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EESSÕNA  

 

Palju aastaid tagasi sain kätte HIV-testi tulemused ning selgus, et olen HIV-positiivne.  

Olin segaduses ja hirmunud, keeldusin uskumast, et minuga võib midagi sellist juhtuda. Arvasin, 

et minust saab heidik. Mõtlesin, et minust pöörduvad ära lähedased, sõbrad ja kolleegid, et mind 

enam ei armastata ja hakatakse kartma. Uskusin, et mu elul on kriips peal ning õige varsti suren. 

Ühel hetkel tekkis mul tohutult palju küsimusi, oli raske mõista, millest alustada.  

Olen HIV-viirusega elanud juba 18 aastat. Jah, mu elu on muutunud, kuid elu ongi pidevas 

muutumises. HIV teeb korrektuure mu plaanides, kuid ei tee olematuks unistusi, armastust, 

õnnelikku perekonda, karjääri, lapsi ja sõprust.  

UNAIDSi hinnangul on maailmas 33,3 miljonit HIV-positiivset inimest, keda ümbritsevad sajad 

miljonid lähedased, sõbrad ja tuttavad. Epideemiast puudutatud inimeste arv kasvab iga 

aastaga.Eestis on selliseid inimesi rohkem kui 7700 ja kõik nad on küsinud ilmselt endalt samu 

küsimusi mis minagi. Kuid ekspertide hinnangul võib HIV-positiivsete inimeste tegelik arv 

Eestis küündida 12 000 inimeseni. 

Uuring Eesti HIV-positiivsete inimeste stigmatsiooninäitaja teemal on esimene  Eestis tehtud 

teemakohane uuring, mis on läbi viidud ja vormistatud HIV-positiivsete inimeste endi poolt. See 

uuring sai võimalikuks tänu rahvusvahelistele ja kohalikele organisatsioonidele, asutustele, 

ekspertidele, spetsialistidele ja mõistagi tänu HIV-positiivsetele respondentidele. 

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik tänab järgmisi organisatsioone rahalise ja tehnilise sponsorluse 

eest: GNP+, ICW, IPPF,UNAIDS ja HIV in Europe. Ilma nende toeta poleks läbiviidud uuring 

olnud võimalik. 

Suur kummardus kõigile intervjueerijatele eeskujuliku töö eest, Justiitsministeeriumile 

võimaluse eest uuring läbi viia vanglates, MTÜ Convictusele koostöö ja toetuse eest, TLKH 

infektsiooniosakonnale respondentide värbamise eest, Turu-uuringute ASile statistilise 

informatsiooni töötlemise ja andmeanalüüsi eest. 

Samuti soovime tänada  GNP+ programmijuht Julian Howsi tehnilise juhendamise eest kogu 

uuringu vältel. 

Suur tänu Jekaterina Voinovale uuringu koordineerimise, professionaalsuse ja eesmärgistatuse  

eest. 

Eriline tänu kõigile HIV-positiivsetele respondentidele, kes osalesid vabatahtlikult uurimuses ja 

olid nõus jagama HIV-positiivsena elamise raskeid kogemusi. 

Me tahame uskuda, et uuringu järeldused aitavad parandada Eesti HIV-positiivsete inimeste 

elukvaliteeti, tervist ja igapäevast elu. 

 

 

 

Igor Sobolev 
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TÖÖS KASUTATAVAD PÕHIMÕISTED JA LÜHENDID 

 

AIDS (HIV-tõbi) – Acquired Immunodeficiency Syndrome ehk omandatud 

immuunpuudulikkuse sündroom. 

ARV ravi – antiretroviirus ravi eesmärgiks on organismis viiruse paljunemise ja sellega ka HIV-

infektsiooni progresseerumise (immuunsüsteemi funktsiooni säilitamine ning taastamine) 

peatamine. Tavaliselt kombineeritakse ravis kolme või enamat ravimit, mis mõjutavad viiruse 

paljunemise erinevaid etappe. Ravi eesmärkideks lisaks eelnimetatutele on elukvaliteedi 

parandamine, HIVga seotud haigestumise ja suremuse vähendamine, kaudselt ka nakkuse leviku 

vähendamine ja kaasuvate infektsioonide ning kasvajate vältimine. Kuna ravimid mõjutavad 

(kahjustavad) peale viiruse sarnaselt ka muid inimese organismi rakke, siis on ravi alustamiseks 

välja töötatud kindlad kriteeriumid. Enamus nakatunutest hakkavad ravi vajama alles aastaid 

peale nakatumist. 

GFATM – The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ehk Ülemaailmse AIDS-I, 

Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fond.  

GIPA - Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS. 

GNP+ - Global Network of People Living with HIV ehk Ülemaailmse HIV-positiivsete inimeste 

võrgustik. 

HIV – Human immunodeficiency virus ehk inimese immuunpuudulikkuse viirus. 

ICW - International Community of Women Living with HIV/AIDS. 

MIPA - Meaningful Involvement of People Living with HIV and AIDS. 

MSM – men who have sex with men ehk mehed, es seksivad meestega. 

MTÜ – mittetulundusühing.  

PLWH – People Living With HIV ehk HIViga elevad inimesed. 

UNAIDS – The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS ehk UNO (ÜRO) programm 

HIV/AIDSi ennetamiseks. 

UNGASS - United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS. 

WHO – World Health Organization ehk Maailma Tervise Organsatsioon. 

 

 

 

 

 



 

9 
 

SISSEJUHATUS 

 

UNAIDSi hinnangul on maailmas 33,3 miljonit HIV-positiivset inimest, keda ümbritsevad sajad 

miljonid lähedased, sõbrad ja tuttavad. Epideemiast puudutatud inimeste arv kasvab iga aastaga 

(UNAIDS 2011). 

Terviseameti andmetel 2011. a seisuga 6. mai on Eestis 7839 ametlikult registreeritud HIV-

viiruse kandjat, sealhulgas AIDS on diagnoositud 330 inimesel (Terviseamet 2011), kuid 

ekspertide hinnangul võib HIV-positiivsete inimeste tegelik arv Eestis küündida 12 000 

inimeseni (Lai et al. 2009). 

Maailma Terviseorganisatsioon määratleb tervist mitte ainult haiguste puudumise, vaid ka 

füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna (WHO, 1946). Paraku viib isegi haiguslike sümptomiteta 

HIV-viirus selle kandja sageli nii elukvaliteeti, enesekindlust kui ümbritsevatega suhtlemist 

mõjutavate probleemideni. 

Edusammud ARV-ravis võimaldasid tõepoolest oluliselt pikendada HIV-viiruse kandjate eluiga 

ning asetada rõhk psühhosotsiaalses töös HIViga elavate inimestega aktsepteerimiselt ja surmaks 

valmistumiselt, HIV-staatuse omaksvõtmisele ja HIViga elamise oskuste omandamisele, mis on 

seotud hulga sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemide, sisemiste kriiside, stressi, raskustega 

inimestevahelistes suhetes (Westburg at al. 2004). 

Vaatamata sellele, et HIVi käsitletakse kroonilise ja juhitava haigusena, oluliseks HIV-

positiivsete inimeste elukvaliteeti ja psühhosotsiaalset seisundit mõjutavaks teguriks on 

ühiskonna äärmiselt stigmatiseeriv suhtumine. Stigmal on HIV-positiivsetele inimestele otsene 

mõju, mis sunnib neid oma staatust varjama ja see omakorda takistab HIVi ravimist ja piirab 

sotsiaalse toe pakkumise võimalusi (van Empelen 2005). 

2 definitsiooni HIVist põhjustatud stigmale: 

1. „Haigusega seotud stigmat määratletakse kui ideoloogiat, mis kinnitab, et spetsiifilisi haigusi 

põdevad inimesed erinevad „normaalsest“ ühiskonnast. See ideoloogia seob haigestumise 

bioloogilise tekitaja (või haiguse mõne muu füüsilise tundemärgi) negatiivsena defineeritava 

käitumise või ühiskonnagruppidega. Haigusega seotud stigma on haigusest põhjustatud 

sotsiaalne „pagas““ (Deacon 2005, 19). 

2. Haiguse sildistamine on ühiskondlik protsess, kus inimesed püüavad üldlevinud ettekujutuste 

toel haigestumisriski enda jaoks olematuks mõelda: (a) pidades haigust välditavaks või 

ravitavaks; (b) pidades haiguse põhjuseks „amoraalset“ käitumist; (c) omistades niisugust 

käitumist kõigile haiguse „kandjatele“, mis lubab neil (d) süüdistada nakatumises ohvreid endid 

ja sellega õigustada nende karistamist (Deacon 2005, 23). 

Ühiskonnas eksisteeriv stigma avaldub ka varjamatus diskrimineerimises, mis väljendub 

tihtilugu arstiabi andmisest ja tööle võtmisest keeldumises. Seal, kus on tegemist stigmaga, tekib 

diskrimineerimine. Diskrimineerimine kujutab endast tegevust või mittetegevust ja on suunatud 

nende inimeste vastu, kes on allutatud sildistamisele (Caraël 2000). 
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Negatiivne ühiskondlik suhtumine „riskigruppidesse“ võivad võimendada stigmat, suurendada 

haavatavust diskrimineerimise suhtes ja komplitseerida HIVi/AIDSiga elavate inimeste 

sotsiaalset ja psühholoogilist kohanemist (Parker at al. 2003). Sel moel takistab stigma mitte 

üksnes HIVi leviku ennetamine efektiivseid meetodeid, vaid ka tervishoiu-, hooldus- ja 

tugiteenuste kättesaadavust HIViga elavatele inimestele. 

 

UURINGU EESMÄRGID 

 

Põhieesmärk 

 

HIV-positiivsete inimeste stigmatiseerimise ja diskrimineerimise uurimine ja selle vormide ning 

sügavuse mõistmine. 

 

Alaeesmärgid  

 

1. Kõrvalseisvate  inimeste poolt põhjustatud stigmatiseerimis- ja diskrimineerimiskogemuste 

käsitlus HIV-positiivsete inimeste vaatevinklist. 

2. Selgitada välja HIV-positiivsete inimeste stigmatsiooni ja diskrimineerimise subjektiivsed 

läbielamise põhjused. 

3. Selgust saada HIV-positiivsete inimeste diskrimineerimise ja stigmatiseerimise arusaamadest 

tööturul. 

4. Kirjeldada HIV-positiivsete inimeste peamisi sisemise stigma nähtusid. 

5. Välja selgitada HIV-positiivsete inimeste enesehinnangu ja käitumise muutused, pärast 

nende HIV-staatuse ilmnemist. 

6. Uurida HIV-positiivsete inimeste informeeritust nende õiguste osas ning eksisteerivat 

praksist oma õiguste kasutamisel. 

7. Mõista HIV-positiivsete inimeste arvamusi konfidentsiaalsuse järgimise osas nende HIV-

staatuse kohta. 

8. Tundma õppida HIV-positiivsete inimeste arusaamu meditsiiniteenuste kvaliteedi osas. 

(diagnostika, ARV-ravi ja reproduktiivse tervise tagamine). 

9. Kirjeldada HIV-positiivsete inimeste arusaamu peamistest elulistest raskustest. 

 

Uuringu objekt 

 

HIV-positiivsete inimeste stigmatiseerimise ja diskrimineerimise kogemus erinevates 

eluvaldkondades.  
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Uuringumeeskond 

 

 Vastutav uurija: Igor Sobolev 

 Uuringu koordineerija: Jekaterina Voinova  

 Intervjueerijad: Aleksandr Petrenko, Denis Naumov, Svetlana Silla, Oleg Konstantinov, 

Tatjana Mironova, Aleksandra Barsukova. 

 Ankeetide ettevalmistamine andmetöötluseks, vabade vastuste väljakirjutused: Rutt Vihtla, 

Kristel Toom 

 Andmesisestuse koordineerija: Asta Pajos 

 Andmete analüüs: Iivi Riivits-Arkonsuo 

 

UURINGU LÄBIVIIMISE METOODIKA  

 

Kasutatud metoodika tugineb innovatiivsele teemakäsitlusele stigma põhjustest ja tagajärgedest 

HIV-positiivsete inimeste hulgas. Metoodika on välja töötatud ICW ja GNP+ poolt. 

