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Saateks 
 

 

Käesolev uuring on läbi viidud Norra finantsmehhanismi ja Sotsiaalministeeriumi poolt 

toetatud  projekti  „Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis ” 

raames.  Projekt algas detsembris  2013  ja  kestab 24 kuud.  

 

Projekti elluviijaks  on Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, partneriteks: Sisekaitse Akadeemia,  

Politsei- ja Piirivalve Amet,  Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Tartu Ülikool, 

Arstiteaduskond Polikliiniku ja peremeditsiini õppetool,  Tartu Ülikool, Õigusteaduskond 

(Avaliku Õiguse Instituut), Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide 

Prevention, Western Norway. Projekti periood: 28.11.2013 – 31.12.2015 

 

Projekti peaeesmärgiks on üles ehitada ühtne süsteem alates mõistete ühtlustamisest kuni 

ühtsetel alustel tugineva spetsialistide väljaõppeni. Ühtlustatakse samuti eri valdkondade 

spetsialistide ameti- ja tegevusjuhendid, et kõik  lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevad 

spetsialistide teaksid, milline on nende roll vägivalla ennetamisel ja tõkestamisel ega ei jääks 

nn „halle tsoone“, kus meedikud saadavad ohvri sotsiaaltöötaja jutule, see omakorda 

politseisse ja politsei tagasi sotsiaaltöötaja juurde. Ühtne süsteem, kus igal spetsialistil on oma 

kindlaksmääratud roll, võimaldab paremini vägivalda ennetada ja õigeaegselt sekkuda ning 

ära hoida raskeid juhtumeid. 

 

Projekti üheks eesmärgiks on ka lähisuhtevägivalla alase lähteolukorra kaardistamine. Viiakse 

läbi  ekspertküsitlused neljale sihtrühmale: sotsiaaltöötajad, politseinikud, tervishoiutöötajad  

ja juristid , ca 200 spetsialisti üle Eesti igast valdkonnast. 

 

Ekspertuuringutega selgitatakse, kuivõrd on erinevad  institutsioonid  valmis üha kasvavat  

ohvrite tulva teenindama, kuivõrd selgelt tajutakse, millist konkreetset abi ohvrid  vajavad ja 

millised on   võimalused ohvreid abistada. 

 

1. Uuringu eesmärgid  
 

Projekt, mille raames viidi läbi  üle Eestiline tervishoiutöötajate  ekspertküsitlus , käsitleb ühe 

põhiprobleemina meedikute valmisolekut ja suutlikkust osutada lähisuhtevägivalla  ohvritele 

professionaalset abi ning teha koostööd teiste institutsioonidega.  

 

2003.aastal viis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut Avatud Eesti Fondi finantseerimisel läbi 

analoogilise uuringu, selgitamaks, millised on tervishoiutöötajate teadmised 

lähisuhtevägivallast ja millist abi on neil võimalik ohvritele osutada. 2014.aastal korraldatud 

uuringus oli ca kolmandik kordusküsimusi, mis  võimaldasid  selgitada, mis on 10 aasta 

jooksul muutunud. Kuna 2003.aasta küsimustikus kasutati mõistet „perevägivald“, kasutati 

sama mõistet ka 2014.aasta küsimustikus. 
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Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada meditsiinisüsteemi valmisolekut vägivalla ohvreid 

abistada: 

 Kui sageli tervishoiutöötajad  perevägivalla ohvritega kokku puutuvad ja millist abi neile 

osutavad; 

 Valmisolek  ( teadmised ja oskused ) perevägivalla ohvritega tegeleda.  

 Milline on  tervishoiutöötajate roll ja ülesanded perevägivalla  ohvrite abistamisel 

 Koostöö teiste institutsioonidega (politsei, tervishoid, ohvriabi jt.) 

 Millised on tervishoiutöötajate probleemid ja takistused perevägivalla ohvrite abistamisel. 

Kuivõrd on takistuseks ohvrite vähene usaldus arstide vastu, kuivõrd arstiabi halb 

kättesaadavus, kuivõrd tervishoiutöötajate hoiakud ja stereotüüpsed hinnangud ohvrite 

suhtes jne; 

 Milline on tervishoiutöötajate erialaline ettevalmistus perevägivallaga  tegelemiseks? Kas 

see on piisav? Millest jääb puudu?  

