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Algselt Panameerika Terviseorganisatsiooni ja Kariibi Arengupanga koostatud 
„Psühholoogilise esmaabi juhend“ annab nõu, kuidas kriisiolukordades enda ja 
oma kogukonna eest hoolitseda. Selleks on psühholoogiline esmaabi – inimlik, 
toetav ja praktiline lähenemine kaasinimesele, kes kannatab ja võib vajada tuge.

JJuhend tutvustab kolme psühholoogilise esmaabi põhiprintsiipi: vaata, kuula ja 
ühenda. See õpetab, kuidas läheneda kriisi sattunud inimestele, kuulata ja mõista 
nende vajadusi ning ühendada neid praktilise toetuse ja teabega, arvestades 
samal ajal nakkusohutuse, nt Covid-19 nõuetega. 

Eraldi tähelepanu all on konkreetsed rühmad ja nende vajadused, sh mehed, 
naised, lapsed ja noorukid, puudega inimesed ja eesliinitöötajad. 

Psühholoogilist esmaabi saab anda ainult täiskasvanu.

LLugege seda brošüüri aeg-ajalt uuesti, jagage seda sõprade, pereliikmete ja 
oma kogukonnaga ning levitage selle sõnumit: 

„Koos oleme tugevamad.“



See juhend õpetab teile, millistest sõnadest ja tegudest 
on hätta sattunud inimestel kõige enam abi.

Hätta 
sattunud 

inimesed võivad 
vajada abi 

PIKAAJALINE 
TAASTUMINE 

OLE
KERGESTI
KÄTTE-
SAADAV

ÄRA
SURU OMA 
ABI PEALE 



VAATA



Ole rahulik             Ära sea end ohtu        Enne mõtle, siis tegutse

Sinu ohutus on tähtis!
Kriisiolukord muutub kiiresti:

• Ilmaolud
• Üleujutus
• Purunevad ehitised
• Tulekahju
• Liiklusohutus...

Enne kui lähed Enne kui lähed abi andma,
tutvu olukorraga

Psühholoogilist esmaabi saab anda 
ainult täiskasvanu.

Et kaitsta ennast ja teisi 
Covid-19 puhangu ajal: 

Pese käsi regulaarselt vee ja seebiga 
või kasuta alkoholipõhist desovahendit.

Köhides või aevastades kata suu 
käsivarrega või salvrätiga, viska 
kasutatud salvrätt ära ja pese käed.

Väldi silmade, nina või suu puudutamist 
pesemata kätega.

Väldi toidunõude ja muude isikliVäldi toidunõude ja muude isiklike 
esemete jagamist ja desinfitseeri 
sageli kasutatavaid pindu.

Tee selgeks, millal ja kuidas kasutada 
isikukaitsevahendeid.



Kui sa ei saa aidata, kutsu abi
või pöördu EKSPERTIDE poole

Varjupaik,
toit,
joogivesi?

Kaitse ilmastiku
eest?
Riietus?

Päästevajadus: 
kas inimene on 
lõksus või 
otseses ohus?

Eluohtlikult vigastatud ja 
vajab kiiret arstiabi? 

Raskeloomulise 
Covid-19 sümptomid: 

hingeldamine,
isutus, uimasus,
pidev valu või

surumistunne rinnus,
kõrge palavik
(üle 38 °C).(üle 38 °C).

Põhivajadused?Eluohtlik
olukord?



On normaalne olla kurb, ärritunud
või kogeda tugevaid tundeid. 

Inimesed võivad kriisile reageerida erineval viisil ning kas kohe
või alles järgmistel päevadel või nädalatel.

Oluline osa nõuandest VAATA on võime ära tunda 
raskeid reaktsioone ja otsustada, mida teha, kui 

need nõuavad viivitamatut abi.  

Jälgi inimesi, kes tõenäoliselt 

vajavad erilist tähelepanu 

• lapsed ja noorukid 
• inimesed, kellel on terviseprobleemid 
või füüsiline või vaimne puue 
• eakad 
• kriisi sattunute sugulased ja 
lähedased 
• • inimesed, kes on kaotanud 
sissetuleku, ettevõtte või töö 

Raske stressi-
reaktsiooniga inimest ei 
tohi jätta üksi!
Püüa tagada tema Püüa tagada tema 
ohutus, kuni reaktsioon 
möödub või kuni leiad 
vajalikku abi. 