Uuringu protokoll sai heakskiidu Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteelt. 

Uuringu potentsiaalsete osalejate teavitamine toimus kogemuse nõustajate, infektsioonihaiglate 

töötajate, kriminaalhooldajate, süstlavahetusprogrammide ja teiste AIDS-iga seotud teenust 

pakkuvate organisatsioonide kaudu Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Tartus.   

Uuringusse kaasamise  kriteeriumid: 

 on võimeline andma informeeritud nõusoleku uuringus osalemiseks; 

 on vanem kui 18 aastat; 

 räägib ja kirjutab eesti või vene keeles; 

 on nõus vastama anonüümsele küsimustikule; 

 ei ole varem antud uuringus osalenud; 

 on oma HIV-positiivse staatusest teadlik vähemalt 1 aasta. 

Uuringus osalemine oli vabatahtlik. Uuritavate konfidentsiaalsuse säilitamiseks viidi uuring läbi 

anonüümselt. Isikut identifitseerida võimaldavat infot ei kogutud. Uuritavad oli teadlikud nii 

suuliste seletuste kui ka informeeritud nõusoleku alusel, et neil on õigus uuringus osalemisest 

keelduda või uuring katkestada ükskõik millisel etapil, ilma et see tooks kaasa mistahes 

ebameeldivaid tagajärgi. 

Uuringutööriistade hulka kuulusid struktureeritud küsimustikud ja informeeritud nõusoleku 

vormid.  

Valimi suurus – 300 inimest. 
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Põhiküsimustik koosnes 117 küsimusest, millest enamik on valikvastustega. Töödeldi 300 põhi- 

küsimustikku. Hiljem lisandusid veel täiendavalt täidetud küsitluslehed, millest oli 

töötluskõlbulikke (võimaldasid identifitseerimist põhiankeediga) 87.  

Küsitlusmeetodina kasutati trükitud ankeedi alusel läbiviidavat silmast-silma intervjuud. 

Intervjuud viidi läbi eesti ja vene keeles neljas piirkonnas ja kahes vanglas (Tallinn (N=102), 

Tartu (N=24), Narva (N=100), Kohtla-Järve (N=50), Tartu vangla (N=16) ning Harku vangla 

(N=8)) nii eesti kui vene keeles.  Küsimusi esitasid 8 HIV-positiivsete võrgustikuga koostööd 

tegevat küsitlejat.  

Uuringu andmete kogumine toimus novembrist-detsembrini 2010.a. 

Kõik uuringus osalejad said kinkekaardi väärtuses 100 EEK. 

Küsitlustulemuste töötluseks kasutati andmetöötluspaketti PASW Statistics 18.0. 

 

PIIRANGUD 

 

Vastajad said ennast määrata vastavalt oma identiteedile mitmesse riskirühma kategooriasse. 

Antud uuringu raames on ühte kategooriasse paigutatud nii endised kinnipeetavad kui hetkel 

kinnipidamisasutustes viibivad isikud. Küsitluse toimumise hetkel viibisid vanglates 24 

respondenti, ülejäänud on varasema vanglakogemusega isikud. Sellest järeldus: osa grupist elab 

läbi stigmatsiooni endiste vangidena mitte vangistatud isikutena. 

Kohati olid taustrühmade grupid niivõrd väikesed, et need ei võimaldanud teha adekvaatset 

statistilist analüüsi. Riskirühmadest olid piisava arvukusega vaid süstivad narkomaanid ja 

kinnipeetavad.  

Ka mõningatele küsimustele vastanute arv võis olla väga väike, mis ei võimaldanud teha 

vastajate statistilist taustaanalüüsi. Sellistel juhtudel on tulemused esitatud absoluutarvudena. 

 

KOKKUVÕTE 

 

Respondentide struktuur 

 

Ligi kaks kolmandikku (63%) vastajatest on mehed, ligi kaks viiendikku (37%) naised. 80% 

küsitletute vanus jäi vahemikku 25-39. 13% on vanuses 20-24. Kõige nooremate ja kõige 

vanemate esindatus on marginaalne.  
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Kõige enam on neid, kes on HIV-iga elanud 5-9 aastat, 42%. 1-4 aastat on HIV-iga elanud 28%, 

10-14 aastat 23%. Enam kui 15 aastat on HIV-iga elanud 1 respondent, kelle osakaal küsitletute 

hulgas on 0.3%.  

Ligi kaks viiendikku (38%) elab partneriga pidevalt koos; suhtes on, kuid koos ei ela 17%. 

Üksikuid on 45% (vallalised, lahutatud, lesed). 

74% respondentidest on seksuaalselt aktiivsed, 26% ei ole. Füüsiliselt töövõimetuks peab ennast 

10%. 

6% on ilma ametliku hariduseta, 33% algharidusega, 37% keskharidusega ja 24%-l on 

kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus (ankeedis on kasutatud terminit „tehniline kolledž“.  

66% ei tööta. Palgatöölisena, kas osalise või täiskoormusega töötab 26%, ülejäänud elatuvad 

juhutöödest. Iseendale tööandja väidab end olevat 2% 

Lapsi vanuses 0-14 aastat elab 37% vastajate leibkondades, sealhulgas koos 56% naisvastajatega. 

Küsimusele, mitu alaealist last on AIDS-i tagajärjel nende peres orvuks jäänud, vastas jaatavalt 2 

vastajat – kokku on orbe kaks, kummaski peres üks. Mõlemad elavad Kohtla-Järvel ja tegemist 

on ühe nais- ja ühe meesvastajaga. Keskmiselt elas küsitlushetkel vastajatega koos 2,2 inimest. 

Külas elab 3%, väiksemates linnades 14% ja ülejäänud 83% elab suurtes linnades. 

Vastajad said ennast määrata vastavalt identiteedile mitmesse kategooriasse (ingl. k. key 

population, eesti keeles on raportis kasutatud väljendit „riskirühm“)   

Kõige enam on küsitletute hulgas süstivaid narkomaane (injektsiooniliste narkootikumide 

tarbijad), 77%. Pooled vastajatest (n=151) on kinnipeetavad. Need kaks rühma võimaldavad tänu 

oma arvukale esindatusele ka statistilist analüüsi.  

78% vastajate leibkonnaliikmed on igapäevase toiduga kindlustatud. 22% küsitletute leibkonnad 

on aga kuus vähemalt ühel päeval kannatanud tühja kõhtu. „Mõõdukaks toidupuuduseks “ 

liigitati seda, kui toidust on puudus tuntud 1-2 päeval viimase kuu jooksul. Selliseid vastuseid oli 

4%.  

„Tõsine toidupuudus“ tähendas aga seda, et kuus on olnud kolm või rohkem päeva, mis vastaja 

leibkonnaliikmed on pidanud toiduga kindlustatust ebapiisavaks. Selliseid vastajaid on 19%.  

 

Stigmatisatsiooni ja diskrimineerimise kogemus 

 

Diskrimineerimine ja stigmatisatsioon avalduvad  ennekõike selles, et respondendid teavad, et 

nende kohta levitatakse kuulujutte (kuigi HIV-staatus on siin põhjuseks vaid 39% juhtudest), 

neid solvatakse, ähvardatakse ning kasutatakse vaimset ja füüsilist vägivalda. Kokkupuude 

sotsiaalse tõrjutusega või tõrjutusega perekonnas on väiksem. 

39% on viimase 12 kuu jooksul solvatud, jälitatud või suuliselt ähvardatud. Nende HIV-

positiivsus on põhjuseks 31%-l.  
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Füüsiliselt jälitatud ning vägivallaga ähvardatud on 24% respondenti. Selle arvatavaks põhjuseks 

on HIV-positiivse staatus  12%-l.  

Füüsilist vägivalda on pidanud kannatama 23%,  HIV-positiivsuse tõttu 10%. Kui respondent 

vastas jaatavalt küsimusele, kas ta on kannatanud füüsilise vähivalla alla, siis esitai talle 

küsimus: „Kes tarvitas teie suhtes füüsilist vägivalda?“41% juhtudest oli füüsilise vägivalla 

tarvitajaks tundmatud. 28% aga need, keda respondent teab. 26% suhtes tarvitas vägivalda 

abikaasa või elukaaslane.  

31% tunneb, et terved inimesed kardavad, et HIV-positiivne võib neid nakatada. 29% teab, et 

inimesed ei tea, kuidas HIV-levib ja kardavad neid sellepärast. 18% mõistetakse hukka nende 

eluviiside pärast. 12% tunneb end stigmatiseeritult – HIV-on häbiasi ja inimesed ei soovi temaga 

sellepärast suhelda.  

 

Töövõimalused ning hariduse ja tervishoiuteenuste kättesaadavus 

 

26% on sunnitud viimase 12 kuu jooksul vahetama elukohta või on kogenud raskusi eluaseme 

rentimisel. 10%-l nendest pidasid põhjuseks oma HIV positiivse staatust või HIV-positiivse 

staatusele lisaks ka  muid põhjusi.  

43%-l (n=129) vastajal on olnud viimase 12 kuu jooksul sissetulekuallikas. 29% (n=39) on selle 

kaotanud. 11% (tegelikult 4 juhust) pidasid sissetulekuallika kaotuse põhjuseks oma HIV 

positiivse staatust või HIV-positiivse staatusele lisaks ka  muid põhjusi.  

7% (9 respondenti) arvab, et  neid on keeldutud tööle vormistamast või neilt on võetud võimalus 

töötada nende HIV-positiivse staatuse tõttu.  

97% sissetulekuallikat omavatest arvavad, et  viimase 12 kuu jooksul ei ole  muutunud nende 

ametikohustused või töö iseloom või nad ei ole saanud ametikõrgendust oma HIV-positiivse 

staatuse tõttu. 4 vastajat (seega 3%) arvavad aga, et nende ametialane edenemine on takistatud.   

4% (281-st) on viimase 12 kuu jooksul vallandatud, töölt kõrvaldatud või nende õppimist 

takistatud.  

2% (181-st)) lapsi on üldhariduskoolist välja heidetud, õppetööst kõrvaldatud või takistatud 

nende lastel õppida haridusasutuses respondentide HIV-positiivse staatuse tõttu.  

92%-l ei ole olnud probleeme meditsiiniteenuse, sh. hambaravi saamisega. 5%-le keelduti  

meditsiiniteenust osutamast üks kord, 2%-le mõned korrad ja 1%-le korduvalt.  

6% -le on viimase 12 kuu jooksul keeldutud osutamast pereplaneerimise teenust. Nendest pooled 

on naised, pooled mehed. 2%-le  on keeldutud osutamast reproduktiivse ja seksuaalse tervise 

kaitse teenust.  
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Sisemine stigma ja kartused 

 

60% tunneb oma HIV-positiivse staatuse tõttu süütunnet, 57% süüdistab ennast, 42% tunneb 

häbi, 33%-l on madal eneseusaldus. 20% süüdistab teisi. 10% tahaks oma elu lõpetada ja 10% 

tunneb, et nad peaks kandma karistust.  

HIV positiivse staatus on mõjunud nii, et viimase 12 kuu jooksul  võttis veerand vastajatest 

(25%) vastus otsuse lapsi kas üldse mitte saada või neid rohkem mitte saada. 17% vältis kohaliku 

kliiniku külastamist, kuigi selleks oleks olnud vajadus. 13% otsustas mitte abielluda, 12% aga 

isoleeris end oma sõpradest ja perekonnast. 11% vältis haigla külastamist, mis siis, et oli vajadus. 

7% loobus seksuaalelust. 7-8% loobus õppimisest ja haridustee jätkamisest või mitte 

pretendeerida ametialasele kõrgendusele. 4% loobus tööst.  

41% hirmutavad nende kohta levivad kuulujutud, 26% kardab suulist vägivalda ja ähvardusi, 

20% jälitamist ja füüsilisi ähvardusi ja 17% füüsilist vägivalda.  

