
LSV HINDAMINE SÕLTUVUSRAVISPETSIALISTIDELE

Kuupäev

Kliendi nimi

Hindaja

Sissejuhatus:

On üsna tavaline, et sõltuvusprobleemidega naised on ka erinevate traumavormide, sealhulgas 
lähisuhtevägivalla all kannatajad. Seetõttu esitage kõikidele oma klientidele lähisuhtevägivallaga 
seotud täpsustavad küsimused.

Küsimused:
Kõigile küsimustele tuleks vastata nii praeguse olukorra kui ka mineviku vaatepunktist.

1. Kas Sul on praegu pere või partneriga konflikte, 
mis tekitavad Sinus stressi? Jah                  Ei    

2. Sageli ütlevad sõltuvusravil olevad naised, et nende 
partnerid on rahulolematud, kui naine (kuri)tarvitab 
sõltuvusaineid.
Kas ja kuidas Sinu partner oma pahameelt väljendab?

3. Kas oled praegu või kunagi varasemalt oma suhetes pere või partneriga kogenud järgmisi olukordi?

  Halvustav nimetamine (näiteks sõltlane, narkar, hoor, lits, idioot, libu, loll, kole, paks, luuser, rumal, 
laps/titt või lihtsalt muud nimetused, mis ei pruugi olla otseselt halvustavad, kuid väldivad Sinu 
nime kasutamist); Sinu isiku maha tegemine; öeldakse, et oled väärtusetu

   Tõukamine, haaramine, lükkamine, löömine või liikumise piiramine

   Takistamine pereliikmeid ja sõpru külastada ja/või neid endale külla kutsuda, takistamine telefonitsi
suhelda pere ja sõpradega, takistamine kodust lahkuda, tööl käia ja tööd leida, keelamine ise 
otsustada minna sinna, kuhu soovid

   Ähvardamine, et Sinu partner teeb Sulle, Sinu lastele, teistele lähedastele või lemmikloomadele 
haiget

  Sinu vara lõhkumine või hävitamine
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  Sul on hirm kodust lahkumise ees

  Sul ei lubata juurdepääsu oma rahale ega olulistele dokumentidele, nagu ID -kaart, 
ravikindlustuskaart (vajadusel), ravimite retseptid jne.

  Ähvardamine laste hooldusõiguse kaotamise või lastekaitsesse teatamisega

  Lapsed on väärkohtlemise tunnistajateks

  Seksuaalvahekorras olemine viisil, mis tekitas ebamugavust või hirmu

  Kas kardad või oled kunagi kartnud oma partneri pereliiget?

Kui vastasid mõnele ülaltoodud küsimusele “jah”

4. Kas see inimene on ikka veel Sinuga seotud?                                                   Jah                  Ei     

5. Kuidas oled/olite seotud?

6. Millal viimati mõni ülaltoodud olukordadest aset leidis?

  Möödunud nädalal

  Möödunud kuul

  Eelmine aasta

  Rohkem kui aasta tagasi

7. Kas politsei on kunagi konflikti tõttu teie koju kutsutud?

  
                       Jah                  Ei     

Kommentaar:

8. Kas oled varem otsinud abi vägivallaga seotud 
terviseprobleemide tõttu?

Jah                  Ei    
Kommentaar:
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9.  Kas oled kunagi varem stressiga seotud terviseprobleemide 
tõttu abi otsinud?

Kui “jah”

Kas Sinu partner on toetanud varasemaid taastumise/
ravipüüdlusi?

Jah                  Ei    
Kommentaar:

Jah                  Ei    

10. Kas usud, et partner toetab Sinu praegust ravi? Jah                  Ei    

11. Kas Sul on mingeid muresid või hirme saada füüsilist kahju, 
mis on tingitud Sinu ravile/abiasutusse pöördumisest?

12. Kas Sinu partner viibib ravi ajal raviasutuses või selle 
piirkonnas?

Kui LSV olemasolu on kindlaks tehtud, on allpool toodud väga elementaarne riskianalüüs. Seda teavet saab 
kasutada suunamisvormis.

1. Kas vägivald on viimase 12 kuu jooksul sagenenud? Jah                  Ei    

2. Kas vägivald on viimase 12 kuu jooksul muutunud nii, et on 
lisandunud muud liiki vägivalda? Jah                  Ei    

3. Kas vägivald on viimase 12 kuu jooksul suurenenud/
võimendunud? Jah                  Ei    

4. Kas vägivallatseja tarvitab narkootikume või alkoholi 
peaaegu iga päev? Jah                  Ei    

5. Kas vägivallatseja on kunagi ähvardanud Sind tappa? Jah                  Ei    

6. Kas vägivallatseja on Sinu/teie laste suhtes vägivaldne? 
Millisel viisil? Jah                  Ei    

7. Kas vägivallatseja on väljaspool kodu vägivaldne? Jah                  Ei    

Iga küsimusega seotud riskid on erinevad. Kui aga vastus on jaatav 2-3 küsimusele, on ellujäänu ohus ja 
peaks koos LSV spetsialistiga koostama ohutusplaani. Pöörduge viivitamatult vastava eksperdi poole.
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