Külmavärinad,́
peavalu, suur
väsimus, isutus

Emotsionaalselt tuim, 
eemalolev või

sideme kaotanud

Ei mäleta oma nime 
ega mis juhtus …

Viha,
ärevus
ja hirm      

Uimastite või
alkoholi liigtarvitamine

või ennasthävitav
käitumine

Mõni inimene võib ägedat stressi kogeda terve kuu.
Otsi abi, kui sümptomid hakkavad igapäevaelu segama!

Ohutus ennekõike! Taga enda, abivajaja ja kõigi teiste ohutus. Kui sa ei tunne end 
turvaliselt, siis lahku ja kutsu abi. Kui sa arvad, et inimene võib endale viga teha,

otsi abi (küsi kolleegilt, helista hädaabinumbrile jne).

Märka sümptomeid, mis põhjustavad raskusi
igapäevaelus rohkem kui kuu pärast sündmust: 

Räägi vaimse tervise 
spetsialistidega

Traumajärgne

stressihäire:

* Taasläbielamine (nt hirmuunenäod või 
mälupildid, millega kaasneb tugev hirm või 
õudus).  
* Sündmusega seotud mõtet* Sündmusega seotud mõtete, mälestuste, 
tegevuste või olukordade tõrjumine.
* Valjust mürast või ootamatust liikumisest 
tingitud liigne muretsemine ja ohutunne või 
tugev reaktsioon sellele.



KUULA



Ära sunni
kedagi oma
läbielamistest
rääkima.

Mõni inimene ei taha juhtunust 
rääkida. Tal võib aga olla hea 
meel sellest, et sa jääd vaikselt 
tema juurde või pakud praktilist 
tuge, näiteks süüa või
klaasi vett. 

Silmside

           Näoilmed

Žestid

Märka
sõnu ja
kehakeelt

Kuidas päriselt kuulata? Kaugsuhtlus
Kui päriselt kokku saada on võimatu, siis toetage teineteist muude kanalite kaudu.

Kui olete videokõnes, 
pöördu näoga kaasvestleja 
poole ja näita, et tal on 
sinu täielik tähelepanu
(nt nooguta, liiguta
pead jms). 

Kui sa tahad
rääkida, siis ma
olen olemas

Anna märku,
et oled olemas 

Kui teil on tavaline telefonikõne, 
leia vestluseks privaatne ja 
vaikne koht ning anna 
kaasvestlejale märku,
et oled kuuldel (nt öeldes 
vahepeal „ahah“, „hmm“ jms). 

Ma ei saa tulla 
lähedale või sind 
puudutada, aga ma 
saan kuulata ja sulle 
kaasa tunda.

Kui teie vahel on 
füüsilisi tõkkeid
(nt aken), kasuta 
telefoni.

Tee kindlaks, kas 
kaasvestlejal on 

suhtlemisel erivajadusi, 
ja arvesta endega
(nt kuulmisaparaat või 
viipekeele tõlge).

Räägi rahuliku ja toetava 
hääletooniga

Oska
vaikida

Võimaluse korral jäta 
muud tegevused pooleli



Aita tal end hästi tunda. Leia ohutu 
ja vaikne koht rääkimiseks 
Paku vett, kui saad. 

Ole kannatlik ja rahulik 

Püsi lähedal, kuid hoia 
sobivat vahemaad 

Kuula, kui ta tahab 
juhtunust rääkida 

Anna talle
kuulamisest märku: kuulamisest märku: 
nooguta või ütle
vahepeal „hmm“ vms.

Kas ma
saan aidata? Prioriseeri 

Minu
auto 

Mul on 
vaja ... 

