hüüdnimi, mis iganes). Registreerimisvormi kantakse ainul see kood. Siiski 
tuleks viimatimainitut teha ainult siis, kui te suudate tagada, et nimekiri, mis 
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seob koodi reaalse inimesega, on täiesti kaitstud ning osalemine ei too sellele 
inimesele tõenäoliselt kaasa mitte mingeid negatiivseid tagajärgi.  

Üheks probleemiks on sageli see, et kõikide potentsiaalselt huvitavate 
andmete kogumine on lihtsalt liiga töömahukas. Kui ankeedi täitmiseks kulub 
rohkem kui viis minutit, siis see ei pruugi töötada. Kuigi nõustajatele 
ankeetide täitmise meeldetuletamisest võib kasu olla, on siiski oluline töötada 
välja vorm, mida on lihtne ja kiire täita. Siinkohal on üheks heaks soovituseks 
registreerimisankeedi jagamine kaheks osaks, millest üks keskendub üldisele 
informatsioonile kontaktide kohta ning sellele järgneb teine osa, mis 
kontsentreerub mingile konkreetsele probleemile või teemale.  

Esimene osa tuleb täita kõikide kontaktide kohta, see koosneb viiest 
ülalmainitud punktist, millele lisandub alajaotus ’mida see kontakt tähendab’. 
Selline lähenemine võimaldab koguda head, kuigi peamiselt kvantitatiivset 
informatsiooni projekti ulatuse kohta. 

 
Registreerimisankeedi teine osa võib käsitleda erinevaid konkreetseid 
teemasid, näiteks narkootikumide tarvitamise viise ning kuidas need 
muutuvad, seksuaalset käitumist (ja selle muutumist) jne. Kui te olete sellisel 
viisil mingit konkreetset teemat mingi aja (näiteks kahe või kolme kuu) jooksul 
jälginud, siis võite te valida uue teema.  Kasutades sellist 
registreerimisprotsessi, saate konkreetsete teemade kohta vähemalt 
mõningaid, kuid siiski kvalitatiivseid näitajaid. Selline kaheosaline 
registreerimisankeedi ülesehitus muudab ankeedi suhteliselt lühikesteks 
vormideks, mida on töötajatel lihtne täita.  

Me soovitame registreerimisankeedi koostamisel, hindamise väljatöötamisel 
jne võiks olla kasulik mingi professionaalse abi kasutamine. Sellist abi võib 
anda näiteks kohaliku ülikooli ekspert, kes on asjast huvitatud või tunneb 
poolehoidu teie tegevuse suhtes ning kes võib teada mõnda tudengit, kes 
soovib saada praktilist uuringukogemust jne.  

Inimeste kaasamine väljastpoolt vanglasüsteemi (st keegi ülikoolist või 
ühiskondlikust terviseteenistusest), kes teostab tegelikku hindamist, eriti 
intervjueerimist, võib aidata ka vangide usaldust võita ning selle abil neilt 
saada tõesemaid vastuseid. Lisaks tasub kaaluda vangide endi kasutamist 
intervjueerijatena hindamisintervjuude läbiviimisel. Samuti tasub kaaluda 
lähenemist, kus kasutatakse segamini mitmeid nimetatud strateegiaid, sest 
üks viis eelarvamuste vähendamiseks on nende esiletoomine.  

Seda tüüpi andmekogumisel on tõsised piirangud, kuna see on saab toimuda 
ainult projekti aktiivsel perioodil. See ei anna teile mingit teavet teie 
sekkumiste mõju kohta. Lühiajalise kestusega (mõned kuud) projekti puhul on 
see oluliseks puuduseks. Võimatu on hinnata oma töö pikaajalist mõju selliste 
teemade puhul nagu muudatused sihtrühma hoiakutes ja käitumises. Sellisel 
juhul on soovitatav kasutada kombinatsiooni projekti käigus toimuvast 



3
          

 

 183 

 

 

hindamisest ning väikesest tulemuste hindamisest (näiteks mõned intervjuud 
sihtrühma kuuluvate inimestega) pärast projekti lõppu.   

Täiendavaks hindamisvahendiks saab kasutada ka fookusgruppi, st 
koosolekuid valitud osavõtjate rühmaga (näiteks nagu vangla personal või 
vangid), et arutada nendega, millised on nende muljed riskide vähendamise 
meetmete tulemustest ning, arvestades nende täiendavaid kogemusi selles 
valdkonna, millist kohandamist nad peavad soovitavaks või võimalikuks.  

Lisaandmete kogumine teemade kohta nagu vangide terviseprobleemide 
esinemissagedus võib anda meile teatud infot selle kohta, millist mõju projekt 
avaldab. Näiteks mädanike arvu, uute infektsioonide arvu (inimeste arv, kelle 
HIV-i, C-hepatiidi jne analüüsitulemused olid positiivsed, kusjuures nende 
eelmised testitulemused olid negatiivsed) vähenemine jne võivad olla 
indikaatoriks – kuigi mitte tõendiks – et inimeste riskikäitumine on muutunud 
harvemaks.  

 Koolitusseminaride hindamine / seire  
Koolitusseminari hindamine võib anda asjakohast informatsiooni seminari 
korraldamise eest vastutavale organisatsioonile, koolitajatele ja osalejatele. 
Korraldamise eest vastutav organisatsioon ning koolitajad saavad teada 
alljärgnevat:  

� Kas sisu oli osalejate jaoks asjakohane ja oluline? Milliseid teemasid 
pidasid osavõtjad vajalikuks esmajärjekorras tulevikus korraldatavatel 
koolitustel, seminaridel jms käsitleda?  

� Kas formaat ja didaktika olid sisu efektiivseks edasiandmiseks sobivad? 
(Kas esitlused, arutelud ja harjutused moodustasid hea kombinatsiooni? 
Kas vaheaegu jms oli piisavalt?)  

� Kas seminar oli hästi korraldatud? (Sobivad ööbimiskohad jms?)  
� Kas seminar oli hästi läbi viidud? (Selged ja arusadavad esitlused, 

esinejate ja koolitajate sõbralik ja avatud hoiak jne.)  
� Millised on osavõtjate edasised koolitusvajadused?  
Osalejatel aitab hindamine mõelda nende teadmiste, oskuste jne taseme ja 
edaspidise koolitusvajaduse üle.  

Koolitusseminari hindamine võib katta mitmeid erinevaid elemente. See võib 
olla:  

� Reaktsiooni hindamine, mis annab informatsiooni selle kohta, kuidas 
osavõtjad üldiselt seminari vastu võtsid. Kas nad nautisid seminari? Kas 
neile meeldis rühmas valitsev õhkkond? Kas neile meeldis esinemisstiil? 

  
See annab teile teavet koolitajate valiku, didaktiliste töövahendite valiku, 
programmi tasakaalu, sisu loogilise ülesehituse, sihtrühma valiku, sihtrühma 
ülesehituse jne kohta.  
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� Õppimise hindamine, mis annab informatsiooni selle kohta, millises 
ulatuses osavõtjad omandasid materjali mida nad pidi omandama. See 
hindamine käsitleb lisaks teadmistele ka oskusi, probleemidest 
arusaamist ja hoiakuid.  

 
Taaskord annab see teile teavet koolitajate valiku, didaktiliste töövahendite 
valiku, programmi tasakaalu, sisu loogilise ülesehituse, sihtrühma valiku, 
sihtrühma ülesehituse jne kohta. See võib aidata ka mõista õppimise 
eesmärke, saada aru sellest, kas osavõtjad seostasid ennast teemaga ning 
mõista nende edasisi koolitusvajadusi.  

� Esinemise hindamine, mis annab informatsiooni selle kohta, kui hästi 
koolitajad oma esinemisega toime tulid. Kas nad olid hästi ette 
valmistunud? Kas nad esitlesid materjali hästi? (Arusaadavalt ja hästi 
struktureeritult.) Kas nad käitusid hästi? (Sõbralik suhtumine jne).  

 
� Tulemuse hindamine, mis annab informatsiooni selle kohta, kas 

koolitusseminar mõjutas või mõjutab tulevikus riskide vähendamist. 
Seda tüüpi hindamine annab teile informatsiooni õppimise eesmärkide 
õigsuse ning sihtrühma valiku kohta, kuid ka küsimuse kohta, kas 
osavõtjad suutsid ennast teemaga seostada, võimalike barjääride kohta, 
mis võiksid takistada riskide vähendamist (näit inimesed teavad ja 
soovivad käitumist muuta, kuid ei oma selleks piisavalt vahendeid), ning 
taaskord võimaliku edasise koolitusvajaduse kohta.  

 
Koolitusseminari hindamiseks on kõige parem kasutada hindamisvormi. Lisas 
4 on erinevate hindamisvormide näidised, mida saavad täita koolitajad ning 
osavõtjad, nii personali kui ka vangide hulgast.  

Ent te võite vormide kasutamise asemel pakkuda kursuse lõpus välja ka 
võimaluse aruteluks, mille ülesehitusel saate kasutada hindamisvormides 
kasutatud küsimusi. See võiks olla fookusgrupile sarnase ülesehitusega, kus 
arutletakse küsimusi nagu edaspidised koolitusvajadused.  

Teiseks võimaluseks on eksam, kus rakendatakse eelnevates alajaotustes 
kasutatud viktoriini formaati. Te võite ka kasutada vaatlust. Selleks sobib 
väga hästi rollimäng või esitlus, mille käigus palutakse osavõtjatel näidata, 
mida nad õppinud on (vaadake harjutusi käesoleva peatüki 8. alajaotuses). 
See on eriti kasulik oskuste koolituste puhul. Lõpuks, tagamaks 
koolitusseminari pikaajalist mõju, võite kasutada koduste ülesannete andmist, 
paludes osavõtjatel pärast seminari töötada teatud teemade kallal. 
Tagasiside koosolekul saate arutada kodutöö tulemusi. Seda formaati on 
edukalt kasutatud eelpoolmainitud programmis ‚Kõik on kontrolli all’ (vaadake 
1. peatükki).  
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 Teenuste / toetavate meetmete hindamine ja seire 
Teenuste all peame me siinkohal silmas näiteks kondoomide või kloori 
jagamist. Toetavateks meetmeteks võivad olla vangidele mõeldud ajalehe, 
ajakirja või infomaterjalide väljaandmine ja levitamine. Mõlemat, nii teenuseid 
kui toetavaid meetmeid käsitleme selles peatükis.  

Nii teenuseid kui toetavaid meetmeid saab tavaliselt hinnata kvantitatiivselt. 
Te saate üle lugeda, palju inimesi palus kloori või kondoome või mitu 
kondoomi või kloorituubi võeti anonüümsest jaotusteenistusest. Samad 
meetmed kehtivad ka infolehtede ja ajalehtede või ajakirjade puhul.  

Lisaks kvantitatiivsetele andmetele võite te valida lisaks ka ‚kvalitatiivset’ 
informatsiooni. Seda saab teha individuaalsete vestluste või 
rühmakoosolekute abil Individuaalne vestlus võib olla nõustamissessiooni 
üheks osaks või seda võib läbi viia küsimustiku abil teostatava 
hindamisintervjuuna. Küsimustele teenuste kasutamise ja toetavate meetmete 
kohta saab vastata ka anonüümselt, näiteks kui te jätate lühikesed 
küsimustikud anonüümsesse jaotusteenistusse. Viimatinimetatut võivad 
oluliselt mõjutada eelarvamused, sest te ei saa kontrollida, kas inimesed 
mõtlesid vastuseid andes seda tõsiselt. Veelgi enam, küsimustiku täidavad 
ainult mõned inimesed ning selline valik ei moodusta kindlasti esinduslikku 
valimit.  

 Vaatlustsükkel   
Hindamine ei ole midagi staatilist, mida tehakse üks kord, näiteks pärast 
koolitusseminari või riskide vähendamise projekti lõpus, ja siis unustatakse. 
Palju mõjusam on hindamist kasutada konkreetses etapis pideva 
seireprotsessi elemendina, näiteks pärast seminari. Teiseks võimaluseks on 
regulaarselt hindamisi läbi viia, näiteks iga kolme kuu järel.  

Iga hindamise etapp võib anda asjakohast informatsiooni, mis muudab 
vajalikuks riskide vähendamise programmi tegevuste kohandamise. Selle 
tulemuseks on pidevalt toimuv hindamisprotsess, mis tuvastab toimuva ning 
mille tulemuseks on vaatlustsükkel, mis võimaldab teil kohandada riskide 
vähendamise tegevusi vastavalt tegelikele vajadustele ja probleemidele, siis 
kui need avastatakse ja tuvastatakse. 
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Vaatlusring 
__________________________ 

hindamine 
� 

otsused selle kohta, milliseid sekkumisi tuleks rakendada 
� 

sekkumiste rakendamine 
� 

sekkumiste hindamine 
� 

edasine hindamine 
� 

sekkumiste muutmine või uute väljatöötamine 
_______________________ 

 
Seireprotsess võib keskenduda kõikidele ülalmainitud organisatsioonilistele 
elementidele:  

� Vajaduste hindamine - kas vajadused on muutunud? Näiteks vangide 
populatsiooni muutumise tõttu (sihtrühm) või uue epideemia puhkemise 
tõttu (tuberkuloosi puhkemine võib kaasa tuua vajaduse koheselt läbi 
viia üldist tuberkuloositestimist ning sellele järgnevate ennetusmeetmete 
rakendamist). Täiendavad küsimused võivad olla: Kas see pilt, mida te 
terviseriskide kohta omate, on ikka veel õige? Kas probleemi määratlus 
on endiselt täpne?  

� Prioriteedid ja eesmärgid – kas prioriteete ja eesmärke peab muutma? 
Näiteks tänu eelnevatele riske vähendavatele tegevuste tulemustele 
(näiteks kondoomide jaotamise juurutamine võib kaasa tuua uusi 
prioriteete). Lisaks kontrollimisele, kas eesmärgid ja prioriteedid peavad 
veel paika, tuleks kaaluda regulaarse kontrolli teostamist selle üle, kas 
eesmärgid peaksid olema või võiksid olla täpsemad, paremini 
mõõdetavad, piisavalt vastuvõetavad sihtrühma(de)le, endiselt 
realistlikud ja piisavalt hästi ajas määratletud (smart ehk nutikad, 
vaadake alajaotust 3.2 ülal).  

� Sihtrühm(ad) – kas need on muutunud? (Näiteks kuna pidevalt 
suureneb mingi konkreetne etniline rühm, kellel on väga konkreetsed 
narkootikumide tarvitamise riskimustrid).  

� Lähenemine ja tegevused – kas lähendemist tuleb uue sihtrühma 
tarbeks kohandada? (Seksiriskide alane nõustamine peab arvesse 
võtma vangide kultuurilist ja usulist tausta) või oleksid muud tegevused 
kohasemad? (Delikaatsete probleemide arutamisel rühmakohtumiste 
asemel individuaalse nõustamise kasutamine). 
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4 VANGLATES UIMASTITARVITAJATE ABISTAMISE PEAMISED 

KONTSEPTSIOONID  

Kuidas saab vältida narkootikumide tarvitamise, seksi või tätoveerimisega 
seotud terviseriske? Me kõik teame, et individuaalsed harjumuse, sotsiaalsed 
rituaalid, normid ja välised tegurid ning informatsiooni puudumine loovad sageli 
takistusi riskantseks või isegi kahjustavaks peetava käitumise muutmisele. Me 
teame ennetusteooriast, et siseinformatsioon, teadmised, mis põhinevad 
isiklikul kogemusel ja usaldusel, on olulised tegurid mingi käitumismalli 
omaksvõtmisel või sellest loobumisel. Illegaalse narkootikumide tarvitamise ja 
riskikäitumise puhul on usaldus peamine nõue. Võrdväärsete rühm ja vangla 
subkultuuri normid on väga olulised, et muuta uimastitarvitajate hoiakuid oma 
käitumise ohutumaks muutmise suhtes. Eeskujude abil loodav enesetõhusus 
on samuti väga oluline. See tähendab, et sotsiaalse informatsiooni andmine 
mängib oluliselt suuremat osa, kui lihtsalt faktide andmine. See on veelgi 
olulisem vanglakeskkonnas, kus anonüümsust ja konfidentsiaalsust on raske 
saavutada ja säilitada. Sageli võib tegelike teadmiste tase olla päris kõrge. 
Tegelike teadmiste elemendid, mis on osutunud oluliseks, viitvad tavaliselt 
konkreetsetele detailidele (näiteks infektsioonirisk, kui kasutatakse ühiselt 
lusikat või filtrit).  

Grupi normide tundmise ning uimastitarvitajatega usaldusväärsete suhete 
omamise tulemusena saate usaldusväärset informatsiooni riskikäitumise kohta. 
Samuti tuleb mõista, et narkootikumide tarvitamine, seksuaalkontaktid, 
tätoveerimine on vangide subkultuuri osa.  Seda tüüpi käitumise rakendamine 
sisaldab alati ka vanglasüsteemile vastupanu osutamise elemente.  

„Dissonantsi kujundamine’ on termin tervisepsühholoogiast, mida 
kasutatakse kirjeldamaks mõistet, et lõhe (riskide vähendamise) eesmärkide ja 
nende täitmisega toimetuleku võime vahel ei tohiks olla liiga suur. Kui see lõhe 
on liiga suur, siis on terviseesmärkidest, mida me soovime saavutada, lihtne 
loobuda ning neid ei integreerita kasutaja igapäevases elus avalduvasse 
identiteeditundesse. Selle ‚dissonantsi’ tugevus peaks jääma ‚vastuvõetavaks’, 
sest konfrontatsioon tarvitaja põhiliste eesmärkidega ei kanna vilja.  

See tähendab, et:  
� Muutusi tuleks samm-sammult ellu viia. Üldiselt tähendab see eesmärkide 

seadmist maksimaalsetest eesmärkidest madalamale  
� Eesmärgid peaksid olema vastuvõetavad ja saavutatavad, st realistlikud 
� Sõnumi ja sõnumitoojate usaldusväärsus on elutähtis  
� Esmaseks lähtekohaks on tarvitaja individuaalsed ressursid ja 

elutingimused.  
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Kuid millised tegurid mõjutavad tarvitaja käitumist ja tõekspidamisi? Neid 
võib illustreerida käitumise muutumise mudeli abil. Nagu kõik mudelid, on ka 
see mudel reaalsuse lihtsustus. Näiteks ‚hoiak’ on kompleksne nähtus – see 
on üpris kaugel sellest, et see on ratsionaalsete otsuste tulemus. Olulised on 
veel ka muud aspektid: emotsionaalsed, motivatsioonilised ja 
keskkonnaaspektid võivad samuti käitumise muutmisele kaasa aidata. Siiski 
on kasulik selgitada, kuidas võrdväärse toe tegevusi saab algatada ning 
kuidas neid ellu viia. Kirjeldame põgusalt neid tegevusi, tuues mõned näited 
ning näidates, kuidas te saate neid mõjutada võrdväärsete tugitegevustega.  

 
(Allikas: Kok/Sandfort 1991)  

4.1 Välised muutujad.*1   
Välised muutujad hõlmavad demograafilisi tegureid, mida ei ole võimalik 
mõjutada (näiteks nagu sugu, vanus, rass jne) kui samuti elu- või 
viibimiskohaga seotud tegureid (karistuse kandmine vanglas) või poliitilist 
tegelikkust (narkopoliitika vanglas).  

���� Näited  
Poliitilise reaalsuse elementideks on narkootikume puudutavad seadused, 
narkopoliitika, avalik arvamus, vanglareaalsus (näiteks vangidel puudub 
ametiühing või lobby tegemise võimalus jne). Need elemendid määravad 
uimastitarvitajate igapäevaelu. Näiteks, kas lubada või mitte lubada 
asendusravi; süstalde ja kloori jagamine, üldine hügieenitingimuste 
parendamine; teenused mis on seotud konkreetse soo ja migratsiooniga, 
ülerahvastatus, (HIV positiivsete) uimastitarvitajate eraldamine jne.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
� (Kohalikele) tervishoiuametkondadele ettepaneku tegemine 

nakkushaiguste ja narkootikume tarvitavate vangide olukorra 
uurimiseks vanglates  

� Narkootikumide ning nakkushaigustega seotud olukorra arutamine 
ja hindamine vangla arstiga, tema kolleegidega 
meditsiiniosakonnast ning vanglapersonali liikmetega.  

� Katsed mõjutada avalikku arvamust, tuues välja paikapidavaid 
selgitusi riskide vähendamise poliitikale (rahvatervise riskid), nii et 
see hakkaks pooldama meetmeid nagu kloori ja kondoomide 
jagamine.  

 Välised 
muutujad  

Hoiakud 

Sotsiaalne 
mõju 

Enese- 
tõhusus 

Kavatsus  Käitumine  

Barjäärid  

Oskused  

*1 Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European Peer 
Support Manual’ 
(Euroopa 
võrdne-võrdsele 
toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake Viited) 
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� Asendusnarkootikumi programmi väljatöötamine (detoksifikatsioon ja 
säilitamine).  

� Liitlaste leidmine selle poliitika toetamiseks, näiteks ajakirjanikud, 
teadlased, poliitikud (st kohalikud AIDS-i eneseabirühmad või 
narkonõustamisega tegelevad organisatsioonid).  

4.2 Hoiakud  
Hoiakud annavad pildi sellest, kuidas inimene hindab teatud käitumist. 
Käitumise hindamine tähendab eeliste ja puuduste omavahelist võrdlevat 
kaalumist, mis ei ole ainult loogiline ja ratsionaalne protsess. Irratsionaalsed 
harjumused, emotsioonid ja tõekspidamised mõjutavad samuti eeliste ja 
puuduste suhtelist kaalu.  

���� Näited  
� Iga süstimise puhul puhta süstla kasutamist hinnatakse positiivselt, 

sest see on hügieeniline, turvaline ja terav. Kuid nõela otsast 
heroiinitilga äralakkumine, pärast seda kui õhk süstlast välja 
surutakse, on nii ebahügieeniline kui ka ebaefektiivne, kuid seda 
hindavad mõned uimastitarvitajad positiivselt.  

� Paljudele uimastitarvitajatele ei tähenda puhta nõela puudumine 
vanglas ilmtingimata seda, et nad lõpetavad narkootikumide 
veenisüstimise. Selle asemel jäävad nad lootma oma kaasvangidele, 
kes väidavad, et nad neil ei ole HIV-i või hepatiiti.  

� Suhtumine kondoomide kasutamisse on ülioluline. Paljud inimesed 
hindavad kondoomide kasutamist negatiivselt, kuna nad näevad 
nende kasutamisega seonduvat pigem puudusi kui eeliseid. Eeliseid 
on keeruline nimetada, sest enamik eeliseid ei anna kohest kasu 
(sest need on kõik seotud mingi asja vältimisega). Ainus eelis, mida 
inimene suudab välja mõelda, on see, et sperma saab kohe ära 
visata.  

� Paljudel vanglatöötajatel võib olla hoiak, et uimastitarvitajad ei ole 
võimelised oma käitumist muutma, selleks et kinni pidada 
ennetusreeglitest või et kontrollida oma uimastitarvitamist, selleks et 
mitte minna vastuollu tervisereeglitega.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
� Turvalisema käitumisega seotud motiivide, ideede ja tõekspidamiste 

arutelu.  
� Ohutum tarvitamine: arutelud narkootikume tarvitavate vangidega, 

millised on nende arusaam tõhusast desinfitseerimistegevusest. 
Milliseid alternatiivseid manustamisviise nad teavad? Mis põhjustel 
nad neid ei kasuta?  

� Turvalisem seks: partnerluses kondoomi kasutamise eeliste ja 
puuduste arutelu. Samuti tuleks rõhutada, et nakatumise ja uuesti 
nakatumise võimalus uimastitarvitajate ning nende partnerite hulgas 
on suhteliselt kõrge.  
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� Tätoveerimine: infektsiooni vältimise meetmete arutelu: mida 
vangid teavad ja kasutavad?  

� Arutelud personaliga nakatumise riski teemal ning nende 
tõekspidamiste üle, kuidas kõige paremini vältida riskantsesse 
olukorda sattumist (st inimeste või kambrite läbiotsimiste käigus). 
Millised on nende teadmised viiruste ja bakterite edasikandumise 
kohta?  

4.3 Sotsiaalne mõju  
Otsene sotsiaalne mõju tähendab, et kogu sotsiaalne ümbrus, st kõik 
võrdväärsed, institutsioon, partnerid, perekond ning sõbrad eeldavad teatud 
käitumist. Nendele eeldustele mittevastav käitumine võib kaasa tuua 
sanktsioone. Kaudne sotsiaalne mõju tähendab seda, et normid võetakse 
omaks; inimesed käituvad vastavalt nendele normidele nagu need oleksid 
nende endi poolt kehtestatud reeglid.  

���� Näited  
� Otsene sotsiaalne mõju: paljudes vanglates on kombeks süstalt ja 

nõela usaldusväärse kaasvangiga koos ühiselt kasutada, loputades 
seda kahe kasutamise vahel lihtsalt külma veega. Kasutatud 
nõelast keeldumist tuleb põhjendada.  

� Kaudne sotsiaalne mõju: draakonijahi ehk heroiini suitsetamise 
algatasid Hollandis inimesed Surinamist, endisest Hollandi 
kolooniast. Nüüdseks on enamik Hollandi uimastitarvitajatest selle 
käitumise omaks võtnud.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
Paljude nii vanglates kui väljaspool vanglat läbi viidud nn võrdväärsete 
tugiprojektide põhjal teame, et võrdväärsete positiivne sotsiaalne mõju võib 
riskide vähendamisele kaasa aidata. Kui mõned vilunud narkootikume 
tarvitavad tugisikud annavad turvalisemaks käitumiseks head eeskuju 
(näiteks õige süstimise või alternatiivsete manustamisviiside osas), siis 
kalduvad uimastitarvitajad seda järgima. Oluliseks eeltingimuseks on see, et 
võrdväärse tugiisiku programmis aktiivselt osalevad uimastitarvitajad oleksid 
niinimetatud võrdväärsete liidrid, mis tähendab seda, et nad on nii 
mõjuvõimsad kui ka usaldusväärsed ning nad on omasugustele eeskujuks.  

4.4 Enesetõhusus  
Enesetõhusus määrab inimese võime teatud käitumist ellu rakendada. „Kas 
ma suudan vanglakaristuse ajal vältida süstitavate narkootikumide 
tarvitamist?”, ja kui ma ei suuda, siis miks? Kas mu edu sõltub minust, minu 
kogemusest, minu tarkusest, minu järjekindlusest või minu partneri toetusest? 
Kas ma suudan ennast piisavalt kontrollida, et vältida lihtsalt ükskõik millise 
narkootikumi võtmist, mis on vanglas kättesaadav (sealhulgas 
bensodiasepiinid ja muud narkootikumid)? Kas ma suudan erinevatele 
ahvatlustele vastu panna? Kui uimastitarvitaja on veendunud, et ta saab 
hakkama, siis võib öelda, et tal on kõrge enesetõhususe tase. Paraku on 
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vastupidine olukord äärmiselt tavaline. Paljud uimastitarvitajad kogevad 
regulaarselt oma keskkonnas teiste poolt antud negatiivseid hinnanguid. See ei 
mõjuta negatiivselt mitte ainult nende enesetõhususe tunnet vaid ka nende 
enesehinnangut. Üheks piiratud enesetõhususe näiteks on see, kui inimesed 
tunnistavad ja kaebavad, et asjad ei lähe hästi, kuid et nad ei saa selles suhtes 
midagi ette võtta, sest kõige eest vastutavad teised inimesed või et kõik see on 
teiste inimeste tegevuse tulemus.  

���� Näited  
� Paljud uimastitarvitajad on mitmeid kordi proovinud oma harjumusest 

loobuda. Kuna neil ei ole õnnestunud narkootikumidest vabaks jääda, 
siis on see mõjutanud nende otsust narkootikumidest vabanemist 
veel üks kord proovida. Korduva tagasilanguse tagajärjeks on madal 
enesetõhusus.  

� Kui vanglas oleval uimastitarvitajal on narkootikume, kuid ainult 
kasutatud süstal, kas ta siis võtab aega ja otsib 
desinfitseerimisvahendit ja puhastab süstla? Kui nad on otsustanud 
seda teha ja lõpuks seda tegelikult ka suudavad teha, siis on nad 
näidanud kõrget enesetõhusust.  

� Kondoomi kasutamine sõltub vähemalt osaliselt inimese 
enesetõhususest: kas ta suudab kondoomi peale pannes oma 
peenist kõvana hoida? Kui ta kahtleb – varasemate pettumust 
valmistanud kogemuste põhjal – võib ta ebaõnnestumise vältimiseks 
mitte soovida enam kondoomi kasutada.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
Tegevuste edukas lõpuleviimine tõstab inimese enesetõhusust. Järelikult tuleks 
arutada turvalisema süstimise tehnikaid ning neid harjutada. Niinimetatud 
enesekontrolli projektide põhjal teame, et igal uimastitarvitajal on 
kontrollitehnikad, mida nad erinevates olukordades kasutavad, näiteks 
narkootikumide tarvitamisel, narkootikumide ostmisel, teiste uimastitarvitajate 
valimisel jne.  Nende kontrollitehnikate jagamine oma kaasvangidega, 
vaatamaks, kas vangid suudavad omasugustelt kasulikke asju õppida ja 
kasutada neid enda olukorras, võib riskide vähendamisele kaasa aidata. Seda 
saab teha nii teadlikult ja süstemaatiliselt koolitusseminari käigus kui ka 
individuaalselt. Turvalisema seksi puhul on õigeid tehnikaid siiski veidi 
keerulisem harjutada.  

4.5 Kavatsus   
Kavatsus on tegelik plaan või soov mingit käitumist ellu viia. Kõik tingimused 
(positiivne suhtumine, toetav sotsiaalne mõju ja enesetõhusus) on vähemalt 
suuremas osas täidetud. Nüüd on otse öeldes vaid kaks asja, mis saavad seda 
inimest takistada mingit moodi käitumast: barjäärid ja oskuste puudumine.  



  

 192 

 

4.6 Barjäärid   
Isegi kui inimesed soovivad käitumist muuta, puuduvad inimestel vanglates 
sageli vahendid käitumise muutusele kaasaaitamiseks, mille tagajärjeks võib 
olla nende suutmatus soovitud käitumismuutusi teha.  

���� Näide  
Tavalises olukorras võib uimastitarvitaja olla harjunud kasutama igal 
süstimiskorral puhast süstalt. Kahjuks ei ole puhtaid süstimistarbeid tavaliselt 
vanglatingimustes võimalik kätte saada.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
Kui uusi süstlaid on keeruline leida või neid ei ole üldse võimalik kätte saada, 
siis on kloori ja keeduplaadi kasutamise võimaldamine ning õige info 
jagamine süstalde puhastamise ja desinfitseerimise kohta (vaadake ülaltpoolt 
peatükist 6.1) paremuselt järgmine lahendus.  Ka tasub siinkohal meetmena 
kaaluda metadooni andmist.  

4.7 Oskused (nende puudumine)  
Kui inimene soovib harjutada turvalisemat käitumist, kuid ta ei tea, kuidas, või 
kui tal puuduvad kogemused või ta ei tea, kuidas seda harjutada, siis on 
turvalisem käitumine palju keerulisem. Inimesed peavad omandama vajalikke 
oskusi, mis võimaldavad neil turvalisemalt käituda.  

���� Näide  
Uimastitarvitajad, kes käituvad väljaspool vanglat täiesti turvaliselt, kasutades 
igal süstimiskorral uut süstalt, võivad vanglas kokku põrgata probleemidega. 
Na võivad kaaluda draakonijahti, kuid neil puuduvad selleks vastavad 
oskused. Na võivad kaaluda süstimistarvete puhastamist, kuid neil puuduvad 
selleks vastavad teadmised ja oskused.  

���� Riskide vähendamise meetmed  
Uimastitarvitajad peavad ennast sageli süstimise ekspertideks, kui nende 
süstimisprotseduuri analüüs paljastab sageli ‚peidetud riske’: Nad kas ei võta 
tarvitusele hügieenilisi ettevaatusabinõusid või tekitab ühine narkootikumi või 
süstimistarvete kasutamine uimastitarvitajale riskiolukordi.  Üks probleem, 
mis vajab peaaegu pidevat tähelepanu, on süstimisharjumused vanglates, 
sest väljaspool vanglat olemasolevad ohutut süstimist tagavad eeltingimused 
ei ole kättesaadavad ning narkootikumide tarvitamine toimub varjatud ja 
sageli ebahügieenilistes kohtades. On võimalik korraldada kas toetust 
alternatiivsetele manustamisviisidele või õigele süstimisele või informatsiooni 
jagamist desinfitseerimismeetodite kohta. Vangla meditsiiniteenistuse või 
kogukonna terviseteenistuse abiga saab vanglapersonal anda juhtnööre 
ohutumaks tarvitamiseks, mida saab efektiivselt järgida.  
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5 KUIDAS LUUA KONTAKTI NARKOOTIKUME TARVITAVATE VANGIDEGA 
*2  

 
Vanglas olevate uimastitarvitajateni jõudmisel on üks põhiprobleem. 

Turvalisema käitumise arutamise eelduseks on see, et üldiselt peaksid vangid 
avalikult tunnistama, et nad on endised, praegused, tegelikud või 
potentsiaalsed uimastitarvitajad. Selle ainukeseks erandiks on üldise 
informatsiooni jagamine, näiteks kui jagatakse infolehti kõikidele inimestele, 
kes vanglasse vastu võetakse. Enda avalikult uimastitarvitajaks tunnistamine ei 
ole paraku lihtne asutuses, mis karistab selle käitumise eest rangelt 
(privileegide kaotamise jms teel). Seega tuleb välja töötada kontakti loomise 
meetodid, mis kaitsevad uimastitarvitajaid, tagades et koolitusseminaridel või 
muudes riske vähendavates tegevustes osalemine ei too neile kahju. Üheks 
võimaluseks on leida vangla juhtkonnaga arutelude tulemusena viise, kuidas 
võimaldada konfidentsiaalset nõustamist või vähem avalikke viise, kuidas 
riskide vähendamise seminare korraldada, näiteks kasutada ruume 
haridusblokis, nii et koolituse eesmärk ei oleks arusaadav.  

Kui see põhiprobleem välja arvata, siis võib kontaktiloomist pidada 
iseseisvaks ülesandeks, isegi kui see ei too koheselt kaasa teisi riske 
vähendavaid tegevusi. Selleks et jõuda narkootikume tarvitavate vangide 
sihtrühmani, peate te omama tervet vangide populatsiooni katvat 
kontaktidevõrku, selleks et te saaksite jõuda nendeni, kelleni on keeruline 
jõuda või kes on ‚kättesaamatud’. Üks probleem on siinkohal see, et kuigi 
‚kättesaamatu’ on populaarne mõiste, ei ole see väga konkreetne. Seega, 
enne kui me räägime täpsemalt, kuidas kontakti luua, tasub defineerida, mida 
üldiselt selle mõiste all silmas peetakse. Sellest võib olla abi protsessis, kui te 
määrate kindlaks, millist tüüpi inimesed peavad sihtrühma kuuluma.  

Me peaksime ‚kättesaamatute’ hulka kuuluvateks:  

� Vange, kellel ei ole kunagi olnud olulisi kontakte HIV või narkonõustamise 
teenistustega kas vanglas või väljaspool vanglat.  

� Vange, kes senini on seoses oma uimastitarvitamisega vältinud 
igasuguseid kontakte vangla terviseteenistusega.  

� Vange, kellel on kontakte terviseteenistusega, kuid kelleni ei jõuta riske 
vähendavate tegevustega.  