50% arvab, et nendega ei soovita astuda seksuaalkontakti nende HIV-positiivse staatuse tõttu.  

 

Õigused, seadused ja normatiivdokumendid 

 

41% on kuulnud HIV/ AIDS-iga võitlemise toetajate deklaratsioonist, mis kaitseb HIV-

positiivsete inimeste õigusi. Sellega on tutvunud (lugenud, arutlenud) 23%. 

38% on kuulnud võrdse kohtlemise seadusest, mis kaitseb HIV-positiivsete inimeste õigusi 

Eestis. Veerand nendest (25%) on tutvunud selle seaduse sisulise poolega.  

66% ei ole viimase 12 kuu jooksul kogenud oma HIV-staatuse tõttu mingit survestamist  

erinevate institutsioonide poolt. 34% pidi nõustuma meditsiinilise protseduuri läbiviimisega 

(sealhulgas laboratoorsete uuringutega HIV-i kohta. 3% ei saanud sõlmida elukindlustust. 1% 

pidi teatama oma staatusest elamisloa saamisel, 1% pidi staatusest teatama, et sõita välismaale, 

1% arreteeriti või anti kohtu alla staatusest tingitus süüdistusega. 1% isoleeriti ja allutati 

karantiinile.  

7% arvas, et nende (mistahes) õigusi on viimase 12 kuu jooksul rikutud.  Veerand nendest (25%) 

proovis saada õigusabi, et kaitsta enda kui HIV-positiivse inimese õigusi. Kõikidel nendel,  kes 

õigusabist keeldusid, puudus usk positiivsesse resultaati.  

 

Vajalikud muudatused 

 

29%-l on viimase 12 kuu jooksul tulnud kellelegi vastu seista, esitada väljakutse või valgustada 

kedagi, kes allutas neid stigmatisatsioonile või diskrimineerimisele. 
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Need, kes kuuluvad HIV-positiivsete võrgustikku või tugirühma (36%) on vastu seisnud, 

esitanud väljakutse või valgustanud neid stigmatsioonile või diskrimineerimisele allutanuid 

rohkem kui need, kes võrgustikku ei kuulu (26%). 

Ligi kolmveerand küsitletutest (72%) omab infot organisatsioonide või gruppide kohta, kelle 

poole võib pöörduda abi saamiseks stigmatisatsiooni või diskrimineerimise korral.   

HIV-positiivsete võrgustikku nimetas 85% (küsimus esitati 218-le repondendile), tugigruppi 

65%, kohalikku valitsusvälist organisatsiooni 12%, juristi 8%, religioosset organisatsiooni 

samuti 8%. Muude rahvusvaheliste  ja kohalike organisatsioonide või institutsioonide 

nimetamine oli marginaalsem. 

10% on pöördunud abi saamiseks organisatsioonide või gruppide poole stigmatisatsiooni või 

diskrimineerimisega seotud probleemi korral.  

62% on  viimase 12 kuu jooksul toetanud teisi HIV-positiivseid inimesi. Nendest enamik (95%),  

on toetanud teisi HIV-positiivseid emotsionaalselt, 19% aga materiaalselt (rahaline abi, toiduga 

kindlustamine). 22% on neid suunanud erinevatesse teenistustesse.   

20% intervjueeritutest on hetkel HIV-positiivsete tugigrupi ja /või võrgustiku liige.   

34% on viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna või kaastöötajana programmides või 

projektides (riiklikes või valitsusvälistes organisatsioonides), mille eesmärk on HIV-positiivsete 

inimeste aitamine.2% on viimase 12 kuu jooksul osalenud HIV-iga seotud seaduste, 

normatiivsete dokumentide või juhiste väljatöötamisel. 

81% arvab, et nad ei saa kuidagi mõjutada otsuste vastuvõtmist meetmetes, mis mõjutavad ja 

puudutavad HIV-positiivseid inimesi ja nende õigusi. 12% arvab, et saavad mõjutada 

regionaalseid projekte, mille eesmärk on tuua kasu HIV-positiivsetele inimestele. 6% aga, et 

saavad mõjutada HIV-positiivsetele inimestele kasutoomiseks rahvuslikke programme või 

projekte.   

Vastajatele selgitati, et on mitmeid organisatsioone, kelle tegevus on suunatud stigmatisatsiooni 

ja diskrimineerimise vastu võitlemisele. Kui selline organisatsioon küsiks, mida nende 

organisatsioonis on kõige enam vaja teha, et välja juurida stigmatiseerimist ja diskrimineerimist, 

siis 42% soovitaks kõigi HIV-positiivse inimeste õiguste kaitset.  Ühiskonna informeerituse 

taseme tõstmist AIDSi osas soovitaks 25%. Emotsionaalse ja füüsilise toetuse ning muude 

võimaluste kindlustamist HIV-positiivsetele inimestele näeks kõige olulisemana 14% ning HIV-

positiivsete inimeste väljaõpet, HIV-iga elamise kunsti (lisaks teadmistele ravivõimalustest) 

samuti 14%. 5% soovitaks kõige enam õiguste kaitset ja/või toetuse kindlustamist enimhüljatud 

ühiskonnagruppidele (mehed, kellel on seksuaalsuhted meestega, seksuaalteenuse osutajad, 

süstivad narkomaanid).  

 

HIV testimine ja diagnoos 

 

43% läbis HIV-testimist, sest soovis vastust lihtsalt teada.  
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22% respondentidest said HIV-ist teada vanglas, kus selle uuringu läbimine on kohustuslik. 

Kuna kinnipeetavad moodustavad poole küsitlusvalimist (n=151), siis saame järeldada, et 44%-l 

kinnipeetavatest avastati HIV vanglas.  

10% respondentidest  suunati meditsiinilise asutuse poolt, et kontrollida sugulisel teel leviva 

infektsiooni olemasolu. 

9%-l tehti uuring seoses rasedusega.  7% suunati  seoses HIV-iga seotud haiguse kahtlusega 

(näiteks tuberkuloos). 7% olid haiglas, kus muude analüüside käigus võeti ka HIV-test. 6% läks 

uuringule, sest abikaasal/ elukaaslasel/ pereliikmel on avastatud HIV.  

Ligi kaks kolmandikku (63%=  võttis otsuse läbida uuring vastu iseseisvalt (s.t vabatahtlikult). 

18% uuring viidi läbi respondendi teadmata ja ta sai sellest teada uuringu lõpetamisel. 10% 

sunniti HIV-i uuringut läbima sunniviisiliselt. 9% võttis.  otsuse läbida uuring vastu iseseisvalt, 

kuid lähikondlaste survel.  

32% sai konsultatsiooni enne ja pärast HIV-i uuringut. 2% ainult enne uuringut. 32% sai 

konsultatsiooni ainult pärast HIV-i uuringut. Ülejäänud, 34% ei saanud konsultatsioone HIV-i 

uuringute ajal.  

 

Konfidentsiaalsus ja informatsiooni avalikustamine 

 

HIV-positiivse staatuse teadasaamisest teiste isikute / grupile või institutsioonide poolt on 

võimalikud erinevad variandid – HIV-positiivne võib seda teha ise, seda võib teha keegi teine 

HIV-positiivse nõusolekul kuid ka mitte tema nõusolekul. Samuti ei pruugi need, kes on HIV-

positiivsega seotud, üldse tema staatusest teada.  

Kõige enam informeeris HIV-positiivne ise tervishoiusüsteemitöötajaid (77%), seejärel teisi 

HIV-positiivseid inimesi (72%), abikaasat või elukaaslast (67%) ja teisi täiskasvanud 

pereliikmeid (61%).  

Infot varjatakse oma laste (45%), sõprade või naabrite (32%), tööandjate ning juhtide (28%) ja 

kolleegide (27%) eest. Veerand (25%) ei ole avalikustanud oma staatust sotsiaaltöötajatele ja 

teistele konsultantidele. 21%-l juhtudel ei tea staatusest täiskasvanud pereliikmed.  

HIV-positiivse staatusest ilma respondendi nõusolekuta on kõige enam teada saanud sõbrad või 

naabrid (9%), tervishoiusüsteemi töötajad (7%) ja täiskasvanud pereliikmed (7%).  

HIV-positiivsetele on avaldanud sageli survet oma staatuse avaldamiseks 3% teistest HIV-

positiivsetest (või grupp/võrgustik)  ja 2% mitte HIV-positiivsetest nagu pereliikmed ja 

sotsiaaltöötajad.  

Mitu korda 12% HIV-positiivsetest ja 16% mitte HIV-positiivsetest. Mitte kordagi aga 82% 

HIV-positiivsetest ja 77% mitte HIV-positiivsetest. Seega survestamine on HIV-positiivsete endi 

poolt üsna sarnane nendega, kes ei ole HIV-positiivsed.  
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22% arvab, et tervishoiutöötajad (näiteks arst, medõde, konsultant, laborant) on rääkinud teistele 

inimestele HIV-positiivse staatusest ilma nende nõusolekuta. 42% arvab, et meditsiinipersonal ei 

ole avalikustanud nende staatust luba küsimata. 36% ei ole selles kindel.  

Veerandi (24%) HIV-positiivse meelest on teda puudutav meditsiiniline dokumentatsioon on 

täiesti konfidentsiaalne. 46% vastas, et nad ei tea seda.  30%-le on täiesti selge, et mind puudutav 

meditsiiniline dokumentatsioon ei ole konfidentsiaalne.  

Reaktsioonid  respondentide HIV-positiivse staatuse teadasaamisel olid kõige variatiivsemad 

abikaasade/elukaaslaste poolt ulatudes diskrimineerimisest (tugev + märgatav kokku 8%) kuni 

toetuseni (märgatav + tugev kokku 31%). Suhtumist ei muutnud 37% 

abikaasadest/elukaaslastest.  

Pereliikmete poolt täheldati diskrimineerimist 12%-l, toetust 37%-l juhtudest. Suhtumist ei 

muutnud 26% täiskasvanud pereliikmetest.  

Tervishoiusüsteemi töötajate poolt on samuti märgata mitmesugust suhtumist. Kui ligi pooled 

(47%) oma suhtumist ei muutnud ja 21% suhtumine oli toetav või väga toetav, siis 20% 

reaktsioonid olid diskrimineerivad.  

41% sõpradest ja naabritest ja  41% teistest HIV-positiivsetest inimestest ei muutnud oma 

suhtumist.  

Tugevale diskrimineerimisele allutamine oli pigem marginaalne, kuid siiski olemas (1-3%). 

Tugevat toetust avaldas tüüpiliselt 6-10% HIV-positiivse suhtlusvõrgustikku kuuluvatest (nii 

isikliku suhtluse kui ka institutsionaalsel tasandil). Meditsiinipersonalist avaldas tugevat toetust 

5%.   

Pooli (51%) aitas nende HIV-positiivse staatuse avaldamine, 35% aga mitte. 14% 

respondentidest ei ole oma staatust avaldanud.  

 

Ravi 

 

Oma tervislikku olukorda hetkel kirjeldab kui suurepärast 2% ja väga head 5%. 27% hindab oma 

olukorda heaks. Pooled (47%) ütlevad, et see ei ole halb, kuid viiendiku (20%) hinnangul on see 

halb.  

59% saab antiretroviirusravi. 94%-l on sellele juurdepääs (st. see on kättesaadav ja tasuta või 

respondent on võimeline endale seda võimaldama), isegi kui nad seda hetkel ei saa. 4% väidab, 

et juurdepääsu sellele ei ole.  

Preparaate tarvitab hetkel või saab ravi oportunistlike infektsioonide vastu 12%;  64% saab seda 

endale vajadusel võimaldada 14% aga mitte.  

66% on viimasel 12 kuu jooksul meditsiinitöötajatega konstruktiivselt arutanud HIV-i 

ravivõimaluste üle. 40% on arutanud (konstruktiivselt) muude küsimuste üle nagu respondendi 
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seksuaalne ja reproduktiivne tervis, seksuaalsuhted, emotsionaalne heaolu, narkootikumide 

tarbimine  jne. 