 Millist ettevalmistust ja lisakoolitust vajavad tervishoiutöötajad perevägivalla   juhtumite 

käsitlemiseks?  

 Milliseid juhiseid ja käitumisreegleid seoses perevägivalla juhtumitega tervishoiutöötaja 

vajab?   

 Mida saaks ja tuleks Eesti tervishoiukorralduses muuta, et kõik perevägivalla ohvrid 

saaksid õigeaegselt arstiabi. 

 

 

 

2. Uuringu korraldamisest 
2.1. Valimi moodustamise põhimõtted 

 

Küsitlus oli  juhuvalimiga, üleriigiline,  Välja saadeti 1282  vastamiskutset, 751 perearstidele 

ja -õdedele ning 531 naistearstidele ja ämmaemandatele. Tagasi   laekus  vastustega  ankeete 

253. Perearstidest vastas ankeedile 179, pereõed ankeedile ei vastanud. Naistearstidest ja 

ämmaemandatest vastas ankeedile 74 spetsialisti.  

 

Küsitlemiseks kasutati isetäidetavat ankeeti. Küsitlusmeetodina kasutati veebiküsitlust. 

Programm oli  Lime Survey edasiarendus küsitlusfirma Turu-uuringute AS  poolt . Perearstide 

ja pereõdede küsitlus toimus perioodil 7.05-27.05 ning naistearstide ja ämmaemandate 

küsitlus toimus perioodil 15.05-08.06. 

 

 2.2. Metoodika kirjeldus  

 

Uuringu metoodika töötas välja  Eesti Avatud Ühiskonna Instituut koostöös Tartu Ülikooli  

Arstiteaduskonna Polikliiniku ja peremeditsiini õppetooliga. Uuringu korraldusliku poolega 

tegeles MTÜ EV Koolitus ning Turu-uuringute AS aitas uuringut tehniliselt läbi viia. 

 

Uuringu läbiviimiseks koostatud veebiküsitluse ankeet oli suunatud perearstidele ja -õdedele 

ning  naistearstidele ja ämmaemandatele,  kes suuremal või vähemal määral puutuvad kokku 
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lähisuhtevägivalla ohvritega. Uuringus osalemine oli vabatahtlik ning anonüümne,  vastajal  ei 

tulnud kirjutada ankeeti oma nime, samuti ei salvestanud programm andmebaasi 

isikuandmeid. 

 

Kutse uuringus osalemiseks edastasime elektroonilise kirjaga, mis sisaldas lühidalt uuringu 

eesmarke, juhiseid vastamiseks ning linki ankeedile. Valimi tegemiseks kasutasime erinevaid 

kanaleid. Eesti Perearstide Selts, Pereõdede Ühing ja Eesti Ämmaemandate Ühing lubasid 

kasutada oma liikmeskonna meiliaadresse. Naistearstidele saatsime  otse  kutse uuringus 

osaleda.  

 

Ankeet  koosnes peamiselt valikvastustega küsimustest, millest osa puhul oli võimalik vastus 

anda vabas vormis, kui loetelus sobilikku varianti ei leidunud. Küsimustiku lõpus palusime 

vastajal esitada ka andmed enda kohta (sugu, amet, tööstaaž, haridus, tööpiirkond). 

Küsimustikku sai täita ainult eesti keeles. 

 

2003.aastal korraldas Eesti Avatud Ühiskonna Instituut analoogilise tervishoiutöötajate 

ekspertküsitluse. 2014 a. küsitluses on ca kolmandik kordusküsimused 

 

 

 

3.  Vastajate üldiseloomustus 

Uuringu lõplik valim sisaldab 253  tervishoiutöötaja vastuseid.  

 

Tabel 1.Küsitluses osalenud  tervishoiutöötajate sotsiaal-demograafilised näitajad (%-s) 

Eriala 2014 2003 

Perearst  71 22 

Naistearst + ämmaemand 29 39 

Traumatoloog - 6 

Muu (kirurg, parameedik, velsker, 

psühhiaater, pediaater jt) 