� Vange, kelleni ei ole riske vähendavate tegevuste ja narkonõustamise 
abil jõutud.  
� Kas mittetäieliku või ebapiisava informatsiooni tõttu  
� Või ebapiisava lähenemise tõttu  
� Või kliendipoolsete tegurite või probleemide tõttu: motivatsioon, 

hoiakud, sotsiaalsed normid, ressursside puudumine jne.  
Üldiselt võib öelda, et mida repressiivsem on vangla keskkond, seda 

keerulisem on narkootikume tarvitavatele vangidele läheneda. Võrdväärsete 
tugi, st kui narkootikume tarvitavad vangid loovad ise kontakte teiste 

*2 Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European Peer 
Support Manual’ 
(Euroopa võrdne-
võrdsele toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake Viited) 
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narkootikume tarvitavate kaasvangidega, võib siinkohal olla kasulik, esiteks 
riskide vähendamisel võrdväärsete tugiprogrammi raames ja teiseks vangla 
või kogukonna teenistuste töötajate poolsete meetmena riskide 
vähendamisele suunatud tegevuste hõlbustamiseks. Viimatinimetatud võivad 
vangla personaliga võrreldes olla eelisolukorras, sest nad on 
vanglasüsteemist sõltumatud ning seetõttu vangid usaldavad neid rohkem. 
Paraku erinevad igas Euroopa riigis vanglate juhtkonnad, samuti ka 
tingimused, kuidas ‚autsaidereid’ lubatakse vanglatesse pääseda, väga palju. 
On riike, kus on hea koostöö kogukonna narko- ja terviseteenistustega. Siiski 
on riike, kus olukord on sellest kaugel.  

Teine tegur, mis võib kontakti loomise protsessi takistada, on see, et 
narkootikume tarvitav vangla elanikkond ei ole homogeenne. Erinevused on 
narkootikumide eelistamises, narkootikumide manustamise viisides, etnilises 
taustas, seksuaalsetes eelistustes jne. Sedasorti erinevused võivad 
kontaktiloomise veelgi keerulisemaks muuta. Osaliselt saate seda probleemi 
lahendada nii, et te valite riske vähendavate tegevuste alustamisel sihtrühma 
kuuluvate inimestega samasoolisi või sarnase etnilise taustaga vange või 
vanglapersonali liikmeid.  

5.1 Esimesed sammud  
Enne tegelikku kontaktiloomist peab teil olema vähemalt ähmane idee, kelleni 
te soovite jõuda ning mida te soovite saavutada. Lähtudes üldisest 
arusaamisest sihtgruppide ja eesmärkide kohta, võime me alustada esimeste 
sammude astumist ning uurida olukorda. Olulised asjad, mida me peame 
teadma, on:  

� Milline on uimastitarvitajate olukord vanglas?  
� Millised on nende konkreetsed vajadused?  
� Milliseid narkootikume tarvitatakse, kuidas neid tarvitatakse ja millised 

on sellega seotud terviseriskid?  
� Milline on olukord seoses nakkushaiguste ja narkootikumidega seotud 

haiguste levikuga?  
� Milline on seksuaalkontaktide ulatus ja milliseid terviseriske need 

endaga kaasa toovad?  
� Kui laialtlevinud on tätoveerimine ning milliseid desinfitseerimistehnikaid 

kasutatakse?  
� Millised on kinnipidamisasutuses riskide vähendamisega seotud 

ressursid?  
� Kuidas saab riskide vähendamisega seotud tegevusi juurutada ja 

institutsionaliseerida?  
Nendele küsimustele vastamiseks olulisi infoallikaid leiate vestlustel 
võtmeisikute, personali ja kolleegide ning ilmselt ka kaasvangide ning endiste 
vangidega. Kuigi tavaliselt saate te ainult üldisi hinnanguid ning kuulujuttudel 
põhinevat informatsiooni riskikäitumise kohta, siis selle erinevatest allikatest 
saadud informatsiooni kombineerimine ja trianguleerimine annab mõningaid 
kasulikke vihjeid selle kohta, mis toimub. Lisaks on oluline saada pilt sellest, 
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millise seisukoha on probleemi suhtes võtnud kohtuvõimud, vanglaülem, 
keskastme juhtkond ja vangla meditsiiniteenistuse ametnikud, mida nad selles 
suhtes ette kavatsevad võtta ning mida nad ootavad riske vähendavatelt 
tegevustelt.  

Selle informatsiooni alusel saate ümber defineerida ja valida sihtrühma 
(kriteeriumid, prioriteedid jne.). Siis saab alustada kontakti loomist, mis on iga 
riskide vähendamise tegevusprogrammi esimene samm. Loomulikult oleme 
informatsiooni kogumise protsessis juba loonud mõned kontaktid.  

Kontakti loomise protsess sisaldab:  

� Vanglate külastamist ja vangidega ühenduse võtmist (esimene samm 
kogukonna teenistuste töötajate jaoks);  

� Riskide vähendamise tegevuste eesmärkide kommunikeerimine;  
� vestluse alustamine; tavaliselt alustatakse vaba vestlusega, et lihtsalt 

jutuotsale saada ning luua alus edasisele vestlusele riskide vähendamise 
teemadel ja lõpuks;  

� Enda tutvustamine (taaskord on see eriti oluline kogukonna teenistuste 
personali puhul), st  
� Oma ülesande või eesmärgi selgitamine  
� Inimestele oma organisatsiooni/rühmituse tutvustamine (te võite jätta 

nimekaardi)  
� Selgitamine, millised on teie seisukohad  
� Selgitamine, mida te saate sihtrühma heaks teha jne.  

� Sihtrühma(de) silmis usalduse võitmine ja usaldusliku suhte loomine, 
näiteks  
� Tõestades, et teie eesmärgiks on nende olukorra parandamine  
� Olles alati aus (selle kohta, kes te olete, mida te saate pakkuda ja 

mida te pakkuda ei saa)  
� Pakkudes abi neile, kellele on probleeme, olles tähelepanelik, et 

pakute ainult seda, mida te täita suudate. 

5.2 Ühenduse võtmine  
Tegeliku kontakti loomise protsessi algus võib olla pikaajaline ja masendav 
ettevõtmine, eriti kui te peate vanglas alustama nullist. Te peate otsustama:  

� Kus te kontakti püüate luua (kambris, koridoris, puhketoas jne)  
� Millal kontakti luua (milline on õige hetk, kas inimestel on aega, kas nad 

on vestluse läbiviimiseks õiges tujus jne)  
� Millise inimesega esimesena kontakti luua (üldiselt peaksite te kaaluma 

võimalust alustada kontaktiloomist vanglakogukonna mitteametlike 
liidritega)  

� Kuidas on seda kõige õigem teha (kas otsene või kaudne lähenemine)  
� Mida te saate pakkuda  
� Millal lõpetada (vähemalt ajutiselt), millal on õige teha paus ja lahkuda  
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Selguse mõttes saab eristada kahte kontakti loomise viisi:  

� Seda ise tehes või  
� Lasta ennast kellelgi tutvustada  

 Ise uue kontakti loomine  
Kui te kavatsete ise uut kontakti luua, siis peate te valima kahe lähenemise 
vahel:  

� Kaudne lähenemine, näiteks alustades mitteametlikku vestlust (näiteks 
jalgpalli teemadel).  Selline vestlus areneb sageli veidi isiklikumaks, mil 
teil tekib sobiv hetk enda tutvustamiseks või teid palutakse ennast 
tutvustada (mida… te minust tahate?).  

� Otsene iseenda tutvustamine (kogukonna) terviseteenistuse töötajana,  
� selgitades, mis teie ülesanne on  
� millised on teie seisukohad  
� mida te saate sihtrühma heaks teha jne.  

 
Kõige keerulisem lähenemine on kahtlemata see, kuidas ise alustada. Vangla 
personal võib vanglas lihtsalt ringi jalutada, alustada juhuvestlust, juhatamaks 
sisse nõustamist või kaasamaks inimesi koolitusseminarile. Lisaks tunnevad 
nad tavaliselt vange või vangid tunnevad neid. Vangid teavad nende rolli 
sotisaal- või tervisetöötajatena. Inimestel, kes töötavad ühiskondlikes 
teenistustes, võib see siiski olla keerulisem. Õnneks on töövahendeid, mis 
selle lihtsamaks muudavad. Riskide vähendamise tegevusi (nõustamist, 
seminare ja teenuseid) saab tutvustada:  

� Vanglapersonali abil hariduslike ja puhkeajategevuste ajal ning 
töökohtadel. Te võite ka kaaluda, kas korraldada ise vabaajaüritusi, 
näiteks spordi-, muusika- jms üritusi, mis keskenduvad tähelepanu 
pööramisele terviseteemadele.  

� Plakat. Plakat tuleks välja panna ‚ohutusse’ kohta, kus inimesed saaksid 
seda lugeda nii, et neid ei nähtaks, näiteks tualettidesse.  

� Infoleht. Vältimaks probleemi, et vange, keda nähakse infolehte 
lugemas või käes hoidmas, peetakse seetõttu narkootikumide 
tarvitamist tunnistavateks, võite te kaaluda infolehtede jagamist 
kõikidele vangidele või nende väljapanemist turvalisse kohta.  

� Uudiskiri või ajakiri. Mõnedes vanglates antakse välja uudiskirja või 
ajakirja. Selles on lihtne avaldada kuulutust riskide vähendamise 
tegevuste kohta. Te võite ka kaaluda võimalust välja anda riskide 
vähendamise/tervise edendamise ajakirja ning avaldada selles 
kuulutuse olemasolevate teenuste kohta.  

� Küsitlus, milles kasutatakse küsimustikku, mille eesmärgiks on 
määratleda, millised on sihtrühmade tervisevajadused ja probleemid.  

� Kondoomide/kloori/süstalde väljajagamine.  
Nende vahendite kasutamine kontakti loomist toetavate meetmetena on 
minevikus ennast positiivselt tõestanud. Need aitavad kaasa isikliku vestluse 
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alustamisele või osalemisele koolitusseminaridel. Kõiki neid võimalusi 
käsitletakse detailsemalt allpool (9 ja 10).  

 Kellelgi poolt tutvustamine  
Niipea kui vangla või ühiskondlike teenistuste personal on saanud kontakti 
sihtrühma(desse) kuuluvate inimestega, hakkavad asjad muutuma lihtsamaks. 
Siis saab uusi kontakte luua nii, et te lasete end juba tuttavate inimeste poolt 
edasi tutvustada. Võib isegi võimalik olla, et üks nendest inimestest võtab 
initsiatiivi kontakti loomisel enda peale. Kui inimesed usaldavad 
vanglapersonali, siis võivad nad oma sõpru vangidele tutvustada. 
Viimatikirjeldatud olukord on loomulikult lihtne viis ning sellest unistavad paljud 
selles rollis töötavad inimesed.  

Siiski võib ka esimeste kontaktide loomine olla suhteliselt kerge töö. Kui te 
olete vangla või ühiskondliku teenistuse töötajana puhketoas koos mõnede 
sihtrühma liikmetega, kelle hulgast te juba mõningaid inimesi tunnete, ning kui 
te soovite teistega kontakti luua: 

� Te võite ühineda rühmaga, kus on juba mõned inimesed, keda te tunnete, 
ning alustada vestlust. Sellisel viisil käitudes teid tavaliselt tutvustatakse 
või te leiate võimaluse ise ennast tutvustada nendele inimestele, keda te 
veel ei tea.  

� Alternatiivina võite te otseselt paluda ühte inimest, keda te tunnete (tehke 
seda juba enne) tutvustada teid inimestele, kellega te soovite kontakti 
luua. Te võite veel küsida, kas inimesed tunnevad teisi, kellele võiks kasu 
olla informatsioonist riskide vähendamise tegevuste kohta jne.  

 
Ka siinkohal sõltub edu olukorra õigest hindamisest. Kaasa võib aidata 
mitteametlike kohtumiskohtade (koridor, televiisorituba, sportimiskohad) 
regulaarne külastamine ühel ja samal päeval ühel ja samal ajal. See aitab nii 
sihtrühmal endal lihtsamini omaks võtta seda, et personal on kaasatud riskide 
vähendamise tegevustesse ning neile oma sõpra tutvustada või soovitada. ‚Kui 
te lähete sellese kohta reedel kl 10, siis te võite neid seal kohata’).  

Ühiskondliku teenistuse töötajana, kes on kaasatud vanglas riskide 
vähendamise tegevustesse, võite te ka kaaluda lasta ennast tutvustada 
inimestel, kes töötavad ametikohtadel, mida usaldatakse (näiteks 
sotsiaaltöötaja, preester, meditsiinipersonal). Siiski peaksite te meeles pidama 
vangide privaatsust. Te ei tohiks kunagi küsida vangide nimesid, kellega te 
rääkida soovite Ainus asi, mida te võite paluda, on see, et need usaldatavad 
isikut informeeriksid vange teie tööst ja paluksid teie poole pöörduda. Siis on 
teie poole pöördumine juba nende endi asi.  

Ka siin saab kontaktide loomise protsessi hõlbustada mingi kirjanduse 
jagamise abil (vaadake selle peatüki alajaotusi 5.2, 9 ja 10). 
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6 NÕUSTAMINE 
*3  

Nõustamine on otsene, personaliseeritud ning kliendikeskne sekkumine, mis 
on välja töötatud aitamaks alustada käitumise muutust, näiteks inimeste 
eemalhoidmist narkootikumidest, nakkuste vältimist või kui nad on juba 
nakatunud, siis nakkuse edasikandumist teistele vangidele või partneritele ning 
saatekirjade hankimist täiendava meditsiinilise ravi , ennetavate, 
psühhosotsiaalsete ja teiste vajalike teenuste saamiseks, mis on vajalikud 
selleks, et terveks jääda. Nõustamine võib koosneda lühikeste nõuannete ja 
informatsiooni andmisest, see võib olla suunamine arstile, see võib olla pikema 
ja intensiivsema abi ning lõpuks loomulikult ka ennetuse oluliseks osaks. 
Selles käsiraamatus keskendume nõustamisele kui kasulikule riskide 
vähendamise meetodile, kuigi järgnev informatsioon võib olla kasulik ka teiste 
tööülesannete puhul.  

Seetõttu käsitleme siinkohal alljärgnevaid küsimusi:  

� Kuidas tõstatada turvalisema käitumise teemat;  
� Kuidas arutleda turvalisema käitumise teemat.  
 

Te võite kas individuaalse nõustamise asemel või sellele lisaks ka kaaluda 
pidevailt toimuvaid rühmakoosolekuid, et arutleda turvalisema käitumise 
teemasid. Siiski nõuab hellade teemade, näiteks nagu narkootikumide 
tarvitamine ja seksimine (mis peab eriti paika vanglates) arutamine vastastikust 
usaldust. Te peaksite veenduma, et inimesed tunnevad ennast piisavalt 
turvaliselt, et seda rühmas teha.  

6.1 Kuidas tõstatada turvalisema käitumise teemat  
Üks asi on uimastitarvitajatega kontakti luua, nendega vestluse alustamine 
asjadest nagu süstimiskäitumine, hepatiit või HIV/AIDS, on täiesti teine asi. 
Need, kes töötavad vanglates ning vastutavad riskide vähendamise töö eest, 
avastavad sageli, et juhuslikud kontaktid ja vestlused võivad olla üpris viljakad, 
kuigi see tähendab sageli tööd ilma konkreetse plaani ja ilma määratlemata 
struktuurita . Hoolimata sellest on mõttekas enda jaoks plaan koostada. Selle 
tulemuseks võivad olla juhtnöörid, mis mingil määral tööd struktureerivad:  

Sellest hoolimata on vangidega struktureerimata ümbruskonnas vestlemisel 
mitmeid eeliseid:  

� See võib olla väga efektiivne, sest te tegutsete väga lähedal sihtrühma 
enda keskkonnale. Te saate reageerida tegelikule elule, spontaansetele 
olukordadele, küsimustele, mis inimesed teile esitavad jne. (usalduse 
loomine);  

� Sihtrühma igapäevases ümbruses tegutsemine hõlbustab tavaliselt 
usaldusliku õhkkonna kujunemist.  

*3 Allikas: 
Trautmann / 
Barendregt 
‘European Peer 
Support Manual’ 
(Euroopa 
võrdne-võrdsele 
toetuse 
käsiraamat) 
(vaadake Viited) 
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� Te saate väärtuslikku infot sihtrühma tegelike elutingimuste, tegelike 
vajaduste kohta.  

 
Kui inimesed teavad, mida te teete, siis nad alustavad vahel ise juttu AIDS-ist 
või teistel terviseteemadel.  

Lisaks sellele on mitmeid viise, kuidas teemat tõstatada:  

� Üheks strateegiaks on ära kasutada jutupause või vestluse käigus 
tekkivaid võimalusi – kas juhuslikke või planeerituid – selleks et teemat 
üles võtta. Te võite lühidalt meelde tuletada ohutumat tarvitamist, kui te 
kohtute narkootikumide tarvitajaga, kellel on mädanik. Teised 
võimalused tekivad näiteks siis, kui keegi on asendusravi programmist 
välja visatud, kui keegi on võtnud üledoosi jne. Seega on ootamatute 
võimaluste ärakasutamine väga oluline.  

� Keskendumine ainult HIV/AIDS-ile või arutlused ainult ohutuma 
tarvitamise ja turvalisema seksi teemadel muutuvad varsti igavaks. See 
ei ole uimastitarvitajatele huvitav. Seega on soovitatav ühendada riskide 
vähendamise sõnum laiema uimastitarvitajate subkultuuri laiemasse 
raamistikku, näiteks keskendudes tervisele üldiselt või vanglas olevatele 
hügieenitingimustele.  

� Kui te kohtute inimestega, keda te tunnete, kuid keda te ei ole mõnda 
aega näinud, siis võib küsimustest ‚Kuidas käsi käib?’ ‚Kuidas asjad 
lähevad?’ piisata, et alustada vestlust, kus tervis võib olla üheks 
teemaks.  

� Kas siin võivad mõned ülalmainitud meetodid kasulikeks osutuda:  
� Infoleht  
� Uudiskiri/ajakiri  
� Küsitlus, et teada millised on sihtrühmade tervisevajadused ja 

probleemid  
� Kondoomide, kloori või süstalde jagamine  

Asjade jagamine ja küsimuste küsimine, vangide asjatundlikkuse ja teadmiste 
tunnustamine ja neile viitamine võivad aidata alustada vestlust riskide 
vähendamise teemal (vaadake 9). Oluline on see, et te valdaksite mitmeid 
erinevaid meetodeid, kuidas teemat üles tõsta, sest ilmselgelt ei piisa teema 
ühekordsest tõstatamisest või ühekordsest vestlusest. Lühikesed 
meeldetuletused, korrates sõnumit erineva nurga alt või lähenedes sellele 
erinevalt, võivad olla väga efektiivsed.  

6.2 Kuidas arutleda ohutuma käitumise teemat  
Samas kui enamik nõustamist puudutavaid uurimusi viitavad struktureeritud 
terapeutilisele keskkonnale, siis nõustamisel vanglas puudub sageli selge 
hästimääratletud rollide ja ülesehitusega struktuur. Te peate suutma luua 
keskkonna, mis võimaldab konfidentsiaalset vestlust (ruumide leidmine jne) 
ning seetõttu olete te väga sõltuv spontaansetest võimalustest. Siiski on 
olemas ka mõned reeglid turvalisema käitumise teemadel vestlemiseks:  
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 Hoiak ja käitumine  
� Ärge andke hinnanguid, näiteks lihtsalt riskikäitumise 

hukkamõistmisega ja selle nimetamisega rumalaks või uskumatuks ei 
muuda te teise inimese käitumist.  

 
� Sellest põhimõttest tulenevalt on oluline mitte esitada küsimust ‚miks’. 

Küsimus ‚miks’ näitab sageli seda, et te ei saa aru ‚miks’ ning seega te 
arvustate. Avatud küsimused, mis panevad inimesi oma lugu jutustama, 
toovad välja palju olulisemat informatsiooni.  

 
� Ärge olge üleolevad ning püüdke vältida nõuannete andmist isiklike 

asjade kohta, näiteks kas keegi peaks või ei peaks laskma HIV testi teha 
või kuidas ta peaks käituma. (‚Kui mina oleks sina, siis ma …’) Selle 
asemel proovige pakkuda asjakohast ja täielikku informatsiooni ning 
arutleda alternatiive. Ise otsuse vastuvõtmine on palju efektiivsem kui 
kellegi teise seisukoha omaksvõtmine. Samas võib mitteisiklikes või 
objektiivsetes asjades nõu andmine olla väga kasulik ('Sellisel juhul on 
teil advokaati vaja. Te võite pöörduda …’ ‚HIV testi tegemise kohta 
informatsiooni saamiseks võite pöörduda …’ Te peate esmalt telefoni teel 
aja kokku leppima’, ‚Te peaksite süstalt keetma 15 minutit, mitte seda 
ainult keeva veega loputama.’ jne).  

 
� Ärge võtke vastutust kellegi teise probleemide eest, proovige inimesi 

motiveerida oma probleeme ise lahendama ja toetage neid selles.  
 
� Kuulake hoolikalt. See tähendab, et ärge rääkige liiga palju, ärge 

tõlgendage, kuid veenduge, et te saite õigesti aru, võttes lühidalt kokku 
selle, mida te arvate, et teie vestluspartner ütles, ning küsides, kas see oli 
see, mida ta mõtles.  

 
� Jääge eelistatavalt ‚nüüd ja praegu’ juurde, st mida inimesed praegu 

tunnevad või mõtlevad, mida asjad/emotsioonid neile praegu tähendavad, 
mida nad näevad perspektiivis jne. See annab tavaliselt asjakohasemat 
informatsiooni ohutuma käitumise rakendamiseks kui mineviku arutamine.  

 
� Pöörake tähelepanu emotsioonidele. Kuidas ja mida inimesed 

tunnevad? Mida teatud sündmused neile tähendavad jne? See võib 
aidata teil aru saada, miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad. 

 
� Näidake, et te saate aru ja hoolite, näidake, et te olete huvitatud. 

Küsige inimestelt, kuidas neil läheb, kus nad olid (kui te ei ole neid mõnda 
aega näinud). Kui te ei ole kedagi mõnda aega näinud, küsige tema 
kaaslastelt, mis temaga juhtunud on, või kui te teate, võite seda inimest 
tema kambris, haiglaplokis jne külastada.  
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� Kohelge inimesi austusega. Näiteks tänage inimesi informatsiooni ja 
abi eest, vabandage, kui te kedagi häirite, paluge neid tassile kohvile 
jne.  

 
� Ärge mängige terapeuti või psühhiaatrit. Kuigi hoolikas kuulamine ja 

tähelepanu pööramine on olulised, peate te vältima asjasse 
mittesegatud terapeudi rolli mängimist. Küsimused nagu ‚Rääkige mulle, 
kuidas te ennast tunnete?’, ‚Mida see teie jaoks tähendab?’ võivad 
tekitada vastumeelsustunnet, eriti kui nii vastatakse küsimustele, mis on 
esitatud abi või nõu saamise eesmärgil. Uimastitarvitajad võivad teada 
sellist nõustamisviisi tänu sellele, et nad on püüdnud oma harjumusest 
lahti saada. Need kogemused terapeutilise raviga on sageli üsna 
negatiivsed.  

 
Enamik neist reeglitest on tihedalt seotud inimese personaalsusega ning 
tema suhtumisega sihtrühma. Ilmne on see, et te peate siiralt hoolima, aru 
saama jne.  Lihtsalt teesklemisest või reeglite kohandamisest ei piisa. 
Ilmselge rumalus on kasutada sihtrühma žargooni või käitumistavasid, kui te 
ei tunne ennast neid kasutades harjumuspäraselt või mugavalt. Te peate 
need reeglid ja käitumismallid integreerima oma isiklikku personaalsesse 
käitumisstiili.  
Selleks et saada pilti, kuidas teie personaalne tööstiili välja kujuneb, peate te 
saama pidevalt tagasisidet. Seda saa teha järelevaataja abil, kelleks võib olla 
kolleeg või eelistatult väljast tulnud ekspert. Kuna järelevalve ei põhine 
otsesel vaatlusel, kuidas inimene töötab, siis ei ole kohene tagasiside 
andmine võimalik.  

 Praktilised reeglid  
� Proovige leida vestlemiseks vaikne koht, kus teie vestlust ei segata, 

näiteks vaikne ruum, kus te saate maha istuda.   
 
� Veenduge, et teie partneril on aega ja ta soovib vestelda. Üldiselt võite 

te juba esimesest pilgust aru saada, kas kellelgi on kiire, kas ta tunneb 
ennast rahutult jne. Kui te soovite pidada pikemat vestlust, siis võite 
küsida otse, kas teie vestluspartneril on aega. Te võite teda paluda 
endaga koos kohvi jooma.  

 
� Kasutage sobivat keelt, st keelt, millest saadakse hõlpsasti aru ja mis 

on vastuvõetav. Oluline on teada või õppida sihtrühmade žargooni ja 
subkultuuri käitumistavasid.  

 
� Andke järjepidevat, täielikku ja neutraalset informatsiooni, pakkudes 

võimalust hästi läbimõeldud otsuse tegemiseks. Inimeste 
informeerimine ei ole pelgalt rääkimine vaid ka kuulamine. Eriti isiklike 
küsimuste esitamisel öelge selgelt, et te ei soovi olla ründav ega solvav 
ning et inimesed ei pea vastama. Selgitage põhjusi, miks te seda 
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küsimust esitate, näiteks saamaks pilti, millist informatsiooni keegi vajab.  
 
� Andke asjakohast informatsiooni, st informatsiooni, mida inimesed 

vajavad. Seda saab teha formaalse riskide hindamise abil  
� Kasutades ankeeti, et koguda asjakohast informatsiooni teadmiste 

taseme kohta (mida inimesed teavad hepatiidi, HIV/AIDS-i 
edasikandumise teede kohta jne), hoiakute kohta (näiteks kuidas 
inimesed suhtuvad kondoomi kasutamisse) ja sihtrühma liikmete 
riskikäitumise kohta (kas nad kasutavad ühiselt oma süstimistarbeid 
jne).  

� Selgitades põhitõdesid asjakohaste nakkushaiguste kohta (viiruse 
edasikandumine, riskikäitumise erinevad vormid (ja tasemed) jne).  

� Küsides küsimusi ja neile vastates  
� Arutledes riskide vähendamise võimalusi jne.  

 
Formaalne riskide hindamine võimaldab nii ennetustöötajal kui uimastitarvitajal 
seada riskide vähendamise eesmärke ning struktureerida välitööna toimuvat 
ennetustööd. Siiski ei ole selle formaalse töövahendi abil tavaliselt võimalik 
jõuda kõikide välitöö kontaktideni. Jõudmaks inimesteni, kelleni selle 
töövahendiga ei jõuta, peab teil olema vähem formaalne ja neile sobilik variant. 
Seega peate te olema võimeline improviseerima.  

� Lisaks avameelselt HIV/AIDS-i ja hepatiidiga seotud teemadel 
rääkimisele saab narkotöötaja anda turvalisema käitumise kohta 
informatsiooni ka nn ‚ridade vahelt lugemiseks’ viisil. Te võite vestelda 
muudel terviseteemadel, näiteks kuidas vanglas terveks jääda, 
uimastitarvitaja elustiilist (mitte ainult kannatustest, vaid ka lõbutsemisest, 
kuidas elu nautida).  

� Selline lähenemine võib olla mõjus ning selle abil saab vältida inimeste 
väsimist veel ühest vestlusest HIV/AIDS-i, hepatiidi ja narkootikumidega 
seotud terviseriskide teemadel.  

� Ärge jääge pidama ainult AIDS-i ennetuse juurde. Töö kahjude 
vähendamiseks vanglates toimub inimeste keskkonnas. Seetõttu on 
võimatu ja ebapiisav piirduda ainult AIDS-i ennetusega. Kui te olete 
võitnud inimeste usalduse, siis võtavad nad teiega regulaarselt ühendust 
ka teistel teemadel peale AIDS-i ennetuse. Nende esimene eesmärk ei 
ole tõenäoliselt informatsiooni saamine turvalisema tarvitamise või 
ohutuma seksi kohta. Nad võivad muid teenuseid rohkem vajada. Kui te 
käite peale AIDS-i ennetuse teemaga, võite te kaotada oma 
usaldusväärsuse. Seega on oluline omada teadmisi teiste potentsiaalselt 
asjakohaste teenuste kohta ning teada ka nende kontakte.  

� Toetage (positiivseid) muutusi käitumises ja hoiakutes, et kinnistada neid 
muutusi, isegi kui need tunduvad olevat väga väikesed. Toetus käitumise 
ohutumaks muutmisele on oluline enesehinnangu ja enesetõhususe 
tõstmiseks ja on seega pideva muutuse aluseks.  

� Ärge mõistke inimest hukka või ärge teda endast eemale tõugake, kui tal 
käitumise muutmine ebaõnnestus.  
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� Julgustage ja toetage lumepalliefekti.  
� Lihtsalt paludes uimastitarvitajaid informatsiooni omasugustele 

edasi anda,  
� Arutades, kuidas seda teha saab,  
� Kaasates uimastitarvitajaid infomaterjalide ettevalmistamisse ja 

laialijagamisse jne.  
� Lõpetage vestlus õigel ajal. Ärge sundige inimesi jätkama, ei kaudselt, 

ignoreerides väljaütlemata signaale selle kohta, et ta soovib lõpetada, 
ning seetõttu võib-olla sundides teda jätkama, ega ka otseselt (‚Oodake 
üks minut, ma tahan teile veel ühe küsimuse esitada.’) Indikaatoriteks, 
mis vihjavad sellele, et vestlus tuleks lõpetada (või seda ei tohiks 
alustada), võivad olla:  
� kui vestlus muutub vähem pingeliseks, näiteks inimesed ei esita 

enam küsimusi, ei räägi enam ise ning ainult vastavad teie 
küsimustele lühidalt  

� kui inimesed muutuvad rahutuks  
� kui inimeste tähelepanu läheb sageli mujal, näiteks kui nad 

hakkavad kellegi teisega rääkima või muudavad teemat  
� kui inimesed hakkavad ringi vaatama  

Kui te soovite inimestega vestlust jätkata, siis võite proovida kokku leppida 
uut kohtumist või lihtsalt neile öelda, et te tulete tagasi ja jätkate sealt, kus te 
pooleli jäite. 
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7 KOOLITUSSEMINARID  

Nii vangla personalile kui vangidele mõeldud koolitusseminarid on oluline 
vahend asjakohase informatsiooni edasiandmiseks riskide vähendamise 
kohta. Siiski on koolitusseminarid kui vanglas riskide vähendamise strateegia 
osa enamikus riikides suhteliselt uus nähtus. Eriti peab see paika seminaride 
puhul, kus osalevad nii vangla personal kui ka vangid. Riskide vähendamist 
puudutavaid koolitusseminare, eriti neid, mis on mõeldud vangidele, tajutakse 
sageli mõjuvat ähvardavatena vanglate traditsioonilisele karskuspoliitikale.  

Seega tuleb riskide vähendamise seminare väga hoolikalt ette valmistada 
ning vangla administratsiooni ja teiste kaasatud osapooltega väga selged 
kokkulepped sõlmida. Esmaseks eeltingimuseks on loa saamine 
kohtuvõimudelt ja vanglaülemalt. Sama puudutab ka konkreetse vangla 
eritingimustega arvestamist. Erinevuste tõttu poliitikates, vangide 
populatsioonis, terviseprobleemides, suhtlemises ja koostöös ühiskondlike 
narko- ja terviseteenistustega ning olemasolevates inim- ja 
finantsressurssides, on vajalik hoolikas ettevalmistustöö, et edukalt jõuda nii 
vangla personali kui vangide erivajadusteni. Kui riskide vähendamise tegevusi 
kavandab vangla personal, siis tuleb teavitada või integreerida kõiki 
asjakohaseid allüksusi. Meditsiiniteenistuselt ning ühiskondlikelt 
terviseteenistustelt ja organisatsioonidelt (näiteks AIDS-i eneseabirühmadelt) 
tuleks paluda professionaalset abi.  

Vangla personalile mõeldud seminaride puhul omab koolitusseminari 
toimumise koht suurt tähtsust, selleks et luua vajalikku atmosfääri ning 
valmisolekut vestluseks. Ülioluline on leida koht, kus inimesed tunneksid 
ennast vabalt. Asja võib oluliselt muuta see, kas vanglapersonalile mõeldud 
seminar viiakse läbi vanglamüüride vahel või mõnes koolituskeskuses 
väljaspool vanglat. Mõlemad variandid on võimalikud. Vanglapersonalile 
mõeldud seminari läbiviimisel vangalas on eeliseks see, et osavõtjate arv on 
suurem, kuna osavõtulävi on madalam. Teisalt, kui te valite koha väljaspool 
vanglat, siis võib eeliseks olla see, et see aitab osavõtjatel vastuolulisi 
teemasid avameelsemalt ja avatumalt käsitleda.  

Pidades meeles seda, mida öeldi eespool üldise organisatsioonilise 
korralduse kohta, tuleb astuda järgmisi samme:  

� Vajaduste hindamine  
� Prioriteetide ja eesmärkide seadmine  
� Sihtrühma(de) määratlemine  
� Seminariprogrammi kavandamine ja väljatöötamine  
� Hindamine   
Alljärgnevas alajaotuses arutame koolitusseminaride ettevalmistamise ja 
läbiviimise põhimõtteid. 



  

 206 

 

7.1 Vajaduste hindamine  
Enamik alajaotuses 3.1 mainitud asju kehtivad ka koolitusseminaride 
ettevalmistamiseks läbiviidava vajaduste hindamise puhul. Koolitusvajadusi 
saab kindlaks määrata, küsides vangla personalilt ja vangidelt otse, mida nad 
teadma peavad ja millised teemad neid eriti huvitavad. Seda saab saavutada 
rühmaarutelu abil, formaalselt rühmaintervjuu või fookusgrupi abil või 
mitteformaalselt täiendava küsimuse abil. Lisaks sellele tuleks kaaluda ka 
individuaalse intervjuu läbiviimist, mille käigus kasutatakse küsimustikku, sest 
see mitte ei anna ainult väärtuslikku informatsiooni, vaid on ka tõhusaks 
vangidega kontakti loomise vahendiks (vaadake 5 ja 10.2).  

Vajaduste hindamine peaks keskenduma teadmistele, oskustele, hoiakutega 
seotud aspektidele, sotsiaalsetele normidele ja enesetõhususele, mis on 
seotud turvalisema käitumisega. Seega kui te intervjueerite narkootikume 
tarvitavaid vange, siis te võiksite kasutada selliseid küsimusi nagu:  

� „Mida tähendab teie jaoks ‚ohutum tarvitamine’?”  
� „Kuidas te suudate rahuldada oma hügieenilisi vajadusi?”  
� „Mis on teie jaoks teie praeguses olukorras kõige olulisem?”  
� „Mida te enda jaoks selle teema puhul kõige huvitavamaks peate?”  
 
Arutelude või intervjuude läbiviimisel vangla personali ja vangidega peaksite 
tähelepanu pöörama informatsioonile, mida te saate ‚ridade vahelt lugedes’. 
Vastused küsimustele tegelike teadmiste kohta võivad teile lisaks anda teavet 
inimeste hoiakute ning nende sotsiaalsete ja kultuuriliste normide kohta.  

Veelgi enam, informatsioon tegeliku riskikäitumise kohta võib teile anda infot 
tegelike vajaduste kohta. Selles küsimuses võib väärtuslikku informatsiooni 
saada vangla meditsiiniteenistuselt ning ühiskondlikelt terviseteenistustelt. 
Näiteks on mädanikud märgiks sellest, et inimesed ei süsti turvaliselt.  