 

Barjäärid 

 

HIV-i testile minek kaalumisest kuni otsuseni – enamus (40%) läks testima kuni 3 kuu jooksul, 

17% 4-6 kuu jooksul, 11% 7-12 kuu jooksul. Viiendikul (21%) võttis see aega 1-2 aastat ja 

kümnendikul (10%) koguni 2-5 aastat.  

60% viivitas testile minekuga kartuses, et see šokeerib nende lähedasi ja lähikondlasi. Näeme 

seost kartuse ja testile minekuga viivituse vahel. 25% kartis, kuid läks testile kuni kolme kuu 

jooksul. Nendest, kes läksid testima 4-6 kuu jooksul, tundsid hirmu 73%; nendest, kes läksid 

testile 7-12 kuu jooksul 60%. Nende hulgas, kes viivitasid testiga üle aasta, tundsid hirmu kõik, 

üks erand välja arvatud.  Järelikult on stigmatiseerimine teguriks, mis mõjutab HIV-testile 

minekuga viivitamist.  

Intervjueeritavad ei tundnud hirmu otsese füüsilise vägivalla ees, mida võiks tema HIV-

positiivseks osutumise korral kasutada tema partner, perekond või kogukond. Küll aga kardeti, et 

perekond ja sõbrad hakkavad teda vältima (39%), teda hakatakse pidama lodevaks, prostituudiks, 

homoseksuaalseks, narkomaaniks (23%), partner/abikaasa võib maha jätta (21%). Töökaotust 

või koolist väljaheitmist kartis 14%. Seda, et väljavaated abiellumiseks puuduvad, 13%. 

Kaks viiendikku (41%) pöördusid ravile üsna ruttu, kuni kolme kuu jooksul. Veerand (26%) aga 

kuni aasta jooksul. Kolmandikul aga võis ravile mineku aeg kesta aastast kuni väga mitmete 

aastateni. 1% ei ole siiani ravile pöördunud.  

Viivitati, sest 40% ei olnud valmis teadmiseks, et neil on HIV-positiivse staatus. 31% kartis, et 

teda võivad tuttavad ravil näha.  

Kardeti, et meditsiinipersonal avalikustab nende staatuse (20%), samuti seda, et neid võidakse 

(eelneva kogemuse põhjal) kohelda meedikute poolt halvasti.  

Seega, viivituse põhjused olid respondendis sees (hirm, häbi). Seda, et respondent ei oleks 

saanud ravile pöörduda, sest oli kinnipeetav, ta ei oleks saanud endale ravi võimaldada või ta ei 

oleks teadnud, kuskohast ravi saada, ei esinenud (87 respondendi vastuste põhjal) mitte ühtegi 

korda.  

 

Laste sündimine  

 

45%-l respondentidest on lapsed. 30%-l meestest ja 70% naistest. HIV-positiivseid lapsi on 

kolmel vastajal (2%).  
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Pärast HIV-positiivse staatuse tuvastamist on oma reproduktiivsete võimaluste kohta 

konsulteerinud 44%. 38% meestest ja 53% naistest. 17%-le on mõni tervishoiutöötaja soovitanud 

lapsi mitte saada – 10%-le meestest ja 28%-le naistest.  

3% on sunnitud läbima sterilisatsiooni. Naistest 7%, meestest 1%. Antiretroviiruse ravi saamine 

sõltub konkreetsest kontratseptsiooni viisist 2%- respondentidest (3% naistest, 1% meestest).  

31% ei osanud vastust anda.  

Viimase 12 kuu jooksul survestasid tervishoiutöötajad  HIV-positiivse staatuse tõttu rasedust 

katkestama 3% naisrespondente. Sünnitamise meetodi suhtes avaldati survet 4%-le ja 

rinnapiimaga toitmise suhtes 2%-le.  

Antiretroviiruse ravi on läbinud üle poole (52%) rasedatest. 6% ei teadnud ravi olemasolust ja 

2%-l ei olnud juurdepääsu sellisele ravile. 38% ei olnud raseduse ajal HIV-positiivsed.  

71%-le rasedatest anti infot tervisliku raseduse ja emaduse kohta, et takistada HIV-i kandumist 

emalt lapsele.  

 

Probleemid ja ülesanded 

 

Info koguti kvalitatiivsel teel, st. kasutamata struktureeritud ankeeti. Analüüsides respondentide 

vabasid vastuseid avaneb pilt, mis ei ole ehk HIV-positiivsete meeleolusid täielikult kirjeldavad, 

sest osaliselt arvatakse, et probleem pole. Siiski rõhutatakse järgnevaid kitsaskohti:  

Anonüümse analüüsi vastus viibib kaua. Käik arsti juurde võib venida pikaks – raske on saada 

arsti vastuvõtule, sest järjekorrad on väga pikad või peab visiidi eest maksma. Kui visiidi aeg on 

mööda lastud, tuleb taas kuude viisi oodata. Meditsiiniasutuses ei tunta end anonüümsena, 

andmed ei ole konfidentsiaalsed. Kinnipeetavad väidavad, et nende HIV-positiivse staatusele on 

juurdepääs nendel, kellele see info ei ole vajalik (vanglaametnikud).  

Kui HIV-positiivne on saanud diagnoosi, siis jäetakse ta tüüpiliselt ilma infota, mida ta peab 

edasi tegema ja kuidas edasi elama. Just see periood on respondentidele kõige raskem, vajataks 

psühholoogi abi, kuid kohatakse hoopis meedikute tõrjuvat või üleolevat suhtumist. Lisandub 

hirm, et kolmandad osapooled saavad staatusest teada mistõttu sellele järgneb stigmatiseerimine 

ja diskrimineerimine.  

Juhtub, et spetsialistid ei tahagi HIV-positiivsetega tegeleda. 

Respondendid arvavad, et nende isikulised andmed peaksid olema (seadusega) palju paremini 

kaitstud kui praegu. Meedikutele tuleks õpetada, kuidas sellises seisus inimestega suhelda. HIV-

positiivsed peaksid oma õiguste eest rohkem seisma.  

Antiretroviirusravisse on suhtumine mitmesugune. Kaheldakse, kas meedikud seda asjakohaselt 

ja õigeaegselt määravad. Vanglas puudub ravi toetav täisväärtuslik toit ja vitamiinid. ARV ravi 

väsitab ja avaldab kõrvalmõjusid, sellepärast seda välditakse.  ARV võrdub „eluaegsega“, mis 

näib respondente hirmutavat.  
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Reproduktiivne käitumine vajab väga suurt informeeritust ja meedikute nõuannete jälgimist – 

siis võib laps olla (hoolimata teatud riskist) terve. Hirmu oma sündimata või sündinud lapse üle  

tuntakse aga sellegi poolest. 

Pahatihti kohatakse meedikute halvustavat suhtumist või ollakse kuuldud, et see on 

diskrimineeriv (nõutakse, et rasedus katkestataks, keeldutakse sünnitust vastu võtmast). 

Sellepärast on mõnigi respondent otsustanud lapsi mitte saada. HIV-negatiivsed aga ei riskigi 

nendega lapsi saada.  

Vabasid vastuseid analüüsides torkas silma, et neid andnud inimeste hariduslik, intellektuaalne,  

emotsionaalne tase ja viis, kuidas nad ennast väljendasid, oli väga erinev. Ometi oli nendes 

vastustes ühine nimetaja – HIV-positiivse elukvaliteet oleks kõrgem, kui nad ise, nende 

lähedased ja lõpuks kogu ühiskond oleks rohkem informeeritud. HIV-positiivne tahaks, et 

midagi ei juhtuks tema nõusolekuta (andmed, analüüsid) ja meedikud kohtleksid neid asjalikult 

ning ilma halvustava suhtumiseta.  

 

TULEMUSTE ANALÜÜS 

OSA 1 – Vastajate taustad 

 

 

Joonis 1. Vastajate sooline ja vanuseline jaotumine, % n=300 

 

Ligi kaks kolmandikku vastajatest olid mehed, ligi kaks viiendikku naised. 80% küsitletute 

vanus jäi vahemikku 25-39. 13% olid vanuses 20-24. Kõige nooremate ja kõige vanemate 

esindatus oli marginaalne.  

Joonis 2. esitab meeste ja naiste vanuselist esindatust.  15-19 aastastest olid mõlemad küsitletud 

naised, üle 50-aastastest mõlemad küsitletud mehed. 20-24-aastaste hulgas on naisi rohkem kui 

mehi. Kolmes järgmises vanuserühmas on mehi rohkem.  

10 20 30 40 50 60 70

50 aastane ja vanem

40-49

30-39

 25-29

20–24 

15–19  

VANUS

Naine

Mees

SUGU
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Joonis 2. Vastajate vanuseline jaotumine vanuserühmade lõikes 

 

HIV-iga elamise kestus 

 

KÜSIMUS 3: „Kui kaua olete HIV-iga elanud?“ 

 

Joonis 3. HIV-iga elamise kestus, n=300 

Enam kui 15 aastat on HIV-iga elanud 1 vastaja, kelle osakaal küsitletute hulgas on 0.3%.  

Kõige enam on neid, kes on HIV-iga elanud 5-9 aastat, 42%.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Täiskasvanu vanuses 50 aastat ja vanem (n=2)

Täiskasvanu vanuses 40-49 aastat (n=16)

Täiskasvanu vanuses 30-39 aastat (n=121)

Täiskasvanu vanuses 25-29 aastat (n=119)

Täiskasvanu vanuses 20–24 aastat (n=40) 

Nooruk vanuses 15–19 aastat (n=2) 

KÕIK KOKKU

Mehed n=189 Naised n=111

0–1 aastat 7% 

1–4 aastat 
28% 

5–9 aastat 
42% 

10–14 aastat 
23% 

Enam kui 15 
aastat 0% 
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Joonis 4. näitab, milline on HIV-iga elavate sooline struktuur.  

 

Joonis 4. Mees- ja naisrespondentide jagunemine vastavalt sellele, kui kaua on HIV-iga elatud 

 

Perekonnaseis 

 

 

Joonis 5. Vastajate perekonnaseis hetkel, % n=300 

Näeme, et ligi kaks viiendikku (38%) elab partneriga pidevalt koos; suhtes on, kuid koos ei ela 

17%. Üksikuid on 45% (vallalised, lahutatud, lesed).  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enam kui 15 aastat (n=1)

10–14 aastat (n=69) 

5–9 aastat (n=127) 

1–4 aastat (n=83) 

Kuni aasta  (n=20)

KÕIK n=300

Mehed n=189

Naised n=111
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Seksuaalne aktiivsus, pereseis ja suhte kestus 

 

KÜSIMUS 6: „Kas olete hetkel seksuaalselt aktiivne“ 

74% vastajatest on seksuaalselt aktiivsed, 26% ei ole.  

Milline on vastajate seksuaalne aktiivsus ja nende perekonnaseis, näitab joonis 6. 

 

 

Joonis 6. Seksuaalne aktiivsus ja pragune pereseis 

 

55% vallalistest on seksuaalselt aktiivsed.  92% nendest, kes elavad koos, on seksuaalselt 

aktiivsed.  

Järgnevalt vaatame, milline on seksuaalselt aktiivsete ja mitteaktiivsete perekonnaseisu sooline 

struktuur.  

KÜSIMUS 5:“Kui teil on hetkel suhe, siis kui kaua see suhe abikaasa/elukaaslasge on kestnud?“ 

Küsimusele vastas 196 respondenti, seega 65%.  
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Joonis 7. Praeguse suhte kestvus, % n=196 

Kolmandiku (35%) suhe on kestnud 1-4 aastat, kolmandiku suhe aga alla aasta (32%). 5-9 

aastane suhe, mida võib arvestada üsna kestvaks on aga 27%-l.  

 

 

Joonis 8. Meeste ja naiste praeguse suhte kestvus, n=196 

 

Füüsiline töövõimetus 

 

KÜSIMUS 8:“Kas te olete füüsiliselt töövõimetu, v.a. HIV-iga seotud halb enesetunne?  