- 33 

Kokku: 100 100 

Tööstaaž meedikuna   

1-5 aastat 19 10 

6-15 aastat 18 24 

16-25  aastat 28 25 

26-35 aastat 24 28 

36 ja rohkem aastat 11 13 

Kokku: 100 100 

Keskmine  20 aastat 24 aastat 

Sugu   

Naine 98 89 

Mees 2 11 

Kokku: 100 100 
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Vanus   

21-30 aastat 17 9 

31-40 aastat 19 26 

41-50 aastat 31 30 

51 ja vanem 33 35 

Kokku: 100 100 

Rahvus   

Eestlane 91 83 

Venelane 7 13 

Mõni muu rahvus 2 4 

Kokku: 100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Kokku küsitleti 253 spetsialisti. Perearste oli vastajate seas 71%, naistearste koos 

ämmaemandatega  29 %. 2003.aasta küsitluses moodustasid perearstid 22%,  naistearstid ja 

ämmaemandad 39% .  2003.aastal  küsitleti ka teisi tervishoiutöötajaid , nagu traumatoloogid, 

kirurg, parameedik, velsker, psühhiaater, pediaater jt, kellede osakaal oli kokku 39%.  

 

Küsitletuid iseloomustas pikk tööstaaž. Valdav enamus (63%) on tervishoiutöötajana töötanud 

enam kui 16 aastat, iga kolmas 26 aastat ja rohkem. Seega on tegemist oma ala heade 

professionaalidega. Keskmine tööstaaž on 20 aastat. 2003.aasta küsitluse valimis oli keskmine 

tööstaaž veelgi pikem, 24 aastat. 

 

2/3 vastajatest olid vanemad kui 40aastat. Meditsiinisüsteemile kui traditsioonilisele naiste 

töövaldkonnale iseloomulikult moodustasid naised vastajatest 98%. Vastajaid oli 15-st 

maakonnast. Rohkem oli vastajaid Tallinnast ja Harjumaalt 42 % ja Tartust  32%.  

 

 

 

4. Kokkupuuted perevägivalda kogenud patsientidega 
 

Tabel 2. Tervishoiutöötajad, kes puutuvad kokku patsientidega, kellede kaebused 

võivad olla seotud perevägivallaga  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 (%-s) 

 Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Naised/ohvrid 95 94 

Mehed/ohvrid 56 - 

Lapsed/ohvrid 80 - 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Praktiliselt pea kõigi (94-95%) küsitluses osalenud ekspertide patsientide seas 

on olnud naisi, kellede  kaebused võivad olla seotud perevägivallaga. Valdav osa (80%) 
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perearstidest on ka lastest patsientidel  täheldanud perevägivalla tagajärgi. Iga teise perearsti 

vastuvõtul on olnud mehi,  kes on kannatanud perevägivalla all.  

 

2003.aasta uuringu andmetel  märkasid arstid märksa harvemini perevägivalla tunnustega 

patsiente. Naisi, perevägivalla ohvreid täheldas iga teine vastanutest (47%) ja mehi iga neljas 

(25%). Edasiminek on olnud tähelepanuväärne. Tervishoiutöötajate teadlikkus ja 

oskus võimalikke vägivalla tunnuseid märgata on 11 aastaga suure hüppe 

teinud. 

 

 

Tabel 3. Kui suurel osal teie poole pöörduvatest patsientidest võivad kaebused olla 

seotud perevägivallaga?  Hinnake,  palun, % oma patsientide üldarvust keskmiselt.  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 

 Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Naised 9 5 

Mehed 3 - 

Lapsed 5 - 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Kuigi pea kõik  küsitletud  on täheldanud perevägivalla tunnustega naispatsiente, on reaalne 

ohvrite osakaal patsientide  üldarvus  õnneks märksa madalam.  

 

Perearsti poole pöörduvatest naistest on pea iga kümnes perevägivalla ohver, naistearstide või 

ämmaemandate poole pöördunutest iga 20-s. Lapsed on suuruselt teine ohvrite rühm, iga 20-s 

perearsti visiidil viibinud laps võib olla perevägivalla ohver. Ka perearsti poole pöördunud 

mehed võivad olla  perevägivalla ohvrid-3% ulatuses. 