7.2 Prioriteetide ja eesmärkide seadmine  
Vajaduste hindamise põhjal saab määratleda koolitustegevuse prioriteedid ja 
eesmärgid. Olulised küsimused on siinkohal näiteks:  

� Milliseid samme tuleb koolitusseminaride läbiviimiseks astuda? Millises 
järjekorras tuleb neid samme astuda?  

� Milline on kõige olulisem sihtrühm? Üldiselt tuleb personali koolitada 
enne, kui hakatakse vange koolitama.  
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Te peate veenduma, et vangla personal on teadlik terviseriskidest ning 
tunnistab vajadust riskide vähendamise tegevuste järele.  

� Milline sisu on teie arvates kõige olulisem? Kas fookus peaks olema 
suunatud teadlikkusele, teadmistele, oskustele, hoiakutele, sotsiaalsetele 
normidele või nende mingile kombinatsioonile?  

� Kas eesmärgid on ‚nutikad’ (‚smart’, vaadake 3.2)?  

7.3 Sihtrühmade määratlemine  
Kuigi on teemasid, mis huvitavad nii vange kui vangla personali (näiteks 
narkootikumide mõju ja riskid (vaadake peatükki 2.2) ja viiruste, bakterite ja 
parasiitide edasikandumine (vaadake peatükki 2.3), on teemasid, mis 
huvitavad kas ainult vange (‚Millist kahju mingi narkootikum põhjustab?’ või 
‚Kuidas ma saan vältida kahjustusi, kui ma jätkan narkootikumide tarvitamist?) 
või ainult personali (‚Kuidas ma saan vältida kambrite läbiotsimisel 
nõelatorkehaava?’).  

Võimalikud sihtrühmad on  

� Vangla personal, st valvurid, tervisetöötajad ja/või juhtkond.  
� Vangid. Te võite teha individuaalset tööd üksikute uimastitarvitajatega, 

näiteks koolitada neid kui võrdväärsete juhendajaid (rühmakoosolekuid 
võidakse pidada süsteemi ohustavaks) või viia läbi rühmakoolitusi.  

Sõltuvalt teemast, millega seminari käigus tegeletakse, võite te kaaluda, kas 
diferentseerida sihtrühmi soo, vanuse või etnilise tausta alusel. Kui te käsitlete 
seksuaalset käitumist ja turvalisemat seksi, siis näiteks võivad naised tunda 
ennast turvalisemana, kui mehi kohal ei ole (vaadake peatükk 7.4 allpool).  
Kui vangidele ei saa koolitusseminare korraldada, võite te kaaluda vangla elu 
ja vanglas esinevaid terviseriske käsitlevate seminaride korraldamist 
uimastitarvitajatele, kes elavad vabaduses, sest paljud neist on minevikus 
olnud vangis või nad võivad vanglasse sattuda tulevikus. Uimastitarvitajate 
koolitamine ühiskonnas võib kaasa aidata võrdväärsete toetusprogrammidele 
vanglates, kuna koolitatud uimastitarvitajad saavad vabaduses kogutud 
informatsiooni vangi sattumise korral oma kaasvangidele edasi anda.  
� Kogukonna terviseteenistuste personal. See võib olla väga oluline 

sihtrühm, kuna mõned neist töötavad ka vanglas viibivate 
uimastitarvitajatega. Veelgi enam, kuna paljud ühiskonnas elavad 
uimastitarvitajad on mingil oma elu etapil vanglas viibinud või satuvad 
sinna tulevikus, siis võivad ühiskondlike narko- ja terviseteenistuste 
töötajad väljaspool vanglat olla väga olulised. Lõpuks võivad 
ühiskondlikud narko- ja terviseteenistused mängida toetavat rolli vangla 
personalile, töötades välja riskide vähendamisele suunatud tegevusi 
vanglates.  

� Erinevate sihtrühmade kombinatsioon. Sihtrühmade kombineerimise 
tulemus võib olla üpris võimas, mis puudutab informatsiooni vahetamist 
hoiakute muutumist jne. See võib hõlbustada vastastikust mõistmist. 
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Võimalikud sihtrühmad on vangla personal, uimastitarvitajad ja narko- 
või terviseteenistuste töötajad.  

7.4 Seminariprogrammi kavandamine ja väljatöötamine  
Nagu ka varem öeldud, ei tohiks koolitusseminarid keskenduda ainult riskide 
vähendamist puudutavate teadmiste edasiandmisele, vaid ka oskuste 
edasiandmisele, hoiakute ja sotsiaalsete normide mõjutamisele ja 
enesetõhususe tõstmisele. Tagamaks, et koolitussessioonil antaks edasi 
rohkem kui faktilisi teadmisi, on oluline selle interaktiivne ülesehitus. 
Osavõtjaid ei tohiks õpetada, vaid neid tuleks stimuleerida või isegi 
provotseerida aruteludest osa võtma. Seega on oluline piirata loengute osa, 
mis on vajalikud asjakohase informatsiooni edasiandmiseks, ning võtta 
kasutusele nii palju interaktiivseid töömeetodeid kui võimalik. Te peaksite ka 
meeles pidama seda, et teadmiste edasiandmine võib toimuda ka 
struktureeritud arutelude käigus, mis toimuvad asjakohastel teemadel, 
näiteks nagu kuidas ohutult süstida. Siis on koolitaja rolliks juhtida arutelu 
ning tagada, et ei antaks ebaõiget informatsiooni ega ei jäetaks midagi 
käsitlemata. Allpool toodud harjutused (vaadake peatükki 8) on mõeldud 
aktiivse õppimise hõlbustamiseks.  

On selge, et erinevates riikides asuvates erinevates vanglates viibivad vangid 
osalevad riskide vähendamise seminaridel erinevatel motiividel ja erinevate 
huvidega. Seminari ülesehitus ja sisu peaks peegeldama osavõtjate 
motivatsiooni ja huve. Samuti tasub kontrollida, kas riskide vähendamine on 
asjakohane teema inimeste kaasamiseks. Mõnedel juhtudel on osutunud 
kasulikuks põimida riskide vähendamise teemat laiemasse tervise 
edendamise raamistikku, sest nii on see vähem seotud tabudega kui kitsam 
keskendumine seksuaalsele käitumisele ja narkootikumide tarvitamisele.  

Seminari programmi ettevalmistamisel pöörake tähelepanu allolevatele 
asjadele:  

� Määratelge rühma suurus ja ülesehitus, pidades meeles seminari 
teemat, täpseid sihtrühmi jne.  

� Valige koolitajad. Koolitajad peavad olema eksperdid, kuid nad peavad 
ka sihtrühmadesse positiivselt suhtuma ning nad peavad olema 
paindlikud, st nad peavad suutma vajaduse korral programmi muuta jne. 

� Määratlege kursuse kodukord, näiteks see, et korraga räägib ainult üks 
inimene, erinevate arvamuste austamine, lubamine inimestel rääkimine 
lõpetada, agressiooni ja vägivalla mittelubamine jne.   

� Valige koolitusmeetodid (vaadake peatükk 7.4)  
� Valige hindamise meetodid (vaadake 7.1)  
� Töötage välja detailne seminari programm ja ajakava  
� Valmistage ette visuaalsed abivahendid (töölehed, slaidid, pabertahvel 

jne)  
� Valmistage ette jaotusmaterjalid ja tehke koopiad harjutustest  
� Valige ja broneerige ürituse toimumise koht  
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� Kavandage ja korraldage logistilised küsimused (vajalik aparatuur nagu 
grafoprojektor, tehniline abi, lõunasöögid ja karastusjoogid jne) 

 Üldised asjad, mida riskide vähendamise seminari korraldamise 
puhul meeles pidada  
� Kutsuge potentsiaalsed osavõtjad võimalikult varakult. Inimestel, eriti 

uimastitarvitajatel, võib vaja minna aega, et harjuda mõttega, et neid on 
kutsutud osalema koolitusseminaril. Seminari tausta tuleks väga hoolikalt 
ja täpselt selgitada. Ametlik kiri võib rõhutada seda, et kutsutute 
kohalolekut hinnatakse.  

� Vahepeal oleks hea hoida inimesi kursis koolitusseminari 
ettevalmistamise käiguga ning kavandatud riskide vähendamise 
tegevustega.  

� Ärge lõpetage inimeste motiveerimist koolitusseminarist osa võtma, enne 
kui nad on tegelikult kohale jõudnud.  

� Te võite kaaluda rohkemate inimeste kutsumist, kui te tegelikult soovite 
koolitada. Tänu sellele, et seks ja narkootikumid on vanglas tabud, 
võivad mõned inimesed mitte kohale tulla, hoolimata sellest et nad 
lubasid osaleda.  

� Korraga koolitatavate inimeste arv ei tohiks ületada 20 inimest.  
� Võib-olla oleks õigem korraldada koolitusseminari, mis koosneb kolmest 

pärastlõunast, mitte koolitusseminari, mis toimub terve päeva.  
� Oluline on kasutada koolitusmeetodeid, mis põhinevad osavõtjate 

kogemustel ja oskustel.  
� Kaaluge pärast seminari lõppu osavõtjatele väikese kingituse tegemist, 

mis tunnustaks nende osalemist.  
� Kaaluge inimestele seminari lõpus diplomi andmist.  
� Alati lõpetage koolitusseminar suulise või kirjaliku hindamisega. Mida te 

õppisite, mis oli puudu, täiendusettepanekud jne (näidised on toodud 
lisades).  

� Valige kursuse läbiviimiseks ruum asukohas, mille lähedal inimesed 
ennast mugavalt tunnevad. Seega aitab ruum tagada suuremat 
psühholoogilist ligipääsetavust.  

� Uimastitarvitajatele koolituskursuse korraldamine võib olla väga kasulik, 
kuid see võib muutuda veel kasulikumaks, kui sellele korraldatakse 
mingisugused järeltegevused.  

 Avasessioon   
Hästi ettevalmistatud seminari algus on selle õnnestumise seisukohalt väga 
oluline. Seminari avasessioon peaks sisaldama alljärgnevat:  

� Üldine kõikide tervitamine, näiteks tänamine huvitundmise eest.  
� Koolitajate tutvustamine (nimi, organisatsioon, elukutse, kogemus jne).  
� Seminari korraldamise põhjuste ja selle eesmärkide tutvustamine.  
� Programmi tutvustamine.  
� Osavõtjate tutvustusvoor (nimi, mis on nende peamine huvi, mida nad 

soovivad õppida jne)  
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� Alguses on töö ‚jäämurdjatega’ (viidake hiljutisele ajaleheartiklile, mis 
käsitleb asjakohast teemat, seostage koolitusteemat tuntud inimestega, 
rääkige üks anekdoot jne)  

 Kasutatavad meetodid  
Sõltuvalt rühma vanglakogemusest, huvidest ja vajadustest, võivad 
koolitusseminari kasulikeks elementideks olla mõned alltoodud lähenemised 

*4:  

Rühmatöö:  
Alustage väikestes rühmades, kus vangid tunnevad ennast rääkimisel 
enesekindlamalt ning seejärel minge üle laiemas ringis toimuvatele 
rühmaaruteludele. Rühma suurus võib mõjutada harjutuste käigus 
toimuvate arutelu ja enda mõtete avaldamise taset.  

Kaaluge, kuidas saaks rühma osadeks jaotada, näiteks osavõtjaid võib 
paluda otsustada valida, kellega nad soovivad koos töötada või neid võib 
suunata koos töötama inimesega, kellega nad enne koos töötanud ei ole.  

Te võite vabalt muuta ja kohandada alltoodud harjutuste liigendust 
(vaadake 8. peatükk) vastavalt sellele, kui hästi te mingit rühma, vangla 
olukorda ja võimalusi tunnete.  

Ajurünnakud   
See pakub võimalust kirja panna kohapeal tekkivaid mõtteid mingi teema 
kohta. Kõikide mõtted pannakase kirja täpselt nii, nagu need välja öeldi. Alles 
siis, kui kõik on lõpetanud oma sõna sekka ütlemise, algab öeldu arutelu ja 
analüüs.  

Joonistamine:  
Joonistamine ning kollaaž on kasulikud viisid, kuidas läheneda intiimsetele ja 
isiklikele probleemidele ning neid on hea kasutada diskussioonide 
stimuleerimiseks.  

Viktoriin või küsimustikud:  
Need on kasulikud rühma informeerituse taseme kindlaksmääramiseks, kuid 
te peate hoolikalt jälgima, et te ei looks võistluslikku õhkkonda (vaadake 2. 
peatükis toodud viktoriine).  

Hoiakute kontiinum:  
See tähendab seda, et kaardipaaride sõnadega nõus-ei ole nõus, 
vastuvõetav-mittevastuvõetav asetatakse ruumi teine teise otsa ning 
osavõtjatel palutakse väljendada oma vaateid või väärtusi. See on väga 
kasulik meetod, mis hõlbustab struktureeritud arutelusid osavõtjate erinevate 
arvamuste teemadel.  

*4 Selles 
peatükis 
tutvustatavad 
elemendid on 
kohandatud 
Brian Murtagh’i 
põhjal: Peer 
education. 
Võrdväärsete 
koolitamine (2. 
raamat). Iirimaa 
Rahvusliku 
Noorteföderatsio
oni tervise 
edendamise 
üksus 
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Video:  
Videod võivad olla kasulikeks arutelu või informatsiooni andmise 
katalüsaatoriteks. Vangide hulgas populaarsed TV programmid võivad 
pakkuda asjakohast materjali aruteludeks suhete, seksi, isikliku arengu jne 
teemadel.  

Ajalehed ja ajakirjad:  
Kirjandust, artikleid, uimastitarvitajatele mõeldud ajakirju, vangla 
ajakirju/uudiskirju ja juhtumianalüüse saab samuti kasutada harjutuste 
läbiviimise alusmaterjalina.  

Näidend, rollimäng:  
Näidendit ja rollimängu saab väga efektiivselt kasutada. Konkreetse juhtumi 
rollide läbimängimine võib aidata osavõtjatel näha probleemi erinevaid tahke. 
‚Stoppkaader’, kus tegevus peatatakse ning osavõtjatel palutakse välja 
pakkuda, mis toimus või mis juhtub edasi, on samuti väga hea tehnika.  

Oluline on kasutada mitmeid erinevaid esitlemis- ja interaktiivseid meetodeid, 
aitamaks kontsentreeruda ning muutmaks õppimine nii huvitavaks kui 
võimalik. Lõpuks ei tohiks te unustada programmile regulaarseid vaheaegu 
lisamast. 

 Konkreetse sihtrühma / konkreetsete teemadega arvestamine  
Kogemuste põhjal võime öelda, et tavaliselt on häid argumente selle kohta, et 
turvalisema seksi seminare peaksid meesvangidele läbi viima meessoost 
koolitajad ning naisvangidele naissoost koolitajad. Need on soost sõltuvad 
kogemused, harjumused ning riskiohud (näiteks prostitutsioon, 
väärkohtlemine jne) ning soost tingitud hoiakud. Naised ei tunne ennast sageli 
turvaliselt, kui nad peavad seksuaalkäitumise probleeme meeste juuresolekul 
arutama. Mehed võivad tunda kohustust mängida ‚machosid’ ning uhkustada 
oma seksuaalsete saavutustega.  

Arvestada tuleks ka vangide etniliste, kultuuriliste ja religioossete erinevustega 
ning võib-olla korraldada eraldi koolitusseminare, kus kasutatakse erinevaid 
lähenemisi. Kultuuris, kus domineerib peamiselt islamiusk, ei ole 
aktsepteeritav rääkida seksist nii otsekoheselt ja ilustamata kui lääneriikides. 
See asjaolu on oluline, kuna enamikus Euroopa vanglates on välismaalaste 
osakaal suhteliselt kõrge. See tõstatab konkreetseid kultuuri- ja 
religiooniprobleeme. Kommunikatsiooni võivad takistada ka keelebarjäärid. 
Väga kasulik on see, kui te saate kasutada personali, kes räägib sama keelt 
või, mis veelgi parem, on pärit samast riigist, kultuurist või kellel on sama 
usuline taust.  

7.5 Vangidele mõeldud koolitusseminarid  
Paljude vangideni ei ole terviseteenistused enne nende vangistamist edukalt 
jõudnud. Seega saab vangistuse aega tõhusalt kasutada nende 
informeerimiseks riskide vähendamisest ning teistest terviseküsimustest. 
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Siinkohal saate te kaasa aidata ja tagada, et vangistuses veedetud aeg ei ole 
lihtsalt ‚kaotatud aeg’.  

Vangidele mõeldud koolitusseminare on kahte tüüpi:  

� Väikeste narkootikume tarvitavate vangide rühmade koolitamine riskide 
vähendamise teemadel, millel tulemuseks võib olla lumepalliefekt ning  

� Narkootikume tarvitavate vangide koolitamine riskide vähendamise 
teemadel ning nende koolitamine ‚võrdväärsete tugiisikuteks’, kes on 
kaasatud edasistesse riskide vähendamise tegevustesse.  

 
Mõlemat tüüpi koolitusseminaril on oma perspektiiv. Esimest tüüpi seminar 
on mõeldud uimastitarvitajatele, kellel ei ole mingit kaugeleulatuvat kavatsust 
hakata aktiivselt osalema omasuguste tugiisikute programmis. Sellest 
hoolimata on meie koolitusseminaride kogemus mõjutanud nii osavõtjaid kui 
ka tema võrdväärseid kaaslasi. Ei ole keeruline ette kujutada, et 
koolitusseminari arutatakse sõprade ja kaaslastega. Sealt hakkab ‚lumepall’ 
veerema. Seda tüüpi koolitusseminare võivad korraldada ja läbi viia nii 
vanglapersonal kui ka ühiskondlikud tervise- või narkotöötajad.  

Teist tüüpi koolitusseminarid omavad mõtet ainult suuremas võrdväärsete 
tugisüsteemi raamistikus. Seda saab läbi viia avalöögina võrdväärsete 
tugitegevustele vanglas. Sellisel juhul võib olla oluline, et selles osalevad 
professionaalid, kes toovad kaasa oma teadmisi ja kogemusi (näiteks 
meditsiiniteenistuse õed). Näiteks kui uimastitarvitajad on huvitatud 
panustama riskide vähendamise strateegiasse võrdväärsete tugisüsteemis 
osalemise kaudu, siis võib seda tüüpi seminar olla tulemusrikas. Loomulikult 
pööratakse nendel seminaridel tähelepanu organisatsioonilistele aspektidele 
ning sõnumile, kuid samuti ka sellele, kuidas sõnumit kohale viia.  

Kui te korraldate vangidele mõeldud riskide vähendamise seminare, siis on 
oluline meeles pidada:  

� Vajadust kohe alguses selgitada, et vangid, kes soovivad seminaridel 
osaleda, saavad võimaluse seda teha (saavad töölt, koolist vaba aega 
jne). Seda tuleks arutada vanglaülemaga.  

� Vangid peaksid osalema ainult vabatahtlikult, et tagada, et nad on 
motiveeritud osalema ning selleks et hõlbustada võrdväärsete tuge, st 
informatsiooni edasiandmist oma kaaslastele.  

� On leidnud kinnitust, et narkootikume tarvitavatel vangidel, eriti 
võrdväärsete liidritel on väärtuslikku informatsiooni ning nad saavad 
koolitusseminaridele mitmel viisil kaasa aidata.  
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 Töö rühmade või üksikute vangidega  
Eelistatavalt tuleks uimastitarvitajate koolitamist läbi viia rühmaüritusena. See 
on loomulikult tõhusam (vähem tööd, vähem rahakulu) kui individuaalsed 
koolitused. Lisaks stimuleerib see rühmaarutelusid, lihtsustab rühma mõju 
hoiakutele ja sotsiaalsetele normidele, muutes ressursside kasutamise 
vangide hulgas võimalikuks.  

Siiski ei luba mõned vanglad rühmatööd, sest seda peetakse turvariskiks. 
Sellisel juhul võib alternatiivina kasutada üksikute narkootikume tarvitavate 
vangide koolitamist võrdväärsete juhendajateks. Üksikisikutega töötamine 
annab võimaluse väga intensiivseks ning seega väga efektiivseks 
informatsiooni edasiandmiseks. 

7.6 Koolitusseminarid vangla / narkoteenistuse personalile  

 
Vanglapersonalile korraldatavate koolitusseminaride eriti olulised teemad on 
muuhulgas:  

� Seminarid, mis aitavad vanglapersonalil infektsioonide ennetamise 
eesmärki enda jaoks lahti mõtestada, seda mõista ning seejärel seda 
toetada.  

� Seminarid, kus vanglapersonal saab baasteadmisi narkootikumide, 
narkootikumide tarvitamise, nakkushaiguste ning muude narkootikumide 
tarvitamisega seotud terviseriskide kohta.  

� Seminarid, kus arutatakse turvalisuse ja ohutusega seotud 
individuaalseid ning kollektiivseid vajadusi ning lepitakse kokku, millised 
need on  

Taaskord ei saa need seminarid keskenduda ainult teadmistele, vaid ka:  

� Oskustele, näiteks nõustamise alal;  
� Teadlikkuse tõstmisele personali hoiakute kohta narkootikumide 

tarbimise, seksuaalkäitumise jne suhtes  
 
Koolitusseminarid peaksid keskenduma adekvaatsetele käitumismustritele kui 
osale meetmetest, mida rakendatakse selleks, et vältida vanglas nakkuste 
levikut. Üksik koolitus käitumise muutmise teemal ei ole siiski piisavalt tõhus, 
kui sellega ei kaasne vanglakeskkonnas läbiviidavad struktuurimuutused. 
Vanglapersonaliga läbiviidud intervjuude põhjal tuleb saavutada 
eelpoolnimetatud kolm eesmärki.  

„Mis loob tervise? Igapäevaelus toimuv keskkonna ja inimeste vastastikune 
koosmõju loob üksikisiku, perekonna, kogukonna ja ülemaailmse 
tervisemudeli.” (Ilona Kickbusch, 1997) 
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 Infektsioonide ennetamise eesmärgi omaksvõtmine  
Vangla personal ning juhtkond saavad nakkusohu ennetamise eesmärki 
omaks võtta siis, kui nad nõustuvad sellega, et nakkused ohustavad kõiki nii 
vanglas kui isegi väljaspool vanglat ning seetõttu tuleb nende vastu võidelda. 
Nad peavad aru saama, et nende roll on selle tegevuse edukuse tagamises 
ülioluline.  

Trükimeedia, näiteks infolehtede kasutamisest ei piisa. Need sobivad vaid 
muude ennetusmeetmete, näiteks nagu isiklik nõustamine ja muud teenused 
(vaadake 9. peatükk) täiendamiseks, kuid need ei saa neid meetmeid 
asendada. Ennetusmeetmete rakendamist ohustavad sageli vanglapersonali 
isiklikud hoiakud ja eelarvamused („Vangid teavad täpselt mida nad teevad, 
nad on täiskasvanud inimesed ning nad vastutavad oma tegude eest.”). 
Veelgi enam, vanglapersonal peab narkootikumide tarvitamist sageli 
iseloomu nõrkuseks („Sõltuvusest võib üle saada, kui sul on piisavalt 
tahtejõudu. Sõltuvusest lahtisaamine on ainus lahendus!”) või tuuakse usulisi 
põhjendusi, miks maised meetmed vaevalt et sobivad infektsiooniriskidega 
võitlemiseks („AIDS on kõrgema võimu poolt määratud väljateenitud 
karistus!”). Selline suhtumine ja tõekspidamised on inimestesse sügavalt 
juurdunud. Neid ei ole lihtne muuta. Seega peaks vanglapersonalile pakutav 
koolitus olema suunatud nende ettevaatlikule harjutamisele uute hoiakutega 
ning vanglapersonali muutmisele tundlikumaks narkootikume tarvitavate 
vangide olukorra vastu, leevendamaks kolleegide hirme.  

 Meditsiiniliste baasteadmiste omandamine  
Illegaalsete narkootikumide tarvitamine ning meditsiiniliste teenuste ning 
ravimite kasutamine on sageli üksteisega seotud. Siiski on narkootikume 
tarvitavatele vangidele sageli vastumeelne otsida meditsiiniteenistustest abi 
illegaalse narkootikumide tarvitamise vastu. Olukord muutub veelgi 
keerulisemaks seetõttu, et narkootikumide tarvitamine on (vanglas) 
tabuteema.  

Seetõttu on ülioluline, et vanglapersonal omandaks meditsiinilisi 
baasteadmisi, selleks et:  

� Vältida infektsioone, eriti viirusnakkusi, mida seostatakse sageli 
narkootikumide tarvitamisega,  

� Võimaldada narkootikumide tarvitamise alast ennetustööd ning sellega 
seotud tervisekahjustuste võimalikult varajast ravi.  

 Turvalisuse ja ohutusega seotud individuaalsete ning 
kollektiivsete vajaduste aktsepteerimine ja täitmine  
See on oluline teema vanglapersonali koolitamisel, kuna on ilmnenud, et 
hirm, ebakindlus ning soov ennast teistest eraldada omavad negatiivset mõju 
õhkkonnale ja vanglapersonali ning vangide vastastikusele mõjule ning 
nendevahelistele suhetele. Kuigi teistest eraldamist võib pidada enesekaitse 
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meetodiks oletatavate või tegelike ohtude vastu, tuleks sellest jagu saada, 
selleks et luua tihedam side vanglapersonali ja vangide vahel. See on 
oluliseks eelduseks riske vähendavate tegevuste, näiteks nagu arutelud 
ohutuma käitumise teemadel, edukaks elluviimiseks.  

Lähedasi suhteid saab luua ainult siis, kui vanglapersonali turvalisusvajadusi 
mõistetakse ja täidetakse. Seminarid peaksid keskenduma vanglapersonali 
toetamisele, aidates neid tunda ennast kindlamana narkootikumidega seotud 
probleemidega tegelemisel. Lisaks nende teadmiste laiendamisele 
narkootikumide ning narkootikumide tarvitamisega seotud probleemide kohta 
(vaadake 2. peatükki) võivad seminarid anda vastuseid ka küsimustele, mis 
on seotud vanglapersonali nakatumisohuga, ning teavitada osavõtjaid 
asjadest nagu profülaktika pärast kontakti viirusekandjaga (Post-Exposure-
Prophylaxis, PEP), näiteks nagu nõelatorkevigastus, esmaabi 
narkootikumidega seotud erakorralistes olukordades, õige haavade ravimine 
ning vaktsineerimisvõimaluse olemasolu.  Sageli on reeglid ja 
käitumisjuhendid riskikontaktide vältimiseks ja piisavalt turvaliseks käitumiseks 
(näiteks kinnaste kandmine kambrite läbiotsimise teostamisel jne) juba 
olemas. Neid saab kasutada baasmaterjalina ning seejärel saab arutada 
probleeme nende soovituste ellurakendamisel.  

Lisaks sellele, et koolituse lähtepunktiks saab kasutada personali vajadusi ja 
hirme, saate te kasutada suuremat osa sellest käsiraamatust (2. peatükki 
tervikuna ning samuti käesoleva peatüki osi, näiteks 7. peatükki 'Riskide 
vähendamiseks tehtava töö meetodid ja materjalid’, mis sisaldab palju ideid 
koolitusseminaride läbiviimiseks) vanglapersonalile mõeldud 
koolitusseminaride ettevalmistamiseks.   

7.7 Koolitusseminarid segarühmadele  
Vanglapersonali ning vangide sihtrühmade kombineerimise tulemus võib olla 
üpris võimas, võttes arvesse informatsiooni vahetamist, hoiakute muutumist 
jne. Selles osas on kasulikeks osutunud Euroopa võrdne-võrdsele toetuse 
käsiraamatus toodud harjutused (European Peer Support Manual, Trautmann 
/ Barendregt, 1994). Ka sellel juhul võiks vajaduste hindamine olla heaks 
lähtekohaks.  

Meie kogemus vanglates võrdne-võrdsele toetuse vallas (Stöver/ Trautmann, 
1998) on näidanud, et võrdne-võrdsele toetus võib olla teemaks, mida 
käsitleda segarühmadele mõeldud koolitusel. Võrdne-võrdsele toetus ja 
võrdväärsete koolitus võivad olla kasulikud lähenemised, mis aitavad 
vanglates riske vähendada (vaadake peatükki 10.6). Võrdväärsete toetuse 
kava väljatöötamisel võite te korraldada ühisseminari, esitlemaks ja 
arutlemaks omasuguse toetuse võimalusi riskide vähendamise strateegias. 
Aruteluteemadeks võiksid olla kuidas ja millega saaksid uimastitarvitajad 
kaasa aidata, kuidas vanglapersonal saaks neid selles toetada jne. Ohutuma 
tarvitamise harjutuste (näiteks kuidas turvalisemalt süstida jne) kasutamine 
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võivad vanglapersonalile näidata, et uimastitarvitajatel on väärtuslikku 
informatsiooni ning teadmisi.  

Siiski peaks võrdväärsete toetusprogrammi tavaliselt esmalt tutvustama 
vanglapersonalile osana vanglas riskide vähendamise strateegiatest, näiteks 
üldiste narkootikumide tarvitamise teemaliste seminaride vormis.  Ei ole 
mõtet keskenduda seminaril või koolitusseminaril võrdväärsete toetusele, 
ilma esmalt riskide vähendamise aluspõhimõtete teemadel arutlemata. Meie 
kogemus on meile õpetanud ka seda, et võrdväärsete toetusprogrammide 
algatamine on kõige edukam siis, kui neid toetavad professionaalsed või 
vabatahtlikud organisatsioonid (Trautmann/Barendregt, 1994). Vangla 
suletud keskkonnas ei ole võimalik riskide vähendamise strateegiat ilma 
vanglapersonali toetuseta ellu viia.  
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8 HARJUTUSED KOOLITUSSEMINARIDEKS  

Koolitusseminaridel ei rõhutata ainult teadmisi ohutumast käitumisest, vaid 
ka oskusi, hoiakuid, sotsiaalseid norme ja enesetõhusust. Tagamaks, et 
koolitussessioonil antaks edasi rohkem kui ainult faktilisi teadmisi, on oluline 
seminari interaktiivne iseloom. Osavõtjaid ei tohiks õpetada, vaid neid tuleks 
stimuleerida või isegi provotseerida aruteludest osa võtma. Seega oleme 
koostanud ja valinud aktiivsel osalemisel põhinevaid harjutusi, mis võivad olla 
seminari programmi olulisteks osadeks.  

Allpool tutvustame harjutusi, mis käsitlevad kahte olulisemat riskide 
vähendamise teemat: ohutum tarvitamine ja turvalisem seks, lisaks 
mõningatele teistele harjutustele.  

Üldiselt kehtivad kõikide harjutuste puhul allolevad juhtnöörid:  

���� Alustage lühikeste kuid selgete juhtnööride andmisega!  
� Selgitage, miks te soovite harjutust kasutada  
� Motiveerige osavõtjaid koolitajale küsimusi esitama nii 

rühmaarutelude kui ka rühmatööde ajal.  
� Pange osavõtjad ennast küsimuste esitamisel mugavalt tunda. Abi 

võib olla näiteks kinnitusest „Kõik võivad ohutumat tarvitamist 
silmas pidades vigu teha!”.  

� Väikestes rühmades töötades võiks keegi protokollida, selleks et 
rühmas toimuvaid arutelusid oleks võimalik rühmaarutelu käigus 
ette kanda.  

���� Tagage rühmade õige koosseis!  
Sageli istuvad osavõtjad, kes omavahel hästi läbi saavad, kõrvuti või soovivad 
olla ühes rühmas, kui moodustatakse väikseid rühmi. Proovige nad viia 
erinevatesse rühmadesse, moodustades rühmi ,numbrite abil rühmadesse 
lugemise meetodil’. Uute kontaktide loomine on seminaride väärtuslikuks 
kõrvalmõjuks, seega proovige kaasa aidata sellele, et osavõtjad puutuksid 
kokku uute vaatenurkadega.  

���� Jälgige tähelepanelikult, mis väikestes rühmades toimub!  
Kui te jagate osavõtjate rühma väiksemateks gruppideks, peaksite te silmas 
pidama seda, et te ei suuda juhendada rohkem kui 3 või 4 väikest gruppi. 
Seega saab suurimaks osavõtjate arvuks olla 15-20 inimest.  

Tavaliselt 30-45 minutit kestva rollimängu ajal peaksite te ühinema mõneks 
minutiks iga grupiga, selleks et vaadata, kuidas osavõtjad üksteisega töötavad 
ning osalevad ja kontrollida, et rühma tööd ei takistaks selle ebaõige koosseis 
jne. Viimatikirjeldatud juhul võite te astuda uue probleemilahendamise 
strateegia moderaatori ning algataja rolli.  
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���� Pange kirja kõige olulisemad toimunud asjad ning näited 
osavõtjate kõige asjakohasema kaastöö kohta.  

Kuigi iga rühma tööd protokollitakse eraldi, jäävad sageli märkamata 
huvitavad soovitused ja ristviited, eriti kui need tulevad vähem 
domineerivatelt osavõtjatelt. Need soovitused võivad vahel olla väga 
kasulikud!  

���� Kohe pärast rühmatööd peaksid protokollijad tegema toimunust 
kokkuvõtte.  

Väikeses rühmas saavutatud tulemusi ei tohiks ära leierdada kõikide 
vähetähtsate aspektide kommenteerimise ja arutlemisega. Esmalt on oluline 
saada ülevaade kõikidest väljapakutud lahendustest. Seetõttu peaks 
protokollija esitlema rühmaarutelul rühmatööde kõige olulisemaid tulemusi . 
Need tuleks kirja panna pabertahvlile, nii et kõik koolitusprogrammist 
osavõtjad neid näeksid. Neid märkmeid saab kasutada pärast programmi 
lõppemist ka edasiste arutelude ülesehitamiseks.  

8.1 Ohutuma tarvitamise harjutused (peamiselt vangidele) *5  
Ettevaatusabinõude tarvituselevõtt, vältimaks nakatumist, ning õiged 
süstimistehnikad on oskused, mida ei õpita ühe päevaga. Oskust õpitakse 
ja parandatakse harjutamise abil. Süstivate uimastitarvitajate jaoks on 
turvaline süstimine oluline oskus. Kahjuks ei ole mõned uimastitarvitajad 
seda oskust korralikult omandanud või nad ei ole alati võimelised – sageli 
vanglas valitseva raske olukorra tagajärjel – riske vältima. Vahel puudub 
neil piisav informatsioon alternatiivide, ‚paremuselt järgmiste lahenduste’ 
ning ’parem kui mitte midagi strateegiate’ kohta. Näiteks on paljud 
uimastitarvitajad harjunud sellega, et neil on ühiskonnas lihtne saada 
puhtaid süstimistarbeid. Vanglaolukorras ‚terveks’ jäämine nõuab 

teistsuguseid lähenemisi, mis erinevad oluliselt ühiskonnas olevatest 
igapäevastest rutiinidest.  

Selles käsiraamatus olevate harjutuste eesmärk on parandada 
uimastitarvitajate oskusi ja riskiteadlikkust. Nende lähtekohaks on 
uimastitarvitajate endi kogemused. Iga harjutuse puhul tuleks hinnata, kas 
see sobib vanglaolukorda ning konkreetse sihtrühmaga. Mõningate tarvitajate 
puhul võib narkootikumide tarvitamisest rääkimine olla liiga lähedalt seotud 
nende isikliku narkootikumide tarvitamise olukorraga. Eriti vanglapersonaliga 
tuleks selgeks rääkida see, et narkootikumide tarvitamisega seotud riskidest 
rääkimine ei tähenda seda, et selle eesmärgiks on narkootikumide 
tarvitamise aktsepteerimise edendamine.  