Helistada 
kellelegi 

Minu pank Minu ema

Minu 
lapsed

 
Kes
toidab 
koera?

ja aita tal välja mõelda, millised 
on tema prioriteedid 

Püüan välja uurida 

Mul on kahju.
Ma kujutan ette, et 
sul on väga kurb 

Sa oled
olnud tugev 

- Kui olukord nõuab, 
ära räägi tema lugu 
kellelegi edasi
- Püüa teda kaitsta 
meedia tähelepanu 
eest

AUSTA PRIVAATSUST
JA VÄÄRIKUST

VIISAKALT Uuri välja, mis on talle 
hetkel kõige tähtsam 

ja aita tal
jääda rahulikuks 

faktilist teavet,
kui sul on seda 

LÄHENE KÜSI KUULA PAKU 

Ole aus selle kohta, mida sa 
tead ja mida ei tea

Tunnusta tundeid
ja kaotust 

Tunnusta
tugevust 

Anna talle aega
oma mõtteid
jagada.



Sa saad teda aidata, järgides siinseid nõuandeid!

Mõni inimene võib tunda end üksikuna või tõrjutuna. 

Ta hoiab omaette ega pruugi vastata.
Võib jääda mulje, et ta on „eksinud“ ega tea,

mis juhtus või kus ta on ... 

Räägi 
rahuliku ja 
tasase 
häälega Hoia 

silmsidet 

Anna märku, 
et tahad 
aidata 

MIDA TEHA

Ütle, et oht 
on möödas, 
kui see
on tõsi 

Märka enda ümber 
rahustavaid asju ...   

Keskendu 
hingamisele, 
hinga

aeglaselt 

Trummelda
sõrmedega
vastu põlvi

Tunneta oma 
jalgu maas 

Mida sa näed
siin? Kirjelda

seda



Ära jutusta talle 
kellegi teise lugu

Ära räägi 
omaenda 
muredest 

Ära räägi 
asjadest, mida 
sa ei tea 

Ära katkesta kõneleja 
juttu ega kiirusta teda 
tagant (ära vaata kella 
ega räägi kiiresti ...) 

MIDA MITTE TEHA
Ta peab aru saama, et on võimeline

enda eest hoolitsema. 



ÜHENDA



ÜHENDA

Aita inimesel end ise aidata,
et taastada kontroll oma olukorra üle

Aita tal rahuldada
tema põhivajadused ja 
pääseda ligi
teenustele: 

Põhivajadused, nagu 
varjupaik, toit, vesi, 
hügieen, rõivad, 
imikutoit

Vigastuste või 
haiguse korral 
arstiabi

Selge ja faktiline 
teave sündmuse, 
lähedaste ja 
kasutatavate 
teenuste kohta

Võimalus võtta 
ühendust lähedaste, 

sõprade ja 
tuttavatega

Kui oled lubanud, siis uuri hiljem, kuidas tal läheb



STRESSIS INIMENE VÕIB 
TUNDA END VÕIMETUNA

SOOVITA POSITIIVSEID
TOIMETULEKU STRATEEGIAD 

Söö 

võimalikult 

regulaarselt 

ja joo vett

Puhka 

piisavalt

Tekita 

argirutiin 

Ära 

tööta 

üle

Veeda aega 

pere ja 

sõpradega

Aruta oma 

probleeme 

kellegagi, 

keda sa 

usaldad 

Loobu 

alkoholist

Tegele 

millegagi,

mis aitab 

lõõgastuda 

Kui suitsetad, 

siis mõtle, kas 

otsida abi 

sellest 

loobumiseks

Aita tal keskenduda kõige 
pakilisematele vajadustele, neid 
prioriseerida ja lahendada.

Kui inimene on mõne probleemi ise 
lahendanud, annab see enesekindlust 
edasise olukorraga hakkama saada!

Helista neile. Kui peab 
distantsi hoidma, siis 
tee videokõne

Väldi alkoholi ja 
uimasteid, et oleksid 
ergas, saaksid kiiresti 
tegutseda ning teeksid 
iseennast, oma 
perekonda ja 

kogukonda puudutavaid 
otsuseid selge peagaotsuseid selge peaga



Mida teha? Ära unusta oma 
lapse või teismelise 

veebiohutust
Väldi pidevat uudiste ja ühismeedia jälgimist,
sest see tekitab muret ja ärevust

Ära kuula kuulujutte! Jää faktide juurde!
Väldi hirmu ja eelarvamusi!