 

 

4.1. Kokkupuuted korduva vägivallaga 

 

Tabel 4. Kas Teie praktikas on ette tulnud olukordi, kus sama naine pöördub kaks või 

enam kordi Teie poole vägivalla tunnustega?  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 (%des)  

 Perearstid 2014 Naistearstid ja  

ämmaemandad 

2014 

Tervishoiutöötajad 

2003 

Väga + küllalt tihti 20 3 12 

Küllalt + väga harva   57 37 42 

Ei tea sellist juhtumit, ei oska 

öelda 

23 60 46 
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¾ perearstidest ja 40% naistearstidest/ämmaemandatest on oma igapäevatöös kokku puutunud 

naistega, kes kannatavad  korduva vägivalla all. Need on naised, kes vägivalla tõttu saadud 

traumade pärast on pidanud mitmeid kordi arstiabi otsima. Perearstidest sageli kohtab Iga 

viies perearst ja   3%  naistearstidest/ ämmaemandatest puutuvad  sageli selliste patsientidega 

kokku.  

 

Võrreldes 2003.aastaga on tervishoiutöötajate osakaal (perearstide näol,)  kes on täheldanud 

korduvat vägivalda üle elanud naisi, oluliselt kasvanud. 

 

 

4.2. Vägivalla   riskirühmad 

 

Tabel 5. Millises ohvrirühmas on kõige enam naiste vastu suunatud füüsilise ja 

seksuaalse vägivalla juhtumeid?  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 

Füüsilise vägivalla juhtumid         

Perearstid 

 

% Naistearstid ja  ämmaemandad 

% 

% 

1. Abielus naised 36 1.Abielus naised 39 

2. Asotsiaalid, alkohoolikud 32 6.Asotsiaalid, alkohoolikud 36 

3. Alaealised noored (kuni 14.a.) 15 Alaealised noored (kuni 14.a.) 10 

4. Noored tüdrukud (15-18.a.) 11 Noored tüdrukud (15-18.a.) 8 

5. Vallalised naised 6 Vallalised naised 5 

6. Vanemad naised, vanurid - Vanemad naised, vanurid 1 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Seksuaalse vägivalla juhtumid 

Perearstid 

 

% Naistearstid ja  ämmaemandad 

 

% 

.Noored tüdrukud (15-18.a.) 43 Noored tüdrukud (15-18.a.) 38 

Vallalised naised 20 Vallalised naised 23 

Abielus naised 14 Abielus naised 19 

Alaealised noored (kuni 14.a.) 13 Asotsiaalid, alkohoolikud 15 

Asotsiaalid, alkohoolikud 10 Alaealised noored (kuni 14.a.) 5 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Vastajatel paluti reastada kuus naiste ja noorte neidude rühma, et selgitada, kes on suuremad 

vägivalla ohvrid. Füüsilise vägivalla all kannatavad kõige enam ekspertide hinnangul abielus 

naised, teisel kohal on asotsiaalsed ja alkohoolikutest naised. Pingerea lõpus on vallalised ja 

vanemad naised. 
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Seksuaalse vägivalla ohvriteks on vastajate hinnangul eeskätt noored, 15-18 aastased  

tüdrukud, järgnevad vallalised ja abielus naised, pingerea lõpus asotsiaalsed ja alkohoolikutest 

naised 

 

 

4.3. Vägivalla tagajärjed 

 

Tabel 6. Milliste  traumadega on  Teil  oma töös vägivalla ohvriks langenud  

naispatsientidega tulnud kõige sagedamini kokku puutuda?  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 

(Vägivalla  tagajärgi nimetanud vastajate arv %-des) 

  Perearstid  

2014 

Naistearstid ja  

ämmaemandad 

2014 

1. Verevalumid näo piirkonnas 98 93 

2. Verevalumid keha piirkonnas 85 86 

3. Luumurrud käte, jalgade, näo piirkonnas 69 13 

4. Kergemad torke-, lõikehaavad 50 32 

5. Luumurrud keha piirkonnas 41 6 

6. Sisemised verejooksud  28 30 

7 Katkenud rasedused 28 73 

8 Suguelundite vigastused 17 84 

9 Raskemad torke-, lõikehaavad 9 .. 

10 Tulirelvaga tekitatud haavad 3 1 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Praktiliselt kõik eksperdid (93-98%) on täheldanud vägivalla tagajärjel saadud traumasid. 

Kõige sagedasemateks traumadeks on verevalumid näo või keha piirkonnas. Perearstidest on 

69% täheldanud luumurdusid käte, jalgade, näo piirkonnas, 50% torke- ka lõikehaavu. 

Naistearstidest  ja  ämmaemandatest on 84% täheldanud suguelundite vigastusi ja 73% 

katkenud rasedusi. 