Kui vaja, peaksite te neid harjutusi kohandama rühma erivajadustega või 
vangla tingimustega. Üks kõikide harjutuste põhinõue on see, et neid viidaks 
läbi ‚interaktiivselt’, integreerides sihtrühma seisukohti, vaatenurki, küsimusi 
ja pädevust. Need on mõeldud praktilisteks töövahenditeks, mis võimaldavad 
õppida tegemise kaudu.  

*5 mõned 
harjutused on 
võetud 
Trautmanni/Bare
ndregti 
raamatust 
Euroopa võrdne-
võrdsele toetuse 
käsiraamat 
(vaadake Viited) 
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Euroopa võrdne-võrdsele toetuse käsiraamatus toodud kogemus näitab, et 
kuigi selles peatükis olevad harjutused sobivad kasutamiseks peamiselt 
vangidele läbiviidavatel seminaridel, võivad need olla ka ühisseminaride (nii 
vanglapersonalile kui ka vangidele) väärtuslikuks osaks. Siiski peaksite te 
enne kontrollima, kas konkreetne harjutus oleks ühisseminaril aktsepteeritav. 
Siinkohal on oluliseks probleemiks näiteks see, kas asjaosaliste vahel on 
piisavalt vastastikust usaldust.  
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 Ohutuma tarvitamise teema tutvustamine  
See harjutus kasutab käsiraamatu osa (peatükid 6.3 + 6.4). Treener võib 
valida, kas keskenduda:  

� süsti ettevalmistamisele või  
� enda süstimise tehnikale  
Eesmärgid:  1. Ohutuma tarvitamise teema tutvustamine.  
 2. Ettevalmistamise ja enda süstimise õige  
 tegevuste järjekorra näitamine.  
Kestus:  30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:  Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Soovitatavalt videofilm enda süstimisest,  
  näiteks video, mis on lisatud Euroopa võrdne- 
  võrdsele toetuse käsiraamatule  
  
 Süstimistarbed (vaadake 2. peatükist 6.2) ning  
 lahustuv pulber, mis sarnaneb heroiiniga, näiteks  
 suhkur  
 
 Kui süstimistarbeid ei ole võimalik kätte saada või 
 neid ei lubata kasutada, peaksite te kasutama  
 materjale, mis saavad asendada süstimistarbeid  
 (näiteks pastapliiats süstla asemel jne).  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Näidake videot  
� Küsige seejärel selle kohta kommentaare. Keskenduge:  

� Erinevatele viisidele, kuidas osavõtjad ennast süstivad  
� Millised olid teie igapäevased rutiinid enne, kui te vanglasse 

sattusite?  
� Millised on takistused nende rutiinide rakendamisel narkootikumide 

tarvitamisel vanglas?  
� Keskenduge erinevustele ning võimalikele hügieenilistele vigadele.  
Variandid:  
� Te võite paluda ühel osavõtjal näidata, kuidas ta on harjunud süsti ette 

valmistama ning kuidas ta ennast süstiks. Seda on kõige parem teha 
tõeliste süstimistarvikutega ning kõikide süstimiseks kasutatavate 
vahenditega (vaadake 2.6.2).  

� Ülejäänud osavõtjad jälgivad hoolikalt ning kommenteerivad pärast neid 
asju, mida nemad teisiti teevad, ning vigu, mida esitluse käigus tehti.  

� Parandage arutelude käigus tehtud vigu ning täiendage, kui midagi jäi 
välja  

Märkused:  
Kasutage taustmaterjalina koopiaid peatükkidest I 6.3 ja I 6.4. Kui te kasutate 
Euroopa võrdne-võrdsele toetuse videot või mõnda teist ‚ohutumat 
tarvitamist’ käsitlevat videot, siis palun kontrollige eelnevalt selle sisu (kas 
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seal esitatav informatsioon on õige, asjakohane ja vastuvõetav?). Kontrollige 
ka seda, kas video esitlemiseks vajaminev tehnika on olemas.  

 Süstimistehnikate puuduste hindamine   
Pidev narkootikumide veeni süstimine nii tänaval kui vanglas põhjustab sageli 
kudede ja veresoonte (veenide) raskeid kahjustusi. Selle harjutusega proovite 
te kindlaks teha võimalikke kahjustusi ning kuidas neid saaks 
süstimistehnikate täiustamise abil vältida.  

Eesmärgid: 1.  Osavõtjad hindavad oma süstimistehnikatega seotud  
 riske ning nende poolt tekitatavaid võimalikke  
 kahjustusi  

2. Osavõtjad saavad teada, kuidas neid 
süstimistehnikate parandamise abil vältida  

Kestus  30 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:  Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid: Mehele ja naisele mõeldud tööleht (lisatud), pliiatsid ja 

pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage rühm väiksemateks, kahe või neljaliikmelisteks gruppideks  
� Iga grupp saab töölehe koopia (meesosavõtjad kasutavad meestele 

mõeldud töölehte, naisosavõtjad naistele mõeldud töölehte)  
� Paluge osavõtjatel hinnata ja märkida töölehele võimalikud 

süstimiskohad vastavalt allolevale eeskujule (andke harjutuse 
tegemiseks aega 20 minutit):  
1 = väga sobiv  
2 = ainult hädaolukorras,  
3 = riskantne  
4 = mitte kunagi  

� Rühmaarutelu käigus esitlevad väiksed grupid oma töid. Kasutage 
pabertahvlile joonistatud inimese keha, et ära märkida õiged kohad.  
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(TÖÖLEHT) SÜSTIMISTEHNIKATE PUUDUSTE HINDAMINE 
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 Alternatiivsed manustamisviisid  
Valige, kas te keskendute:  
� Draakonijahile või   
� Ninnatõmbamisele ja suitsetamisele  
Eesmärgid:  1. ‚Draakoni jahtimise’ kui alternatiivse heroiini 

tarvitamisviisi tutvustamine.  
 2. Ohutumate tarvitamistehnikate arutelu  
Kestus:  30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:  Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid: Draakoni jahtimiseks ja ninnatõmbamiseks ja 

suitsetamiseks vajalikud materjalid (vaadake peatükist 
2, 6.5) (kui on olemas, siis Euroopa võrdne-võrdsele 
toetuse käsiraamatu videokassett, videotehnika)  

 
Harjutuse kirjeldus:  
� Näidake video kolmandat osa või paluge ühte osavõtjat näidata süstimist 

ja/või ninnatõmbamist;  
� Paluge seda narkootikumi manustamise viisi kommenteerida;  
� Arutlege alternatiivsete narkootikumide manustamise viiside eeliseid ja 

puudusi  
� Kas ‚draakoni jahtimine’, ‚ninnatõmbamine’ või ‚suitsetamine’ võiksid olla 

vanglas alternatiivideks?  
� Mis teeb vanglas alternatiivsete manustamisviiside kasutamise nii 

keeruliseks?  
 
Märkused:  
Kasutage peatükki 6.5 taustinfo andmiseks. Kasutage ära osavõtjate 
kogemust alternatiivsete manustamisviiside osas. 
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 'Juhul kui…’ - Kuidas keerulises olukorras õigesti reageerida   
Iga süstiv uimastitarvitaja on huvitatud narkootikumide kiirest ja tõhusast 
süstimisest. Eriti peab see paika vanglas, kus peagu kõiki tsoone intensiivselt 
kontrollitakse ja jälgitakse ning ühisteks kokkusaamisteks on tavaliselt 
piiratud aeg. Selleks et olla edukas, tuleb täita teatud tingimusi, näiteks:  

� Kogu varustus peaks olema käepärast  
� Veeni peaks olema lihtne süstida  
� Olemas peaks olema mugav koht, kus inimest ei segataks  
� Uimastitarvitajal peaksid olema teadmised ja oskused selle kohta, 

kuidas ohutult süstida.  
Vanglas on need tingimused harva täidetud. Sageli on nii, et tingimused on 
soodsatest kaugel siis, kui narkootikumid on kättesaadaval.  

Uimastitarvitaja jaoks on väga mugav, kui tal on lai valik alternatiivseid 
võimalusi, mis aitavad piirata ebasoodsate tingimustega seotud riske.  

Eesmärgid:  1. Kuidas tõhusalt reageerida ebasoodsatele  
 tingimustele, mis takistavad õiget süstimist.  
 2. Uimastitarvitajad räägivad üksteisele oma  
 improviseerimisoskustest, mis puudutavad  
 õiget süstimist.  
Kestus:  45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:  Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Koopiad ‚juhul kui…’ nimekirjast (järgmisel  
 leheküljel), kirjutusvahend ja pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Koolitaja jagab rühma kahte gruppi (A ja B) või paaridesse.  
� Igale rühmale antakse järgmise leheküljel olevast nimekirjast üks 

ebasoodne olukord (Nimekirjas olevad A-d A rühmale ja B-d B 
rühmale), millele nad peavad reageerima nii nagu see oleks tegelikus 
elus olev olukord.  

� Pärast kindlaksmääratud aega (näiteks 15 – 30 minutit) arutletakse 
rühmaarutelu käigus erinevaid vastuseid.  

� Koolitaja parandab vigu ning tutvustab alternatiive, mida osavõtjad ei 
nimetanud, kasutades selle harjutuse 3. lehekülge kontrollnimekirjana 
(vaadake mõningaid võimalikke alternatiive peatükist 2.6.5).  

 
Alternatiivid:  
Koostage ise nimekiri ebasoodsatest olukordadest või täiendage või muutke 
lisatud nimekirja. 
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(TÖÖLEHT) “JUHUL KUI …” 
 
 
 
 
 
A #  puuduvad puhtad nõelad ja süstlad  
B #  puudub kloor  
 
A #  puudub puhas kraanivesi  
B #  kokaiinisüst ja nõel ummistub  
 
A #  heroiinisüst ja nõel ummistub  
B #  süstlas puudub korralik vaakum (kolb lekib)  
 
A #  nõela ots on kõver  
B #  puuduvad narkootikumid ja on 10 puhast nõela ja süstalt  
 
A #  puudub lusikas  
B #  puudub puhas vatt  
 
A #  puudub alkoholiga immutatud vatitops   
B #  kolbi ei saa enam tahapoole tõmmata  
 
A #  te panete tähele, et süst läks veenist mööda (mull)?  
B #  teil on rasked veenid; tugevad, liikuvad, sügavalasetsevad  
 
A #  teil ei ole rahulikku kohta, kus omaette olla  
B #  teil on mädanik  
 
A #  te süstisite arterisse  
B #  puudub küttekeha või keeduplaat  



  

 228 

 

 
 



3
    

 

 229 
 

 ‚Juhul kui …’ mõned alternatiivid  
Kui aus olla: see on riskantne ettevõtmine, kas pole? Te teate seda ise väga 
hästi. Kui puuduvad puhtad süstlad või desinfitseerimisvahend, siis te peaksite 
vältima narkootikumide veeni süstimist. Kui te arvate, et te ei suuda vältida 
süstimist, siis siinkohal toodud soovitused on ainult paremuselt teised 
lahendused. Pidage seda meeles!  

� Puuduvad puhtad nõelad ja süstlad  

Keetke neid 15 – 20 minutit (vaadake peatükist 2, 6.1)  
� Puhastage neid klooriga (vaadake peatükist 2, 6.1)  
� Kasutage narkootikumide tarvitamiseks draakonijahti (vaadake 

peatükist 2, 6)  
� Tõmmake narkootikume ninna (vaadake peatükist 2, 6.5)  
 

� Puudub kloor  

� Keetke süstalt 15 - 20 minutit  
� Jahtige draakonit  
� Tõmmake narkootikume ninna  
� Puhastage süstalt hoolikalt millegi muuga (koola, alkohol, ükskõik 

millega)  
 
� Puuduvad küttekeha/keeduplaat ja kloor  

� Proovige puhastada süstalt ja nõela nii sageli kui võimalik puhta 
veega  

 
� Puudub puhas kraanivesi  

� Kasutage mineraalvett  
� Või keetke vett 15 - 20 minutit  

 
� Üks portsjon narkootikumi, üks puhas süstal ning kaks inimest, kes 
soovivad narkootikumi võrdselt omavahel jagada.  

� Keetke kasutatud süstalt või puhastage seda klooriga  
� Jahtige mõlemad draakonit  
� Üks inimene jagab narkootikumi kahte võrdsesse portsjonisse, teine 

valib.  
 

� Üks portsjon narkootikumi, kaks inimest, mõlemal üks kasutatud 
süstal, inimesed soovivad narkootikumi võrdselt omavahel jagada.  

� Keetke kasutatud süstlaid või puhastage neid klooriga  
� Või paremuselt järgmine lahendus: loputage oma süstalt hoolikalt  
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� Üks inimene jagab narkootikumi kahte võrdsesse portsjonisse, 
teine valib. 

� Kokaiinisüst ja nõel on ummistunud.  

� Lõpetage süstimine, pange vedelik tagasi lusikasse, eemaldage 
ummistus, lisage veidi külma vett, pange süstlale uus nõel või 
võtke uus süstal ja nõel,  

� Nõelast ummistuse kõrvaldamiseks: soojendage nõela 
tulemasinaga, et seda paisutada.  

� Tõmmake süstlasse veidi puhast külma vett ning raputage süstalt.  
 
� Heroiinisüst ja nõel on ummistunud.  

� Lõpetage süstimine, pange vedelik tagasi lusikasse, pange süstlale 
uus nõel või võtke uus süstal ja nõel.  

 
� Süstlas puudub korralik vaakum (kolb lekib)  

� Võtke uus süstal  
� Niisutage kolvi kummi ja proovige uuesti  

 
� Nõela ots on kõver.  

� Tehke see klaasil või tikutopsil uuesti teravaks ning puhastage 
seda (tulemasina) leegiga.  

 
� Puuduvad narkootikumid, kuid on 10 puhast nõela ja süstalt.  

� Rumal küsimus  
� Proovige need maha müüa, et raha teenida.  

 
� Puudub lusikas  

� Valmistage ette metallpurgi põhi, puhastades seda leegiga  
 
� Puudub puhas vatt  

� Kasutage sigaretifiltrit  
� Kasutage ükskõik mida, mis on käepärast, näiteks alkoholiga 

immutatud vatitupsu, jaki voodrit jne.  
� Ärge kasutage filtrit. Kallutage ettevaatlikult lusikat, nii et jääkained 

jääksid lusika teise äärde, kus te sisse ei tõmba.  
 
� Puudub alkoholiga immutatud vatitops   

� Puhastage süstimiskoht vee ja seebiga  
� Puhastage see ainult veega  
� Ärge puhastage seda. 
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� Kolbi ei saa enam rohkem tahapoole tõmmata.  

� Lõpetage süstimine, vabastage žgutt, pritsige pool silindri sisust 
tagasi lusikale või teise süstlasse, siis laske oma käsi rippu, siduge 
uuesti žgutt peale ning otsige teine veen.  

� Võtke teine süstal  
 
� Te avastate, et süstisite veenist mööda (mull, kubel)?  

� Katke see märja sidemega  
� Masseerige kupla ühtlaselt ja õrnalt  

 
� Teil on rasked veenid; tugevad, liikuvad, sügaval asetsevad.  

� Õppige draakonit jahtima  
� Paluge kedagi ennast aidata  
 

� Teil ei ole rahulikku kohta, kus olla.  

� Leidke sõber, kellel on rahulik koht  
� Kasutage avalikku tualetti (kui uks avaneb sissepoole, kui te saate 

üledoosi ning kukute vastu ust, siis ei saa mitte keegi seda avada ja 
teid aidata)  

 
� Teil on mädanik  

� Tehke märgadest sidemetest kompress  
� Minge niipea kui võimalik arsti juurde. 
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 Läbirääkimisoskused  
Peale igasuguste isiklike ‚tehniliste’ probleemide (mida käsitleti eelmises 
harjutuses) võivad uimastitarvitajad sattuda olukordadesse, kus tuleb 
probleeme lahendada teiste narkootikumide tarvitajatega. See harjutus 
proovib käsitleda üheskoos probleemide lahendamise teemat.  

Eesmärk:    Uimastitarvitajate ettevalmistamine kõrge  
   riskitasemega olukordadeks.  
Kestus:    30 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Omal valikul: pabertahvel, kuhu pannakse kirja  
    reaktsioonid/lahendused  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Koolitaja jagab rühm väiksemateks, umbes 5-liikmelisteks gruppideks  
� Iga grupp saab ühe või kaks kõrge riskitasemega olukorda (erinevatele 

gruppidele sama olukorra andmine võib tulemuseks anda huvitavad 
võrdlused).  

� Osavõtjatel palutakse esitleda ja arutleda võimalikke lahendusi ning 
otsustada, milline neist on kõige ohutum.  

� Rühmaarutelul võrreldakse ning arutletakse leitud lahendusi  
� Koolitaja parandab vigu ning esitleb alternatiive, mida osavõtjad ei 

maininud.  
 
Kõrge riskitasemega olukorrad:  
� Kahel inimesel on kahepeale 1 gramm kokaiini. Kätte on jõudmas aeg 

minna oma kambrisse ning teil on olemas vaid üks süstal. Kuidas 
saaksid mõlemad on ‚laksu’ kätte ilma nakatumata?  

� Üks portsjon narkootikumi, kaks inimest, mõlemal oma kasutatud süstal, 
inimesed soovivad narkootikumi võrdselt omavahel jagada.  

� Kaks kambrikaaslast ja ½ grammi heroiini. Kell on 6 hommikul ning 
mõlemad jäävad haigeks. Meditsiiniüksus avatakse kl 8 ning teil ei ole 
nõelu käepärast.  

� Kolm vangi teevad korraliku heroiinisüsti, kõik kasutavad oma (puhast) 
nõela. Nad saavad korraks tõelise laksu. Siis soovivad nad teha veel 
ühe ‚laksu’, kuid nad ei ole kindlad, milline süstal kellele kuulub.  

� Paluge osavõtjaid tutvustada kõrge riskitasemega olukorda, mis on 
turvalise lahenduse leidnud.  

� Paluge osavõtjaid tutvustada kõrge riskitasemega olukorda, mida ei 
suudetud 100 protsendiliselt turvaliselt lahendada. 
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 Narkootikumide tarvitamise olukorrad vanglas - kuidas ja millal 
sekkuda?  
Narkootikume tarvitavad vangid võivad pidevalt sattuda olukordadesse, kus 
teised vangid räägivad narkootikumide süstimisest. Nad võivad neid olukordi 
kasutada nende vangide teavitamiseks turvalisematest käitumisviisidest. Siiski 
on see hoolika ajastuse küsimus, millal tõstatada teemat õigest ja turvalisemast 
süstimisest. Selles harjutuses proovime me teada saada, mida kolmas inimene 
(näiteks sõber või kaasvang) saab teha, et parandada süstimistehnikat. 
Arutelude ja praktiliste harjutuste abil käime me läbi erinevaid olukordi, mis 
puudutavad häid süstimistehnikaid.  

Eesmärgid:    1. arutleda, millal on kõige parem aeg võtta vanglas 
üles õigema süstimise teema.   
2. arutleda, kuidas toetada uimastitarvitajaid, kes 
kasutavad häid süstimistehnikaid.  
3. harjutada, kuidas praktilist tuge anda  

Kestus:    30 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Žgutt. Euroopa võrdne-võrdsele või mõni teine 

‚ohutuma tarvitamise’ videokassett (kui on olemas).  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Näidake video ühte süstimise osa (kui teil on videokassett olemas)  
� Küsige osavõtjatelt: kui te olete uimastitarvitajaga ühes ruumis, millal ja 

kuidas te alustaksite vestlust ohutumast tarvitamisest.  
� Kui teil ei ole videokassetti, paluge osavõtjatel mõelda oma viimasele 

süstitavate narkootikumide tarvitamisele: millal ja kuidas saaks vestlust 
ohutumast tarvitamisest kõige paremini alustada  

 
Küsimused, mida võib lisada:  
� Millised olukorrad on kõige sobivamad, selleks et alustada vanglas 

uimastitarvitajatega vestlust ohutumast tarvitamisest? Või teistmoodi 
küsides: Millal te kindlasti (endise) uimastitarvitajana ei taha, et teid 
segataks vestlusega ohutumast tarvitamisest?   

� Millised sissejuhatused võivad sobida ohutuma tarvitamise teema 
tõstatamiseks (nõelte puudumine, hiljuti juhtunud kaasvangi üledoos jne)? 
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Harjutuse täiendavad elemendid:  
� Selge võrdväärsete toetamise tegevus on üksteise abistamine heade 

veenide leidmisel. Osavõtjad otsivad oma naabri käsivartelt süstimiseks 
sobivaid veene. Käärige varrukad üles, võtke kätest kinni ja uurige neid 
hoolikalt.  

� Paljudele uimastitarvitajatele on žguti õige kasutamine oluline. 
Osavõtjad harjutavad žguti õiget kasutamist ning näidatakse, millised on 
ebaõiged kasutamisvõtted. Tulemusi jälgitakse hoolikalt (veenid tulevad 
välja, veenid kaovad ära). See harjutus on eriti huvitav siis, kui seda 
viivad läbi inimesed, kellel on rasked veenid.  

� Küsimus: mida saab teha selleks, et veenid välja ilmuksid  
� kui puudub žgutt,  
� kui on külm ja veenid on sügaval peidus. (vaadake peatükist 2, 6.2) 
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 Stressitekitava olukorra simulatsioon: „Kujutage ette ..."  
Selle harjutuse puhul simuleeritakse rollimänguna stressitekitavat olukorda, kus 
kasutatakse erinevat süstimisvarustust. Olukord peaks olema nii realistlik kui 
võimalik. Antud olukord on alati üks ja seesama, hoolimata sellest kas 
koolitatakse vanglapersonali või õpetatakse uimastitarvitajatele 
narkootikumidega seotud riske.  

Eesmärgid:  1. Kogeda stressitekitavat olukorda, mis on nii 
realistlik kui võimalik, ning tunda selle mõju, 
saamaks ettekujutust valmisolekust võtta suuremat 
riski   
2. Rakendada maksimaalselt osavõtjate loomingulisi 
võimeid ohutumate lahenduste leidmiseks  
3. Vältida nakatumist hoolimata jätkuvast 
uimastitarvitamisest - arendada käitumismustreid, 
mis vähendavad narkootikumide manustamisega 
seotud riske  

Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20,  

jagatuna neljaliikmelisteks rühmadeks  
Vajalikud materjalid:  Grafoprojektor   

Pabertahvel ja kirjutusvahendid  
Süstimistarbed (vaadake 6.2) ja lahustuv 
heroiinisarnane pulber, näiteks suhkur  

 
Kui süstimistarbeid ei ole võimalik saada või neid ei 
lubata kasutada, peaksite te kasutama materjale, 
mis saavad asendada süstimistarbeid (näiteks 
pastapliiats süstla asemel jne)  

 
Harjutuse kirjeldus:  
Osavõtjatel palutakse ette kujutada alljärgnevat olukorda:  

Kujutage ette ...  
 
Te olete vanglas. Teid on varustatud värske parima kvaliteediga ainega – 1 
gramm 4 inimese kohta. Kolm teie hulgast ei ole kaua aega heroiini tarvitanud, 
üks teie hulgast on ennast täis. Noos on tema oma. Aeg hakkab otsa lõppema, 
sest varsti lukutatakse kambriuksed. Te olete otsustanud narkootikumi ära 
tarvitada, kuid siiski kasutades kõige vähem kahjutekitavat moodust. 
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Ainsad asjad, mis teil heroiini manustamiseks olemas on:  
� 1 kasutamata süstal  
� 1 kasutatud süstal  
� 3 kasutatud nõela  
� 1 väike pudel vett  
� 1 tulemasin  
� 1 sidrun, mitte päris värske  

 
Ning nüüd te alustate kiiresti narkootikumi manustamist, kuna nagu juba 
ülalpool mainitud, aeg hakkab otsa lõppema. Palun proovige mõelda 
realistlikele kuid mõtet omavatele viisidele, kuidas saaks selles olukorras 
narkootikumi kõige vähem kahjutekitaval viisil manustada, ning katsetage teie 
poolt väljapakutud lahendusi, st proovige ette kujutada, et te valmistate 
olemaoleva varustusega ette narkootikumi süsti.  
Üks teie rühmast paneb kõik pakutud lahendused kirja, nii need, mis on 
vastuvõetavad, kui ka need, mis kõrvale heidetakse. Neid märkmeid saab 
kasutada hiljem rühmaarutelul.  
 
� Jagage rühm väikesteks, 4/5 liikmega gruppideks  
� Andke neile 30 minutit ‚ette kujutamiseks’ ja siis arutlege  
� Andke 20/30 minutit väikestele gruppidele lühikesteks esitlusteks ning 

nende tulemuste arutlemiseks  
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 Nõelte ühiskasutus ja narkootikumide ühiskasutus  
Selles harjutuses käsitletakse narkootikumide, nõelte, süstalde ja muude 
süstimistarvete ühise kasutamisega seotud riske (vaadake peatükki 2, 6). 
Uuritakse erinevaid, nii ohtlikke kui ohutuid narkootikumide jagamise tehnikaid.  

Eesmärgid:  1. Erinevate ühise kasutamise ja jagamise 
praktikate kirjapanek   
2. Narkootikumide jagamisega seotud riskide 
kindlakstegemine  
3. Tähelepanu juhtimine alternatiivsetele 
narkootikumide jagamise viisidele   
4. Nõelte ühise kasutamise muutmine tabuks ning 
tähelepanu juhtimine alternatiivsetele, 
vähemohtlikele narkootikumide manustamise 
viisidele.  

Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20,  
Vajalikud materjalid:  Pabertahvel, markerid  

Süstimistarbed (vaadake peatükki 2, 2.6) ja lahustuv 
heroiinisarnane pulber, näiteks suhkur  

 
Kui süstimistarbeid ei ole võimalik saada või neid ei 
lubata kasutada, peaksite te kasutama materjale, 
mis saavad asendada süstimistarbeid (näiteks 
pastapliiats süstla asemel jne)  

 
Harjutuse kirjeldus:  
Selle harjutuse kõige olulisem osa on erinevate jagamistehnikate näitamine:  

� Osavõtjatele antakse ülesanne näidata jagamistehnikaid, milles 
kasutatakse kõige tavalisemaid materjale (süstal, lusikas, nõel, heroiini 
aseaine)  

� Osavõtjatel palutakse nimetada kaasnevaid riske  
� Osavõtjatel palutakse välja mõelda ja näidata alternatiivseid tehnikaid.  
 
Märkused  
Kasutage peatükki 2, 3 taustinfo andmiseks 



  

 238 

 

 Süstimistarvete ühine kasutamine  
See harjutus keskendub ka terviseriskidele, mis võivad tuleneda 
narkootikumide süstimiseks vajalikest süstimistarvetest ( vaadake peatükki 2, 
6.2), mida tavaliselt uimastitarvitajad omavahel ühiselt kasutavad, st 
materjalid nagu filtrid, vesi, lusikad, vatitupsud.  

Eesmärgid:    1. tähelepanu juhtimine sellele, et narkootikumi  
   manustamiseks mõeldud tarbed on  
   potentsiaalsed nakkuskandjad   

2. puhta varustuse kasutamine, kaitsmaks  
tarvitaja kudesid ja veresooni.  

Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 15,  
Vajalikud materjalid:  Pabertahvel, viltpliiats,  

Süstimistarbed, mis sisaldavad kõikvõimalikku  
varustust, ning lahustuv heroiinisarnane pulber,  
näiteks suhkur  

 
Kui süstimistarbeid ei ole võimalik saada või  
neid ei lubata kasutada, alustage varustusest  
ülevaate tegemisest.  

 
Harjutuse kirjeldus:  
� Näidake või paluge osavõtjatel nimetada võimalikke süstimiseks 

vajaminevaid tarbeid  
� Pange kõik nimetatud asjad pabertahvlile kirja  
� Paluge üksikutel osavõtjatel näidata või kirjeldada mingi konkreetse 

varustuse kasutamist. Teistel osavõtjatel palutakse seda 
kommenteerida, tuua välja võimalikke ‚vigu’ ning riske, mida nad tähele 
panid. Parandage osavõtjate ütlusi kui vaja.  

 
Märkused:  
Kasutage informatsiooni peatükist 2, 6.2 
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8.2 Turvalisema seksi harjutused (peamiselt vangidele) *6  

 
 

*6 mõned 
harjutused on 
võetud 
Trautmanni/Baren
dregti raamatust 
Euroopa võrdne-
võrdsele toetuse 
käsiraamat 
(vaadake Viited) 
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Peale süstimise on turvalisem seks teine oluline teema, mis on seotud HIV-i 
ja B-hepatiidi edasikandumisega. On tõendeid, et turvalisemat seksi 
harrastatakse harva või puudulikult, eriti heteroseksuaalsete inimeste puhul. 
Paljudes Lääne-Euroopa riikides on uute HIV-i nakatumisjuhtude arv kõige 
suurem just heteroseksuaalsete inimeste hulgas. Lisaprobleemiks on see, et 
uimastitarvitajatega on osutunud keerulisemaks turvalisemast seksist 
rääkimine kui ohutumast narkootikumide tarvitamisest rääkimine. Seks on 
üldiselt ikka veel väga hell aruteluteema.  

Mida üldiselt turvalisema seksi seminaride korraldamisel silmas pidada  
� Andke osavõtjatele täpselt teada, millele te esitluste, arutelude ja 

harjutuse käigus soovite keskenduda.  Teatud sensitiivsetel teemadel 
arutlemise või harjutuste tegemise puhul lubage inimestel juba enne 
otsustada, kas nad kavatsevad osaleda või mitte. Austage nende 
otsust, kui nad ei soovi osaleda. Rõhutage, et inimestel on vaba voli 
otsustada, kas nad soovivad teatud küsimustele vastata või mitte.  

Kui te tutvustate seda reeglit, siis eelistage positiivsete väljendite kasutamist, 
näiteks „palun tundke ennast vabalt, kui te otsustate, kas te osalete või 
vastate" negatiivsete asemel "teil on õigus keelduda...".  
� Üldiselt võib parem olla töötada samast soost osavõtjatega (vaadake 3, 

7.4). Siiski on teemasid, näiteks suhteprobleemid, mis muudavad 
osavõtjad soost sõltuvate probleemide suhtes tundlikeks, emotsioonid 
jne, mida saab käsitleda ka segarühmades. Isegi sellistel juhtudele 
peaksite te hoolikalt kontrollima, kas osavõtjat tunnevad ennast 
segarühas vabalt.  

� Mõningatel juhtudel võite te kaaluda, kas kaasata – võib-olla ainult 
mõne seminari osa puhul – teist koolitajat, kes on vastassoost, näiteks 
vastassoo seisukohtade sissetoomisel.  

� Tagage rühma liikmete nõusolek, et osavõtjate seksuaalsesse 
orientatsiooni on vaja autusega suhtuda. Sekkuge, kui inimesed sellest 
reeglist kinni ei pea.  

� Koolitajana peaksite te vabalt suutma rääkida seksist ja seksuaalsusest, 
näiteks suutma avameelselt vastata isiklikele küsimustele. Vastuseks 
võite te loomulikult öelda, et mõned küsimused võivad käsitleda 
probleeme, mida te peate rangelt isiklikeks.  

� Seksimiseks kasutatavate vahendite kasutamisel veenduge, et see on 
osavõtjatele vastuvõetav. Dildo kasutamisel näiteks kaaluge, kas selle 
värv on rühma liikmetele vastuvõetav. Ärge solvake tumedanahalisi 
inimesi, kasutades valget dildot.  

� Sagedased kogemused näitavad, et paljudele inimestele on 
vastumeelne ‚kondoomi kasutamise tehnika’ harjutamine dildol.  Meie 
soovitus on kasutada ka teisi, vähem heidutavaid ‚peenisekujulisi’ 
esemeid. Näiteks banaani kasutamine ajab inimesed tavaliselt naerma. 
Naer ning huumor võivad toimida ‚jäämurdjatena’.  

Selles käsiraamatu osas kirjeldatud harjutused tegelevad erineval viisil 
turvalisema seksiga. See algab mõnede harjutustega, mille eesmärgiks on 
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seksi muutmine aruteluteemaks. Pärast seda saab kõne alla võtta turvalisema 
seksi teema. Kogemused kinnitavad, et see on sobiv ülesehitus.  

Nagu ka ohutuma tarvitamise harjutuste puhul, sobivad selles peatükis olevad 
harjutused kasutamiseks põhiliselt vangidele mõeldud seminarides. Siiski 
võivad enamik neist olla ka ühisseminaride (nii vanglapersonalile kui ka 
vangidele) kasulikuks osaks, mida on tõendanud ka meie Euroopa võrdne-
võrdsele toetuse käsiraamatus toodud kogemus. Siiski peaksite te enne 
kontrollima, kas konkreetne harjutus oleks ühisseminaril aktsepteeritav. 
Siinkohal on oluliseks probleemiks näiteks see, kas asjaosaliste vahel on 
piisavalt vastastikust usaldust.  

Selleks et oma rühma taasliita, proovitakse rühmaarutelul koostada nimekirja 
sõnadest, millega kõik nõustuvad. 
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‚ Ropud sõnad’  
Eesmärgid:    1. Osavõtjad arutlevad seksi teemadel, selleks  
    et nad tunneksid ennast selle teema puhul  
    mugavamalt.  

2. Kõigile selgeks tegemine, et erinevad  
inimesed kasutavad erinevat keelt.  

Kestus:    15 - 30 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kirjutusvahendid, paber, pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage igale osavõtjale kirjutusvahend ning paberileht ning paluge 5 

minuti jooksul kirja panna niipalju meessuguelundeid tähistavaid sõnu 
kui võimalik – meditsiinilisi termineid, roppe väljendeid, hellitusnimesid 
jne.  

� Paluge osavõtjatel nimetada erinevaid sõnu ning pange need 
pabertahvlile kirja. Võitjaks on see, kes suudab nimetada kõige rohkem 
sõnu.  

� Korrake seda protseduuri, kuid nüüd naissuguelundeid tähistavate 
sõnadega.  

� Arutlege tulemusi koos küsimusega, milliseid sõnu võib erinevate 
inimgruppide puhul kasutada: vanemad, oma lapsed, partner, 
võrdväärsed. 
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 Seksuaalne või mitte  
Eesmärk:  1. Teadvustada osavõtjatele, milline võib erinevate 

sõnade mõju erinevatele inimestele olla.  
Kestus:    30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Sõnade nimekiri, osavõtjate tööleht, 

kirjutusvahendid.  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Ettevalmistus: koostage sõnade nimekiri, mis on kohandatud vastavalt 

rühmale (vaadake näidisnimekirja)  
� Tehke koopiad osavõtja töölehest (vaadake järgmisel leheküljel).  
� Jagage välja osavõtjate töölehed  
� Lugege valjusti ette nimekirjas olevad sõnad ning paluge need osavõtjatel 

individuaalselt kirja panna veergu, mis nende arvates on õige (ilma 
aruteluta)  

� Jagage rühm kaheks või enamaks väiksemaks grupiks, milles siis 
tulemusi võrreldakse ja arutletakse  

� Selleks et rühma taasliita, proovitakse rühmaarutelul koostada nimekirja 
sõnadest, millega kõik nõustuvad  

 Seksuaalne või mitte - Näidisnimekiri sõnadest  
 
kallistama  erutav  lakkuma 
 
kiimas imemine hõõruma 
 
turvalisus  tundlik lelud 
 
suudlemine  õrnus partner 
 
soe  kõdi usaldus 
 
munn  nikkumine tume 
 
sügamine  allaandmine joovastus 
 
hellitlemine  lõhn jagamine 
 
turvaline  süles hoidma kinniseotud 
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(TÖÖLEHT) SEKSUAALNE VÕI MITTE 
 
Kirjutage nimetatud sõnad ühte veergudest.  
 