31 küsitletut (10%)  vastas jaatavalt. 88% ei ole töövõimetud ja 2% ei tahtnud või esi osanud 

vastust anda. Seega, füüsiliselt töövõimetuks peab ennast 10% respondentidest. 
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Tabel 1. Füüsiliselt töövõimetute profiil 

 

 

 

Haridus 

KÜSIMUS 9:“Mis hardidus teil on?“ 

 

Joonis 9. Respondentide haridus, % n=299 

1 vastaja ei osanud või ei tahtnud oma hariduse kohta vastust anda.   

Arv (n) %

SUGU

Mees 22 71

Naine 9 29

VANUS

20-24 3 10

25-29 15 48

30-39 9 29

40-49 4 13

ELANUD HIV-iga

0–1 a 2 7

1–4 a 6 19

5–9 a 14 45

10–14 a 9 29

PERESEIS

Registreeritud või vabaabielu, abikaasad/elukaaslased elavad hetkel 

koos 12 39

Registreeritud või vabaabielu, kuid abikaasa/elukaaslane elab ajutiselt 

eraldi või töötab teises kohas 3 10

Suhtes, kuid ei ela koos partneriga 3 10

Vallaline 9 29

Lahutatud 3 10

Lesk 1 3
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Tabel 2. Vastajate haridus soolises lõikes 

 

 

Hõivatus 

 

KÜSIMUS 10: „Milline järgnevatest formuleeringutest vastab võimalikult täpselt tööle, mida 

praegu teete?  

Jooniselt 10 näeme, et 66% vastajatest ei tööta. Palgatöölisena, kas osalise või täiskoormusega 

töötab 26%, ülejäänud elatuvad juhutöödest. Iseendale tööandja väidab end olevat 2% 

Järgnevad tabelid esitavad respondentide tööalast hõivatust vastajate soolises ja vanuselises 

lõikes.  

Naisi on suhteliselt rohkem  töötute hulgas, mehi palgatööliste hulgas.  

20-24 aastaste hulgas on suhteliselt kõige enam töötuid.  

 

 

Joonis 10. Tööalane hõivatus, % n=300 

HARIDUS

MEES 

(n=188)

NAINE 

(n=111)

KOKKU 

(n=299)

Ei oma ametlikku haridust Arv n= 10 7 17

% 5% 6% 6%

Algkool Arv n= 55 45 100

% 29% 41% 33%

Keskkool Arv n= 69 41 110

% 37% 37% 37%

Tehniline kolledž/ülikool Arv n= 54 18 72

% 29% 16% 24%
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Tabel 3. Tööalane hõivatus soolises lõikes 

 

Tabel 4. Tööalane hõivatus vanuselises lõikes 

 

Joonis 15. visualiseerib tabelit 4. Võrreldavad on vanusegrupid 20-24, 25-29 ja 30-39. Kõige 

rohkem on töötuid 20-24 aastaste hulgas.  

 

Joonis 11. Hõivatus vanusegrupiti 

MEES 

(n=189)

NAINE 

(n=111)

KOKKU 

(n=300)

Täiskoormus (palgatöölisena) Arv n= 33 12 45

% 18% 11% 15%

Osaline koormus (palgatöölisena) Arv n= 25 8 33

% 13% 7% 11%

Täiskoormus, kuid mitte palgatöölisena (FIE) Arv n= 4 1 5

% 2% 1% 2%

Juhutööde tegemine või osaline koormus Arv n= 11 7 18

% 6% 6% 6%

Töötu Arv n= 116 83 199

% 61% 75% 66%

15-19 (n=2)

20-24 

(n=40)

25-29 

n=119)

30-39 

(n=121)

40-49 

(n=16) 50+ (n=2)

Täiskoormus (palgatöölisena) Arv n= 6 13 22 3 1

% 15% 11% 18% 19% 50%

Osaline koormus (palgatöölisena) Arv n= 1 16 14 2

% 3% 13% 12% 13%

Täiskoormus, kuid mitte palgatöölisena (FIE) Arv n= 2 3 0

% 2% 3% 0%

Juhutööde tegemine või osaline koormus Arv n= 2 11 4 1

% 5% 9% 3% 6%

Töötu Arv n= 2 31 77 78 10 1

% 100% 78% 65% 65% 63% 50%
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Vastajatega kooselavate isikute arv 

 

KÜSIMUS 11 : „Kui palju inimesi elab hetkel teiega koos?“ 

Lapsi vanuses 0-14 aastat elab 37% vastajate leibkondades, sealhulgas koos 56% naisvastajatega.  

 

Tabel 5. Alaealiste laste arvud mees- ja naisvastajate peredes 

Lapsed vanuses 0-14     

  

MEES 

(n=49) 

NAINE 

(n=61) 

KOKKU 

(n=110) 

1 laps Arv n= 35 40 75 

 % 71% 66% 68% 

2 last Arv n= 11 18 29 

 % 22% 30% 26% 

3 last Arv n= 3 3 6 

 % 6% 5% 6% 

 

Noorukeid vanuses 15-19 aga elab 16-ne  (5%) vastaja peredes.  

Küsimusele, mitu alaealist last on AIDS-i tagajärjel nende peres orvuks jäänud, vastas jaatavalt 2 

vastajat – kokku on orbe 2, mõlemas peres 1. Mõlemad elavad Kohtla-Järvel ja tegemist on ühe 

nais- ja ühe meesvastajaga.  

Keskmiselt elas küsitlushetkel vastajatega koos 2,2 inimest. 8%-lt vastajatelt ei laekunud 

vanusegruppide kohta, kellega koos elatakse mingit vastust – seega võib seda tõlgendada 

üksielamiseks. 

Valimis on 50% kinnipeetavaid, kes märgivad hetkel kooselavate isikute arvuks 0-15. Keskmine 

on 2,41, tüüpiline (mode) aga 2 isikut.  

 

Piirkondlik analüüs 

 

Külas elab 3%, väiksemates linnades 14% ja ülejäänud 83% elab suurtes linnades.  

Suurte linnade vastajate profiili esitab järgmine joonis:  
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Joonis 12. Linnaelanikest vastajate profiil, % n=247 

 

Riskirühmade analüüs 

 

KÜSIMUS 7: „Kas kuulute hetkel või olete mis tahes ajal kuulunud ühte või mitmesse 

järgnevatest kategooriatest?“ 

Vastajad said ennast määrata mitmesse kategooriasse, vastavalt oma identiteedile.  

Kõige enam on vastajate hulgas süstivaid narkomaane, 77%. Pooled vastajatest on 

kinnipeetavad. Need kaks rühma võimaldavad tänu oma arvukale esindatusele ka statistilist 

analüüsi.  

Seksuaalteenuste osutajad ja geide ning lesbide puhul on võimalik pigem sageduste näitamine.  

Seksuaalteenuste osutajaid on küsitletute hulgas 16, kõik naised.  3 nendest määratleb ennast 

lesbilisena. 14 nendest tarbib injektsioonilisi narkootikume. Kinnipeetavaid on 7.  
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7-l nendest on kuni 14 aastaseid lapsi. 11 on praegusel ajal seksuaalselt aktiivsed.  

1 on hariduseta, 5 algkooli-, 6 keskkooliharidusega ja 4 keskeri või kõrgharidusega.  

Kuni aasta on HIV-iga elanud 1, 1-4 aastat 6, 5-9 aastat 7, 10-14 aastat 2.  

Geisid või lesbisid on 15 (5%). Mehi 4, naisi 11. 3 osutab seksuaalteenuseid, 5 on 

kinnipeetavaid. 10 on seksuaalselt aktiivsed.  

4-l ei ole ametlikku haridust, 3 on alg- ja 4 keskharidusega. 4 on keskeri- või kõrgema 

haridusega. Koos alla 14-aastatse lastega elab 4.  

Kuni aasta on HIV-iga elanud 2, 1-4 aastat 4, 5-9 aastat 5, 10-14 aastat 4.  

 

Joonis 13. Vastanute kuulumine riskirühmadesse 

 

Süstivad narkomaanid ja kinnipeetavad võimaldavad oma arvukama esindatusega 

küsitlusvalimis teha statistilist analüüsi, mis võimaldab näidata nende profiili:   

Süstivad narkomaanid 

Kokku 232 vastajat on süstivad narkomaanid. 

Tüüpiline HIV-iga elamise aeg on 5-9 aastat (42%). 56% elab partnerlussuhtes. 34% on 

vallalised, 7% lahutatud ja 2% leski.  

Partnerlussuhte pikkus on 35%-l 1-4 aastat, kuni aasta 29%-l ja 5-9 aastat 28%-l.  

Algharidusega on 38%, keskharidusega 36%. Viiendik (21%) on omandanud keskeri- ja 

rakendusliku kõrghariduse (küsimustikus tõlgitud kui tehniline kolledž) või kõrghariduse.  

69% on töötud. 24% teeb osa- või täiskoormusega tööd, ülejäänud elatuvad juhutöödest.  
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Joonis 14. Küsitletud süstivate narkomaanide profiil, % n=232 

* Küsimusele „Kui kaua on suhe kestnud?“ vastasid suhtes olijad, kokku 154 respondenti.  

 

Kinnipeetavad 

 

Kinnipeetavaid on küsitlusvalimis 151, seega pooled.  

43% on HIV-iga elanud 5-9 aastat, 33% 10-14 aastat. Partnerlussuhtes elab 53%.  

36% on alg- ja 34% keskharidusega. 23% keskeri- või kõrgharidusega.  

73% ei tööta. Ülejäänud  töötavad osa- või täisajaga.  
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Joonis 15. Küsitletu kinnipeetavate profiil, % n=151 

* Küsimusele „Kui kaua on suhe kestnud?“ vastasid suhtes olijad, kokku 93 respondenti.  

 

Toimetulek - sissetulekud 

 

KÜSIMUS 14: „Kui suur on teie leibkonna keskmine kuusissetulek viimase 12 kuu jooksul?“ 

Vastus saadi 294 vastajalt, kuuel juhul vastus puudus või see oli märgitud nullväärtuseks.  

Keskmine on 7669 krooni. Kõige tüüpilisem sissetulek (mood) on 10 000 krooni – mida esindab 

36 vastajat ehk 12%.  

Keskmine aastasissetulek on seega 92 028 krooni (8180$) 
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Tabel 6. Vastajate kuusissetulekud kroonides ja USA dollarites ning aastasissetulekud dollarites 

Kuusissetulek kroonides % Kuusissetulek 

USD* 

Aasta sissetulek 

USD* 

% 

Kuni 1000 krooni  5% Kuni 89$ Kuni 1067$ 5% 

1001- 3000 krooni 16% 89-267$ 1068-3200$ 16% 

3001- 5000 krooni 25% 268-444$ 3201-5333$ 25% 

5001- 7000 krooni 16% 445-622$ 5334-7467$ 16% 

7001-20 000 krooni 36% 623-1778$ 7468-21333$ 36% 

Rohkem kui 20 000 

krooni 

2% Rohkem kui 1778$ Rohkem kui 21333$ 2% 

* Arvutuse aluseks on võetud küsitluse perioodil USA dollari kõikumise keskmine 1$=11,25 

EEK 

Sissetulekute mediaan ehk asendkeskmine on 6000 krooni. Käesoleva aruande koostamise 

juhend nõuab, et sissetulekud oleks jagatud kolme gruppi:  

Madalad – (0 – 75% mediaanist) 

Keskmised – (76% - 150% mediaanist) 

Kõrged – (151% üle mediaani) 

Käesolevat metoodikat kasutades avaneb järgmine jaotus:  

 

 

Joonis 16. Leibkonna sissetulekute jaotus soo ja elukoha lõikes 
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Näeme, et naisi on suhteliselt rohkem  madalas sissetulekute rühmas. Hästi on näha 

piirkondlikud erinevused – kui Tartus on võrreldes muu kolme linnaga neid, kes kuuluvad (selle 

valimi põhjal) kõrgesse või keskmisesse sissetuleku rühma, siis Kohtla-Järvel neid, kelle 

sissetulek on madal.  