Otsi teavet: 

- kord või kaks päeva 
jooksul kindlatel 
kellaaegadel

- usaldusväärsetest - usaldusväärsetest 
allikatest (nt WHO, 
terviseamet)

- selleks, et teha plaane 
ning kaitsta ennast ja 

lähedasi

Anna teavet: 

- ole kursis ja ütle ainult 
seda, mida tead

- ära mõtle asju välja 
ega kinnita valesid 

- hoia oma sõnumid - hoia oma sõnumid 
lihtsad ja täpsed 

- korda sõnumit, et olla 
kindel, et inimesed 
kuulevad ja mõistavad 

seda

Veendu, et haavatavad inimesed teaksid olemasolevatest teenustest 

Informeeri inimesi ja 
aita neil ligi pääseda 
teenustele, sh

- tervishoiuteenused 
- lähedaste otsimine
- varjupaik 
- toidu jagamine 
-- turvateenused 

Räägi veebis tegutsemise riskidest, selgita, et veebi 
pandud info jääb sinna. 

Veeda veebis aega koos lapsega. 

Pane tähele ärevuse märke, ütle, et oled kohe valmis 
last kuulama, kui miski veebis tundub ebameeldiv.

Kehtesta nutiseadmetest vabad ajad, näiteks 
söögi-, mängu- ja uneaeg. 

Kasuta turKasuta turvalisuse suurendamiseks tehnilisi 
võimalusi: lapsevanema kontroll, turvaline otsing ja 
privaatsusseaded.



VII INIMESED KOKKU 
nende lähedaste ja sotsiaalse toega 

Inimesed, kes on pärast kriisi saanud 
lähedastelt tuge, tulevad paremini 
toime kui need, kes tunnevad enda 

abita jäänuna

Aita hoida pered
ja lapsed koos oma 

vanemate ja 
lähedastega 

Aita inimestel võtta 
kontakti sõprade ja 
sugulastega, et saada 

toetust 

Kui inimene on usklik, 
aita tal ühendust võtta 
oma kogudusega

Aita kriisis kannatanutel 
kokku tulla, et nad

saaksid üksteist toetada;
palu inimestel eakaid
vaatamas käia

Kui leinanähud segavad igapäevast elu 
või püsivad kauem kui pool aastat,

on aeg abi otsida.  



ERI-
NÕUANDED



Erinõuandeid 
Abi otsimine ei ole 
nõrkuse märk 

Tugevus ei tähenda, 
et kannad oma 
koormat ise 

Hoolitse enda, oma elu 
ja tervise eest. Sa oled väärtuslik!

Igal inimesel on õigus teha otsuseid oma 
keha, heaolu, tervise ja tuleviku kohta

Jaga koduseid töid ja vastutust 
kõigi pereliikmetega (mehed, 
naised, poisid ja tüdrukud)

meestele ja naistele 



VÄGIVALD EI OLE KUNAGI ÕIGUSTATUD

   Mida kogukonnad saavad teha: 

    Võtke ühendust naiste, laste ja abi
    vajavate inimestega ning toetage neid.

Ole teadlik riskidest, kui
võtad ühendust kannatanuga,
samal ajal kui vägivallatseja 
ise on lähedal. 

Jaga teavet kättesaadava
abi kohta.

Ole Ole valmis helistama 
hädaabinumbril.

Kui koged koduvägivalda
või elad selle ohus: 

Vägivald sinu vastu ei ole sinu süü. 
Keegi ei saa sind süüdistada. 
Igaüks väärib turvalist kodu. 

Vähenda ja ohja stressi nii palju kui võimalik – 
nt füüsilise tegevusega ja lõdvestusvõtetega.

Pöördu pereliikmete ja sõprade poole, et 
saada praktilist abi ja toetust.

Tee plaan, et kaitsta ennast ja oma lapsi
igal võimalikul viisil. 

Uuri välja, mis tugiteenused on saadaUuri välja, mis tugiteenused on saadaval ja 
otsi abi abitelefonilt, varjupaigalt või muult 
tervishoiu- või turvaasutuselt.Vägivald võib esineda mitmel kujul: 

sõnaline, füüsiline, seksuaalne, emotsionaalne, majanduslik ...

Koduvägivalla oht võib igas hädaolukorras suureneda, kuid pea meeles, et vägivald ei ole kunagi õigustatud. 