 
 

 
 
 
 

  SEKSUAALNE                                         MITTESEKSUAALNE 
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 Seksuaalharidus  
Paljud inimesed ei ole harjunud rääkima seksist või turvalisemast seksist või 
nad ei tunne ennast seda tehes mugavalt. Nad ei ole õppinud vabalt 
seksiteemadel vestlema. Siiski kui teemaks on oht seksuaalkontakti käigus 
nakatuda, siis on eluliselt tähtis see, et räägitaks seksi teemadel. See harjutus 
teeb kõikidele selgeks, et on täiesti normaalne selle pärast veidi piinlikkust 
tunda või häbeneda, kuna me ei ole kunagi vastupidist õppinud.  Selle 
harjutuse puhul on rühmaarutelud piiratud, tagamaks privaatsust.  

Eesmärgid    1. Turvalisema seksi teema tutvustamine  
    mitteähvardaval viisil.  
    2. Osavõtjatele selgeks tegemine, et enamike  
    inimeste seksuaalharidus on väga piiratud, st ei ole 
    sisaldanud palju avameelset vestlust.  
 
Kestus:    15 - 30 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 21  
Vajalikud materjalid:  Puuduvad   
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage rühm kolmestesse gruppidesse  
� Väiksema grupi iga inimene saab maksimaalselt 3 minutit aega, selleks et 

ülejäänud kahele rääkida oma seksuaalkasvatusest. Võtmesõnadeks on: 
millal see toimus, kes seda tegi ja mida talle räägiti.  

� Pärast seda, kui kõik on oma loo ära rääkinud, arutletakse rühmaarutelul 
lühidalt tulemusi.  

Märkused:  
kasulik jäärmurdjana või arutelu alustamiseks turvalisema seksi teemal.  
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 Turvaline või mitte?  
 
Eesmärgid:    1. Ülevaate saamine sellest, kui palju osavõtjad 
    teavad turvalisema seksi tehnikatest ning anda 
    puuduolevat informatsiooni.  
    2. Tõsta osavõtjate teadlikkust sellest, et  
    turvalisema seksi tehnikaid on rohkem kui  
    seksuaaltehnikaid, kus ei kasutata   
    turvavahendeid.  
 
Kestus:    30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  3M post-it märkmepaberid (väikesed kollased  
    isekleepuvad märkmeblokid), kirjutusvahendid, 
    4 pabertahvli lehtedele joonistatud alasti mehe  
    ja naise kujutist, üks pabertahvel, millele on  
    kaks veergu pealkirjadega ‚turvaline’ ja   
    ‚mitteturvaline’  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage rühm kaheks või enamaks väiksemaks grupiks.  
� Jagage igale grupile post-it märkmeblokid, kirjutusvahend ning 

selgitage, et nad peavad kirja panema nii palju armatsemise ja 
seksimise variante kui nad oskavad (tehnikad, asendid, tegevused). 
Igale märkmelehele eraldi tehnika. Märkmelehed kinnitatakse ajutiselt 
pabertahvlile joonistatud tabelisse. (10 min).  

� Kinnitage 4 ettevalmistatud pabertahvli lehte seinale. Pabertahvlile on 
joonistatud alasti mehe ja naise eest- ja tagantvaated.  

� Osavõtjatel on 5 minutit aega post-it märkmepaberite kinnitamiseks 
nende kehaosade külge, kuhu nende arvates erinevad variandid 
kuuluvad.  

� Siis kinnitage seinale viies pabertahvlileht. Sellel lehel on kaks veergu: 
ühe pealkirjaks on ‚’turvaline’, teise pealkirjaks on ‚mitteturvaline’.  

� Paluge igal osavõtjal võtta mõned post-it märkmepaberid ning lugeda 
kõvasti ette sellele kirjutatud variant. Siis kinnitab osavõtja märkmelehe 
õigesse veergu.  

� Lõpetamiseks arutlege tulemusi ning andke vajaduse korral täiendavat 
informatsiooni.  
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 Karussell   
 
Eesmärgid:    1. Osavõtjad saavad intiimsetel seksuaalsetel  
    teemadel vestlemise kogemusi  
    2. Osavõtjad saavad intiimsete küsimuste esitamise 
    kogemusi.  
 
Kestus:    30 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 12, maksimaalselt 30.  
Vajalikud materjalid:  Kaardid, millel on küsimused.  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Ettevalmistus: kopeerige järgmisel leheküljel olevad küsimused paksule 

paberile.  
� Lõigake need kaartideks.  
� Moodustage sisemine ja välimine ring. Paigutage mõlemasse ringi võrdne 

arv inimesi. Osavõtjad istuvad paarides, näod vastamisi.  
� Jagage kaardipakk välimises ringis olevatele inimeste vahel.  
� Välimises ringis olevad osavõtjad esitavad kaardil oleva küsimuse tema 

vastas olevale inimesele, kuid ainult tingimusel, et nemad ise oleksid 
sellele küsimusele vastanud. Tehke kohe alguses selgeks, et osavõtjad 
võivad otsustada, kas neile esitatud küsimusele vastata või mitte. 
Viis minutit.  

� Välimine ring liigub kahe koha võrra edasi ning protseduuri korratakse. 
Viis minutit.  

� Sõltuvalt kasutadaolevast ajast ning osavõtjate arvust võib protseduuri 
korrata.  

� Paarid vahetavad asukohti ning sisemine ring muutub välimiseks ringiks.  
� Uus välimine ring liigub ühe koha võrra edasi ning küsimuste esitamine 

algab otsast peale.  
� Pärastpoole võib rühmaarutelu käigus veidi kogemusi vahetada. 
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(TÖÖLEHT KARUSSELL 
 
 

1. Mis te arvate, kas te olete 
voodis ‚hea’ või mitte? 

2. Kas te olete kunagi 
mänginud ’arsti’ või muid 
keelatud mänge? 

3. Mis te arvate, kas on 
erinevus selle vahel, 
mida mehed ja naised 
armatsemise ajal 
tunnevad? 

4. Kas te räägite 
vahetevahel oma 
seksikogemustest? 

5. Rääkige, mis teile 
armatsemise ajal 
meeldib? 

6. Kas te olete kunagi 
peljanud oma 
seksuaalseid tundeid? 

7. Mida tähendab teie jaoks 
juhuslik 
seksuaalvahekord? 

8. Meestele/naistele: mis te 
arvate, kas teil on 
mehelikud/naiselikud 
iseloomujooned? 

9. Kas te tunnete, et teie 
mõtted seksi kohta on 
rohkem arenenud kui teie 
käitumine? 

10. Kas te näete 
seksuaalseid 
unenägusid? 

11. Kas te olete kunagi 
mõelnud selle peale, 
kuidas teie vanemad 
seksivad? Ning kuidas 
teie lapsed seksivad? 

12. Te näete filmis pikka 
homoseksuaalset 
seksistseeni, mida see 
teiega teeb? 
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13. Kas te vahel karistate 
oma partnerit sellega, et 
te ei taha seksida? 

14. Kas teile meeldib, kui teid 
puudutatakse, 
hellitletakse? 

15. Mida te eelistate: 
ahvatleda või olla 
ahvatletud? 

16. Kas te räägite oma 
lastele oma 
seksuaalsetest 
tunnetest? 

17. Kas te teate, mis teid 
kiima ajab? Mis? 

18. Kuidas te ennast pärast 
masturbeerimist 
tunnete? 

19. Kas te peate seda 
nõrkuse tunnuseks, kui 
te otsite seksuaalse 
probleemi puhul abi? 

20. Kas te olete kunagi 
seksinud sellepärast, et 
te enne tülitsesite? 

21. Kuidas te suhtute 
abieluvälistesse 
suhetesse? 

22. Kas inimesed peaksid 
ainult laste pärast 
kooselu jätkama? 

23. Mida teevad teiega 
pornograafilised fotod ja 
filmid? 

24. Kas te tavatsesite 
armuda inimesse, kes oli 
teisse armunud? 
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25. Kas te olete kunagi 
kartnud seda, et te võite 
olla homoseksuaalne? 

26. Kas teil on kunagi olnud 
salajasi seksuaalsuhteid 
(vanemate, partneri eest 
varjatud)? 

27. Kuidas teile kõige 
rohkem meeldib, et teid 
kallistatakse? 

28. Kas te unistate palju? 

29. Kas teile meeldivad 
kehaaroomid? 

30.  Kas te olete kunagi 
kartnud seda, et teie (teie 
partner) on rase? 

31. Mis on olnud teie kõige 
ebameeldivam 
seksuaalne kogemus? 

32. Mida te arvate 
oraalseksist? 

33. Miks on kambri seintele 
riputatud piltidel olevad 
alasti naised/mehed alati 
nii heas vormis? 

34. Kas te olete rahul oma 
suguelunditega? 

35. Kas te teate, kuidas teie 
partner maitseb ja kas 
see meeldib teile? 

36. Kas teile meeldib vaadata 
kedagi, kes näeb hea 
välja ning on teiega 
samast soost? 
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37. Kuidas te reageerite 
sellele, kui teie partneril 
on keegi teine? 

38. Kuidas te ennast tunnete, 
kui teisse on kiindunud 
keegi samasooline? 

39. Kas teie vanemad 
kallistasid teid palju? Kas 
te kallistate palju oma 
lapsi? 

40. Kas te suudate, ilma et te 
tunneks ennast 
hüljatuna, taluda seda, et 
teie partner ei soovi 
seksida? 

41. Mida te arvate oma 
partneri suguelundite 
maitsest? 

42. Kui sageli te 
masturbeerite? 

43. Kas te suudate oma 
kiindumust oma kehaga 
sama hästi väljendada 
kui sõnadega? 

44. Kas kellegi hääl mõjub 
teile seksuaalselt? 

45. Kas te ootate oma 
esimest seksi pärast 
vabanemist? 

46. Kas te muutute kergesti 
armukadedaks? 

47. Mida tähendab teie jaoks 
teie peenise (rindade) 
suurus? 

48. Kas te tunnete vajadust 
saavutada iseseisvust 
oma partnerist vastuseks 
teiega suhte 
lõpetamisele? 
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49. Kas te kunagi lähete 
kuhugi, et sekspartneriga 
kohtuda? 

50. Rääkige midagi oma 
homoseksuaalsetest 
kogemustest? 

51. Millist seksimise asendit 
te eelistate ja miks? 

52. Miks te seksite? 

53. Kas te arvate, et te olete 
sama seksikas kui teised 
inimesed? 

54. Kas te olite oodatud laps 
ja sellest soost, mida teie 
vanemad soovisid? 

55. Kas te olete kunagi 
tundnud, et teid on 
seksuaalsuhtes ära 
kasutatud ja kas te olete 
ise kunagi kedagi ära 
kasutanud? 

56. Kas teil on kunagi olnud 
suguhaigusi? 

57. Kas te olete kunagi 
seksinud ilma 
kaitsevahenditeta? 

58. Kas te olete kunagi 
teeselnud orgasmi? 

59. Millised on teie 
fantaasiad armatsemise 
ajal? 

60. Kas te vahel 
masturbeerite partneri 
juuresolekul? 
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Küsimus naistele: Küsimus naistele: 

61.1 Mida te arvate sellest, 
kui teie partner läheks 
prostituudi juurde? 

61.2 Mida te arvate 
vibraatoritest ja teistest 
seksleludest? 

Küsimus naistele: Küsimus naistele: 

61.3 Kui teie partner sooviks 
anaalseksi, kas te oleksite 
sellega nõus? 

61.4 Kas te seksite 
menstruatsiooni ajal? 

Küsimus meestele: Küsimus meestele: 

62.1 Kas te olete kunagi 
olnud prostituudiga? 

62.2 Kas te suudate ette 
kujutada, et te oleksite 
armatsemise ajal passiivses 
rollis? 

Küsimus meestele: Küsimus meestele: 

62.3 Kas te arvate, et 
suhetest rääkimisel 
tähtsustatakse seksi üle? 

62.4 Kas armastus ja seks 
peavad ilmtingimata kokku 
kuuluma? 

Küsimus meestele: Küsimus meestele: 

62.5 Mida te arvate sellest, et 
vanglas seksivad mehed 
meestega? 
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 Kondoomi kasutamise õpetamine  
 
Eesmärk:    1. Osavõtjad harjutavad kondoomi kasutamise  
    õpetamist ning kogevad takistusi, mis selle käigus 
    ette võivad tulla.  
Kestus:    30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Mitmed dildod (või banaanid/kurgid jne), erinevad 
    kondoomid (kondoomitüübid).  Kondoomi  
    kasutamise juhend (vaadake järgmist lehekülge, 
    lisaks võite kasutada teksti peatükist 2, 4.2 + 4.3)  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Ettevalmistus: tehke koopiad järgmisel leheküljel olevatest kondoomi 

kasutamise juhendist.   
� Jagage rühm paaridesse ning andke igale paarile kondoom ning dildo (või 

midagi, mis sarnaneb dildole).  
� Üks paarilistest õpetab teisele, kuidas kondoomi kasutada (5 minutit).  
� Tehke rühmaarutelu käigus kokkuvõte reaktsioonidest.  
� Jagage laiali kondoomi kasutamise juhend ning paluge osavõtjatel see 

hoolikalt läbi lugeda  
� Samad paarid istuvad uuesti kokku, kuid nüüd sooritatakse harjutus 

teistpidi, teine inimene, kellel on uus kondoom, juhendab vastavalt just 
läbiloetud juhendile (5 minutit).  

� Lõpetuseks lubage osavõtjatel kommenteerida neile jagatud juhendeid 
ning tooge välja võimalikud takistused, mida osavõtjad võivad kondoomi 
kasutamise demonstreerimisel kohata. 
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(TÖÖLEHT) KONDOOMI KASUTAMISE ÕPETUS 
� Kontrollige, et teil on õige kondoom:  

� Kas see on vaginaalseks või anaalseks kasutamiseks? 
(Spetsiaalsed, ülitugevad kondoomid sobivad vaid anaalseks 
kasutamiseks).  

� Kas see on piisavalt suur?  
� Kas see on heakskiidetud marki?  
� Kontrollige aegumiskuupäeva  

 
� Avage ettevaatlikult pakend:  

� Ärge kasutage hambaid või kääre, et vältida kondoomi rebenemist  
 
� Võtke kondoom välja:  

� Kui teil on pikad sõrmeküüned, siis olge veelgi ettevaatlikum  
� Kontrollige, et te ei hoia kondoomi tagurpidi (sisemine pool väljapool)  

 
� Pigistage (suruge) kondoomi ots, kuhu läheb seemnevedelik, kokku, 

vältimaks õhu jäämist kondoomi otsa.   
� See vähendab kondoomi rebenemise võimalust, sest kondoomi ots 

ei satu surve alla  
� Kui kondoomi otsas ei ole spetsiaalset ruumi seemnevedelikule, 

saate te selle ise teha, vajutades kondoomi otsast õhu välja (2-3 cm)  
 
� Asetage kondoom peenise otsa ning rullige see ettevaatlikult täies 

pikkuses üle peenise  
� Kui see on täielikult lahti rullitud, siis on vähem võimalusi, et 

kondoom maha libiseks  
� Taaskord olge ettevaatlikud pikkade sõrmeküüntega  

� Kasutage ainult veebaasil valmistatud libestit  
� Alati kasutage anaalse suguühte puhul libestit   
� Mitte veebaasil valmistatud libesti lahustab kondoomi  

� Tõmmake peenis kohe pärast seemnepurset (ejakulatsiooni) ettevatlikult 
välja  
� Väljatõmbamisel hoidke kondoomi servast kinni, et vältida selle 

mahalibisemist  
� Kui te ootate liiga kaua aega, siis võib peenis lõdvaks muutuda, 

kondoom libiseb sellelt maha ning seemnevedelik tilgub kondoomist 
välja  

� Tehke kondoomi otsa sõlm ning visake see ära  
� Ärge visake kondoomi tualetipotti, sest see võib äravoolu ummistada  

Kasutage uut kondoomi iga kord, kui te alustate seksimist. Ärge kunagi 
kasutage kahte kondoomi üksteise otsas, kuna see võib põhjustada 
kondoomide rebenemist 

. 
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 Teatejooks kondoomiga   
 
Eesmärk:    Osavõtjad harjutavad mängu käigus kondoomi  
    kasutamist.  
Kestus:    10 - 20 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 12  
Vajalikud materjalid:  Dildod (või banaanid, kurgid jne), kondoomid, kirjalik 
    kondoomi kasutamise juhend (vaadake kondoomi 
    kasutamise õpetamise harjutuse töölehte).  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Õpetage osavõtjatele, kuidas kondoomi kasutada.  
� Kirjalikku juhendit kasutatakse ‚kuldmedali võitja’ kindlakstegemisel 

(vaadake töölehte)  
� Jagage rühm võrdsetesse osadesse.  
� Andke mõlema rühma igale liikmele kaks kondoomi (üks varuks)  
� Osavõtjad seisavad reas  
� Iga rühma esimene liige saab dildo ning peab sellele õigel viisil kondoomi 

peale panema, siis maha võtma ja sellele sõlme peale siduma. Siis 
saavad järgmised võistlejad alustada sama tegevuste jada   

� Rühm, kes lõpetab esimesena, on võitja  
 
Märkused:  
� Koolitaja võib otsustada, kas määrata kohtunikud, kes hindavad 

osavõtjate tegevusi’  
� Kui osavõtja teeb vea, siis peab ta uuesti alustama  
� Võitjad peaksid saama väikese auhinna 
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 Debatt turvalisema seksi teemadel  
 
Inimesed kasutavad igasuguseid ettekäändeid, vältimaks kondoomi 
kasutamist. Selle harjutuse eesmärk on tuua välja need ettekäänded ning 
leida paikapidavad vastuargumendid.   

Eesmärk:    Arutleda kondoomide kasutamise poolt- ja  
    vastuväidete üle.  
Kestus:    30 - 45 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kaks erinevat seisukohta  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage rühm kahte gruppi, ühes on kondoomi kasutamise pooldajad, 

teine rühm on kondoomi kasutamise vastu  
� Mõlemale rühmale antakse osavõtja tööleht, vaadake: järgmised 

leheküljed  
� Grupid valmistavad 10 minuti jooksul oma ülesande ette  
� Siis tulevad grupid kokku ja istuvad, näod vastamisi.  
Grupp, kes on kondoomi kasutamise vastu, toob esmalt välja argumendid, 
miks seda mitte kasutada. ‚Poolt’ grupile antakse võimalus sellele vastata. 
Siis öeldakse kordamööda kondoomi kasutamise poolt- ja vastuargumente, 
ükshaaval ja nii palju kui võimalik. 
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DEBATT TURVALISEMA SEKSI TEEMAL (1/2) 
 

Pange ükshaaval kirja kondoomi kasutamise pooltargumendid ning pidage 
meeles, et teie partner nendega ilmselt ei nõustu.  

Lühijutud, mis on kondoomi kasutamise POOLT.  
 

„Te olete jälginud seda veetlevat inimest juba paar nädalat. Nüüd te 
kohtusite ja armusite. Pärast põnevat õhtuveetmist, avastate mõlemad ennast 
koos voodist ning tahate armatseda. Teie soovite kasutada kondoomi, kuid ei 
tea, kuidas seda välja öelda. Viimane asi, mida te öelda tahate, on see, et te 
olete HIV positiivne. Veenge oma partnerit kondoomi kasutama.”.  

„Teil on menstruatsioon. See on esimene päev ning verejooks on tugev. See 
on teie puhkuse viimane päev ning teie viimane võimalus romansiks seksika 
mehega, keda te kohtasite sadamas olevas baaris. Mees rääkis teile, et ta on 
narkootikume tarvitanud ning et tal on püsisuhe inimesega, kellel on käitumine 
toob kaasa suuri riske. Kell on 01.30 hommikul ning teil on vaid üks tund, enne 
kui ta peab tagasi koju oma pruudi juurde minema. Teil ei ole kondoome. Mida 
te teete?”  

„Pärast kuid kestnud suurt tüli oma partneriga raha ja narkootikumide 
tarvitamise pärast on olukord muutunud talumatuks ning te lähete kodunt 
minema. Teil veab ning te leiate ööbimiskoha ühe oma sõbra juures. Pärast 
nädal aega tema külaliseks olemist soovib teie sõber ‚renti’ saada. Ta tahab, et 
te temaga seksiksite. Kui te olete temaga voodis, tuleb välja, et ta ei taha 
kondoomi kasutada.”  
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DEBATT TURVALISEMA SEKSI TEEMAL (2/2) 
 

Pange allpool ükshaaval kirja kondoomi kasutamise pooltargumendid ning 
pidage meeles, et teie ‚partner’ nendega ilmselt ei nõustu.  

Lühijutud, mis on kondoomi kasutamise VASTU. 
 

„Te olete jälginud seda veetlevat inimest juba paar nädalat. Nüüd te 
kohtusite ja armusite. Pärast põnevat õhtuveetmist, leiate ennast koos voodist 
ning soovite armatseda. Kuna te vihkate kondoome, siis ei kavatse te neid ka 
kasutada. Pealekauba ei ole te ka HIV positiivne. Teie partner teeb ettepaneku, 
et te kasutaksite kondoomi. Selgitage, miks te ei soovi seda kasutada.”  

„Teie ja teie tüdruksõber olete 10 aastat tarvitanud narkootikume. Teie 
tüdruksõber töötab tänaval ning teenib piisavalt raha, et teid mõlemat 
narkootikumidega varustada. Sellest on kaua aega möödas, kui te viimati 
tundsite igatsust narkotsi järele. Ühel õhtul ütleb ta järsku, et ta soovib teiega 
kondoomi kasutada. Te olete üllatunud, sest te arvate, et kondoome peaks 
kasutama ainult klientidega. Te keeldute.”  





3
    

 
 

 273 

 

 Erinevate väärtussüsteemide uurimine *7  
 
Kuigi HIV-i ja hepatiidi edasikandumise teedest räägitakse üpris 
sageli, on selles suhtes siiski ka palju ebamäärasust ning kahtlusi 
(vaadake peatükk 2, 3.2).  

Eesmärk:    1. Erinevate väärtussüsteemide  
    uurimine  
    2. Aidata osavõtjatel ise arusaamisele 
    jõuda, mis on vastuvõetav ja mis on 
    vastuvõetamatu  
    3. Luua baas turvalisema seksi teemadel  
    läbirääkimiste pidamiseks  
Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Koopiad väidete kaartidest ja 3 pealkirjakaardist 
    (vaadake järgmistel lehekülgedel: ‚See on minu 
    jaoks OK’, ‚See on teiste jaoks OK’, ‚See ei ole  
    OK’)  
Harjutuse kirjeldus:  
� Kinnitage kolm pealkirjakaarti seinale/pabertahvlile, nii et kõik neid 

näeksid, ning pange väiksemad küsimustekaardid hunnikusse, millele 
kõik juurde pääsevad.  

� Paluge osavõtjatel ükshaaval valida kaart ning kinnitada see pealkirja 
alla, kuhu see nende arvates kõige paremini sobib. Paluge neil oma 
valikut kommenteerida.  

� Kui inimene võtab kaardi väitega, mille kohta ta ei soovi oma arvamust 
avaldada, siis võib ta selle hunnikusse tagasi panna ning kas võtta uue 
kaardi või minna oma kohale tagasi.  

� Kui kõik väidetega kaardid on rivvi pandud, öelge osavõtjatele, et nad 
võivad liigutada ükskõik millist kaarti teise pealkirja alla, kui nad ei nõustu 
sellega, kus see praegu asub. Iga inimene võib konkreetset kaarti üks 
kord liigutada.  

� Osavõtjad võivad soovida kommenteerida, miks nad väidete kaarte mingi 
konkreetse pealkirja alla paigutavad, või nad võivad eelistada seda 
vaikides teha.  

� Küsige osavõtjatelt, kas nad olid üllatunud kas mõne enda poolt antud 
vastuse või kellegi teise poolt antud vastuse üle.  

� Küsige osavõtjatelt, mida nad sellest harjutusest õppisid.  

*7 See harjutus 
on kohandatud 
Brian Murtagh 
raamatu 
„Võrdne-võrdsele 
koolitus (3. 
raamat)’ põhjal. 
Vaadake viiteid. 
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 Erinevate väärtussüsteemide uurimine - Väited  

���� Rohkem kui ühe partneri omamine  

���� Saada makstud seksimise eest  

���� Prostituudina töötamine  

���� Prostituudina töötades alati kondoomi kasutamise nõudmine  

���� Vibraatori kasutamine  

���� Seksimiseks narkootikumide hankimine  

���� Seksimiseks narkootikumide andmine  

���� Rääkimine sellest, et teistel kaasvangidel on omavahel seksuaalsuhted  

���� Kahe naise vaheline seks  

���� Vaginaalne seksuaalsuhe ilma kondoomita isiklikus heteroseksuaalses 
suhtes  

���� Naised, kes joovad  

���� Pornograafia   

���� Teistele surve avaldamine (türanniseerimine ja hirmutamine), et nad 
seksiksid  

���� Seksimine tõendamaks, et te kedagi armastate  
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(TÖÖLEHT 1) ERINEVATE VÄÄRTUSSÜSTEEMIDE UURIMINE (1/3) 
 
See on MINU jaoks OK  
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ERINEVATE VÄÄRTUSSÜSTEEMIDE UURIMINE  
(2/3) 
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(TÖÖLEHT 2) ERINEVATE VÄÄRTUSSÜSTEEMIDE UURIMINE (2/3) 
 
See on teiste jaoks OK 
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(3/3) 
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(TÖÖLEHT 3) ERINEVATE VÄÄRTUSSÜSTEEMIDE UURIMINE (3/3) 
 
See EI ole OK  
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 Turvalisem seks suhetes, seksitöö kui võimalus riskidega kokku 
puutuda  
 
HIV-ist ja sugulisel teel levivatest haigustest räägitakse professionaalsete 
seksuaalsuhete puhul palju Sageli ignoreeritakse isiklike seksuaalsuhetega 
seotud riske. Riskid on sageli seotud. Riskidevaheliste seoste osas tuleks 
teadlikkust tõsta.  

Eesmärk:    1. Uurida riske ning igapäevaseid tõekspidamisi, 
    mis on seotud heteroseksuaalsete suhetega.  
    2. Anda võimalus harjutada läbirääkimis- ja otsuse 
    vastuvõtmise oskusi, nii et vang oskaks paremini 
    teha positiivseid valikuid sotsiaalsetes ja  
    (hetero)seksuaalsetes suhetes.  
    3. Arutleda vajaduse üle kommunikeerida  
    riskikäitumist.  
Kestus:    60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Koopiad stsenaariumist (järgmisel leheküljel),  
    pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Jagage rühm paaridesse ning laske neil omavahel stsenaariumit arutada 

(10-15 minutit)  
� Koguge kokku lahendused (abistavad argumendid) ning vahetage nende 

teemal mõtteid  
� Koostage pabertahvlile nimekiri võimalikest lahendustest  
� Tehke selgeks, et lisatud stsenaarium on vaid üks näide, kuidas naised 

alustavad seksitööd, ning et on palju teisi võimalusi, mis sageli sisaldavad 
vägivalda, muude võimaluste puudumist jne. 
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TURVALISEM SEKS SUHETES - STSENAARIUM 
 

 
Kas te leiate Maureeni abistamiseks mingeid argumente?  

Maureen ja Paul on koos olnud umbes kuus kuud, mõlemad on juba mõnda 
aega ka narkootikume tarvitanud. Raha saamine mõlemale narkootikumide 
ostmiseks muutub aina keerulisemaks. Pärast seda, kui Paul politseile 
vahele jäi, ei tohi ta enam külastada teatud supermarketeid ja ladusid (et asju 
varastada). Maureen alustas tööd tänavaprostituudina, sest ta ei näinud 
muud lahendust. Nii Pauli kui Maureeni jaoks oli selge, et Maureen peaks 
nõudma kondoomi kasutamist, kuid alguses ei suutnud ta alati oma kliente 
veenda. Sageli oli see võimatu, eriti kui ta vajas kiiresti raha, kuna tal tekkisid 
heroiini võõrutusnähud. Enamik kliente soovisid oraalseksi nende autos, 
teised soovisid ka vaginaalseksi. Kui ta seda esimest korda tegi, arvas ta, et 
oraalseks ei saa nakkusi põhjustada. Kui ta seda sagedamini pidi tegema, 
tundis ta oma olukorra pärast masendust. Kuigi tema kliendid nägid välja 
väga puhtad ning see, et nad võiksid olla nakatunud, tundus talle võimatuna, 
tundus kaitseta seksimine tema jaoks siiski väga ebameeldivana. 
Probleemiks oli see, et ta ei osanud leida viisi, kuidas oma probleemi Pauliga 
arutada. Kuigi nad ei olnud seksinud alates sellest ajast, kui ta tänavale läks, 
ei tahtnud Maureen Pauli nakatada.  
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 Vastake veenmisele positiivsel viisil *8  
 
Paljudes olukordades keeldub meespartner vastava ettepaneku tegemisel 
kondoomi kasutamisest. Kondoomi seostatakse usaldamatuse, 
ebameeldivustundega, liiga keerulisena, et seda korraldada jne. Allpool on 
toodud mõned väited, millele vastamine nõuab vastuväiteid.  

Eesmärk:    1. Anda vangidele võimalus vastata veenmisele 
    positiivselt, vaidlustades veenja seisukohti ning 
    kehtestades ennast ning oma seisukohti.  
    2. Arutleda erinevaid strateegiaid, leidmaks  
    konfliktiolukordades lahendusi, mis põhinevad  
    isiklikel kogemustel ja teadmistel   
 
Kestus:    60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Piip-piip ettepanekute leht (allpool)  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Tehke ruum täiesti tühjaks, viige sealt ära nii toolid kui muud esemed.  
� Paluge rühmal seista külg külje kõrvale rivvi ruumi ühe seina äärde;  
� Öelge rühmale, et te loete lehelt ühe väite;  
� Iga väide proovib veenda kedagi seksima ilma kondoomita kas 

professionaalsetes või isiklikes suhetes;  
� Ükskõik kes oskab leida vastuväite, mis sobib vastuseks, peab hüüdma 

„Piip-piip”! Koolitaja nimetab selle inimese nime, inimene astub sammu 
ette ning esitab oma vastuväite. Ülejäänud rühma liikmed jäävad sinna, 
kus nad olid;  

� Siis korratakse protseduuri. Kui üks rühma liige jõuab ruumi teise otsa, 
lähevad kõik tagasi sinna, kust nad alustasid. Jätkake, kuni kõik väited on 
läbi käidud.  

� Vahetage mõtteid vastuste üle, mis osavõtjad andsid. Kas need on 
realistlikud? Kas neid kasutatakse? Milline on siin selge ‚positiivne’ 
väärtus? Kas osavõtjad võiksid neid väiteid kasutada ka tulevikus?  

*8  
See harjutus 
on kohandatud 
Brian Murtagh 
raamatu 
„Võrdne-
võrdsele 
koolitus (3. 
raamat) põhjal, 
vaadake 
viiteid. 
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 HIV/AIDS-i puudutavate faktide uurimine *9  
 
Kuigi HIV-i ning hepatiidi edasikandumise teedest räägitakse suhteliselt 
sagedasti, on inimestel siiski ebemäärasust ja kahtlusi, eriti mis puudutab 

edasikandumist igapäevaelus (vaadake peatükk 2.3.2.6.).  

 
Eesmärk:    Uurida HIV/AIDS-i puudutavaid fakte   
 
Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 6, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kirjutusvahendid, küsimustikud ja vastuste  
    lehed selgitamiseks  
 
Harjutuse kirjeldus:  

� Jagage küsimustikud osavõtjatele  
� Pärast küsimustike täitmist arutage vastuseid  
 
Variandid:  
� Võtke kolm suurt paberilehte. Ühele märkige NÕUSTUN, teisele EI 

NÕUSTU ja kolmandale EI OLE KINDEL.  
� Kinnitage lehed kirjaga NÕUSTUN ja EI NÕUSTU seinale ruumi teine 

teise otsa ning EI OLE KINDEL keskele.  
� Lugege ette väide. Kui inimesed sellega nõustuvad, peavad nad 

minema NÕUSTUN poolele või seisma selle lehe juurde, mis langeb 
kokku nende seisukohaga.  

� Julgustage osavõtjate vahelist arutelu nende poolt väljapakutud 
vastuste teemadel. Mõnedele väidetele on selged õiged vastused, 
samas kui teised on tahtlikult ebaselged, selleks et tekitada arutelu ning 
julgustada osavõtjaid erinevate olukordade peale mõtlema. Iga osa 
lõpus selgitage õiget informatsiooni.  

*9  
See harjutus on 
kohandatud 
Brian Murtagh 
raamatu 
„Võrdne-
võrdsele 
koolitus (3. 
raamat)’ põhjal. 
Vaadake viiteid. 
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VASTAKE VEENMISELE POSITIIVSEL VIISIL- „PIIP-PIIP” VÄITED  

1. Kui sa mind tõeliselt armastad, siis sa teed seda  

2. Kas sa arvad, et mul on mingi haigus või?  

3. Kuna ma armastan sind, siis ma tahan, et me seda teeksime.  

4. Ma tahan sulle hästi lähedal olla – isegi lateks ei tohiks meie 
vahele jääda  

5. Ma tõmban enne välja, kui mul lahti läheb  

6. Ma ei räägi kellelegi  

7. AIDS on homohaigus – minusugused inimesed seda ei saa  

8. Kondoomid rikuvad mu naudingu ära  

9. Vaata mulle silma – kas need on siis kollased või? Mul ei ole 
hepatiiti või AIDS-i, kui mul oleks, siis sa näeksid seda.  

10. Kui sa rasestumisvastast pilli kasutad, siis ei juhtu midagi.  

11. Kui sa rasedaks jääd, siis sa võid võtta ’morning-after’ pilli (SOS 
pill väldib rasedust, ajutiselt katkestades munarakkude tootmise, 
katkestades viljastumise või takistades munaraku kinnitumist. 
Koosneb kahest doosist hormoontablettidest. Esimene võetakse 
nii ruttu kui võimalik peale vahekorda, teine 12 tundi hiljem.)  

12. Ma tunneksin ennast nii hüljatuna, kui me seda siin ja kohe ei tee.  

13. Ma maksan sulle 5 naela rohkem  

14. Vaata seda autot, mu ülikonda – kas sa arvad, et mul oleks kõik 
see, kui mul oleks nakkushaigus?  

15. Kui me teeme seda oraalselt, siis ei juhtu üldse midagi!  

16. Minul ei ole üldse mingeid riske, hoopis sinul on. Hoopis mina 
peaksin kartma sinult nakkuse saamist.  

17. Mina ei saa last eostada – ma olen steriliseeritud!  
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(TÖÖLEHT) VÄITED HIV/AIDS-I KOHTA 
 
 

Kas te arvate, et HIV-i võib leida …   Nõustun Ei nõustu  Ei ole kindel  
Õhust?        
Verest?        
Toidust?        
Meeste seemnevedelikust?        
Naiste tupevedelikest?        
Rinnapiimast?        
Süljest?        
Higist?        
Pisaratest?        
Uriinist?        
Nahakontakti kaudu?        
        

