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Kriisikaart - abivahend haavatavas olukorras 

Psüühikahäirest taastujal:

• aitab säilitada kontrolli

• vähendab sundi ja survet

• toimib ennetavana.

Lähedastel ja kõrvalseisjatel:

• aitab taastuja kriisiolukorda paremini mõista 

• pakkuda abi, lähtudes inimese individuaalsetest vajadusest ja soovidest. 

Nõustajatele on kaardi koostamine võimalus enam mõista, parandada
kontakti ja teha võrdväärsetel alustel koostööd nõustatavaga.



Kriisikaart – toeks vaimse tervise kriisi ajal

• Üldandmed: nimi, elukoht, telefon, isikukood (ei pea märkima).

• Toetavad kontaktisikud (pere, tervishoiu ja toetavate teenuste
spetsialistide ringist). Toetavad kokkulepped kontaktisikutega.

• Soovitud tugi kriisiolukorras. 

• Üldine terviseseisund nagu kasutatavad ravimid, nende kõrvalmõjud 
ning kasutamise kogemus kriisiolukordades.

• Kaardi kehtivusaeg, koostamist toetanud nõustaja ja organisatsioon.

• Kriisikaardi omanik kinnitab kaardi oma allkirjaga.



Nõustaja roll ja  nõustamise protsess 

1. Isiku orienteeri-mine
2. Usaldusliku 

koostöösuhte loomine. 
Esmane nõustamine

Kaardi omanik teeb 
kokku-lepped lähedaste 

ja toetajatega

3. Kriisikaardi 
koostamine ja vormista-

mine

4. Kriisikaardi 
kätteandmine



Võimalused kriisikaardi teenuse
rakendumiseks
Kaks alternatiivset teenuse osutamise mudelit on:

• Kriisikaardi teenuse osutamine toimub TTO juures. Kriisikaardi teenus
on osa olemasolevast integreeritud teenuste süsteemist.

• Kriisikaardi teenuse arendamine väljaspool TTO-d. Kriisikaardi teenuse
osutamine põhineb sihtgrupi huvikaitseliikumisel.

Kriisikaardi võrgustiku hoidja olemasolul võivad mõlemad mudelid
eksisteerida paralleelselt.



Alternatiiv 1. Kriisikaardi teenuse osutamine
TTO juures
• Kriisikaardi teenusega seostamise vastutus on TTO-l. 

• Kriisikaardi teenus on ravi- ja sotsiaalteenuste integreeritud
osutamise osa. 
Eelised Riskid

+ Patsiendi õigused on kaitstud ? KK arendus kui prioriteet tervishoiusüsteemis

+ Ennetustöö, võimalus vähendada tahtevastast ravi ? Spetsilistide ülekoormatus muude ülesannetega

+ TTO töötaja professionaalsus ja nõustamiskogemus ? Võrgustiku osapoolte keeruline koostöö

+ Võib kuuluda (vaimse tervise) õe nõustamise hulka

+ Võrgustikukohtumistelt sisend

+ KOV kaasatus ja juhtumikorralduslikult teenuste ja 

toetuste tervikuks sidumine



Alternatiiv 2. Sihtgrupi huvikaitseliikumisel
põhinev kriisikaardi teenus
• Võimalus jõustada raske või pikaaegse psüühikahäirega elavate

inimeste eneseabiliikumist. 
Eelised Riskid

+ Võimalus tagada raske või pikaaegse psüühikahäirega 

elavate inimeste huvikaitse 

? Huvikaitse ja esindusorganisatsiooni nõrkus, kes KK 

teenuse arendamist ja osutamist korraldab

+ Personaalse taastumise mõtte- ja käitumisviisile 

toetuvate nõustajate võrgustiku loomine

? Kogemusnõustajad kui teenuse osutajad

+ Kogemus- ja professionaalse teadmise tasakaal ? Kogemusnõustajate poolse teenuse usaldusväärsus

+ Kogemusnõustajate rakendumine ? Müüdid ja stigma mainekujundusel

+ Stigma vastane tegevus

+ Sihtgrupi kogukonda kaasatus 

+ Kriisikaardi koostajale puudub teenustesüsteemi surve



Kokkuvõtteks

• Kriisikaardi võrgustiku hoidja olemasolul võivad mõlemad mudelid
eksisteerida paralleelselt.

• Soovitame hoida üle Eesti ühtset kriisikaardi süsteemi, mis tagaks
positiivse maine, toetab teavitustööd ning nõustamise kvaliteeti.

• Mõlema mudeli puhul on oluline nõustajate hoidmine, et tagada 
kvaliteet ja jätkusuutlikkus.



Allikas 

• Psüühikahäirega patsientidele kriisikaardi ja ohumärkide plaani
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• Loe ka ajakirjas Sotsiaaltöö avaldatud artiklit: 

• https://www.tai.ee/images/Toots_M%C3%A4e_lk58-62.pdf

• Samal teemal uurimus : https://dspace.ut.ee/handle/10062/64173
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Palun teie küsimusi!