 

Tabel 7. Kui sageli pöörduvad Teie poole vägivalla all kannatavad patsiendid? 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014%des 

 Naistearstid ,  ämmaemandad 

 Mõni kord 

kuus 

Mõni kord 

aastas 

Üldse mitte 

 2003 2014 2003 2014 2003 2014 

Rasedad peksmise jälgedega  2 5 56 70 42 24 

Vägistatud oma abikaasa poolt 3 7 45 39 52 54 

Vägistatud tuttava või juhusliku võõra poolt 2 3 69 74 29 23 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  



9 

 

 

 

Võrreldes aastaga 2003, täheldavad  naistearstid  ja  ämmaemandad sagedamini rasedate 

peksmise juhtumeid.  Kui 11 aastat tagasi märkas mõni kord aastas iga teine vastaja, siis 

2014.aastal juba 70%.  

 

Tabel 8. Kas on esinenud raseduse katkemist pärast peksmist? 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014%-des 

 Naistearstid, 

ämmaemandad 

2003 

Naistearstid, 

ämmaemandad 

2014 

Jah 30 30 

Ei tea sellist juhtumit 39 46 

Ei oska öelda 31 24 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

30% naistearstide ja ämmaemandate praktikas on esinenud juhtumeid, kus ohvril on peksmise 

tagajärjel katkenud rasedus.  

 

 

 

 

5. Ohvrite abistamine 

 

Tabel 9. Kas lisaks meditsiinilise abi osutamisele peaks perearsti/naistearsti  

kompetentsi kuuluma ka ohvrite nõustamine ja abistamine perevägivalla ennetamise ja 

tõkestamise eesmärgil? 

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 %-s 

 Perearstid ja 

pereõed 

Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Jah 51 84 

Ei 27 5 

Ei oska öelda 22 11 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Perearstidest  on  iga teine valmis  lisaks meditsiinilise abi osutamisele ohvreid  nõustama, et 

ennetada perevägivalda. Naistearstidest  ja  ämmaemandatest on selleks valmis 84%. 
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Tabel 10. Mida olete teinud vägivalla ohvrist naise abistamiseks?  

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 

(Jah, sageli %-s) Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Andnud nõu, kuhu pöörduda abi saamiseks - politsei, 

sotsiaaltöötajad jt.  

59 51 

Soovitanud ohvril pöörduda psühholoogi või perenõustaja 

poole 

54 93 

Suunanud ohvri täiendavale läbivaatusele mõne teise eriala 

arsti (  psühhiaater jt. ) juurde 

22 20 

Soovitanud ohvril minna mõneks ajaks  turvakodusse või 

varjupaika 

22 20 

Informeerinud juhtunust ka teisi spetsialiste (sotsiaaltöötajad 

jt) 

14 15 

Informeerinud juhtunust politseid 5 12 

Aidanud ohvril välja töötada tegevusplaani edaspidiseks 2 4 

Rakendanud järelkontrolli, et vägivald ei korduks 2 4 

Püüdnud vägivallatsejat ja ohvrit lepitada 2 1 

Andnud ohvrile juriidilist nõu - 1 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Valdavalt  näevad tervishoiutöötajad  end eeskätt nõustaja rollis , soovitades ohvril pöörduda 

teiste spetsialistide nagu psühholoog, perenõustaja, politsei,  juristid jt. poole. Sageduselt 

teisena suunatakse   ohver   täiendavale läbivaatusele mõne teise eriala arsti juurde või siis 

soovitatakse minna mõneks ajaks turvakodusse. 5-15% on perevägivalla juhtumist teavitanud 

teisi spetsialiste, või ka politseid. 2-4% on aidanud ohvril välja töötada tegevusplaani, 

rakendanud järelkontrolli, et vägivald ei korduks,  püüdnud vägivallatsejat ja ohvrit lepitada. 

 

 

5.1. Hinnangud põhjustele, miks  ei suudeta  ohvrit aidata 

 

Tabel 11. Mis võib olla  põhjuseks, kui arstid ei suuda perevägivalla ohvrit aidata?                                                              

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014                                         

(täiesti+üldiselt nõus %-s) Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Ei jätku  aega  91 94 

Puudub info ja juhised, kuidas perevägivalla ohvrit aidata  90 89 

Puudub spetsiaalne koolitus ja ettevalmistus  86 97 

Arsti   asi pole hingeabi osutada, selleks on psühholoogid, 

perenõustajad jt.  