Kas te arvate, et võite nakatuda HIV-i … Nõustun Ei nõustu  Ei ole kindel  
Oraalseksi käigus (naine naisega)?        
Putuka- või loomahammustustest?        
Tätoveerimisest?        
Kui keegi, kes on HIV-i nakatunud, teie peale aevastab?       
Hambaharja jagamisest?        
Vere segamisest?        
Nõelte ühisest kasutamisest?        
Märgadest suudlustest?        
Dildo ühisest kasutamisest?        
Kõrvade augustamisest?        
Suust suhu hingamise tegemisel?        
Kellegi vere ärakoristamisel?        
Vereülekandel?        
Kättpidi tervitades?        
    

Mis allolevatest võiks teie arvates vältida HIV-i 
nakatumist …  

Nõustun Ei nõustu  Ei ole kindel  

Kambri mittejagamine HIV positiivse naisega?        
Rasestumisvastase pilli kasutamine?        
Oraalseksi lõpetamine enne, kui mehel lahti läheb?        
Vaginaalseksi lõpetamine enne, kui mehel lahti läheb?        
Mitte laenata hambaharja?        
Alati professionaalsete seksuaalkontaktide ajal 
kondoomi kasutamine?        
Mitte jagada tasse ja käterätikuid oma 
kambrikaaslasega?        
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Kas te arvate, et HIV-i võib leida …    

Õhust? Ei   HIV ei ole õhu kaudu leviv viirus. Seega ei kujuta nakatunud inimese 
läheduse või temaga ühes toas olemine mingit riski 

Verest? Jah Nakatunud inimese veres on suures koguses HIV-i, mistõttu see levib 
vere kaudu  

Toidust  Ei  HIV kandub edasi ainult kehavedelike kaudu. HIV positiivse inimese poolt 
valmistatud toidu söömisel ei ole mingit nakatumisohtu  

Meeste seemnevedelikust? Jah  Kui nakatud inimese seemnevedelik satub teise inimese kehasse, näiteks 
kaitsmata suguühte ajal  

Naiste tupevedelikest? Jah  Tupevedelik võib sisaldada HIV-i ning seega võib nakkus edasi kanduda  

Rinnapiimast? Jah  Nakatunud naise rinnapiim sisaldab HIV-i ning seega võib ema rinnaga 
toitmise ajal nakatada oma last   

Süljest? Jah  
Kõik HIV-i nakatunud inimese kehavedelikud sisaldavad erinevas 
koguses viirust. Süljes ei sisaldu nii palju viirust, et see võiks edasi 
kanduda  

Higist? Jah  Vaadake eelmist selgitust  
Pisaratest? Jah  Vaadake eelmist selgitust  
Uriinist? Jah  Vaadake eelmist selgitust  
Nahakontakti kaudu? Ei    
      
Kas te arvate, et võite nakatuda HIV-i…    
Oraalseksi käigus (naine naisega)?  Jah  Tupevedelik võib sisaldada HIV-i ning seega võib nakkus edasi kanduda  
Putuka- või loomahammustustest? Ei  Näiteks sääsed ei saa inimesi HIV-i nakatada  

Tätoveerimisest? Jah  
Tätoveeringutega seotud risk on põhjustatud ‚mustade’ nõelte 
kasutamisest, mida võib olla eelnevalt kasutatud HIV nakkusega inimese 
tätoveerimiseks  

Kui keegi, kes on HIV-i nakatunud, teie 
peale aevastab? Ei    

Hambaharja jagamisest? Jah  Risk on väga väike  
Vere segamisest? Jah  Risk on väga väike  
Nõelte ühisest kasutamisest? Jah  Risk on väga kõrge  

Märgadest suudlustest?  Ei  Kuigi see on teoreetiliselt võimalik, on see äärmiselt ebatõenäoline. 
Süljes olev viiruse kogus on tavaliselt väga väike  

Dildo ühisest kasutamisest? Jah  Tupevedelik võib sisaldada HIV-i ning seega võib dildo ühisel kasutamisel 
nakkus edasi kanduda  

Kõrvade augustamisest? Jah  Kuid risk on väga väike ning seotud nakkusega saastunud nõelte 
kasutamisega  

Suust suhu hingamise tegemisel? Jah  Teoreetiliselt võimalik. Kui sureva inimese suus on verd, siis on väike risk, 
kuid ühtegi sellist nakatumisjuhtu ei ole teada.  

Kellegi vere ärakoristamisel? Jah  Kui veri on nakatunud ja inimesel, kes koristab, on kätel lahtisi haavu ning 
ta ei kanna kindaid  

Vereülekandel? Jah  Minevikus, enne kui alustati vere analüüsimist, nakatus sellel moel 
mitmeid inimesi  

Kättpidi tervitades? Ei  Risk puudub  
      
Mis allolevatest võiks teie arvates vältida HIV-
i nakatumist …    

Kambri mittejagamine HIV positiivse 
naisega? 

Ei  Nakatumine toimub ainult seksuaalkontakti, nõelte ja süstalde ühise 
kasutamise ning verekontakti kaudu  

Rasestumisvastase pilli kasutamine? Ei  Rasestumisvastane pill ei kaitse HIV-i ega ka mitte ühegi teise vere 
kaudu edasikanduva nakkushaiguse eest  

Oraalseksi lõpetamine enne, kui mehel 
lahti läheb? 

Ei  Seda meetodit ei suudeta sageli hoogsa suguühte käigus edukalt 
rakendada   

Vaginaalseksi lõpetamine enne, kui mehel 
lahti läheb? 

Ei  Vaadake eelmist selgitust  

Mitte laenata hambaharja?  Jah  Kuigi risk on minimaalne (vaadake ülaltpoolt)  
Alati professionaalsete seksuaalkontaktide 
ajal kondoomi kasutamine?  

Jah  Kondoomid on väga tõhus vahend, takistamaks nakatunud 
seemnevedelikku verre jõudmist  

Mitte jagada tasse ja käterätikuid oma 
kambrikaaslasega?  

Ei  Nakatumine toimub ainult seksuaalkontakti, nõelte ja süstalde ühise 
kasutamise ning verekontakti kaudu  
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8.3 Harjutused ainult vanglapersonalile  
Me soovitame alustada kõiki vanglapersonalile mõeldud koolitusi vestlustega, 
mis käsitlevad narkootikumidega seotud põhitõdesid üldisemalt: mõjud, 
kasutamismustrid ja kasutussagedus, seotud riskid ning müüdid. Kasulik võiks 
olla alustada viktoriiniga ‚’Mida te teate narkootikumide kohta?’ (vaadake 
peatükk 2, 2.1). See vorm tundub olevat sobiv ning aitab kaasa arutelude 
algatamisele teemadel, mis puudutavad narkootikume ning nende mõju meie 
ühiskonnas. Vältige viktoriinist võistluse tegemist, sest osavõtjad võivad tunda 
kohmetust, kui nad vigu teevad. Kasutage küsimusi, algatamaks edasisi 
arutelusid. Osavõtjad võivad viktoriini küsimustele vastata individuaalselt, nii et 
nende vastused ei saa teistele osavõtjatele teatavaks. Siis toimib see 
osavõtjate individuaalse teadmiste kontrollina, näidates, et inimesed võiksid 
vajada teemade kohta põhjalikumaid teadmisi.  
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 Legaalsed ja illegaalsed narkootikumid  
 
Arutelud vanglatöötajatega ‚narkootikumide’ ja ‚nakkushaiguste’ teemadel 
peaksid algama ja olema üles ehitatud vastavalt konkreetse vangla 
tingimustele ja selle personali vajadustele. Alljärgnev harjutus võiks olla 
sobivaks alguspunktiks:  

See harjutus kasutab selle käsiraamatu peatükki 2, 2.  

Eesmärgid:    1. Narkootikumide mõju ja riskide tutvustamine.  
    2. Legaalsete ja illegaalsete narkootikumide  
    erinevuste ja sarnasuste väljatoomine  
Kestus:    60 - 80 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Pabertahvel, (koopiaid peatükist 2, 2 saab  
    kasutada osavõtjatele kaasaandmiseks)  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Osavõtjatel palutakse pabertahvlile kahte veergu kirja panna legaalsed 

ja illegaalsed narkootikumid  
 (legaalsed ja illegaalsed)  
  
 Küsige, millised on kõige laialtlevinumate narkootikumide mõjud, ning 
 pange need pabertahvlile kirja. Tavaliselt keskendutakse 
 negatiivsetele mõjudele. Küsige selgelt, millised võivad olla 
 positiivsed mõjud (‚Miks inimesed tunnevad tõmmet selle aine poole  või 
kasutavad seda ainet?’, näiteks naudingu saamiseks, valu 
 leevendamiseks).  
 
 Mis on erinevate ainete erinevused ja sarnasused (legaalsed, 
 illegaalsed ja farmatseutilised narkootikumid)?  
 
Teine variant:  
� Paluge osavõtjatel jaguneda kahte gruppi, üks arutleb alkoholi 

keelamise poolt- ja teine vastuargumente. Mõlemad rühmad valivad 
eestkõneleja, kes siis pärast 30 minuti möödumist esitleb argumente 
tervele rühmale.  

� ‚Itaalias lubatakse igal vangil iga päev osta ½ liitrit veini’ - arutlege, 
milline võib olla selle mõju: Kas te nõustute /ei nõustu selle meetmega?  

 
Märkused:  
Koolitaja peab hästi tundma narkootikume ja narkootikumide tarvitamist.  
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 Kanepi tarvitamine vangide poolt – mis te sellest arvate?  
 

  
Eesmärgid:    1. Narkootikumide tarvitamise eesmärkide  
    tutvustamine  
    2. Muutumine tundlikumaks kultuurilistele muutustel, 
    kanepiga (tarvitamisega) seotud    
    väärtushinnangutele ja hinnangutele.  
Kestus:    60 - 80 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Koopia järgmisest lehest  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Paluge osavõtjatel jaguneda neljastesse gruppidesse ning arutleda 

töölehel olevate küsimuste üle:  
� Kas te olite vanglas enne kokku puutunud kanepi tarvitamisega?  
� Kui laialtlevinud on teie arvates kanepi tarvitamine vanglates?  
� Mida te arvate kanepi tarvitamisest üldiselt?  
� Mida te arvate kanepi tarvitamisest vanglas?  
� Kas teie arvamus kanepi suhtes on muutunud võrreldes sellega, kui 

te alustasite töötamist vanglas?  

Ühiskonna suhtumine narkootikumidesse, eriti kanepisse, on paljudes 
riikides muutumas. Kanepi kasutamist peetakse tänapäeval vähem 
problemaatiliseks kui minevikus. Erinevates riikides on seaduse suhtumine 
tarvitamisse, omamisse (ja mõnedel juhtudel isegi väikeses mahus 
müümisse) muutumas vähem karmiks.  Kanep tundub olevat peamine 
narkootikum, mida vangid tarvitavad. Kanepit arvatakse täitvat kasulikku rolli 
või teda arvatakse aitavat kergendada vangistuse kogemust. Mõned 
karistusasutuste direktorid on aru saanud, et nad ei saa sellise uue 
olukorraga kohanemist ära hoida: mõnedes vanglates (näiteks Põhja-
Saksamaal) ei hõlma uriinianalüüsid enam kanepi tarvitamise analüüsi. 
Mõned Šoti vanglajuhid kinnitavad seisukohta, et mõnede narkootikumide 
tarvitamine vanglas ei erine oluliselt nende tarvitamisest väljaspool vanglat. 
„Me oleme endiselt nõus, et vangid, kes tarvitavad kanepit, rikuvad seadust 
ning neid tuleb vastavalt ka kohelda, kuid me peegeldame seda, milline on 
maailm väljaspool vanglat.” (The Scotsman 13/5/98). The Howard League for 
Penal Reform Suurbritannias soovitas hiljuti oma ‘Esildises Siseministeeriumi 
erikomiteele (Submission to the Home Affairs Select Committee)’ vabastada 
vanglates kanepitarvitamine karistusest. 
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� Keskenduge muutustele isiklikes seisukohtades, vangide hulgas 
narkootikumide tarvitamise tähenduses ning võimalikus vanglasüsteemi 
sallivusetasemes.  

 
Arutelu käigus võiks tähelepanu pöörata alljärgnevatele aspektidele:  
� Millised kanepi mõjud sobivad vanglasüsteemi ning millised 

narkootikumide ei ole sobivad (stimulandid)?  
� Kas ilma kanepita esineks vangide vahel rohkem vägivalda?  
� Uriinianalüüsid: kas narkoanalüüside käigus on endiselt vaja testida ka 

kanepitarvitamist? 
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 Karskus ja/või riskide vähendamine – mis on nende eesmärgid?  
 
Eesmärgid:    1. Määratleda narkootikume tarvitavate vangide 
    tervisega seotud eesmärgid  
    2. Saada aru erinevate narkoteenuste vahelistest 
    erinevustest (karskus, metadoonravi, riskide  
    vähendamine)  
    3. Aru saamine tervishoiu võrdsuse põhimõttest 
    vanglas ja väljaspool vanglat  
    4. Riskide vähendamisega seotud eelarvamuste 
    (‚kaudne teenus’) või negatiivsete kõrvaltähenduste 
    tuvastamine  
    5. Teadlikkuse tõstmine riskide vähendamise koht, 
    mis täidab silla või üleminekutee funktsiooni  
 
Kestus:    80 - 100 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kirjutusvahendid, pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Paluge osavõtjatel jaguneda neljastesse gruppidesse ning arutleda 

alljärgnevate küsimuste üle (iga grupp peaks määrama märkmetetegija, 
kes paneb tulemused pabertahvlile kirja):  
� Millised on realistlikud lühiajalised ja pikaajalised tervisega seotud 

eesmärgid?  
� Milliseid narko- ja terviseteenuseid on nende eesmärkide 

saavutamiseks vaja?  
� Millised narko- ja terviseteenused on ühiskonnas kättesaadavad?  
� Kas neid teenuseid saab vanglakeskkonda üle tuua?  

� Rühmaarutelu käigus arutage erinevaid vastuseid ning proovige need 
sorteerida nii, et pikaajalised maksimaalsed eesmärgid (näiteks karskus) 
oleksid ülal ning lühialalised eesmärgid (näiteks riskide vähendamine) all. 
Vahetage mõtteid eesmärkide hierarhia teemadel.  

 
Teine variant:  
� Arutlege teemal karskus võrrelduna riskide vähendamisega vanglas 

olevate seksuaalsuhete kontekstis. 
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 Personali terviseriskid  
 
Eesmärgid:    1. Personali terviseriskide määratlemine  
    2. Riskiteadlikkuse tõstmine nakkushaiguste  
    suhtes  
    3. Ennetavate meetmete arutelu  
Kestus:    60 - 80 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  kirjutusvahendid, pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Paluge osavõtjatel meenutada olukordi oma igapäevatööst, kus nad 

arvasid end ‚ohus’ olevat  
� Pange nende olukordade kirjeldused kirja  
� (näiteks kambri/külaliste/vangi läbiotsimine)  
� Proovige neid kirjeldusi rühmitada  
� Paluge osavõtjatel määratleda nakkushaigustega seotud riskid: 

millised neist on tõsised riskid, millised on võimalikud riskid ning 
mis ei kujuta endast mingit riski?  

� Küsige osavõtjatelt, millised on nende vaktsineerimisega seotud 
teadmised ja kogemused (näiteks A- ja B-hepatiit)  

� Kas osavõtjad on teadlikud nakkusega kokkupuute järgsest 
profülaktikast? Kas nad teavad, mida kohe pärast 
nõelatorkevigastust ette võtta? Andke informatsiooni.  

� Koguge kokku vastused ning riskiolukorrad ning hinnake, mida on 
tulevikus vaja, pidades silmas koolitust, tehniliste kaitsevahendite 
kättesaadavust, liitude, arstide ja vanglaülemaga peetavaid sügavuti 
minevaid arutelusid.  
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 Vanglates nakkushaiguste vältimine  

 
Eesmärgid:    1. Tõsta teadlikkust nakkushaiguste tõhusate  
    ennetusmeetmete kohta  
    2. Rääkida selgeks vanglates läbiviidavate  
    nõelavahetusprogrammide poolt ja   
    vastuargumendid  
    3. Arutleda, milline on nakkushaiguste ennetamise 
    meetmete hierarhia koos alternatiivsete meetmete 
    kindlaksmääramisega  
 
Kestus:    60 - 80 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kirjutusvahendid, pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Tutvustage erinevate vanglas läbiviidavate nõelavahetusprogrammide 

tulemusi ja selgitusi, miks need on käivitatud.  
� Paluge osavõtjatel jaguneda kahte gruppi (‚Poolt’ ja ‚Vastu’ grupid). Andke 

kõikidele osavõtjatele koopia ülalolevast tekstist.  
� Grupid peaksid 30 minuti jooksul koguma poolt ja vastuargumente 

nõelavahetusprogrammi kohta nende vanglas.  
� Rühmaarutelu käigus pange argumendid pabertahvlile kirja. Jälgige, 

kuidas on  personali vajadustele tähelepanu pööratud ning kui 
oluliseks on neid argumentides peetud.  

� Arutlege, milline on vangla nõelavahetusprogrammi 
pooltargumentide (eelised personali ja vangide suhtes jne) ning 
vastuargumentide (vastuolud üldise vanglapoliitikaga, hirm 
nõelatorke saamise ees jne) taust.  

 
Teine variant:  
� Paluge ühel kahest grupist koostada ettepanek nõelavahetusprogrammi 

läbiviimseks nende vanglas. Teine rühm peaks välja töötama klooriprojekti  
� Kes peaksid osalema planeerimisfaasis?  

Nõelavahetusprogrammid on juurutatud umbes 19 Šveitsi, Saksamaa ja 
Hispaania vanglas. Nende sekkumiste hindamise tulemusel saadud 
huvitavad leiud sisaldavad: avastati, et nõelte ühine kasutamine vangide 
hulgas on vähenenud, mädanike arv langes oluliselt, leitud ja äravõetud 
narkootikumide kogus ei suurenenud. Seda võib pidada märgiks sellest, et 
kuuldused, et puhaste nõelte kättesaadavuse suurenemine võiks lõppeda 
kasvava narkootikumide tarvitamisega, ei ole leidnud kinnitust. Üheski 
nendest 19 vanglast, kus viiakse läbi nõelavahetusprogramme, ei ole seni 
esinenud juhtumeid, kus süstalt oleks kasutatud kellegi ähvardamiseks. 
Üheski nendest vanglatest ei ole esinenud vanglapersonali või kaasvangide 
ründamise juhtumeid, kus vang kasutaks nõela relvana. 
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� Milliseid jaotusmeetmeid tuleks eelistada ja miks?  
� Paluge mõlema rühma liikmetel anda oma kommentaarid teise 

rühma poolt tehtud ettepanekule.  

8.4 Harjutused vanglapersonalile ja vangidele  

 Narkootikumidest rääkimine  
 
Enamik vanglapersonalist ning vangidest suitsetab vanglas tubakat. Kas 
tubakas on narkootikum?  

Eesmärgid:    1. Teadlikkuse tõstmine selle kohta, et   
    narkootikumide ja nende tarvitamine on meie  
    ühiskonnas laialt levinud (vaadake 2.2);  
    2. Teadlikkuse tõstmine selle kohta, et tubakas 
    on sõltuvust tekitav narkootikum, mida võib  
    võrrelda ebaseaduslike ainete, näiteks   
    opiaatidega.  
    3. Arutelu tubaka teemadel, mis on tavaline ja  
    üldtunnustatud narkootikum.   
 
Kestus:    45 - 60 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  Kaartide koopiad (vaadake järgmistel   
    lehekülgedel)  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Küsige osavõtjatelt, kes nende hulgast suitsetavad  
� Arutlege lühidalt tubaka kohta käivaid fakte (kasutades peatükis 2, 2.1 

oleva informatsiooni)  
� Jagage rühm väikesteks neljaliikmelisteks gruppideks (kaks 

vanglatöötajat, kaks vangi). Pooled paaridest saavad koopia A kaardist 
(‚Minu esimene sigaret’) ja teine pool paaridest koopia B kaardist (‚Kui 
sigaretid otsa lõppevad/suitsetamise lõpetamine).  

� Paaridel, kellel on A kaardid, palutakse üle loendada ‚Minu esimese 
sigareti’ asjaolud, paarid, kellel on B kaardid, palutakse üle loendada 
‚Kui sigareti lõppevad otsa/suitsetamise lõpetamine’ asjaolud. 

� Kahekümne minuti möödudes arutlevad osavõtjad omavahel tulemusi: 
üks liige mõlemast rühmast tutvustab tulemusi.  

� Tulemuste arutelu käigus võrrelge neid sellega, kuidas üldiselt 
illegaalseid aineid tajutakse. Kasutage termineid ja mõisteid, mida 
kasutatakse ebaseaduslike narkootikumide tarvitamisega seoses (külm 
kalkun ehk heroiini võõrutusnähud, omasuguste poolt meelitamine 
narkootikume tarvitama, lihtsalt ei ütlemine, sõltuvus, tagasilangus, 
moraalne nõrkus jne) Esitage küsimusi, mida tavaliselt küsitakse seoses 
ebaseaduslike narkootikumide tarvitamisega. (Kas te polnud 
lõpetamiseks piisavalt tugev? Kas te olete olnud piisavalt motiveeritud?)
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(TÖÖLEHT 1) NARKOOTIKUMIDEST RÄÄKIMINE 
 
  

A KAARDID 
 
 

‚Minu esimene sigaret’ ja kuidas see kõik edasi läks … 

Tooge põhjused, miks te võtsite oma esimese sigareti? 

Kas omasugused või mõned teised inimesed kutsusid teid seda esimest 
sigaretti tegema? 

Kuidas te ennast pärast oma esimest sigaretti tundsite? 

Miks te suitsetamist jätkasite? 

Millal te tundsite, et te ei suuda lõpetada? 

Kuidas te praegu ennast tunnete, kui järjest enam tekib juurde kohti, kus 
suitsetamine on keelatud? 

Kas suitsetamise lõpetamine on vabatahtlik otsus? Mida suitsetamine teie 
jaoks tähendab? 
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(TÖÖLEHT 2) NARKOOTIKUMIDEST RÄÄKIMINE 
 

B KAARDID 

 

Kui sigaretid lõppevad otsa/suitsetamise lõpetamine 

Millest te mõtlete, kui on hilisõhtu, te olete kodus (või välismaal puhkusel) ning 
teil ei ole sigarette käepärast, sest poed on suletud? 

Kas te olete proovinud suitsetamist lõpetada ja kas see teil õnnestus? 

Kuidas te ennast tundsite, kui te suitsetamise lõpetasite? 

Kas te alustasite uuesti? 

Mis sundis teid uuesti alustama? 
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 Hügieeni küsimus  
 
Eesmärgid:    1. Arutelu vanglahügieeni teemal üldiselt  
    2. Nakatumishirmudest rääkimine  
    3. Võimaluste leidmine nendest hirmudest  
    ülesaamiseks  
 
Kestus:    90 minutit  
Osavõtjate arv:   Minimaalselt 4, maksimaalselt 20  
Vajalikud materjalid:  pabertahvel  
 
Harjutuse kirjeldus:  
� Küsige inimestelt, millised on nende hirmud seoses vanglas nakkuse 

saamisega (uksekäepidemed, tualetid, pinnad, köök, juuksur, kambrite 
vahetused, nõelad). Arutlege (peatüki 2, 3 põhjal), millised on nakatumise 
tõelised ohud ja pange tulemused pabertahvlile kirja (kasutades allolevat 
ülesehitust)  

 
Koht, olukord, ese A-hepatiit B-hepatiit C-hepatiit HIV jne 

tualetipott X  X       

ukselink         

          

          

          

          

          

 
� Jagage rühm väikesteks neljaliikmelisteks gruppideks (kaks 

vanglatöötajat, kaks vangi)  
� Jagage pabertahvlil olevad tulemused ning andke igale väiksele grupile 

võrdne arv kohti, olukordi, esemeid.  
� Paluge gruppidel arutleda, millised on realistlikud ja tõhusad meetmed, 

mis aitavad vähendada ja ennetada nakkusohte, mis on kirja pandud 
nende pabertahvli osas, ning need tulemused ka protokollida;  

� Paluge protokollijatel esitleda, millised on nende grupi plaanid riskide 
vähendamisega seotud meetmete osas  

� Arutlege lühidalt neid plaane  
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9 TEENUSED  

Loomulikult ei piirdu riskide vähendamisega seotud tegevused ainult 
nõustamise ja koolitamisega. Te peate looma tingimused, mis võimaldavad 
vangidel käituda vastavalt riskide vähendamise reeglitele. Siinkohal on 
ülioluline tagada inimestele töövahendite ja materjalide kättesaadavus, mida 
nad vajavad, et ohutult käituda.  

Lisaks ohutuma käitumise hõlbustamisele, annab käesoleva materjali 
väljajagamine võimaluse edasi anda ka ohutuma käitumise sõnumit. Nagu 
ülalpool öeldud (vaadake peatükki 2, 2.4 – 2.6), ei ole kontakti loomine ja 
tundlikest asjadest nagu ohutum tarvitamine ja turvalisem seks rääkimine mitte 
alati lihtne. Seda tööd saavad toetada ja hõlbustada teenistused, mis pakuvad 
vangidele riskide vähendamisega seotud materjale. Need võivad toimida 
katalüsaatoritena, mis aitavad alustada probleemi arutelu.  

9.1 Varustamine süstimistarvete puhastamiseks mõeldud 
desinfitseerimisvahenditega  

Desinfitseerimisahendid on HIV-i ennetusstrateegiate võtmekomponendid. 
Vanglates on need muutunud riskide vähendamise vahendiks, mis tuleb 
edukalt toime reaalse olukorraga, kus süstlad on tegelikult vanglates olemas, 
ning väldib probleemi, et ei soovita anda uusi steriilseid süstimistarbeid. Kloori 
kasutamine süstimise- ja tätoveerimistarvete puhastamiseks on tõhus vahend 
HIV-i ja teiste vere kaudu levivate haiguste edasikandumise vältimiseks 
(näiteks C-hepatiidi viirus). Kange majapidamisklooriga puhastamise meetod 
on üheaegselt nii lihtne kui ka tõhus, kui seda õigel viisil tehakse (nagu 
kirjeldatud peatükis 2, 6.1). Kloori laialdane kättesaadavus majapidamises 
kasutamiseks annab veeni süstivatele uimastitarvitajatele võimaluse kasutada 
ennetavaid meetmeid diskreetsel viisil.  

Ühe esimestest vanglas käivitatud klooriprogrammidest käivitas üks Iiri 
vanglaametnik.  Ta puutus kokku karmi poliitilise reaalsusega, kus 
pragmaatiline ennetav tervishoid või HIV ennetustöö olid keelatud. 
Vanglaametnik kandis hoolt selle eest, et tema kinnipidamisasutuses oli igas 
tualetis pudel kloori ning ta õpetas narkosõltuvuses vange kasutama õigeid 
puhastustehnikaid ning turvalisemalt käituma.  

Euroopas on erinevaid ametliku jagamise viise:  

� Šveitsis antakse igale vangile vanglasse vastuvõtmisel ‚taskuapteek’, mis 
sisaldab kondoome, plaastrit, väikest pudelit polüvidoonjodiidi ning 
infolehte juhendiga kloori kasutamise kohta (vaadake Bolli 2001)  

� Kloori kättesaadavus vannitubades ja tualettides (Taani ja Soome). Nagu 
mõnedes kohtades ei ole vannitubades jms kohtades jagamine võimalik 
tänu sabotaažile  

� Meditsiiniteenistustest   
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� Kinnipidamisasutuse administratsioonist (Prantsusmaal üks väike 120 
ml pudel kl 12° iga 15 päeva tagant).  

� ‚Tervisekomplekt’, mis sisaldab kloori ja juhendit kõige tõhusamaks 
nõelte puhastamiseks, mis antakse igale vangile, kes läheb koju 
puhkusele või vabaneb karistusasutusest.  

 
Kui te valite isikliku desinfitseerimisvahendite jagamise meetodi, siis võite 
kaaluda allolevaid kanaleid:  

� Kaasvangist võrdväärne HIV/AIDS-i nõustaja  
� Kinnipidamisasutuse kauplused  
� Koristav personal  
� Vangidest ametnikud, kes töötavad erinevates osakondades  
� Sotsiaal/tervisetöötaja  
� Vanglas töötav arst/meditsiiniõde  
� Kogukonna HIV//AIDS-i või narkoteenistused  
 
Kui te valite anonüümse jaotamisstrateegia, siis võib muuta 
desinfitseerimisvahendid kättesaadavateks alljärgnevates kohtades:  

� Vangide pesu- ja duširuumides  
� Osakondade (või eluhoonete) pesupesemisruumides   
� Vabaaja veetmise ruumides, näiteks võimlas ja televiisoritoas  
� Võimla pesemisruumis  
� Külastus- ja kirjavahetuse tsoonis  
� Koridorides, kus toimub põhiline vangide liikumine  
� Iga osakonna köögis  
� Tervisekeskuste vangidele mõeldud pesuruumides (vaadake ka Haslam 

jt 1999).  
 
Teie poolt valitav võimalus sõltub konkreetse karistusasutuse kontekstist. 
Alljärgnevad kriteeriumid võivad olla abiks desinfitseerimisvahendite 
jagamiseks kõige sobilikuma meetodi valimisel teie olukorras:  

� Jagamiseks vajalik anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse tase  
� Kui lihtsalt juurdepääsetav on jaotuspunkt (lahtioleku ajad, mitteametlik 

juurdepääs, piisav kogus jne)  
� Kellele ja millises koguses jagatakse sõltub  

� Olemasolevatest ressurssidest  
� Sellest kas peamiselt keskendutakse üldistele hügieenivajadustele 

või ainult süstalde desinfitseerimisele  
� Vajadusest teostada jaotamist praktiliselt, mitteametlikult, ‚mitte 

kõmu tekitavalt‘  
� Vangla- ja meditsiinipersonali aktsepteerimise, toetuse ja 

kaasatuse tasemest 
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� Vajadusest anda edasi teavet desinfitseerimisvahendite õige kasutamise 
ning selle saavutamise parima viisi kohta;  

� Sellest kas vangid kasutavad desinfitseerimisvahendeid õigesti või on 
sellega seotud ohud, näiteks enda vigastamine  

� Soovist kontrollida väljajagatavaid koguseid;  
� Soovist kasutada jaotamist narkootikume tarvitavate vangidega kontakti 

loomiseks või nende riskide vähendamise alaseks nõustamiseks;  
� Vajadusest jälgida desinfitseerimisvahendite kasutamist vangide poolt 

ning kõiki muutusi oskustes, hoiakutes ja käitumises.  
 
Desinfitseerimisvahendite õige kasutamise juhendamine on 
desinfitseerimisvahendite jagamise või nende jagamisega nõustumise 
vältimatu eeltingimus. Seda saab teha infolehe või muu kirjaliku materjali abil 
või nõustamise või koolituse abil (vanglapersonali või kogukonna teenistuste 
töötajate või kaasvangidest koolitajate abil). (Informatsiooni süstimistarvete 
puhastamise kohta leiate 2,6.1 ja 6.2)  

Kui te valite võimaluse, kus vangid saavad täita oma isiklikke pudeleid 
jaotuspudelist, peaksite te silmas pidama seda, et kogemused näitavad, et 
vangid vahel ei täida oma isiklikke pudeleid, sest nad pelgavad, et nende 
narkootikumide tarvitamine tuleb avalikuks. Jaotamisviise saab tõhustada, 
võimaldades avalikus kohas diskreetset juurdepääsu (näiteid vaadake 
ülaltpoolt). Siiski võib anonüümne isiklike pudelite täitmine olla seotud ka 
mõningate riskidega. Kui jaotuspudelile on vaba juurdepääs (ning seda võib 
ükskõik kes lihtsalt avada), ei saa te tagada desinfitseerimisvahendi kvaliteeti. 
Õhuga kokkupuutunud kloor kaotab järk-järgult oma mõju. Lisaks võivad 
vangid halvimal juhul desinfitseerimisvahendit isegi salaja rikkuda. Sellega 
võivad kaasneda tõsised riskid, juhul kui mõned vangid suhtuvad negatiivselt 
oma narkootikume tarvitavatesse kaasvangidesse.  

Kui te soovite vältida häbimärgistamist või narkootikumide tarvitajate 
mittevabatahtlikku ‚ilmsikstulemist’ või kui puudub selge 
desinfitseerimisvahendite jaotamise poliitika, võite need kättesaadavaks teha 
laiemas kontekstis (näiteks kloor lihtsalt puhastamiseks ja pesemiseks või jood 
haavade või nahahaiguste raviks). Sellisel juhul on desinfitseerimisvahendite 
jagamine süstalde puhastamiseks ‚peidetud’ laiema kasutusvaldkonna sisse. 
Selline laiem lähenemine võib näiteks olla ‚tervise edendamine’ või ‚hügieen’ 
(pindade, tualettide, žilettide puhastamine) ning seda saab kasutada ‚peidetud 
sõnumite’ edasiandmiseks.  Šotimaal jagatakse vangidele 
steriliseerimistablette koos juhtnööridega, kuidas neid kasutada kruuside, 
söögiriistade, žilettide ja habemenugade, kambrites asuvate tualetipottide ja 
süstimistarvikute steriliseerimiseks. 

Paljude vanglaametnike üheks hirmuks on see, mis juhtub siis, kui vangid 
joovad kloori või väärkasutavad seda mõnel muul viisil. Vanglaarst peaks 
pakkuma esmaabiteenust.  
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Esmaabi meetmed ja muud ettevaatusabinõud:  

� Kui vang on neelanud alla kloori, siis peaks ta jooma sooja vett või 
piima ning pöörduma kohe abi saamiseks meditsiiniteenistusse. 
Oksendamist ei tohi esile kutsuda.  

� Kui vang on kloori sisse hinganud, siis tuleb ta viia kohta, kus on 
piisavalt värsket õhku, ning talle tuleb osutada meditsiinilist abi.  

� Kui kloor satub inimesele silma, siis tuleb seda põhjalikult leige veega 
vähemalt 10 minutit loputada, hoides silmalauge lahti, ning seejärel 
tuleb pöörduda arsti poole, kontrollimaks, et silm ei ole saanud 
põletada.  

� Kui kloor on sattunud inimese nahale, peske hoolikalt nii kahjustada 
saanud piirkond kui ka saastunud rõivad (kohandatud Correctional 
Service Canada 1986 materjalide põhjal).  

9.2 Nõelavahetusprogrammid  
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroo töötas uuringu 
põhjal, mis käsitleb narkootikumide tarvitajate steriilsete süstaldega 
varustamise poliitikat ja praktikat Euroopa Liidus, välja soovitused vanglates 
narkootikumide tarvitajate hulgas HIV/AIDS-i vältimiseks juba nii ammu nagu 
1991. Vastavalt nendele juhtnööridele tuleks rakendada allolevaid meetmeid:   

� Meetmed vähendamaks veeni süstivate uimastitarvitajate arvu  
� Meetmed vähendamaks narkootikumide tarvitamist  
� Informatsioon veenisisese manustamisega seotud riskide kohta  
� Informatsioon kasutatud nõelte ühise kasutamisega seotud riskide kohta  
� Desinfitseerimistehnikate esitlemine, varustamine narkootikumide 

hügieeniliseks tarvitamiseks vajaminevate desinfitseerimisvahendite ja 
varustusega   

� (alkoholiga immutatud vatitupsud, plaaster)  
� Varustamine steriilsete süstaldega  
 
Kaks aastat hiljem rõhutasid WHO juhtnöörid HIV/AIDS-i kohta vanglas 
(WHO 1993) võrdsuse põhimõtet: „…riikides, kus puhtad süstlad ja nõelad on 
ühiskonnas muudetud süstivatele uimastitarvitajatele kättesaadavateks, 
tuleks kaaluda puhaste süstimistarvikute kättesaadavaks tegemist ka 
kinnipidamisperioodil ning vabastamisel nendele vangidele, kes seda 
soovivad.” 