- Näib arengus tagasi langevat
(nt uuesti voodimärgamine või
pöidla imemine)
- Klammerdub hooldaja külge

- Usub, et halvad asjad 
juhtusid tema pärast
- Tekivad uued hirmud
- Muutub hoolimatuks
- Tunneb end üksi
- Tahab inimesi kaitsta või 
päästa

- Ei tunne „mitte midagi“
- Tunneb, et on sõpradest 
erinev või nendega sideme 
kaotanud
- Ilmutab riskikäitumist ja 
negatiivseid hoiakuid

- Räägi juhtunust fakte ja selgita,
mis praegu toimub
- Lase tal olla kurb
- Ära nõua talt vaprust
- Kuula tema mõtteid ja hirme
hinnanguid andmata
- Sõnasta selged reeglid ja ootused- Sõnasta selged reeglid ja ootused
- Küsi talt, mis teda ohustab, ja arutage 
üheskoos, kuidas ohte vältida
- Julgusta teda olema abivalmis

LAPSED JA NOORUKID 
satuvad kriisis eriti ohtlikku olukorda. 
Kriis lööb segi neile tuttava maailma ja 

turvatunnet sisendava rutiini.

- Tuleta talle sageli meelde, et oht on 
möödas
- Selgita, et tema ei ole süüdi halbade 
asjade juhtumises
- Anna lihtsaid vastuseid selle kohta, mis 
juhtus, aga ilma hirmutavate üksikasjadeta
- Lase tal olla sinu lähedal, kui tal on hirm
-- Ole kannatlik, kui laps hakkab 
mitteeakohaselt käituma
- Anna talle võimalus mängida ja puhata

- Vähenda mänge ja käitumis-
mustreid, mis on seotud häiriva 
sündmusega
- Paku lapsele sooja ja turvalist 
kohta
- Hoia last eemal - Hoia last eemal valjust mürast 
ja sagimisest
- Räägi rahuliku ja tasase 
häälega
- Paita ja kallista last

Lapsed saavad paremini hakkama,
kui nende kõrval on stabiilne ja

rahulik täiskasvanu.

Kui lapsed on koos hooldajaga,
püüa toetada hooldajat.

(lisaks eelnimetatutele) 

Erilised stressi-
reaktsioonid 

Asjad, mida hooldajad saavad 
laste aitamiseks teha

Igas vanuses lapsele: pühenda 
talle aega ja tähelepanu.
Pea kinni harjumuspärastest 
tegevustest ja ajakavast
(toit, uneaeg jne)

VÄIKELAPS KOOLILAPS
NOORUKID



Näpunäiteid vanematele 
Kuidas jääda
positiivseks 

Et vähendada halba käitumist, leia 
aega lapsega kahekesi olla, kiida 
teda hea käitumise eest, soodusta 
häid harjumusi ja anna talle 
lihtsaid töid ja vastutust.

Suuna: märka halba 
käitumist varakult ja 
suuna paremini käituma.

Ole realistlik: kas sinu laps saab tegelikult 
teha seda, mida sa talt palud?

Ole kogu pere vastu lahke, jaga 
kodust töökoormust ja anna lastele 
oma käitumisega eeskuju. 

Mida teha halva 
käitumisega

ÕPETA TAGAJÄRGEDE NÄITEL

Anna lapsele võimalus sinu juhiseid 
järgida. Kui ta seda ei tee, peab ta 
tagajärjega leppima. Vii tagajärje 
rakendamine lõpuni ja jää rahulikuks.

VÕTA PAUS, 

et mitte karjuda 

Lapse peale karjumine ajab sind ennast ja 
last veelgi enam stressi ja vihale. 

Võta endale 10-sekundiline pauVõta endale 10-sekundiline paus. Hinga viis 
korda aeglaselt sisse ja välja. Nüüd proovi 

reageerida rahulikumalt.

Rohkem näpunäiteid:
https://www.paho.org/en/documents/

coronavirus-disease-covid-19-advice-public-healthy-parenting 
[inglise keeles]

https://www.paho.org/en/documents/coronavirus-disease-covid-19-advice-public-healthy-parenting


Jää abivajaja juurde või tee 
kindlaks, et tal on keegi, kes sinu 

äraolekul teda aitab.
       