46 31 

Täiskasvanute omavahelistesse peretülidesse sekkumine ei 

ole arsti ülesanne, selleks on politsei  

42 - 

Sekkumine peretülidesse on ohtlik  39 - 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 
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Esimeseks tõsiseks takistuseks on aja puudus, mille üle kurdab 91-94% vastajatest. Ka näitab 

uuring, et tervishoiutöötajad on valdavalt ette valmistamata perevägivalla ohvrite 

abistamiseks. Põhiprobleemiks on 86-97 % hinnangul spetsiaalse koolituse  ja ettevalmistuse 

puudumine. Perearstidest on vaid iga neljas ja naistearstidest ning  ämmaemandatest vaid iga 

teine (55%) osalenud perevägivalla alasel koolitusel. 

 

Paljude (31-46%) hinnangul ei ole ohvrite abistamine tervishoiutöötajate ülesanne, sellega  

peaksid tegelema psühholoogid, perenõustajad ja politseinikud. 

 

Uuringu andmetel ei saa alahinnata ka ohutunnet,  39% perearstide hinnangul on sekkumine 

peretülidesse  ohtlik. See põhjus on ka mõistetav, kui puuduvad professionaalsed teadmised , 

juhtnöörid ja oskused, on perevägivallaga tegelemine  riskidega seotud. 

 

Ülaltoodust võib järeldada, et tervishoiutöötajate (eriti perearstide) valmisolek ja motivatsioon 

perevägivalla juhtumitega tegelemiseks  on suhteliselt vähene. Puudub vajalik ettevalmistus,  

ei jätku aega , juhtumitesse sekkumine on ohtlik . 

 

 

Tabel 12. Mida tuleks muuta haiglates ja perearstikeskustes, et naisi – vägivalla ohvreid 

paremini aidata?  

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014  

(seda kindlasti %-s) 

 

Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Nõuandekeskus ohvritele 83 72 

Ööpäevaringse konsultatsioonitelefoni loomine vägivalla 

ohvritele 

76 72 

Koostöövõrgustiku rajamine ohvrite abistamiseks, kus 

osaleksid ka politseinikud, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jt 

66 88 

Tervishoiutöötajate pidev koolitamine ja nõustamine 

naistevastase vägivalla küsimustes 

39 82 

Seada sisse vägivalla ohvritele spetsiaalsed privaatsust 

tagavad kabinetid  

20 34 

Eraldi haiglate osakonnad (palatid) vägistatutele 5 8 

Seksuaalvägivalla juhtumite puhul on vajalik põhjalik 

dokumenteeritud läbivaatus, mis aitaks ohvri õigusi kaitsta  

kohtus 

- 88 

Seksuaalvägivalla ohvritele tuleks haiglas/kiirabis tagada  

kohene vastuvõtt, et nad ei peaks ootama ühtses järjekorras 

- 50 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Ekspertide valmisolek on kõrge, et teha haiglates ja perearstikeskustes muudatusi  

vägivallaohvrite aitamiseks. Pooldatakse enamikku pakutud meetmetest: nii nõuandekeskuse  

kui koostöövõrgustiku rajamist ja ööpäevaringset konsultatsioonitelefoni ohvritele.  
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Tervishoiutöötajate pidevat koolitamist ja nõustamist naistevastase vägivalla küsimustes 

pooldavad rohkem naistearstid/ämmaemandad (82%), vähem perearstid (39%). Enamik 

naistearstidest/ämmaemandatest (88%) pooldab seksuaalvägivalla ohvri dokumenteeritud 

läbivaatust, 50% toetab ohvrite kohest vastuvõttu haiglas/kiirabis. Kõige vähem pooldati 

eraldi osakondade loomist vägistatutele. 

 

Tabel 13. Milliseks hindate perearstide koostööd perevägivalla tõkestamisel Teie 

tööpiirkonnas teiste institutsioonidega?  