Tänaseks on Šveitsis, Saksamaal ja Hispaanias käivitatud prooviks 
pilootprojekte, mille käigus muudetakse puhtad süstimistarbed vanglates 
kättesaadavateks.  Praeguseks on seda meedet rakendatud 19 vanglas. 
Nende programmide hindamistulemused on julgustavad ning kõiki projekte 
jätkati pärast pilootetapi lõppemist.  

Mida saab nende projektide juurutamise ja läbiviimise protsessist õppida? 
Esmalt puudub üldine retsept, kuidas nõelavahetusprogramme 



3
 

 

 311 

 

vanglasüsteemis juurutada. Iga vangla peab leidma oma tee. Mõned 
võtmesõnad selles kontekstis on  

� (juhtkonna, personali, väljaspool vanglat töötavate teenistuste, nagu 
AIDS-i ja narkoteenistused, kaasvangide) osalemine,  

� anonüümsus ja  
� konfidentsiaalsus.  

 Soovitused   
Alljärgnevad üldised soovitused nõelavahetusprogrammide läbiviimiseks 
töötati välja Euroopa konverentsil „Vanglat ja narkootikumid”, mis peeti 1998. 
aastal Oldenburgis Saksamaal.   

1. Vanglad vastutavad, et vangidele tagatakse juurdepääs piisavatele 
meetmetele nakkuse ennetamiseks ning tervise edendamiseks.   

2. Nõelavahetus on paljudes Euroopa riikides vanglateenistuste jaoks 
sensitiivne valdkond. Vanglates tuleb läbi viia uuringuid, mis kaaluvad 
nõelavahetuse juurutamist, selleks et teada saada, kui palju esineb 
narkootikumide süstimist vanglas enne nõelavahetusprogrammi elluviimist.  

3. Nõelavahetuse programmid võivad vanglates olla üldise narko- ja 
tervisteenistuste poliitika kasulikeks ja lahutamatuteks osadeks. Neid tuleks 
pakkuda osana tervest teenustevalikust, mis sisaldavad tervise 
edendamise meetmeid, nõustamist, uimastivaba ravi ja asendusravi.  

4. Kaitsmaks kõiki nakkuse ennetuses ja tervise edendamise meetmetes 
(näiteks nagu nõelavahetus) osalejaid, tuleb enne meetmete elluviimist 
selgitada seaduslikke tagajärgi. Juriidilisi küsimusi tuleb selgitada eriti 
seoses konkreetsete rühmadega nagu alaealised ja asendusravi saavad 
vangid. Nende küsimuste selgitamine on asjasse kaasatud valitsuse 
osakonna kohustus. Selle selgituse tulemused tuleks avaldada.  

5. Jaotamisviisi valik, kas masinate abil või isikliku kontakti käigus, sõltub 
konkreetsest olukorrast konkreetses vanglas. Tuleks tagada steriilsete 
süstalde pidev kättesaadavus, ükskõik kas neid jagavad vanglapersonal 
või kogukonna teenistuste töötajad.  

6. Nõelavahetusprogrammide edukas elluviimine vanglas nõuab 
vanglapersonali ja vangide, poliitiliste ja õigusorganite, professionaalide ja 
avalikkuse nõusoleku saavutamist ja säilitamist.  

7. Nõelavahetusprogrammis osalemine peaks olema rangelt konfidentsiaalne, 
nii te osavõtjad ei peaks kartma negatiivseid tagajärgi järelejäänud 
karistuse kandmise aja jooksul.  

8. Jaotamiskohad peaksid asuma hästi juurdepääsetavates kohtades.  
9. Tõhusat nakkuse ennetamist saab saavutada ainult siis, kui 

materiaalsetele ennetusvahenditele lisandub nõustamine ja informatsioon. 
Tuleb tagada vangide ja vanglapersonali kohustuslik haridus ja vabatahtlik 
koolitus kõikidel osalustasemetel. Järgmised küsimused on eriti tähtsad:  

a) baasteadmised narkootikumide tarvitamise ja infektsiooniohu 
kohta,  

b) edasikandumise viisid ja nakkuse ennetamine,  
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c) ohutum tarvitamine ja turvalisem seks,  
d) narkootikumidega seotud esmaabi.  

 Erinevad lähenemised  
Allpoolkirjeldatud kolm jagamisviisi on osutunud edukateks:  

Nõelavahetuse automaadid, mis asuvad erinevate osakondade 
diskreetsetes kohtades, tagamaks anonüümset juurdepääsu   
 
Eelised:  
� Lihtsa juurdepääsu tagamine  
� Kõrge anonüümsuse tase  
� 1:1 vahetamine  
 
Puudused:  
� Puudub kontroll selle üle, kes automaate kasutavad (vangid võivad 

kasutada süstlavahetusprogrammis osalejaid endale süstalde 
hankimiseks).  

� Vangid ning personal, kes seda programmi ei poolda, võivad masinaid 
rikkuda ning mistõttu võib esineda tehnilisi probleeme. 
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Meditsiiniüksuse personali või vangla arsti poolt käest kätte üleandmine  
 
Eelised:  
� Võib anda võimaluse nõustamiseks ja teraapiaks  
� Lihtsustab kontaktiloomist nende uimastitarvitajatega, kellest enne ei 

teatud  
� Suur kontroll juurdepääsu üle  
 
Puudused:  
� Madal anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse tase, mille tagajärjeks võib 

olla suhteliselt madal osalustase  
� ‚’Mitteametliku osalemise’ tõenäosus vangide poolt, kes saadavad teised 

enda asemel ametlikult osalema, kuna nad ei usalda personali.  
 
Kogukonna HIV/AIDS-i või narkonõustamisteenistuste poolt käest kätte 
üleandmine  
 
Eelised:  
� Võib anda võimaluse nõustamiseks ja teraapiaks  
� Lihtsustab kontaktiloomist nende uimastitarvitajatega, kellest enne ei 

teatud  
� Suur kontroll juurdepääsu üle  
� Võib pakkuda teatud anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse taset  
 
Puudused:  
� Süstlaid saab kätte ainult piiratud ajavahemike jooksul nädalas   
� Anonüümsus ja konfidentsiaalsus võivad olla piiratud, kuna kaasatud 

kogukonna teenistused võivad olla kohustatud andma vangla juhtkonnale 
informatsiooni osalusmäära kohta  

� Vanglapersonal ei usalda ‚sissetungivaid’ kogukonna teenistuste 
töötajaid, kes korraldavad süstlavahetust 
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 Näiteid praktikast  
 
Nõeltevahetus automaadi abil: Vechta naistevangla Saksamaal (alates 15. 
aprillist 1996)  

Informatsioon: Igat vangi informeeritakse koheselt vangistusperioodi alguses 
vastuvõtuprotseduuri käigus mitmekeelse infolehe abil nõelavahetuse 
programmis osalemise meetoditest. Täiendavat asjakohast informatsiooni 
(ohutum tarvitamine, turvalisem seks) annavad vastuvõtuosakonna töötajad, 
kellel on uimastitarvitajatega töötamise kogemused. 
Süstlavahetusprogramme täiendavad vangidele mõeldud infokoosolekud, mis 
on välja töötatud selleks, et anda põhjalikku informatsiooni narkootikumide 
süstimisega seotud riskide kohta, kuidas vähendada tervistkahjustavaid 
manustamisviise ning kuidas kasutada ohutuma tarvitamise tehnikaid pärast 
vangistusest vabanemist. Narkootikumide tarvitajaid teavitatakse ka projekti 
reeglitest:  

� Nad tohivad endaga kaasa võtta süstla ainult siis, kui see vajab 
väljavahetamist  

� Süstalde väljalaenaine ja müümine on keelatud  
� Igal vangil võib olla ainult üks süstal  
� Süstal peab jääma vanasse vanglasse, kui vang viiakse üle teise 

vanglasse  
 
Lisaks pakutakse kõikidele huvilistele vangidele koolitusi „turvalisema seksi” 
ja „ohutuma tarvitamise” teemadel.  

Juurdepääs: Nõelu saab vahetad vangla viies sektsioonis, välja arvatud 
'puhkuse' sektsioon, emade ja laste osakond ning vastuvõtuosakond. Süstla 
makett ,mis tuleb sisestada automaati steriilse süstla saamiseks, antakse 
ainult nendele narkootikume tarvitavatele vangidele, kes on läbinud vangla 
arsti läbivaatuse ning kelle sõltuvus on kirjas nende haigusloos. Automaadid 
paigaldati vangla viide, lihtsasti juurdepääsetavasse kohta. Lisaks süstaldele 
saab automaadist veel vaakumpakendis alkoholiga immutatu vatitopse ning 
õiges koguses askorbiinhapet, filtreid, plaastrit ning naatriumkloriidi lahusega 
ampulle.  Automaate hooldab igapäevaselt tervishoiuüksuse koolitatud 
personal, st täidab neid uue varustusega ning võtab välja kasutatud süstlad.  

Programmist välja jätmine: Vangid, kes osalevad metadooniprogrammis, 
jäetakse nõelavahetusprogrammist välja, kuna nad andsid allkirja lepingule, 
millega nad loobusid igasugusest muude narkootikumide tarvitamisest. 
Alaealised vajavad nende vanemate kirjalikku nõusolekut.  

Personal: Projekti alguses anti vanglapersonalile võimalus osaleda 
ühepäevasel infoseminaril. Lisaks sellel võimaldatakse personalil töö ajal 
osaleda spetsiaalsetel infokoosolekutel, selleks et hoida neid kursis 
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esmaabivõtete, nakkuste profülaktika, farmakoloogia ning narkosõltlastega 
toimetulekuga.  

Märkused: Narkootikumide omamise eest võetakse endiselt vastutusele. 
Seetõttu ei saa projekti pidada narkootikumide tarvitamise liberaliseerimiseks 
vabadusekaotuses, vaid seda tuleb vaadelda kui vanglas reaalse 
narkootikumide tarvitamise olukorraga toimetulekut. Tänu projekti filosoofiale 
ja juriidilisele kontekstile, ei suurendatud kambrite läbiotsimist ega laiendatud 
uriinianalüüside võtmist.  

Nõelavahetus käest käte üleandmisega: Saksamaa Lingen I meestevangla 
Groß-Hesepe’s asuv osakond (alates 15. juulist 1996)  

Informatsioon: Erinevalt Vechtas valitud lähenemisest ei paigaldatud Groß-
Hesepe’sse automaate. Seal jaotavad vangidele steriilseid süstlaid vangla 
narkonõustamise teenistuse ja tervishoiuteenistuse töötajad. Vangid saavad 
kasutatud süstlad steriilsete vastu vahetada teejoomise ruumis iga päev 
kindlaksmääratud aegadel.  

Lisaks süstalde vahetusele pakutakse ka muid tugiteenuseid:  

� Individuaalne HIV//AIDS-i nõustamine, mida teostavad 
tervishoiuteenistuse, narkonõustamise teenistuse ja piirkondliku AIDS-i 
tugirühma töötajad.   

� Mitmekeelsete infolehtede jagamine HIV/AIDS-i, turvalisema seksi ja 
ohutuma tarvitamise kohta  

� Infokoosolekud HIV/AIDS-i ja hepatiidi kohta  
 
Toetavaid meetmeid, näiteks nagu esmaabikoolitusi, pakutakse ka 
vanglapersonalile, selleks et värskendada ja süvendada nende olemasolevaid 
teadmisi.  Narkonõustamise teenistus ning AIDS-i toetusgrupp korraldatavad 
ebaregulaarsete ajavahemike tagant toimuvaid infokoosolekuid.   

Juurdepääs: Teejoomise ruum asub narkonõustamisteenistuse kõrval ja 
sinna tuppa on raske sisse vaadata. Vangid pääsevad sinna läbi vaba aja 
veetmiseks mõeldud väljaku. Vangid, kes kavatsevad teetoas süstlaid 
vahetada, saavad kasutada ka võimalust soovi korral nõustamist saada. 
Vahetusprojektis osalejad on kindlad, et süstalde jagamine on anonüümne. 
Süstlaid jagaval personalil on kohustus säilitada konfidentsiaalsust. Projektis 
võivad osaleda kõik narkosõltuvusega vangid.  

Programmist välja jätmine: Nagu ka Vechtas asuvas vanglas, jäetakse 
nõelavahetusprogrammist välja vangid, kes osalevad metadooniprogrammis, 
kuna nad andsid allkirja lepingule, millega nad loobusid igasugusest muude 
narkootikumide tarvitamisest.  

Personal: Põhjalikud arutelud enne projekti elluviimist, mis olid mõeldud 
projekti läbipaistvaks muutmiseks ning mis aitasid personalil paremini aru 
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saada narkoprobleemist ning selle meditsiinilistest ja psühhosotsiaalsetest 
implikatsioonidest. Saa andis kindla aluse ning tagas vajaliku mõistmise 
projekti edukaks elluviimiseks. Vanglapersonali valmisolek aktiivselt projektis 
osaleda peegeldus ka suures töötajate arvus, kes tegid koostööd nende 
teadlastega, kes tegelesid projekti esimeseks hindamiseks vajalike andmete 
kokkupanekuga.  

9.3 Kondoomidega varustamine  
Kondoomide kättesaadavus ja nendega varustamise viisid erinevad Euroopa 
vanglates oluliselt. Kasutatakse tervet rida erinevaid poliitikaid, alates vabast 
jagamisest kuni täieliku keelustamiseni. On riike, kus seksuaalsuhted on 
vanglas täiesti keelatud ning selle tagajärjel puudub vangidel juurdepääs nii 
kondoomidele kui ka libestitele. Mõnedes riikide saab neid tasuta või neid 
kirjutab välja arst, näiteks nagu Inglismaal ja Walesis, samas kui teistes 
vanglates peavad vangid nende eest maksma.  

Asjakohase kondoomide jagamise programmi võtmeelementideks on 
taaskord juurdepääsu konfidentsiaalsus ja anonüümsus. Seks, eriti kui 
mehed seksivad meestega, ja mõningal määral naiste omavaheline seks, on 
tabu, mis võib viia kõrvalejätmise ja häbimärgistamiseni.  

Kondoomide jaotamisel on selle teenuse ulatuse tagamiseks üliolulised 
küsimused, näiteks nagu jaotamise meetod, kes ja kus neid jaotavad.  
Euroopa vanglates on juba rakendatud mitmeid jaotamise meetodeid. 
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 Arsti poolt (kas retsepti alusel või mitte) või 
meditsiiniteenistuse/üksuse õdede poolt  
 
Kummalgi nendest kondoomide jaotamise viisidest on oma eelised ja 
puudused. Arstide poolt jaotamine (või isegi väljakirjutamine) tähendab seda, 
et vang peab hommikul paluma arsti külastust ainult selleks, et kondoomi 
saada. Seda võivad vangid tajuda liiga kõrge juurdepääsu lävena.  Selle 
kõrvalmõjuks on ka see, et arstid saavad nii teada vangide (potentsiaalsetest) 
seksuaalsetest tegevustest. See kehtib osaliselt ka jagamisel 
meditsiiniteenistuse või üksuse kaudu või meditsiinõdede poolt. Siiski on see 
usaldusväärne jaotamise viis, mis toimib pidevalt, ning kondoome võib saada 
ka siis, kui vang külastab neid teenistus muudel põhjustel. Lõpuks saadakse 
seda meetodit kasutades kondoome tavaliselt tasuta.  

 Vangla kauplusest  
 
Sama ei kehti vangla kaupluse puhul. Siin peavad vangid tavaliselt kondoome 
ostma. Teiseks puuduseks on vanglas kaupluse puudumine, mis on tavaliselt 
avatud kõikidel päevadel peale nädalavahetuse, vaid selle asemel käib 
vanglas kaupmees. See teenus on kättesaadav ehk vaid kord nädalas või 
isegi kord kahe nädala jooksul. Vangid peavad vahel isegi kondoome ette 
tellima. Paraku ei ole seksuaalseid tegevusi alati sellisel moel võimalik ette 
planeerida. Sageli need lihtsalt juhtuvad. Lisaks ei ole sellise teenuse puhul 
võimalik säilitada anonüümsust ja konfidentsiaalsust. Lõpuks o kondoomide 
üpris kallid võrreldes selle tagasihoidliku rahahulgaga, mis vangidel vanglates 
on.  

 Vangla sotsiaal- või tervisetöötajate poolt või kogukonna AIDS-i ja 
narkoteenistuste töötajate poolt  
 
See tundub olevat suhteliselt sobiv kondoomide jaotamise viis. Vangla 
sotsiaal- või tervisetöötajatega on üldiselt lihtne ühendust võtta ning neid 
usaldatakse sageli rohkem kui turvapersonali. Kondoome saab jagada 
konfidentsiaalselt. Kogukonna sotsiaal ja tervisetöötajad kalduvad olema 
vangide silmis veelgi usaldusväärsemad. Loomulikul sõltub viimaste edu 
kondoomide jaotamisel sellest, kui sageli nad vanglat külastavad ning kui palju 
kondoome nad igale vangile annavad.  

Kaasates kogukonna sotsiaal- ja terviseteenistuste töötajaid turvalisema seksi 
koolitustes, saavad nad vangidele jätta harjutuste tegemiseks kasutatavaid 
kondoome (vaadake ülaltpoolt) ning teavitada vange, kust ja kuidas nad 
tulevikus kondoome saada võivad. 
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 Kaasvangide kaudu  
 
Teisi vange võidakse kõige rohkem usaldada, sest nad on omasugused. 
Siiski annavad kaasvangid sageli moraalseid hinnanguid ning tunnevad 
pahameelt seksuaalsete tegevuste üle, eriti meestevanglates, kus tegemist 
on meestevahelise seksiga. Kuid kui kaasvange peetakse usaldusväärseteks 
isikuteks, siis võib see olla asjakohane kondoomide jagamise viis.  

 Anonüümne juurdepääs  
 
Lisaks sellele, et vangidele jagavad kondoome inimesed, saab neid 
kättesaadavaks teha ka anonüümselt. Seda saab teha kas kondoomide 
lisamisega materjalide pakki, mida vangidele jaotatakse või seda saab teha 
ilma inimese vahelesekkumiseta. Edukalt katsetatud lähenemiste hulka on 
kuulunud alljärgnevad meetmed:  

� Lisage kondoomide vangidele puhkusele minekul või vabanemisel 
antavasse pakki. See meede väljendab vajadust ennast kaitsta nii 
professionaalsetes kui ka isiklikes seksuaalsuhetes koheselt pärast 
vabanemist.  

� Jaotage kondoome vastuvõtmisel koos erinevate infomaterjalidega, 
näiteks kondoomi lisamine turvalisema seksi juhendile ja 
infomaterjalidele  

� Jätke karp kondoomidega külastustubadesse (abielukülastuste 
tubadesse)  

� Jätke kondoome ooteruumidesse (arst, sotsiaaltöötaja, raamatukogu)  
� Jaotage kondoome mitteametlikul viisil kui 'ülejääke' nõustamistubades, 

kus kogukonna AIDS-i või vangla või vanglavälised narkoteenistused 
nõustamist pakuvad.  

 
Kondoomide kättesaadavakstegemine ilma inimese vahelesegamiseta annab 
vangidele hea võimaluse kondoomide kättesaamiseks, ilma et kaasvangid või 
vanglapersonal neid näeksid.  

Kondoomide keelamine võib põhineda probleemist arusaamise puudumisel, 
kuid ka kultuurilistel ja usulistel põhjustel. Sageli on kättesaadavus piiratud 
tänu üksikutele juhtumitele, kui kondoome kasutati muudel otstarvetel 
(näiteks narkootikumide peitmiseks kehaõõnsustesse). Neid piiranguid võib 
püüda lahendada arutelu abil, mille käigus püütakse leida tasakaalu tervisega 
seotud huvide (nakkushaiguste ennetamine) ning kultuuriliste ja usuliste 
piirangute ja üksikute juhuslike väärkasutamise juhtumite vahel.  
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10 TOETAVAD MEETMED 

 

10.1 Informatsiooni kogumine 
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 Uimastitarvitajate vajaduste hindamine vanglas 
 

Narkootikume tarvitavate vangide vajaduste hindamise põhimõtteks on 
kuulata, mida nad räägivad. Vangla- ja kogukonna teenistuste personal peaks 
uimastitarvitajate lugudesse ja kaebustesse suhtuma eelarvamusteta.  
Paljusid nendest vajadustest on lihtne hinnata lihtsalt uimastitarvitajatega 
rääkides, neid nende igapäevategevustes jälgides, meditsiiniteenistuste 
andmeid analüüsides jne. Siinkohal on olulised allpoolloetletud asjad: 

� Vangla- või kogukonna teenistuste personal peaks panema kirja 
probleemid, millega nad vanglates kokku puutuvad. Probleemide ja 
vajaduste kirjapanek peaks toimuma nii süstemaatiliselt kui võimalik 
(vaadake ülaltpoolt). Milliseid teenuseid vajatakse? Millised teenused on 
kättesaadavad? Millised on puudu või mitterahuldavad? 

� Võrdväärsete tugitegevuste kasutamine (vaadake peatükk 3, 10.6). 
Uimastitarvitajatel omasuguste vajaduste kohta nimekirja koostamise 
palumine võib anda informatsiooni, mida ei saa kätte vanglapersonal. 

� Vajaduste hindamisse kaasatud vanglapersonal ja vangid peaksid 
panustama ka erinevate vajaduste ja probleemide tähtsuse järjekorda 
panemisele. 

� Uimastitarvitajate vajadused võivad olla erinevad. Metadoonravi saavatel 
uimastitarvitajatel on teistsugused vajadused kui süstivatel 
uimastitarvitajatel. Erinevad vajadused nõuavad ka erinevat tüüpi 
tegevusi. Mõned vajavad kohest tegutsemist (meditsiinilist ravi), mõned 
vajavad pikaajalist poliitikat (asendusravi kättesaadavaks tegemine). 

 

!Ilmselgelt tuleb seda tööd teha ülima hoolega, sest mõned kogutud 

andmed võivad olla ohtliku või tundliku iseloomuga. Loomulikult ei tohiks 
salvestatud andmed mitte kunagi sisaldada konkreetsete vangide isiklikke 
andmeid! Informatsiooni ei tohiks kasutada vangide vastu! Harjutuse 
eesmärk on viia läbi riskide hindamine ning analüüsida riskide vähendamist 
toetavaid positiivseid tegureid. Kogu protsessi võtmeelemendiks on usaldus. 
Te peaksite kaaluma võimalust, et seda tööd teostavad ainult meditsiiniline 
personal või kogukonna teenuste töötajad. 

Eelduseks on selge kokkulepe vangla administratsiooni ja personaliga ning 
nendepoolne toetus. Nad peavad olema veendunud, et riskide vähendamine 
on kõrgema prioriteediga kui mõned juriidilised põhimõtted ja vangla reeglid. 
Kui te ei suuda tagada, et kogutud informatsiooni vangide vastu ei kasutata, 
siis te peaksite hoiduma igasugusest andmete kogumisest. 
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 Puudujääkide kindlakstegemine vangla (ja kogukonna) tervise- ja 
narkoteenustes 
  
Vajaduste hindamisele peaks eelistatavalt järgnema konkreetne tegevus, 
esitledes ja arutledes tulemusi nende teenistuste ja organisatsioonidega, kes 
vastutavad nende vajaduste rahuldamise eest.  

Siin saab ära teha mitmeid asju:  

� Korraldada kriminaalkohtuvõimudele, vangla juhtkonnale, 
vanglapersonalile või vangidele seminar või rühmatöö vajaduste 
hindamise tulemuste teemadel või mõnel muul konkreetsel teemal. 
Teemadeks võivad olla vanglas nakkushaigustega seotud olukord, 
riskide vähendamise meetmetest vanglapersonalile tulenev kasu, 
piisavate riskide vähendamise meetmete esitlemine jne.  

� Korraldada vanglapersonalile õppekülastusi vanglatesse, kus 
rakendatakse teatud ravivorme ja viiakse läbi riskide vähendamise 
programme, või kutsuda inimesi nendest teenistustest osalema teie 
vanglas korraldataval seminaril, et nad saaksid oma kogemusi 
tutvustada.   

� Korraldada seminar või rühmatöö vanglavõimudele ja personalile ning 
kogukonna teenistustele, et arutleda koostöö vajadusi ja võimalusi.  

� Korraldada eksklusiivne kohtumine vanglaülema ja juhtkonnaga, et 
arutada riskide vähendamise teemadel. Mõjukate allikate toetus (WHO, 
mõne teise vangla ülem, kes teid toetab jne) - kas kirjalikus vormis või 
oma reaalse kohalolekuga võib selles olukorras abiks olla.  

� Avaldada vajaduste hindamise tulemuste aruanne.  
� Tõmmata meedia tähelepanu pressiteade ja avaliku tegevuse abil.  
� Eelpoolmainitud tegevuste kombinatsioon.  
 
Kui vajaduste hindamist viiakse süstemaatiliselt läbi, siis on lihtsam neid 
vajadusi esitleda ka vastutavatele inimestele (vangla arst, ülem) ning vangla 
sisestele ja vanglavälistele narko- ja AIDS-i teenistustele (vaadake: küsitluse 
abil teostatav uuring).  

Tegematajätmistele tähelepanu pööramine on üks asi, kuid poliitika 
muutmine hoopis teine ja oluliselt keerulisem. Te peaksite olema teadlik 
asjaolust, et tõeliste muudatuste elluviimine nõuab enamat kui vaid ühte 
tegevust - see nõuab pikaajalist strateegiat. Te peaksite seadma realistlikud 
eesmärgid ning olema rahul väikeste saavutuste ja edasiminekutega. Nende 
väikeste saavutuste abil saate te panustada vanglas riskide vähendamisele 
suunatud tegevuste järjepidevasse arendamisse. 
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10.2 Küsitluse abil teostatav uuring  
Narkootikume tarvitavate vangidega kontakti saavutamiseks on väga tõhusaks 
viisiks küsimustiku kasutamine uuringu läbiviimiseks. Selleks on vaja 
vanglaülema luba ja toetust. Selle puhul on võtmesõnaks anonüümsus, kuna 
tal puudub juurdepääs kogutud andmetele. Väikesemahulisi uuringuid saab 
hõlpsasti ellu viia küsimustiku abil, mis täidab kahte eesmärki:  

� Uuritavatest teemadest arusaamine (vaadake vajaduste hindamine)  
� Enda tutvustamine vangla narkotöötajana  
 
Informatsiooni küsimine näitab, et te suhtute inimestesse tõsiselt, et te sõltute 
nende poolt antavast informatsioonist. Uuringu tulemusi saab kasutada 
alusena vangla narkopoliitika muutmiseks.  

Kõrvalmõjuks võib olla ka suurenenud teadlikkus käsitletavast teemast. 
Näiteks, kui uuring viiakse läbi nakkushaiguste riski kohta, siis muutuvad 
inimesed sellest ohust teadlikumaks.  

Küsimustikud peaksid alati sisaldama mõningaid küsimusi põhiliste 
demograafiliste teemade kohta. Need demograafilised andmed võivad olla: 
vanus, sugu, rahvus, haridustase. Loomulikult tuleks neid küsimustikke täita 
anonüümselt. Kui anonüümsust ei tagata, siis võite te kindel olla, et kas te 
saate valeandmeid või ei tehta teiega üldse koostööd.  

Küsitlusi võib läbi viia erinevatel teemadel. Huvipakkuvad teemad võivad olla:  

� Süstemaatiline vajaduste hindamine (vaadake 3, 10.1)  
� Nõustamine narko- ja AIDS-i teemadel   
� Riskide vähendamise võimalused ja praktilised kogemused  
� A- ja B-hepatiidi vastu vaktsineerimine  
� Üldised hügieenitingimused  
� Detoksifikatsiooni protseduurid ja kirjalikud juhendid  
� Metadooni säilitusravi (seoses kogukonnas toimivate ravi määramise 

reeglite ja korraga)   
� Süstla- ja nõelavahetus  
 
Loomulikult on suured probleemid olulised ning nende tulemustel võivad olla 
poliitilised tagajärjed. Siiski vajavad need väga täpset ettevalmistamist ning 
kompleksset andmete juhtimist. See nõuab kogenud töökorraldust. Seega 
tuleks esmalt uurida väiksemaid probleeme, näiteks:  

� Filtrite, nõelte ja süstalde hind ja kasutamine  
� Kasutatud tarvikute puhastamise reeglid 
� Teadmised nakkuste edasikandumise kohta  
� Juurdepääs kondoomidele  
� Tätoveerimise reeglid ja tätoveerimise asjaolud  
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10.3 Infovoldikute materjali väljatöötamine  
Infolehti saab riskide vähendamise töös kasutada uimastitarvitajate 
teavitamiseks erinevate probleemide kohta. Kuid nad peaksid ühes asjas 
olema sarnased. Infolehed peaksid aitama teil uimastitarvitajatega kontakti 
saada ning ennast neile tutvustada.  

Üldiselt peaksid infolehed olema lihtsad lugeda. Piltide kasutamine muudab 
nende lugemise lihtsamaks. Loomulikult peaks infolehtedel alati olema nende 
autori nimi. Kui infolehtedes sisalduv informatsioon on kasulik ja usutav, siis 
võivad need aidata kaasa neid jagava inimese usaldusväärsusele ja tema 
usaldamisele.  

Infolehti võib välja anda mitmetel juhtudel:  

� Vangla narkotöötaja eesmärkide ja töö tutvustamine  
� Vangide teavitamine riskide vähendamise programmi tegevustest  
� Vangide teavitamine narkootikume tarvitavatele vangidele mõeldud 

tegevustest (filmid, sport, arutelud, seminarid)  
 
Te võite kaaluda infolehtede koostamist ka riskide vähendamise erinevate 
aspektide kohta. Te võite saada käsiraamatu 2. peatükist mõningaid ideid (ja 
kasulikku informatsiooni) seda tüüpi infolehtede koostamiseks, näiteks:  

� Narkootikumide mõju ja riskid  
� Nakkushaigused  
� Ohutum tarvitamine  
� Turvalisem seks  
� Nõustamine enne ja pärast testi  
� Esmaabi üledoosi korral  
� jne  

Küsimustiku ettevalmistamine ja koostamine peaks eelistatavalt toimuma 

koos teaduriga või inimesega, kellel on vastavad oskused.  

Kõiki inimesi, kes on kaasatud intervjueerimisse, tuleb instrueerida 
küsimustiku ülesehituse ja sisu kohta, ning arutada tuleks kõiki võimalikke 
raskusi, mis võivad küsitlemise käigus tekkida.  

Piirake andmete kogumise aega mõistliku ajaperioodiga. Võtke arvesse, et 
kogutud andmete analüüs võtab vähemalt sama palju aega, kui nende 
kogumine. Kas siin võib kogemustega inimeste toetus olla suureks abiks. 
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10.4 Uudiskirja väljaandmine ja koostöö vangla ajakirjaga  
Ajakiri võib olla eriti kasulik, kui sihtrühm seda tundma õpib. Kui teil on kaasas 
kotitäis uusi ajakirju, mis hästi silmapaistavad, ning kui te jagate välja uut 
numbrit, siis see aitab teil kontakte luua inimestega, keda te ei tunne, aga kes 
teavad ajakirja.  

Enne uudiskirja kokkupanekut peaksite selgelt teadma selle eesmärke. 
Uudiskirja väljaandmisel võib olla mitmeid eesmärke:  

� Teavitada narkootikume tarvitavaid vange tervisega seotud 
probleemidest, riskide vähendamisest. Võtmesõnaks on informatsioon  

� See on kui narkootikume tarvitavate vangide hääl oma kaasvangidele 
Oluliseks teemaks on inimeste kursis hoidmine tegevustega  

� See on kui narkootikume tarvitavate vangide hääl, kes soovivad 
teavitada vangla narkotöötajaid, poliitikakujundajaid ja avalikkust 
Narkootikume tarvitavate vangide seisukohtade väljendamine on oluline  

 
Tegelikkuses sisaldab uudiskiri rohkem kui üht mainitud eesmärki, kui alati on 
kasulik määratleda põhieesmärk. See aitab inimestel artikli kirjutamisel või 
intervjuu läbiviimisel õiget vaatenurka valida.  

Vastuvõtuüksus või -faas võib olla eriti kasulik kontakti loomisel kõikide 

uute kinnipeetavatega: võimaldades anda näpunäiteid, soovitusi võimalike 
probleemide tekkimisel jne. Pikaajalist karistust kandvad vangid võivad 
saada asjakohast 'vangilt vangile' nõu. Viimatimainitu võib peegeldada, 
kuidas nad ennast esimest korda vanglas olles tundsid ning mis on 
vastuvõtuosakonnas olevate inimeste konkreetsed vajadused. Infoleht võib 
muutuda töövahendiks, mis toetab neid vange, keda arreteeriti esimest 
korda, ning seda võib pidada uute vangide suhtes sõbralikuks žestiks. 
Infoleht loob olukorra, kus vangid võivad muutuda üksteisele toetuse 
andmise allikaks. 
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See näide selgitab, et narkotöö vanglas on nende sõnumite kohaleviimisel väga 
oluline. Isiklike ja tundlike asjade arutamine, näiteks nagu narkootikumide 
tarvitamine ja seksimine, on sageli lihtsam inimesele tuttavas keskkonnas, kui 
kellegi teise territooriumil, näiteks nagu narkoteenistuse ruumides.  

Uudiskiri või ajakiri võivad kahjude vähendamisele suunatud tegevustele mitmel 
moel kaasa aidata:  

� Kontaktide loomine ja säilitamine uudiskirja või ajakirja levitamisel  
� Artikli jaoks informatsiooni kogumisel  
� Artiklile viitamise abil mingi teema tõstatamine  
� Lugejate hulgas uuringu läbiviimine  
 
 

Paljudes Euroopa vanglates annavad vangla ajakirju välja peamiselt vangid ise 
ning neid toetavad selles inimesed väljastpoolt vanglat. Vangla ajakirju saab 
kasutada teadlikkuse tõstmiseks inimõiguste ning vangide vajaduste ja vaadete 

Nagu mitmete agentuuride töö on näidanud, võib informatiivne materjal, 
eriti kui see on elusstiilile suunatud, selles olukorras olla eriti tõhus. 
Üheks näiteks on Hollandis Amsterdamis olev Mainline Fond. Mainline 
toodab professionaalselt kujundatud ajakirja, kus on AIDS-i ennetuse 
sõnum ning üldine narkootikumide tarvitajatele mõeldud tervisealane 
informatsioon vormitud 'elustiili' formaati. Ajakirjast Mainline Magazine 
võite te leida artikleid tänavaelust, prostitutsioonist, armumisest, 
uimastitarvitajatele mõeldud teenustest, narkootikumide tarvitamise 
erinevatest viisidest, lugusid inimeste elust jne. Peaaegu kõik artiklid 
põhinevad või peegeldavad uimastitarvitajate kogemusi. Ajakirja 
jagatakse tänaval käest kätte. See loob aluse kontaktidele, mida saab 
edasi arendada, võimaldamaks inimestel rääkida tervisest 
(terviseprobleemidest) või konfidentsiaalsetest asjadest, näiteks nagu 
turvalisem seks ja ohutum tarvitamine. Nende vestluste käigus toimub 
informatsiooni vahetamine. Mainline’i inimesed mitte ainult ei anna 
uimastitarvitajatele informatsiooni, nad saavad ka nendelt 
informatsiooni. Informatsioon tänavatelt on üks olulisemaid ajakirja 
artiklite allikaid. 