 

Joonis 17. Riskirühmade leibkondade sissetulekute jaotus 

Kui elukoht ja sugu avaldas mõju vastajate leibkondade sissetulekutele, siis kuulumine ühte või 

teise riskirühma mitte. Pöörakem tähelepanu asjaolule, et üks ja sama vastaja võib kuuluda 

kõikidesse joonisel näidatud riskirühmadesse.  

Järgnevalt vaatame, kuidas mõjutab vastajate leibkonnaliikmete arv nende sissetulekut. Kas 

antud tabel tõde peegeldab, on johtuvalt küsitlusmetoodikast kahtlane. Nimelt paluti vastajatel 

märkida, mitu etteantud 7-sse vanusegruppi kuuluvat liiget nendega hetkel koos elab. 

25 vastajat (8%) ei olnud märkinud endaga hetkel kooselevaks mitte ühegi vanusegrupi esindajat 

– järelikult esindavad nad üheliikmelist leibkonda koos vastava sissetulekurühmaga. 

Põhimõtteliselt peaksime järgmisena-  juhul kui on märgitud üks liige ühte etteantud 

vanuserühma märkima leibkonna suuruseks 2 liiget, mida alloleva tabeli jaoks on ka tehtud. Nii 

talitades on võimalik välja arvutada leibkonnaliikmete arv – liites vanuserühmadesse märgitud 

liikmete arvule juurde vastaja enda.  

Probleem tekib aga kinnipeetavatega, keda on aga valimis 50%. Hetkel kooselevatena on nende 

puhul märgitud 10-15 liiget, mis võib tähendada küll kongikaaslaste arvu, kuid see seltskond ei 

moodusta mingil juhul ühist leibkonda, kes jagavad ühist sissetulekut. Teisalt võib kinnipeetava 

leibkonnaliikmete arv tõepoolest olla 6 ja rohkem liiget.  

Joonis 18. näitab, et kuulumine 1-2 liikmelisse leibkonda tähendab samasugust võimalust 

kuuluda madalate sissetulekutega rühma nagu kuulumine suurde leibkonda. Kui peres on aga 3-5 

liiget, siis on nende sissetulekud aga võrreldes teiste vastajate sissetulekutega suhteliselt 

kõrgemad.  
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Joonis 18. Leibkonnaliikmete arv ja sissetulekugrupid 

 

Toimetulek – igapäevase toiduga kindlustatus 

 

KÜSIMUS 15: „Mitmel päeval viimase kuu jooksul on teie leibkonna liikmed tundnud toidust 

puudust?“ 

78%-l oli märgitud vastuseks 0 või üldse mitte midagi (vastus puudub). 22% küsitletute 

leibkonnad on aga kuus vähemalt ühel päeval kannatanud tühja kõhtu.  

Keskmine päevade arv nende 77 vastaja puhul on 1,83 (ehk kaks päeva kuus). Maksimaalselt on 

toidupuuduseks märgitud 30 päeva (2 vastajat). 20 päeva väidab end ilma toiduta olnud olevat 3 

vastajat.  
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Joonis 19. Igapäevase toiduga kindlustatus vastajate soo ja asukoha lõikes 

 

Koodi „toidupuudust pole olnud“ alla rühmitati need, kes ütlesid, et viimase kuu jooksul ei ole 

nende leibkonnaliikmed ühelgi päeval toidust puudust tundnud.  

 

„Mõõdukas toidupuudus“ tähendab, et toidust on puudus tuntud 1-2 päeval viimase kuu jooksul 

„Tõsine toidupuudus“ tähendab aga seda, et kuus on olnud kolm või rohkem päeva, mis vastaja 

leibkonnaliikmed on pidanud toiduga kindlustatust ebapiisavaks.  
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Joonis 20. Mees ja naisvastajate hinnangud toiduga kindlustatuse kohta piirkonniti.  

Näeme, et Narvas on olukord kehvem kui mujal – rohkem neid, kes väidavad, et nende 

leibkonnaliikmed on viimase kuu jooksul olnud ilma piisava toiduta kolm ja rohkem päeva.  

 

Joonis 21. Riskigruppide hinnangud toiduga kindlustatusele 
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OSA 2a – Stigmatisatsiooni ja diskrimineerimise kogemus 

 

Joonis 22. Viimase 12 kuu jooksul kogetud stigmatisatsioon ja diskrimineerimine, kõik vastajad 

n=300 

Näeme, et kõige enam tajuvad respondendid, seda, et nad annavad ainest kuulujuttudeks, neid 

solvatakse, jälitatakse ja ähvardatakse kas suuliselt või füüsiliselt või nad on pidanud taluma 

füüsilist vägivalda.  

Kokkupuude sotsiaalse tõrjutusega või tõrjutusega perekonnas on väiksem.  

Osad küsimused suunasid jaatavate vastuste vastajat edasi andma selgitust võimaliku põhjuse 

tõttu, miks te on kogenud stigmatisatsiooni ja diskrimineerimist.  

Selliste küsimuste eesmärk oli teada saada, kas põhjuseks on respondendi HIV-positiivse staatus 

või midagi muud. Tulemusi esitab joonis 23. 

188 respondenti (63%) on kuulnud enda kohta viimase 12 kuu jooksul kuulujutte, mille 

põhjuseks võib olla otseselt või ka kaudselt nende HIV positiivsus 39%. (Summeeritud 

vastusevariandid „HIV-positiivse staatuse tõttu“ ja „HIV-positiivse staatuse tõttu aga ka muudel 

põhjusetel).  
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116 respondenti (39%) on viimase 12 kuu jooksul solvatud, jälitatud või suuliselt ähvardatud. 

Nende HIV-positiivsus on põhjuseks 31%-l.  

Füüsiliselt jälitatud ning vägivallaga ähvardatud on 73 respondenti (24%). Selle arvatavaks 

põhjuseks on HIV-positiivse staatus vaid 12%-l. Füüsilist vägivalda on pidanud kannatama 67 

vastajat (23%), HIV-positiivsuse tõttu sealhulgas 10%.  

Joonist vaadates näeme, et muud stigmatisatsiooni ja diskrimineerimisjuhtude alla on kannatanud 

väike arv vastajaid ja selle võimalikke põhjuseid saab HIV-positiivsuse tõttu näha ja otsida 

üksikjuhtumite tasemel.  

 

 

Joonis 23. Diskrimineerimise ja stigmatisatsiooni põhjused nendel, kes selle all viimase 12 kuu 

jooksul on kannatanud 

Seega avaldub diskrimineerimine ja stigmatisatsioon kõige enam selles, et respondendid teavad, 

et nende kohta levitatakse kuulujutte (kuigi HIV-staatus on siin põhjuseks vaid 39% juhtudest), 

neid solvatakse, ähvardatakse ning kasutatakse vaimset ja füüsilist vägivalda.  

Järgnevalt vaatame lähemalt, kuidas eelpoolkirjeldatud survestamine toimib erinevate sotsiaal-

demograafilistes ja situatiivsetes gruppides.  
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Kuulujutud 

 

Korduvalt on enese kohta kuulujutte kuulnud naised rohkem kui mehed, vene keeleruumi 

kuulujad rohkem kui eesti keeleruumi kuulujad, madala sissetulekuga respondendid rohkem kui 

keskmise või kõrge sissetulekuga.  

Tabelites 7 -  on tähistatud need alarühmad, mis on esindatud vaid mõne vastajaga või mille 

vastajate arv jääb alla 20 tärnikesega. Kui alarühm esindab vaid üksikuid vastajaid, siis on 

tulemus tähistatud halli fondiga.  

Tabel 7. Kuulnud enda kohta kuulujutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitte ühtegi 

korda Üks kord

Mõned 

korrad Korduvalt

SUGU

Mees 43% 5% 38% 14%

Naine 28% 9% 32% 31%

VANUS

Nooruk, 15–19 aastane* (n=2) 50% 50%

20–24 aastane 50% 30% 20%

25-29 aastane 31% 8% 38% 23%

30-39 aastane 37% 8% 36% 19%

40-49 aastane* (n=16) 50% 6% 38% 6%

50+ aastat ja vanem* (n=2) 50% 50%

KUI KAUA HIV-iga ELANUD? 

0–1 a (n=20) 55% 35% 10%

1–4 a 36% 2% 35% 27%

5–9 a 42% 10% 33% 16%

10–14 a 25% 9% 44% 23%

Enam kui 15 a* (n=1) 100%

RISKIGRUPP

Gei või lesbi* (n=15) 29% 29% 43%

Prostituut* (n=16) 31% 13% 31% 25%

Süstiv narkomaan 36% 7% 35% 23%

Kinnipeetav 35% 7% 38% 20%

KEELERUUM

Vene (n=271) 35% 7% 37% 21%

Eesti (n=29) 57% 7% 29% 7%

HARIDUS

Ei oma ametlikku haridust* (n=17) 47% 6% 24% 24%

Algkool 40% 4% 32% 24%

Keskkool 37% 9% 38% 17%

Tehniline kolledž/ülikool 32% 7% 43% 18%

SISSETULEKURÜHM

Madal 36% 6% 29% 28%

Keskmine 39% 4% 40% 17%

Kõrge 36% 11% 40% 13%

KÕIKIDE KESKMINE 37% 7% 36% 20%
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Solvamine, suuline ähvardamine 

 

Naisi on solvatud ja ähvardatud rohkem kui mehi. 20-24 aastaseid rohkem kui vanemaid. 

Madalasse sissetulekurühma kuulujaid rohkem kui teisi.  

Tabel 8. Solvamine, jälitamine, suuline ähvardamine 

 

 

Jälitamine, vägivalla ähvardamine 

 

Ükski taustrühm ei eristu teistest. Andmed lubavad end tõlgendada nii, et kuulumisega eesti 

keeleruumi ja kõrgemasse sissetuleku rühma kaasneb väiksem võimalus füüsilise vägivallaga 

ähvardamisega. 

 

Mitte ühtegi 

korda Üks kord

Mõned 

korrad Korduvalt

SUGU

Mees 65% 7% 23% 5%

Naine 56% 8% 29% 7%

VANUS

Nooruk, 15–19 aastane* (n=2) 100%

20–24 aastane 45% 3% 45% 8%

25-29 aastane 57% 11% 25% 7%

30-39 aastane 71% 6% 18% 5%

40-49 aastane* (n=16) 69% 13% 19%

50+ aastat ja vanem* (n=2) 50% 50%

KUI KAUA HIV-iga ELANUD? 

0–1 a (n=20) 60% 5% 35%

1–4 a 54% 7% 30% 8%

5–9 a 68% 7% 20% 6%

10–14 a 58% 10% 26% 6%

Enam kui 15 a* (n=1) 100%

RISKIGRUPP

Gei või lesbi* (n=15) 60% 7% 20% 13%

Prostituut* (n=16) 50% 50%

Süstiv narkomaan 59% 7% 29% 6%

Kinnipeetav 60% 7% 29% 5%

KEELERUUM

Vene (n=271) 59% 8% 27% 7%

Eesti (n=29) 86% 3% 10%

HARIDUS

Ei oma ametlikku haridust* (n=17) 47% 12% 35% 6%

Algkool 60% 5% 30% 5%

Keskkool 69% 7% 19% 5%

Tehniline kolledž/ülikool 56% 11% 25% 8%

SISSETULEKURÜHM

Madal 52% 7% 28% 13%

Keskmine 63% 9% 26% 2%

Kõrge 68% 8% 21% 3%

KÕIKIDE KESKMINE 61% 8% 25% 6%
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Tabel 9. Füüsilise vägivallaga ähvardamine 

 

 

Füüsiline vägivald 

 

Ükski taustrühm ei eristu teistest. Andmed lubavad end tõlgendada nii, et kuulumisega eesti 

keeleruumi ja kõrgemasse sissetuleku rühma kaasneb väiksem võimalus sattuda füüsilise 

vägivalla ohvriks.  

Kui tabelis on näha väärtus 0%, siis tähendab see seda, et tegemist oli vähemalt ühe juhusega, 

mis ümardatuna protsenti kokku ei andnud. Kui aga lahter on tühi, siis ei ilmnenud selle või 

teises rühmas ühtegi taolist juhust.  

