
Kuupäev

Kliendi nimi

Hindamise läbiviija

Sissejuhatus

Lisaks vägivalla kohta esitatavatele küsimustele küsime tavaliselt ka ainete tarvitamise kohta, kuna see on LSV 
ellujääjate seas väga levinud

1. Vägivald on uskumatult raske teema, millega tegeleda ja 
inimestel on vägivallaga toimetulekuks erinevaid viise. Paljud 
inimesed tarvitavad toimetulekuks alkoholi või muid aineid 
(sh retseptiravimeid). Kas oled seda kunagi proovinud?

Jah                 Ei    

Kui jah,

Millal see toimus? Mis aineid Sa tarvitasite? Kas tegemist oli 
ühekordse kasutamisega või jätkasid aine tarvitamist? 

2. Mis on peamine aine või ainete kombinatsioon, mida 
Sa tarvitad?

3.  Kui sageli tunned, et pead aineid tarvitama?

4. Kas oled kunagi kuritarvitanud või kasutad praegu liiga palju 
retseptiravimeid? Jah                 Ei    

5. Paljud naised teatavad, et nende partnerid ei taha üksi juua/
narkootikume teha/suitsetada. Kas oled kunagi aineid tarvita-
nud, kui Sa seda tegelikult ei taha?

Jah                 Ei    

Kui jah,

Kui sageli on seda juhtunud? Ja millal see juhtus?

SÕLTUVUSPROBLEEMIDE MÄÄRATLEMINE LSV 
SPETSIALISTIDELE
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6.  Kas Su ainete tarvitamisel kehtib mõni järgmistest:

  Süstalde jagamine

  Teadvuse kaotamine aine tarvitamise tõttu

  Samaaegselt erinevate ainete tarvitamine

  Üledoosi saamine

7.  Kas viimase kuue kuu jooksul...

  on soovitud efekti saavutamiseks vaja rohkem juua/aineid tarvitada või on Su tavaline kogus andnud 

vähem efekti kui varem?

  tundsid end haigena või halvasti, kui aine toime on kadunud? Kas oled nende tunnete 

leevendamiseks tarvitanud rohkem aineid?

   jõid/tarvitasid suuremaid koguseid kauem, kui arvasite?

  on Sul olnud soovi vähendada või kontrollida, kui palju ja kui sageli tarvitad?

   kulutasid suure hulga aega joomiseks/ainete tarvitamiseks ning mõjudest taastumiseks? 

  oled joomise/ainete tarvitamise tõttu loobunud tööst, ühiskondlikest ja meelelahutuslikest 

tegevustest?

  jätkasid joomist/ainete tarvitamist hoolimata Sinu heaolule avalduvast mõjust?

8. Miks Sa enese arvates tarvitad alkoholi/narkootikume 
(sotsiaalne joomine; blokeerite halbu asju; et end paremini
 tunda; kuritarvitamisega toime tulla jne)? Palun täpsusta

9. Kas keegi sunnib Sind tarvitama?

10. Kas Sul on praeguse tarvitamise pärast muresid või on Sul 
probleeme olnud varem? Jah                 Ei    

Kui jah,

Palun kirjelda, millised on Sinu mured (füüsiline tervis, vaimne 
tervis, suhted, finantsprobleemid, juriidilised probleemid jne)

11. Kas oled kunagi otsinud abi seoses oma ainete 
tarvitamisega?

12. Kas on midagi, mida tahaksid seoses oma ainete 
tarvitamisega muuta?
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