Siiski on regulaarselt välja antava ajakirja avaldamine tohutult suur 

töö. Te peaksite uudiskirja või ajakirja mahu ja sisu kohandama 
vastavalt organisatsiooni (teie enda) võimalustele. Parem on välja anda 
regulaarselt väljaantavat väikest uudiskirja kui klantsajakirja, mida 
avaldatakse ebaregulaarselt. 
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kohta. Vangla ajakiri on ideaalseks foorumiks, mis võimaldab vangidega 
tõsiseltvõetavat dialoogi arendada. Riskide vähendamisega seotud küsimusi 
saab lõimida üldistesse rahvatervist puudutavatesse teemadesse (hügieen 
jne). Uimastitarvitajate olukorda vanglas vaadeldakse erinevate vahendite abil: 
artiklite, fotode, joonistustega. Üks kõige viimistletumaid näiteid on ‚Ristretti’, 
mida antakse välja Padua vanglas Itaalias ja mis on mitmel korral tõstatanud 
vanglas uimastitarvitajate elu- ja tervisetingimuste teemat. Ajakiri ühendab 
omavahel mitmeid erinevaid vangide gruppe ning ka vange ja vanglapersonali, 
kuna seda ajakirja loevad ka vanglatöötajad. ‚Ristretti’ on ka väravaks 
ümbritsevasse maailma ning see propageerib uimastitarvitajate toetamist 
(varustus, teadmised, nõustamine jne).  Lõpuks levitab ‚Ristretti’ küsimustikke 
(paigutatakse raamatukokku) ning tegeleb ka vangla raadiosaadete 
tegemisega.  

Vangla ajakirja võimaluste kasutamine ja rõhutamine seoses narkootikumide 
ja tervisega seotud probleemidega võib päädida tõsiseltvõetava dialoogiga.  

10.5 Tegevuste organiseerimine  
Narkootikume tarvitavatele vangidele ning koos nendega tegevuste 
organiseerimine võib olla töövahendiks, mis loob võimaluse riskide 
vähendamisega seotud tegevuste käivitamiseks ning võib aidata kontakti luua 
vangide ja nende võimalike võtmeisikutega. Tegevusi võib jagada kahte 
põhilisse valdkonda: vaba aja ja huvidega seotud teemad.  

 Huvidega seotud  
Kahtlemata vajavad huvidega seotud teemad pidevat tähelepanu. Oluline on 
korraldada spetsiaalseid koosolekuid, et informeerida vange nende vangla 
igapäevaeluga seotud probleemidest. Siiski on vangla võimalused piiratud 
teatud aegade ja tingimustega.  Vanglas määratlevad elu sageli 
turvakaalutlused ja igapäevarutiinide rütm. Selliste kohtumiste korraldamise 
võimalus võib sageli nendest teguritest sõltuda. Kui võimalik, siis tuleks 
kaaluda välisekspertide (arst, advokaat, epidemioloog, poliitikakujundaja jne) 
kutsumist. Nendel kohtumistel võib muuhulgas käsitleda järgmisi teemasid:  

� Meditsiinilised teemad (C-hepatiit)  
� Elu pärast vanglat, näiteks keskendumine sotsiaalsele rehabilitatsioonile, 

elukohale, töö- ja haridusvõimalustele  
� Kogukonna eneseabirühmade esitlemine  
� Juriidilised probleemid  
Edukas koosolek sõltub väga palju selle korraldusest. Uimastitarvitajad 
osalevad koosolekul hea meelega ainult siis, kui see on nende jaoks 
läbipaistev, eriti mis puudutab seda, kes seda koosolekut täpselt korraldab. 
Oluline on välja töötada strateegia, kuidas jõuda võimalikult paljude 
inimesteni. Kaaluge infolehtede kasutamist koos lumepalliefekti 
esilekutsumisega, paludes vange oma kaaslasi informeerida. 
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 Vaba aeg  
Tavaliselt pööratakse vaba aja veetmisega seotud tegevustele vähem 
tähelepanu. Töö riskide vähendamisega seotud probleemidega paneb 
inimesed unustama, et lõbutsemine on samuti oluline. Mõelge spordile, 
näiteks jalgpallimatšile narkotöötajatega, filmidele, muusikale, turniiridele: 
male, lauajalgpall, noolemäng jne. Märkus: enne kui te hakkate energiat 
korraldamisele kulutama, tehke väike uuring, milline on huvi selliste ürituste 
vastu.  

Kultuuriga seotud tegevused võivad sisaldada ka bändide esinemisi, kes 
tegelevad AIDS-i ja narkootikumide tarvitamise teemadega. Kuna selliste 
ürituste korraldamisega on seotud palju raha, kaaluge koostööd teiste 
organisatsioonidega.  

 

 
 
 

Uimastitarvitajatel on erinevad taustad ning erinevad eelistused. On 

võimalik, et mõned inimesed soovivad kulutada energiat oma ühiste 
huvide kaitsmisele, kuid mitte kõik ei ole huvitatud vabaaja tegevuste 
organiseerimisest. Te peaksite kaaluma, kas vabaaja tegevuste 
korraldamine on vahend lõppeesmärgi saavutamiseks või eesmärk 
iseeneses. 
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11 VÕRDNE-VÕRDSELE TOETUS VANGLATES  

Võrdne-võrdsele toetus tähendab ühte gruppi kuuluvate inimeste 
vastastikust toetust. Võrdväärsed on inimesed, kellel on mingid konkreetsed 
tunnused. Näiteks võib võrdväärsete grupp olla rühm jalgpallureid, rühm 
poliitikuid või rühm koolilapsi. Siin me keskendume süstivate uimastitarvitajate 
võrdväärsete grupile.  

Alates eelmise sajandi kaheksakümnendate aastate lõpust on hakatud 
järjest enam tunnustama, et võrdväärsete toetus võib olla tõhus vahend 
riskikäitumise vähendamiseks süstivate narkomaanide kogukondades. 
Erinevates Euroopa riikides on nii professionaalid kui ka uimastitarvitajate 
huvides tegutsevad organisatsioonid ( AIDS-i Kontrolli rahvuslik Komitee, 
1993) arendanud võrdväärsete toetusprojekte. Samuti on tehtud jõupingutusi, 
et algatada ja toetada uimastitarvitajate eneseabi organisatsioone ning 
uimastitarvitajate AIDS-i ennetuse organisatsioon, seda eriti süstivate 
narkomaanide kogukondades. Üheks selle põhjuseks on avastus, et tavaliste 
narko- ja terviseteenistuste poolt tehtav HIV ennetus ei ole olnud täielikult 
edukas. Siiani on olemas narkomaane, kellel ei ole informatsiooni, kelleni 
lihtsalt narkoabi programmide abil ei jõuta või kelleni ei jõuta muuhulgas nende 
usaldamatusetunde pärast. Need tunded on üheks põhjuseks, miks 
võrdväärse toetust peetakse kasulikuks meetodiks nende narkomaanidega 
kontaktiloomisel, kelleni ei jõua professionaalsed narkoteenistused.  

Kogemused kinnitavad, et võrdväärsete koolitus ja võrdväärsete toetus 
aitavad kaasa riskide vähendamisele narkomaanide hulgas (Friedman ja 
teised, 1987). Siseinfo, isiklikul kogemusel põhinevad teadmised ja usaldus on 
selles mõttes olulised asjad. Riskide vähendamine, näiteks isiklikest asjadest, 
nagu narkootikumide tarvitamine ja seks, rääkimine vajab usaldust. Kogemus 
rõhutab asjaolu, et võrdväärsete koolituse ja võrdväärsete toetuse kõige 
olulisemateks tunnusteks on nende sotsiaalne mõju narkomaanide 
suhtumisele ohutuma käitumise suhtes ja eeskujude põhjal kasvav 
enesetõhusus. See viitab sellele, et sotsiaalse informatsiooni andmine on 
olulisem kui lihtsalt faktide pakkumine. Asjaolud, et omasugused tunnevad 
grupi norme ja et narkomaanid neid lihtsamini usaldavad, aitavad samuti 
koguda usaldusväärset informatsiooni riskikäitumise kohta. Tegelike teadmiste 
elemendid, mis on osutunud oluliseks, viitvad üldiselt konkreetsetele 
detailidele (näiteks infektsioonirisk, kui kasutatakse ühiselt lusikat või filtrit).  

Kasvav tähelepanu võrdväärse toetusele kui kasulikule meetodile riskide 
vähendamise strateegiate raames tundub viitavat sellele, et võrdväärsete 
toetus narkomaanide hulgas võeti kasutusele alles hiljuti. Paraku pole see tõsi. 
Võrdväärse toetuse avastamist võib võrrelda sellega, et Columbus avastas 
Ameerika. Avastati midagi sellist, mis on kogu aeg olemas olnud. Võrdväärse 
toetus on midagi sellist, mis on olnud narkomaanide kogukondades täpset nii 
kaua, kui on eksisteerinud narkootikumide tarvitamine. Teadud kogukondades 
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toimuv vastastikune toetamine on igapäevaelu reaalsus. Eriti peab see paika 
narkomaanide kogukondade puhul, mis kannatavad repressioonide, 
ühiskonnas tähtsusetuks muutmise ja kõrvalejätmise all, näiteks vanglas ja 
teistes suletud asutustes olevad narkomaanid. Kuigi vanglakeskkonnal on 
kogukonda õõnestav ja lõhestav mõju, mis ahvatleb narkomaane üksteiselt 
varastama, tekitades repressioone ning marginaliseerimist, loob 
vanglakeskkond ka vastastikust solidaarsust ning selle tulemusena ka 
kogukonna kokkukuuluvust. Jagatud oht, ühine vaenlane on tavaliselt 
ühendava mõjuga ning seega stimuleerivad need vastastikust toetust.  

Võrdväärsete tuge kui osa igapäevaelu reaalsusest ei ole tavaliselt 
institutsionaliseeritud. See on sageli isegi ettekavatsematu, see on lihtsalt 
viis, kuidas inimesed käituvad, ilma teadliku või selgelt väljendatud 
kavatuseta toetada oma kaaslasi, isegi kuigi riskide vähendamine võib olla 
nende tegevuse tulemuseks. Lõpuks sisaldab võrdväärse toetus kui riskide 
vähendamise meetod endas oluliselt rohkem kui selgelt väljendatud 
verbaalset sekkumist. See sisaldab ka võrdväärse surve mõju, eeskujuna 
toimimise mõju jne Nagu ka teistes kogukondades, on võrdväärsete 
mõjutamine ning isegi nende aktiivne toetamine osa mitteteadlikust rutiinist, 
mis toimub nagu autopiloodi poolt juhituna. Euroopa võrdne-võrdsele 
toetusprojekti raames läbi viidud väikesmahulise uuringu tulemused selle 
kohta, mida me nimetame süstivate narkomaanide kogukondades toimuvaks 
tahtmatuks võrdväärsete mõjutamiseks, toetavad seda seisukohta 
(Barendregt/Trautmann, 1996).  

Võrdväärsete toetuskogukondade institutsionaliseeritud vormid, mille 
algatajateks või toetajateks on professionaalsed terviseteenistused, ei ole 
tegelikult midagi muud, kui katsed kasutada, toetada ja tugevdada 
narkomaanide hulgas juba niikuinii olemasoleva võrdväärsete toetuse 
potentsiaali . Professionaalid saavad võrdväärsete toetuses täita olulist osa. 
Näiteks saavad nad hoolitseda asjakohase ja õige informatsiooni kogumise 
eest ning nii tehes vältida väära informatsiooni levitamist. Nad saavad aidata 
koolitada võrdväärsete toe pakkujaid, taaskord mitte ainult anda teadmisi 
riskide vähendamise kohta vaid ka oskusi ning meetodeid nende teadmiste ja 
oskuste edasiandmiseks (näiteks ülalkirjeldatud nõustamis- ja 
koolitusseminarid), ning näidata, kuidas tulemusrikkalt hoiakuid ja 
sotsiaalseid norme mõjutada. Nagu on näidanud meie võrdväärse toe 
kogemused, saavad nad lisaks stimuleerida, toetada ja mõjutada veeni 
süstivate narkomaanide kogukondades juba olemasolevat võrdväärsete tuge.  

Ühiskonnast pärit positiivne võrdväärse toetuse kogemus on olnud 
vanglates võrdväärse toetuse käivitamise aluseks (vaadake peatükk 1). 
Võrdväärsete toetus vanglas võib mängida olulist rolli riskide ‚jagamise’ 
vältimisel, takistades vangidel riskikäitumist kopeerida, millest nad ise ei 
olnud teadlikud. Niinimetatud ‚peidetud riskidega’ (näiteks vee, filtrite ja 
lusikate ühine kasutamine) toimetulekuks on võrdväärsete vahel 
informatsiooni vahetamine väga oluline, hoolimata sellest, kas riskid on 
tuntud või tundmatud. Narkomaanide vahelistele erilistele suhetele vanglates 
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(näiteks majanduslik sõltuvus, seksuaalsuhted jne) tuleks pöörata erilist 
tähelepanu, kuna need võivad häirida, ja mitte ainult negatiivsel viisil, 
võrdväärsete tuge.  

Vanglates võrdne-võrdsele toetuse eelised on:  

� Kaasvangid usuvad ja usaldavad narkomaane, eriti (mitteametlikke) 
võrdväärsete liidreid.  

� Narkootikume tarvitavad vangid jõuavad teiste narkootikume tarvitavate 
vangideni, kes on väljaspool vanglapersonali haardeulatust, ning 
mõjutavad neid riskide vähendamisega seotud sõnumitega, st nende abil 
saab jõuda nende vangideni, kelleni muidu ei jõuta.  

� Võrdväärsetel on asjakohast informatsiooni otse allgallikast, näiteks 
kuidas vältida teatud aineid või segusid jne.  

� Võrdväärsed teavad, millest nad räägivad, kuna nad on tavaliselt 
riskiolukordi ise kogenud, näiteks üledoosi, ohtlikul viisil narkootikumide 
tarvitamist ja kaitsmata seksi.  

� Kuigi see ei pruugi alati nende käitumisest välja tulla, on narkomaanidel 
isiklik huvi riskide vähendamise vastu.  

� Võrdväärsete toetus on tasuv lumepalliefekti strateegia (vaadake ka 
Engelhardt, 2000).  

 
Ülalpool olevates peatükkides oleme nimetanud erinevaid võimalusi, kuidas 

võrdväärsete toetust vanglates korraldada. Loomulikult on võrdväärsete 
toetajate koolitamine oluliseks eelduseks edukale võrdväärsete toetusele. See 
koolitus peaks keskenduma nii riskide vähendamisele suunatud töö sisule, 
nagu me kirjeldasime käsiraamatu 2. peatükis, kui ka meetoditele, mida 
käsitlesime 3. peatükis. Te võite töötada üksikute narkomaanidega, et 
koolitada neid võrdväärsete koolitajateks (rühmakoolitusi võidakse pidada 
süsteemi ohustavateks), või te võite tööd teha rühmaga. Vangide rühmi 
koolitades peaksite te võimaluse korral võtma eesmärgiks lumepalliefekti 
saavutamise, st koolitatud vangid annavad õpitu edasi oma kaasvangidele. 

Leiti, et võrdväärsete koolitus vanglas (Prison Peer Education, PPE) 

aitab oluliselt kaasa eelarvamuste muutmisele, mida vangid omavad HIV-i ja 
sellesse nakatunud kaasvangide suhtes. Näiteks Austraalias läbi viidud 
vangla võrdväärsete koolituse alane uuring tuvastas, et suurem osa 
vangidest (71%) tundsid, et HIV-positiivseid kaasvange ei tohiks eraldada 
ülejäänud kaasvangidest. Vangidel oli suhteliselt suured teadmised HIV-i 
edasikandumise põhimõtete kohta, 98% neist teadis, et nad ei nakatu HIV-i 
igapäevategevustes toimuvate kontaktide kaudu, näiteks õuna jagamine, 
suudlemine, puudutamine või ühise tualeti kasutamine. Veegi enam, 99,4% 
said aru, et nad võivad nakatuda HIV-i, kui nad tegelevad kõrge 
riskitasemega tegevustega, näiteks nagu nõelte ühine kasutamine või seks 
ilma kondoomita (Taylor, 1994). 
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Võrdväärse toetuse heaks lähtepunktiks võib olla ühisseminar, milles 
osalevad nii vangid kui vanglapersonal, ning mille käigus esitletakse ja 
arutatakse võrdväärse toetuse võimalusi osana riskide vähendamise 
strateegiast. Siiski peaks omasuguse toetusprogrammi tavaliselt esmalt 
tutvustama vanglapersonalile, näiteks üldiste narkootikumide tarvitamise 
teemaliste seminaride vormis, ning nad peaksid selle heaks kiitma kui osa 
laiemast vanglas riskide vähendamise strateegiast.   

Võrdne-võrdsele toetus võib olla kasulik meetod kontakti loomiseks nende 
narkootikume tarvitavate vangidega, kelleni ei jõua edukalt vangla või 
kogukonna teenistuste töötajad. See võib olla nii esimene samm riskide 
vähendamisel kui ka vahend vangla või kogukonna teenistuste töötajate 
riskide vähendamisele suunatud tegevuste hõlbustamiseks. Võrdväärsete 
toetajad võivad osaleda nõustamises, koolitusseminaridel, toetavates 
meetmetes ja teenustes.  

Lisaks kaasvangide poolt antavale toetusele ning kaasvangide 
toetamisele, võivad riske vähendavaid tegevusi ellu viia ka kohaliku 
omavalitsuse organisatsioonid, kes teostavad välitöid süstivate narkomaanide 
hulgas. ‚Mainline’, Hollandi tervise- ja ennetusorganisatsioon hoiab kontakti 
kinnipeetavate narkomaanidega vanglakeskkonnas toimuva madala 
künnisega nõustamise abil. Vangidega peetavate individuaalsete kohtumiste 
käigus arutletakse terviseprobleeme, riskikäitumist ning narkootikumide 
tarvitamisega seotud riske. Üheks oluliseks tunnuseks on see, et ‚väljastpoolt’ 
tuleva organisatsioonina tagavad nad erapooletuse ja usaldusetunde.  

Hindamine on näidanud, et:  

� Vangid, vanglapersonal ja administratsioon on selle hästi vastu võtnud  
� Tegevused suurendavad pärast vabanemist jätkuvate kontaktide arvu   
� Nende tööd tajutakse väärtusliku täiendusena narkomaanide 

sotsiaalsele tugistruktuurile  
� Hindamised on näidanud, et see on tasuv tegevus  
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2 KOOLITUSKURSUSTE HINDAMISKÜSIMUSTIKE NÄIDISED 

KOOLITUSKURSUSE HINDAMINE 
(HINDAMISLEHT KOOLITAJALE) 

 

Kuupäev: .........................................................................................................  

Toimumise koht: ...............................................................................................  

Toimumise aeg: ................................................................................................  

Koolitaja:...........................................................................................................  

Osavõtjate arv: 
Narkomaane  ..... 
Professionaale  ..... 
Vabatahtlikke  .… 
Kokku   .... 

 
Kui tegemist oli ühisrühmaga, kas te märkasite osavõtjate vahel mingeid 
vastuolusid? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Programm (palun lisage ankeedile programm) 
Ma jäin selle koolitusega rahule.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
 
Ma tundsin koolituse ettevalmistamise käigus,  
et mind toetatakse.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
 
Ma arvan, et see koolitus vajab järeltegevusi.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
 
Kui te nõustusite, siis millised järeltegevused on teie arvates vajalikud? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ma tundsin, et osavõtjate erinevad taustad  
põhjustasid suuri vastuolusid     nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
 
Osavõtjate tase seostus koolituse sisuga hästi.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
 





4
 
 

14.         

 341 

 

 
 
Sisu edasiandmise meetodid sobisid hästi  
osavõtjate tüübiga       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Vaatlejate kohalolek piiras osavõtjate võimet  
ennast avameelselt väljendada.     nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Koolitusel käsitleti allolevaid teemasid:  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Millised olid koolituse eesmärgid?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Milliseid eesmärke teie arvates ei täidetud ja miks?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Kirjeldage palun lühidalt sisu edasiandmise meetodeid:  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Millised sõnumid võeti teie arvates osavõtjate poolt kõige paremini vastu? 
Miks? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Millised sõnumid võeti teie arvates osavõtjate poolt kõige vähem hästi vastu? 
Miks? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
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Millised sisu edasiandmise meetodid võeti teie arvates osavõtjate poolt kõige 
paremini vastu? Miks? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Millised sisu edasiandmise meetodid võeti teie arvates osavõtjate poolt kõige 
vähem hästi vastu? Miks? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Kui teil on mingeid märkusi, palun pange need allpool kirja.  
 
 

Suur tänu teile koostöö eest. 
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KOOLITUSKURSUSE HINDAMINE  
(HINDAMISLEHT OSAVÕTJATELE – VANGID).  
 
Kuupäev:  
 
Üldiselt  
 
Kursus motiveeris mind riskide vähendamisega  
tööd tegema.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma saan oma olukorras seda kursust või selle  
osi kasutada.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma arvan, et ma suudan nüüd paremini vastu  
võtta riskide vähendamisega seotud õigeid otsuseid.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma tundsin kursusest mõnu.     nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursuse toimumise koht pani mind ennast  
ebamugavalt tundma.      nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju teooriat.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju harjutusi.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju arutelusid.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Vahel oli mul raske mõnele kursuse osale  
keskenduda.        nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustute, siis palun märkige, miks (kestis liiga kaua, tundsin igavust, 
olin unine jne)  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ohutum tarvitamine  
 
Kursus suurendas minu arusaamist sellest, kuidas  
narkootikume süstimiseks õigesti ette valmistada.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Tänu kursusele suudan ma parandada oma  
süstimistehnikat.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma sain teada uusi asju ohutuma tarvitamise kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus
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Kui te nõustusite, siis mida te õppisite ohutuma tarvitamise kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ma tunnen, et ma saan paremini hakkama takistustega,  
mis võivad mind segada õigesti süstimisel.   nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Turvalisem seks  
 
Tänu kursusele oskan ma paremini kondoomi  
peale panna.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma sain teada uusi asju turvalisema seksi kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustusite, siis mida te õppisite turvalisema seksi kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Kursus andis mulle teadmisi erinevat tüüpi  
kondoomide kasutamise kohta.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus pani mind ennast paremini tundma  
tulevikus turvalisema seksiga tegelemise suhtes.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Riskide vähendamine üldiselt  
 
Ma sain teada uusi asju riskide vähendamise kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustusite, siis mida te õppisite riskide vähendamise kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ma tunnen, et ma tulen riskide vähendamisega  
paremini toime.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Korraldamine 
 
Ma tean, kuidas kaasata teisi uimastitarvitajaid  
riskide vähendamise tegevustesse.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma tean kus ja kuidas leida toetust riskide  
vähendamisega seotud tegevustele.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus 
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Mul on mõned konkreetsed ideed seoses riskide  
vähendamisega seotud tegevustega.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ennetamine  
 
Ma arvan, et ma suudan turvalisema seksi teemat  
hästi uimastitarvitajatele edasi anda.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas piisavalt materjale, et kokku panna  
asjakohast kursust uimastitarvitajatele.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
See kursus aitas mind mõelda viisidele, kuidas  
ohutuma tarvitamise sõnumit edasi anda.   nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus aitas mul aru saada riskide  
vähendamisest / infomaterjalide kasutamisest.   nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus parandas minu oskusi alustada uimastitarvitajatega  
vestlust riskide vähendamise teemal.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Milline kursuse osa meeldis teile kõige rohkem ja miks?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Milline kursuse osa meeldis teile kõige vähem ja miks?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
On teil koolitaja kohta mingeid kommentaare?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Mis informatsioon puudus sellelt koolituskursuselt?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
On teil mingeid soovitusi ja/või kommentaare?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Suur tänu teile koostöö eest. 
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KOOLITUSKURSUSE HINDAMINE  
(OSAVÕTJA HINDAMISLEHT – PERSONAL)  
 
Kuupäev:  
 
Üldiselt  
 
Kursus motiveeris mind riskide vähendamisega  
tööd tegema.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma saan oma olukorras seda kursust või selle osi  
kasutada.        nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma arvan, et ma suudan paremini riskide  
vähendamisega seotud õigeid otsuseid vastu võtta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma tundsin kursusest mõnu.     nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursuse toimumise koht pani mind ennast  
ebamugavalt tundma.      nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju teooriat.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju harjutusi.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas liiga palju arutelusid.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Vahel oli mul raske mõnele kursuse osale  
keskenduda.        nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustute, siis palun märkige miks (kestis liiga kaua, tundsin 
igavust, olin unine jne).  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ohutum tarvitamine  
 
Ma sain teada uusi asju ohutuma tarvitamise kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustusite, siis mida te õppisite ohutuma tarvitamise kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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Ma tunnen, et ma saan (ohutuma) narkootikumide  
tarvitamise teemaga paremini hakkama.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Turvalisem seks  
 
Ma sain teada uusi asju turvalisema seksi kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustusite, siis mida te õppisite turvalisema seksi kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ma tunnen, et ma saan (turvalisema) seksi teemaga  
paremini hakkama.       nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Riskide vähendamine üldiselt  
 
Ma sain teada uusi asju riskide vähendamise kohta.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kui te nõustusite, siis mida te õppisite riskide vähendamise kohta?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Ma tunnen, et ma saan riskide vähendamise  
teemaga paremini hakkama.      nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Korraldamine   
 
Ma tean, kuidas kaasata oma kolleege riskide  
vähendamise tegevustesse.     nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ma tean, kust ja kuidas leida toetust riskide  
vähendamisega seotud tegevustele.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Mul on mõned konkreetsed ideed seoses riskide  
vähendamisega seotud tegevustega.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Ennetamine  
Ma arvan, et ma suudan turvalisema seksi teemat  
narkomaanidega hästi käsitleda.     nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus sisaldas piisavalt materjale, et koostada  
narkomaanidele asjakohane kursus.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
See kursus aitas mind mõelda viisidele,  
kuidas ohutuma tarvitamise sõnumit edasi anda.  nõus [] [] [] [] ei ole nõus
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Kursus aitas mul aru saada riskide  
vähendamisest / infomaterjalide kasutamisest.   nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Kursus parandas minu oskusi alustada uimastitarvitajatega  
vestlust riskide vähendamise teemal.    nõus [] [] [] [] ei ole nõus  
 
Milline kursuse osa meeldis teile kõige rohkem ja miks?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Milline kursuse osa meeldis teile kõige vähem ja miks?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
On teil koolitaja kohta mingeid kommentaare?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Milline informatsioon puudus teie arvates sellelt koolituskursuselt?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
On teil mingeid soovitusi ja/või kommentaare?  
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
 
Suur tänu teile koostöö eest. 
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3 AKRONÜÜMID JA LÜHENDID  

AIDS  omandatud immunsuspuudulikkuse sündroom (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome)  

CEE   Kesk- ja Ida-Euroopa (Central and Eastern Europe)  
EMCDDA  Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)  
EPSP  Euroopa võrdne-võrdsele toetuse projekt (European Peer 

Support Project)  
EPSM  Euroopa võrdne-võrdsele toetuse käsiraamat (European Peer 

Support Manual)  
EU   Euroopa Liit (European Union)  
HIV  inimese immuunsuspuudulikkuse viirus (Human Immuno-

deficiency Virus)   
IDU   süstiv narkomaan (Injecting Drug User)  
i.v.   veenisisene (intravenous)  
NGO   valitsusväline organisatsioon (Non-Governmental Organisation)  
STD   sugulisel teel leviv haigus (Sexually Transmitted Disease)  
STI   sugulisel teel leviv nakkus (Sexually Transmitted Infection)  
UNAIDS  ÜRO Aidsiprogramm ((Joint UN Program on HIV/AIDS)  
WHO   Maailma Terviseorganisatsioon (World Health Organization) 
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4 KASULIKUD INTERNETI KODULEHEKÜLJED  

� Amnesty International  
http://www.amnesty.org/  

� ARCHIDO  
http://www.archido.de  

� Prantsusmaa Kriminoloogia Assotsiatsioon/Association Française 
de Criminologie/French Association of Criminology.  
http://juripole.u-nancy.fr/AFC/  

� Piinamise Tõkestamise Assotsiatsioon/Association for the 
Prevention of Torture  
http://www.apt.ch/  

� Vanglasüsteemis tervise edendamise assotsiatsioon/Association 
for the promotion of health in the prison system  
http://www.medecine-penitentiaire.com/  

� Kanada HIV/AIDS juriidiline võrgustik/Canadian HIV/AIDS Legal 
Network  
http://www.aidslaw.ca  

� Kesk- ja Ida-Euroopa iseseisvuse saavutanud riikide kahjude 
vähendamise võrgustik/Central and Eastern Europe-Newly 
Independent States-Harm Reduction Network (CEE-NIS-HRN)  
http://www.prisoninitiative.nm.ru  

� Euroopa Nõukogu/Council of Europe  
http://www.coe.int  

� Inimõiguste Taani keskus/Danish Centre for Human Rights  
http://www.humanrights.dk/uk/ukindex.htm  

� Euroopa seaduserikkujate reintegratsiooniteenuste 
projekt/European Reintegration Offenders Services project  
See Interneti kodulehekülg esitleb Euroopa seaduserikkujate 
reintegratsiooniteenuste projekti, mis koosneb kolmest põhilisest 
osast Prantsusmaal, Suurbritannias ning Itaalias.  
http://www.erosproject.org/  

� Fakte vanglate ja vangide kohta. Statistikakogumik USA 
vanglapopulatsiooni kohta/Facts About Prisons and Prisoners. A 
collection of statistics about the US prison population. 
http://www.lindesmith.org/sentence/spfacts.html  

� Human Rights Watch  
http://www.hrw.org/advocacy/prisons/  

� Interights  
http://www.interights.org/  

� Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon/International Federation 
of Human Rights  
http://www.globalpolicy.org/fidh/index.htm  
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� Rahvusvaheline Inimõiguste ja Demokraatliku Arengu 
Keskus/International Centre for Human Rights and Democratic 
Development  
http://www.ichrdd.ca/  

� Rahvusvaheline Vanglauuringute Keskus/International Centre for Prison 
Studies  
icps@klc.ac.uk  

� Rahvusvaheline Punase Risti Komitee/International Committee of the 
Red Cross  
http://www.icrc.org/  

� Rahvusvaheline terapeutilise õigusteaduse võrgustik/International 
Network on Therapeutic Jurisprudence  
http://www.law.arizona.edu/upr-intj  

� Rahvusvaheline Vanglakaplanite Assotsiatsioon - Euroopa/International 
Prison Chaplains’ Association - Europe  
http://www.ipca.net/  

� Rahvusvaheline Piinamisohvrite Rehabilitatsiooninõukogu/ International 
Rehabilitation Council for Torture victims  
http://www.irct.org/  

� Justice Action  
http://www.interights.org/ 

� Lawyers for Human Rights  
http://www.lchr.org/  

� Vaadake ka karistusreformi projekti alamlehte samal Interneti 
koduleheküljel  
http://www.niza.nl/lhr/penal/penalnav.htm  

� Moskva Vanglareformi Keskus/Moscow Center for Prison Reform  
http://www.prison.org/  

� Seaduserikkujate Reintegratsiooni Rahvuslik Assotsiatsioon 
(Suurbritannia)/NACRO/The National Association for the Care and 
Resettlement of Offenders (UK).  
http://www.nacro.org/  

� Seaduste ja karistusasutuste sotsioloogiliste uuringute keskus 
(Prantsusmaa)/CESDIP/Centre for sociological studies on law and penal 
institutions (French).  
http://www.msh-paris.fr/cesdip  

� Rahvusvaheline Kriminaalõigusreformi Keskus/International Centre for 
Criminal Law Reform  
http://www.icclr.law.ubc.ca/  

� Rahvusvaheline Vanglauuringute Keskus/International Centre for Prison 
Studies  
http://www.kcl.ac.uk/icps  

� International Monitor Institute  
http://www.imisite.org/  

� Kongressi Raamatukogu/Library of Congress  
Riikide üldtutvustused  
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html  
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� Oxfordi Kriminoloogiauuringute Keskus/Oxford Centre for 
Criminological Research  
http://www.crim.ox.ac.uk/  

� Raoul Wallenberg Institute.  
Inimõiguste ja Humanitaarõiguse Instituut/Institute of Human Rights 
and Humanitarian Law.  
http://www.ldc.lu.se/raoul/  

� Kohtuekspertiisi ja kriminoloogia teaduskond/School of Forensic 
Science and Criminology  
Lausanne'i Ülikool (Šveits)  
http://www.unil.ch/ipsc/  

� Karistusleksikon/The Penal Lexicon  
http://www.penlex.org.uk/  

� Ohutuma süstimise infotund/The Safer Injecting Briefing  
http://www.drugtext.org/books/needle/  

� Oldenburgi Ülikool/Saksamaa (Heino Stöver)  
http://www.uni-oldenburg.de/fb3/politik2/infekt/infekt.html  

� Maailma Tervishoiuorganisatsioon  
WHO Vanglatervishoiu võrgustik/The WHO Health in Prisons 
Network  
www.hipp-europe.org  

� NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISEGA SEOTUD TERVISERISKIDE 
KVALITATIIVUURINGU TÖÖRÜHMA ARUANNE/WORKGROUP 
REVIEW OF QUALITATIVE RESEARCH ON THE HEALTH RISKS 
ASSOCIATED WITH INJECTING DRUG USE  
http://www.qed.org.uk/injectcontents.html 
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5 KASULIKUD AADRESSID  

The European Network of Drug and HIV/AIDS Services in Prison 
Cranstoun Drug Services  
4th floor, Broadway House  
112-134 The Broadway  
London SW19 1RL  
United Kingdom  
Telefon: + 44 (0)208 543 8333  
Telefaks: + 44 (0)208 543 4348  
Elektronpost: espacca@cranstoun.org.uk + euronet@cranstoun.org.uk  
Internet: www.cranstoun.demon.co.uk  
 
European Network on HIV and hepatitis Prevention in Prison  
Dr. Caren Weilandt  
Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD)  
Godesberger Allee 54  
53175 Bonn  
Germany  
Telefon: + 49 228 8104 182  
Telefaks: + 49 228 8104 155  
Elektronpost: Weilandt@t-online.de  
 
World Health Organisation  
Regional Office for Europe,  
Co-ordiantion „Health in Prisons Project”,  
Cees Goos,  
DK-2100 Copenhagen  
Denmark,  
Telefon: + 45 39 17 17 17  
Telefaks: + 45 39 17 18 18  
Elektronpost: cgo@who.dk  
Interenet: www.hipp-europe.org  
 
Universität Bremen  
Bremer Institut für Drogenforschung  
Dr. Heino Stöver  
Postfach 33 04 40  
D-28334 Bremen  
Telefon: + 49 (0) 421 218 3173  
Telefaks: + 49/0)421 218 3684  
Elektronpost: heino.stoever@uni-bremen.de  
Internet: www.archido.de + www.uni-oldenburg.de/saus 
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AIDS Foundation East West (AFEW)  
Murdo Bijl,  
Chayanova st. 15, 5th floor  
125257 Moscow  
Russian Federation  
Telefon: + 7 095 2506377  
Telefaks: + 7 095 2506387  
Elektronpost: murdo_bijl@msfholru.org  
 
Trimbos Institute - Netherlands Institute of Mental Health and 
Addiction  
Unit International Affairs  
P.O. Box 725  
3500 AS UTRECHT  
The Netherlands  
Telefon: + 31(0) 30 297 1100  
Telefaks: + 31(0) 30 297 1111  
Elektronpost: ftrautmann@trimbos.nl  
Internet: www.trimbos.nl 
 