 

 

Mitte ühtegi 

korda Üks kord

Mõned 

korrad Korduvalt

SUGU

Mees 76% 11% 12% 1%

Naine 78% 8% 13% 2%

VANUS

Nooruk, 15–19 aastane* (n=2) 50% 50%

20–24 aastane 70% 23% 8%

25-29 aastane 72% 8% 17% 3%

30-39 aastane 85% 6% 9%

40-49 aastane* (n=16) 69% 19% 13%

50+ aastat ja vanem* (n=2) 50% 50%

KUI KAUA HIV-iga ELANUD? 

0–1 a (n=20) 75% 10% 15%

1–4 a 70% 16% 12% 2%

5–9 a 80% 7% 12% 1%

10–14 a 77% 9% 13% 1%

Enam kui 15 a* (n=1) 100%

RISKIGRUPP

Gei või lesbi* (n=15) 73% 20% 7%

Prostituut* (n=16) 75% 6% 19%

Süstiv narkomaan 75% 11% 13% 1%

Kinnipeetav 76% 11% 13% 1%

KEELERUUM

Vene (n=271) 75% 10% 13% 2%

Eesti (n=29) 90% 7% 3%

HARIDUS

Ei oma ametlikku haridust* (n=17) 65% 12% 18% 6%

Algkool 72% 16% 11% 1%

Keskkool 83% 6% 11% 1%

Tehniline kolledž/ülikool 76% 8% 15%

SISSETULEKURÜHM

Madal 73% 9% 16% 3%

Keskmine 77% 12% 10% 1%

Kõrge 79% 9% 12%

KÕIKIDE KESKMINE 76% 10% 12% 1%
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Tabel 10. Füüsilise vägivalla ohvriks langemine 

 

Kui respondent vastas jaatavalt küsimusele, kas ta on kannatanud füüsilise vähivalla all, siis 

esitai talle küsimus: „Kes tarvitas teie suhtes füüsilist vägivalda?“ 

41% juhtudest olid füüsilise vägivalla tarvitajaks tundmatud. 28% aga need, keda respondent 

teab. 26% suhtes tarvitas vägivalda abikaasa või elukaaslane.  

Mitte ühtegi 

korda Üks kord

Mõned 

korrad Korduvalt

SUGU

Mees 77% 15% 8% 1%

Naine 77% 12% 12%

VANUS

Nooruk, 15–19 aastane* (n=2) 100%

20–24 aastane 80% 15% 5%

25-29 aastane 68% 15% 16% 1%

30-39 aastane 83% 12% 5%

40-49 aastane* (n=16) 93% 7%

50+ aastat ja vanem* (n=2) 50% 50%

KUI KAUA HIV-iga ELANUD? 

0–1 a (n=20) 85% 5% 10%

1–4 a 72% 16% 12%

5–9 a 79% 14% 6% 1%

10–14 a 78% 12% 10%

Enam kui 15 a* (n=1) 100%

RISKIGRUPP

Gei või lesbi* (n=15) 57% 21% 21%

Prostituut* (n=16) 69% 6% 25%

Süstiv narkomaan 75% 14% 10% 0%

Kinnipeetav 74% 14% 12%

KEELERUUM

Vene (n=271) 76% 14% 10% 0%

Eesti (n=29) 89% 8% 4%

HARIDUS

Ei oma ametlikku haridust* (n=17) 65% 24% 12%

Algkool 70% 14% 16%

Keskkool 86% 8% 5% 1%

Tehniline kolledž/ülikool 77% 17% 6%

SISSETULEKURÜHM

Madal 75% 15% 10% 1%

Keskmine 77% 13% 10%

Kõrge 80% 12% 8%

KÕIKIDE KESKMINE 77% 14% 9% 0%
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Joonis 24. Füüsilise vägivalla tarvitajad, % n=69 

 

Diskrimineerimise ja stigmatiseerimise kogemine HIV-positiivsete poolt  

 

Küsimus 13: „Kui olete viimase 12 kuu jooksul kogenud stigmatisatsiooni või diskrimineerimist 

Teie HIV-positiivse staatuse tõttu, siis millega on see Teie arvates seotud?  

 

Joonis 25. Põhjused, mis HIV-positiivse staatusega respondendid on kogenud stigmatisatsiooni 

ja diskrimineerimist, % n=300 



 

46 
 

OSA 2b – Töövõimalused ning hariduse ja tervishoiuteenuste kättesaadavus 

Elukoha vahetamine või raskuste kogemine eluaseme rentimisel  

 

KÜSIMUS: „Kui sageli viimase 12 kuu jooksul olite sunnitud vahetama elukohta või kogesite 

raskusi eluaseme rentimisel?“ 

Vastus laekus 295-lt respondendilt. Nendest 74% vastas, et mitte ühtegi korda, 26%-l tuli aga 

seda teha kord või rohkem:  

Tabel 11. Sund elukoha vahetamisele või raskuste kogemine eluaseme rentimisele viimase 12 

kuu jooksul 

 

80-lt vastajalt päriti oletatav põhjus.  4 vastajat arvas, et põhjuseks oli nende HIV-positiivse 

staatus, 5 arvasid, et staatusele lisandusid ka muud põhjuse. Kokku teeb see 10%.  

Tabel 12. Põhjused, miks respondendid olid sunnitud elukohta vahetama või kogesid raskusi 

eluaseme rentimisel 

 

 

Sissetuleku allika kaotamine  

 

KÜSIMUS: „Kui sageli möödunud 12 kuu jooksul olete kaotanud töö (palgatöö) või mõne muu 

sissetulekuallika (FIE või mitteametlik/juhutöö)? 

43% vastajatest on viimase 12 kuu jooksul saanud töötasu, mille all on mõeldud  mistahes 

ametlikku töölevormistamist, FIE-ks olemist, juhutööd või osalist töökoormust. Seega esitati 

küsimus 129-le respondendile. 

71% oma sissetulekuallikat kaotanud ei ole, 29% on.  

Tabel 13. Sissetulekuallika kaotamine viimase 12 kuu jooksul 

 

Sagedus %

Mitte ühtegi korda 217 74

Üks kord 26 9

Mõned korrad 46 16

Korduvalt 6 2

KOKKU 295

Sagedus %

HIV-positiivse staatuse tõttu 4 5

Muudel põhjustel 64 80

HIV-positiivse staatuse tõttu, aga ka muudel 

põhjustel

5 6

Ei ole kindel, et tean põhjust 7 9

KOKKU 80

Sagedus %

Mitte ühtegi korda 91 71

Üks kord 15 12

Mõned korrad 20 16

Korduvalt 3 2

KOKKU 129
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3 arvab, et see juhtus nende HIV-positiivse staatuse tõttu, ühe meelest võivad siia lisanduda ka 

muud põhjused. Suhtarvuna teeb see kokku 11%.  

Tabel 14. Sissetulekuallika kaotamise põhjused 

 

KÜSIMUS 2 „Kui see toimus HIV-positiivse staatuse tõttu (täielikult või osaliselt), siis millistel 

konkreetsetel põhjustel Te kaotasite töö/sissetuleku?“ 

Sellele küsimusele laekusid vastused 25-lt vastajalt, seega need, kes arvasid, et töö kaotuse 

põhjus võis olla ka kaudselt nende HIV-positiivse saatus, hoolimata sellest, et eelnevas 

küsimuses nad vastavaid variante ei valinud. 3 vastajat tajus diskrimineerimist, 2 aga vajadust 

lõpetada töö tervislikel põhjustel. 

 

Diskrimineerimine töökohal 

 

Tabel 15. Sissetulekuallika kaotamise konkreetsed põhjused neil, kes arvavad, et nad kaotasid 

töö oma HIV-positiivse staatuse tõttu 

 

KÜSIMUS 3: „Kas viimase 12 kuu jooksul on keeldutud Teid tööle vormistamast või Teilt on 

võetud võimalus töötada Teie HIV-positiivse staatuse tõttu?“ 

7% arvab, et see on nii olnud, 93% aga 129-st nii ei arva:  

Tabel 16. Tööle vormistamisest keeldumine või võetud võimalus töötada HIV-positiivse staatuse 

tõttu 

  

KÜSIMUS 4a: „Kui sageli viimase 12 kuu jooksul on muutunud Teie ametikohustused või töö 

iseloom või Te ei ole saanud ametikõrgendust Teie HIV-positiivse staatuse tõttu? 

97% vastas, et mitte ühtegi korda. 2 vastaja meelest üks kord, ühe meelest mõned korrad ja ühe 

arvates korduvalt. Seega 3% meelest seab HIV-positiivse staatus takistusi nende tööalasele 

edenemisele.  

Sagedus %

HIV-positiivse staatuse tõttu 3 8

Muudel põhjustel 34 87

HIV-positiivse staatuse tõttu, aga ka muudel 

põhjustel

1 3

Ei ole kindel, et tean põhjust 1 3

KOKKU 39

Sagedus %

Tööandja- või kolleegidepoolse diskrimineerimise 

tõttu tööl

3 12

Tundsin vajadust lõpetada töö tervislikel põhjustel 2 8

Muudel põhjustel 20 80

KOKKU 25

Sagedus %

Jah 9 7

Ei 120 93

KOKKU 129
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KÜSIMUS 4b: „Kui see toimus, siis mis põhjusel“? 

Vastas 14 respondenti, kellest 4 arvasid, et nende ametialasele edenemisele sai takistuseks 

tööandja- või kolleegidepoolne diskrimineerimine. 2 arvasid, et põhjuseks oli tema enda vilest 

tervis.  

Tabel 17. Tööalase mitteedenemise (edutamine, ametikohustuste muutumine) põhjused 

 

 

Vallandamine, töölt kõrvaldamine, õppimise takistamine  

 

KÜSIMUS 5:  „Kui sageli viimase 12 kuu jooksul on Teid vallandatud, töölt kõrvaldatud või 

takistatud Teil õppimist haridusasutuses Teie HIV-positiivse staatuse tõttu?“ 

Vastused saadi 298-lt vastajalt. 6% on neist kodeeritud vastusevariandi „ei sobi“ alla – st. vastaja 

ei tööta, ei õpi – küsimuse esitamine ei olnud tegelikult kohane. 11 vastajat aga andis jaatava 

vastuse. Seega oli küsimus sobilik 281-le vastajale, kellest 4% on töölt kõrvaldatud, 

vallandatud või nende õppimist on takistatud.  

Tabel 18. Vallandamine, töölt kõrvaldamine, õppimise takistamine haridusasutuses viimase 12 

kuu jooksul 

 

 

KÜSIMUS 6: „Kui sageli viimase 12 kuu jooksul on Teie last/lapsi üldhariduskoolist välja 

heidetud, õppetööst kõrvaldatud või takistatud Teie lapsel/lastel õppida?“ 

Tulemusi esitab tabel 19, kuid teeme siinkohal taas ümberarvutuse. Küsimus oli sobilik 181-le 

vastajale, kellest 4-l ehk 2% lapsi on viimase 12 kuu jooksul diskrimineeritud. 

Tabel 19. Laste kõrvaldamine õppetööst respondendi HIV-staatuse tõttu 

 

Sagedus %

Tööandja- või kolleegidepoolse diskrimineerimise 

tõttu tööl

4 29

Nõrk tervis ei võimaldanud tegeleda teatud 

ülesannetega

2 14

Muudel põhjustel 8 57

KOKKU 14

Sagedus %

Mitte ühtegi korda 270 91

Üks kord 8 3

Mõned korrad 2 1

Korduvalt 1

Ei sobi 17 6

KOKKU 298

Sagedus %

Mitte ühtegi korda 177 59

Üks kord 3 1

Mõned korrad 1

Ei sobi 118 39

KOKKU 299
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Meditsiiniabi osutamisest keeldumine  

 

KÜSIMUS 7: „Kui sageli viimase 12 kuu jooksul on Teile keeldutud osutamast 

meditsiiniteenust, k.a hambaravi Teie HIV-positiivse staatuse tõttu?“ 

Tabel 20 näitab tulemusi, kuid teeme siinkohal väikese korrigeeriva ümberarvutuse.  Niiöelda 

sobivaks oli küsimuse esitamiseks 295 respondenti, kellest 92%-l ei ole olnud probleeme 

meditsiiniteenuse saamisega. 5%-le keelduti seda andmast üks kord, 2%-le mõned korrad ja 1%-

le korduvalt.  