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 %-s     

Hinnangud 

koostööpartneritele 

Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

(Koostöö on „väga hea“ + 

„hea“%-s) 

Väga hea + 

hea 

Ei oska 

hinnata 

Väga hea 

+ hea 

Ei oska 

hinnata 

Sotsiaaltöötaja 54 17 51 24 

Kohalik kool 34 34 … … 

Kohalik omavalitsus 29 39 4 66 

Piirkonna konstaabel (politsei) 26 48 28 43 

Perenõustajad, psühholoogid 24 32 51 27 

Ohvriabi spetsialist 15 56 22 54 

Naisorganisatsioonid 9 59 12 64 

Prokuratuur, advokatuur 3 70 4 73 

Kristlikud organisatsioonid 3 64 12 69 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014  

 

Perearstidel on paremateks koostööpartneriteks sotsiaaltöötajad, aga ka kohalik kool ja 

kohalik omavalitsus. Naistearstid ja ämmaemandad hindavad kõige kõrgemalt koostööd 

sotsiaaltöötajate  ning perenõustajate ja psühholoogidega.   

 

Tähelepanuväärsed on tabelis organisatsioonid, kelledega koostöö kohta ei osata midagi 

öelda, sest nende tegevusest teatakse minimaalselt. Esikohal on prokuratuur, advokatuur, 70-

73% vastajatest ei oska hinnangut anda. Järgnevad kristlikud organisatsioonid, 

naisorganisatsioonid ja üllatuslikult ka ohvriabi, nende organisatsioonide tegevusest ei tea 54-

69% vastajatest.  

 

Uuring viitab vähestele kontaktidele ka politsei ja tervishoiutöötajate vahel, pea iga teine 

vastaja (43-48%) ei oska koostööle hinnangut anda. 
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Tabel 14. Kas teie ise olete kunagi mõne perevägivalla juhtumi lahendamisel teinud 

koostööd teiste valdkondade spetsialistidega, kaasanud neid  või olnud ise kaasatud 

mõnda koostöövõrgutikku?  

 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014  

(Perearstide hinnangud %-s) 

Hinnangud koostööle Naistevastase vägivalla 

juhtumid 

Lastevastase vägivalla 

juhtumid 

Regulaarne koostöö 9 22 

Mõned korrad on koostöö toimunud 31 24 

Ühel korral oli koostöö 15 10 

Ei ole koostööd olnud 34 31 

Ei oska hinnata 12 14 

Kokku                  100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Regulaarset koostööd  teevad  perearstid teiste valdkondade spetsialistidega harva , Vaid 9% 

on regulaarset koostööd teinud naistevastase ja 22% lastevastase vägivalla puhul. 

 

 

Tabel 15. Kas teie ise olete kunagi mõne perevägivalla juhtumi lahendamisel teinud 

koostööd teiste valdkondade spetsialistidega, kaasanud neid  või olnud ise kaasatud 

mõnda koostöövõrgutikku?  

(Naistearstide ja  ämmaemandate hinnangud %-s) 

Hinnangud koostööle Naistevastase vägivalla 

juhtumid 

Lastevastase vägivalla 

juhtumid 

Regulaarne koostöö 3 4 

Mõned korrad on koostöö toimunud 32 16 

Ühel korral oli koostöö 14 14 

Ei ole koostööd olnud 30 46 

Ei oska hinnata 22 20 

Kokku                  100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Naistearstidest  ja  ämmaemandatest  on regulaarset  koostööd  teiste valdkondade 

spetsialistidega teinud vaid 3-4% vastajatest. 
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Tabel 16. Kas te olete kunagi käinud  perevägivalla teemalisel koolitusel? Kui jah, siis 

millal? 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 %-s       

 Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Sellel aastal, 2014 3 10 

Eelmisel aastal, 2013 2 7 

Aastal 2012 või varem 20 38 

Ei ole täienduskoolitusel käinud 61 35 

Ei tea, ei mäleta 14 11 

Kokku 100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Vaid iga neljas perearst  ja 55% naistearstidest/ämmaemandatest on osalenud perevägivalla 

teemalisel koolitusel.  

 

Tabel 17. Kas Te vajaksite spetsiaalset ettevalmistust, lisakoolitust perevägivalla 

küsimustes? 

Tervishoiutöötajate eksperthinnangud 2014 %-s       

 Perearstid  Naistearstid ja  

ämmaemandad 

Jah, kindlasti 42 60 

Teatud määral 39 30 

Ei 10 4 

Ei oska öelda 9 7 

Kokku 100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Kindlasti sooviks spetsiaalset ettevalmistust, lisakoolitust perevägivalla küsimustes 42% 

perearstidest ja 60% naistearstidest/ämmaemandatest. 30-39% on koolitusest mingil määral 

huvitatud.  

 

 