VVaata, kas saad abivajaja suunata 
mõne hoolekandeasutuse poole, kes 
teda pikema aja jooksul aidata saab.Ole teadlik, et hädaolukorras kiputakse nõrku 

inimesi rohkem ründama.

Haavatavad inimesed 
Terviseprobleemidega või füüsilise või vaimse puudega 
inimesed ning mõned eakad võivad vajada erilist abi

Saad süüa, juua, 
puhast vett

Hoolitseda 
iseenda eest 

Ehitada 
varjupaika 
annetatud 
materjalist

Saada teavet 
olemasolevate 
teenuste kohta

Aita neil kanda hoolt oma põh
ivaj
ad

us
te
 e
es
t

Küsi abivajajalt, 
kas tal on mõni 
haigus või kas ta 
võtab regulaarselt 
mõnda ravimit

Aita tal saada 
vajalik ravim 
või arstiabi



Enesetapu oht võib kriisihetkel suureneda,
kuid seda saab ennetada. 

Kui sa tead kedagi, kellel on enesetapumõtted, siis räägi temaga sellest. 

Küsimus enesetapu kohta ei provotseeri enesetappu, 
vaid vähendab sageli ärevust ja aitab inimestel tunda end mõistetuna.

Mida sa saad teha: 
• Leia sobiv aeg ja vaikne koht omavahel rääkimiseks.

• Anna märku, et sa kuulad teda. 

• Julgusta teda otsima professionaalset abi. 
Paku, et tuled temaga vastuvõtule kaasa.  

• Kui arvad, et ta on otseses ohus, ära jäta teda üksi.
Otsi proOtsi professionaalset abi hädaabiteenistuselt, kriisiliinilt või 
tervishoiutöötajalt või pöördu pereliikmete poole.  

• Kui inimene elab koos sinuga, veendu, et tal ei oleks 
käepärast vahendeid, millega saab endale viga teha
(nt tulirelvad või ravimid).  

• Jälgi tema olukorda pidevalt.

SUITSIIDIENNETUS



Abistajana võib sul tekkida tunne, 
et vastutad isiklikult inimeste 
ohutuse ja hooldamise eest. 

 

Aita inimestel 
iseennast aidata!

Pea meeles, et sina ei pea 
igaühe probleeme 
lahendama.

Tuleta meelde, mis aitas sul 
varem stressiga toime tulla.

Jälgi, kuidas su kaaslased 
hakkama saavad. Leidke 
võimalus üksteist toetada.

HOIA ENNAST 

Sa võid näha või kogeda kohutavaid 
asju (hävingut, vigastusi, surma või 
vägivalda) ja kuulda lugusid teiste 
inimeste valudest ja kannatustest.

Kõik need kogemused võivad sind 
mõjutada.

Räägi oma kriisiabikogemustest 
sõprade, lähedaste või teiste 
usaldusväärsete inimestega,
et neilt tuge saada.

Tunnusta end selle eest, mida sul 
õnnestus aitamiseks teha, isegi 
kui see tundub väike asi.
Lepi sellega, mida sa selles 
olukorras teha saad.

Isegi kriisi ajal võta aega enda jaoks.
Maanda stressi tervislike harjumuste abil: 

- Ära tööta üle, et vältida kurnatust
- Jaga töökoormust abilistega, kriisilahendamise 
algfaasis töötage vahetustega 
- Tee korrapäraseid puhkepause



See juhend aitab sinul ja sinu kogukonnal tunda end kasulikuna,
kaitstuna, rahulikuna, kokkuhoidva ja lootusrikkana.

VAATA  õpetab, kuidas hinnata olemasolevat olukorda, näha, kes vajab toetust, millised on ohud ja 
turvariskid, abivajajate põhilised ja praktilised vajadused ning tavalised emotsionaalsed reaktsioonid.

KUULA   õpetab, kuidas alustada vestlust ja kuulata aktiivselt, rahustada abivajajat, küsida temalt tema 
vajaduste ja murede kohta, ning aitab leida lahendusi.

ÜHENDAÜHENDA    õpetab, kuidas jõuda vajaliku teabeni ja leida kontakti lähedastega, saada sotsiaalabi, teenuseid 
ja muud vajalikku.
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