Tabel 20. Meditsiiniteenuse osutamise keeldumine 

 

 

Pereplaneerimise teenuse osutamisest keeldumine  

 

KÜSIMUS 8: „Kas Teile on viimase 12 kuu jooksul keeldutud osutamast pere planeerimise 

teenust Teie HIV-positiivse staatuse tõttu?“ 

Tabel 21. Pereplaneerimise teenuse osutamist keeldumine 

 

Jättes välja vastusevariandi „ei sobi“ saame tulemuseks, et 6%- le on viimase 12 kuu jooksul 

keeldutud osutamast pereplaneerimise teenust.  

Nendest pooled on naised, pooled mehed. Üks vanuses 20-24 aastat, kuus vanuses 25-29 ja viis 

vanuses 30-39 eluaastat.  

Kolm on HIV-iga elanud 1-4 aastat, viis 5-9 aastat ja neli 10-14 aastat.  

Kolmel puudub ametlik haridus, kolmel on algharidus, ühel kõrgharidus. Ülejäänud viiel 

keskharidus.  

 

Reproduktiivse ja seksuaalse tervise kaitse teenuse osutamisest keeldumine  

 

KÜSIMUS 9: „Kas Teile on viimase 12 kuu jooksul keeldutud osutamast reproduktiivse ja 

seksuaalse tervise kaitse teenust Teie HIV-positiivse  staatuse tõttu?“ 

Vastasid kõik 300 respondenti. Jaatavalt vastas 2% (6 juhust), pooled naised ja pooled mehed.  

Sagedus %

Mitte ühtegi korda 270 90

Üks kord 16 5

Mõned korrad 6 2

Korduvalt 3 1

Ei sobi 5 2

KOKKU 300

Sagedus %

Jah 12 4

Ei 202 67

Ei sobi 86 29

KOKKU 300
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OSA 2c – Sisemine stigma ja kartused 

 

KÜSIMUS 1: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul kogenud allpoolloetletud tundeid seoses Teie 

HIV-positiivse staatusega?“ 

Kogetud tunded  

 

Joonisel 26. esitatakse tulemused pingereas – kõige enam kogetud tunded vähenevas suunas. 

Näeme, et kõige enam tuntakse süütunnet ja häbi. Juhtunus süüdistatakse ennast. Kümnendik 

tunneb, et peaks kandma karistust. Kümnendik HIV-positiivsest sooviks oma elu lõpetada.  

 

 

Joonis 26. Viimase 12 kuu jooksul kogetud tunded, n=300 

Naised kogevad häbi rohkem kui mehed. Samuti on neil suitsiidseid mõtteid rohkem kui meestel.  

Eesti keeleruumi kuulujad kogevad rohkem häbi, süütunnet ja neil on madalam eneseusaldus kui 

vene kogukonda kuulujatel.  

Süstivaid narkomaane ja kinnipeetavaid (keda on üle poole küsitletust, sagedasti situatsioonid ka 

kattuvad) iseloomustab see, et kõiki ebamugavaid tundeid kogetakse vähem kui on kõikide 

vastajate keskmine kokku. Vaid suitsiidsed mõtted on protsendi või kahe võrra enam esindatud.  

 

 

 

Tabel 22. Kogetud tunded soo, keeleruumi ja situatsiooni lõigetes 
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Otsused, loobumised vältimised 

 

KÜSIMUS 2: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul ellu viinud midagi allpool loetletust seoses oma 

HIV-positiivse staatusega?“ 

 

Joonisel 27. esitatakse tulemused pingereas – kõige enam läbiviidud otsustused, loobumised ja 

vältimised vähenevas suunas. 

Veerand vastajatest otsustas lapsi kas üldse mitte saada või neid rohkem mitte saada, 7% loobus 

seksuaalelust. 13% arvas, et ei abiellu. 

17% vältis kohaliku kliiniku külastamist, kuigi selleks oleks olnud vajadus. 11% aga haigla 

külastust.  

12% määras ennast isolatsiooni.  

8% ei tahtnud enam õppida, 7% loobus ametialasest edenemisest. 4% tööst.  

SUGU KEEL SITUATSIOON KÕIK

Tunded Mees Naine Vene Eesti

Süstiv 

narkomaan

Kinni-

peetav KOKKU 

Häbi 39% 47% 40% 62% 40% 34% 42%

Süütunne 62% 57% 58% 79% 58% 58% 60%

Süüdistab ennast 59% 53% 56% 61% 58% 58% 57%

Süüdistab teisi 18% 23% 20% 18% 17% 15% 20%

Madal 

eneseaustus

18% 23% 31% 48% 29% 27%

33%

Tunneb, et peaks 

kandma karistust

9% 12% 10% 7% 10% 8%

10%

Tahab oma elu 

lõpetada

7% 15% 10% 7% 12% 11%

10%
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Joonis 27. Vastuvõetud otsused, loobumised ja vältimised, n=300 

 

Meeste hulgas on enam neid, kes otsustasid mitte abielluda, naiste hulgas neid, kes ei taha 

(enam) lapsi saada.  

Sotsiaalset isoleerumist (sh. ka arsti vastuvõtule minekut, kui selleks on vajadus), esitab tabel 23. 

 

Tabel 23. Sotsiaalne eneseisolatsioon 

 

 

Mehed Naised Keskmine

Isoleeris end oma perekonnast ja/või sõpradest    11% 14% 12%

Otsustas mitte abielluda    16% 9% 13%

Otsustas mitte omada seksuaalseid kontakte    5% 9% 7%

Otsustas (rohkem) lapsi mitte saada    20% 33% 25%

Vältis kohaliku kliiniku külastamist, ehkki oli vajadus selle 

järele    17% 17% 17%

Vältis haigla külastamist, ehkki oli vajadus selle järele    10% 14% 11%
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Hirmud 

 

KÜSIMUS 3: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul tundnud hirmu allpool loetletud probleemide 

ees, sõltumata sellest, kas need tegelikult Teie elus aset leidsid?“ 

 

Joonis 28. Probleemid, mille ees tuntakse hirmu 

 

Naised kardavad rohkem kui mehed kuulujutte  50% (mehed 35%);  suulisi solvanguid 38%  

(mehed 24%)  ja füüsilise vägivallaga ähvardamist 20% (mehed 15%).  

Füüsilist vägivalda kardavad aga mehed rohkem (58%) kui naised  (37%).  

 

KÜSIMUS 4: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul tundnud hirmu, et keegi ei soovi astuda Teiega 

seksuaalsuhetesse Teie HIV-positiivse staatuse pärast?“ 

Pooled vastajad on tundnud hirmu selle ees, et nendega seksuaalsuhetesse ei taheta astuda, 

pooled mitte. Meestel on hirm suurem -  57% võrreldes naistega (37%).  

 

OSA 2d – Õigused, seadused ja normatiivdokumendid 

 

KÜSIMUS 1a: Kas Te olete kuulnud  HIV/ AIDS-iga võitlemise toetajate deklaratsioonist, mis 

kaitseb HIV-positiivsete inimeste õigusi?“ 

KÜSIMUS 2a. „Kas olete kuulnud võrdse kohtlemise seadusest,  mis kaitseb HIV-positiivsete 

inimeste õigusi Teie riigis?“    
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Joonis 29. Normatiivdokumentidest informeeritus 

Nendest, kes on  kuulnud  HIV/ AIDS-iga võitlemise toetajate deklaratsioonist, on seda lugenud 

või selle üle arutlenud 23%. Võrdse kohtlemise seadusest kuulnutest on sellega tutvunud 25%.  

 

HIV/ AIDS-iga võitlemise toetajate deklaratsioon 

 

Sellest on kuulnud 44% meestest ja 38% naistest. 41% vene keeleruumi kuulujatest ja 48% eesti 

keeleruumi kuulujatest. HIV-iga elamise kestus ja haridustase avalduvad järgmiselt: 

Tabel 24. Deklaratsioonist kuulnute profiil 

Taustakirjeldus Gruppi kuulujaid üldse n = % nendest, kes on 

deklaratsioonist kuulnud 

HIV-iga elanud 0-1 aastat 20 30% 

1-4 aastat 83 41% 

5-9 aastat 126 38% 

10-14 aastat 69 50% 

Enam kui 15 aastat 1  

HARIDUS   

Ametlik haridus puudub 17 59% 

Algkool 100 38% 

Keskkool 109 37% 

Tehniline kolledž /ülikool 72 49% 

KOKKU (vastas küsimusele) 299 41% 
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Kõrgema haridusega vastajad ja need, kellel on pikk HIV-iga elamise kogemus, on teistest 

rohkem informeeritud.  

KÜSIMUS1b: „Kui vastasite „Jah“, siis kas olete seda deklaratsiooni lugenud või arutlenud 

selle sisu üle?“ 

Deklaratsiooniga on tutvunud (st. lugenud, arutlenud sisu üle) 25% meestest ja 21% naistest. 

23% venekeelsetest ja 28% eestikeelsetest.  

Tabel 25. Deklaratsiooniga tutvunute profiil 

Taustakirjeldus On deklaratsioonist kuulnud 

n = 

% nendest, kes on 

deklaratsiooni 

lugenud/arutlenud 

HIV-iga elanud 0-1 aastat 13 31% 

1-4 aastat 55 13% 

5-9 aastat 75 30% 

10-14 aastat 48 25% 

HARIDUS   

Ametlik haridus puudub 14 29% 

Algkool 56 29% 

Keskkool 69 20% 

Tehniline kolledž /ülikool 52 19% 

KOKKU 192 23% 

 

Kõrgema hariudusega vastajad on deklaratsioonist küll teistest rohkem kuulnud, kuid vähem 

selle sisuga tutvunud või sellel teema arutlenud.  

Võrdse kohtlemise seadus 

Seadusest on kuulnud 41% meestest ja 35% naistest.  37% venekeelsetest ja 57% eestlastest.  

Tabel 26. Võrdse kohtlemise seadusest kuulnute profiil 

Taustakirjeldus Gruppi kuulujaid üldse n = % nendest, kes on seadusest 

kuulnud 

HIV-iga elanud 0-1 aastat 19 48% 

1-4 aastat 82 39% 

5-9 aastat 124 31% 

10-14 aastat 68 50% 

Enam kui 15 aastat 1  

HARIDUS   
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Ametlik haridus puudub 17 35% 

Algkool 98 32% 

Keskkool 108 42% 

Tehniline kolledž /ülikool 70 43% 

KOKKU (vastas küsimusele) 294 38% 

 

Seadusest on enam kuulnud pikema HIV-i staažiga ning kesk- või kõrgema haridusega vastajad. 

KÜSIMUS 2b:  Kui vastasite „Jah“, siis kas olete seda lugenud või arutlenud selle sisu üle? 

Seadusega on tutvunud  30% meestest ja 17% naistest. 22% venekeelsetest ja 53% eestlastest.  

Tabel 27. Võrdse kohtlemise seadusega tutvunute profiil 

Taustakirjeldus On seadusest kuulnud n = % nendest, kes on seadust 

lugenud/arutlenud 

HIV-iga elanud 0-1 aastat 15 27% 

1-4 aastat 55 24% 

5-9 aastat 73 25% 

10-14 aastat 51 25% 

HARIDUS   

Ametlik haridus puudub 12  

Algkool 57 25% 

Keskkool 72 26% 

Tehniline kolledž /ülikool 53 265 

KOKKU 194 25% 

 

HIV-positiivse staatusest tulenev kohtlemine 

 

Viimase 12 kuu jooksul ei ole tajunud (represseerivat) kohtlemist võimuinstitutsioonide poolt 

66%, 34% aga on. 34% jaatas, et neil tuli nõustuda meditsiinilise protseduuri läbiviimisega. 

Muid piiranguid oma staatuse tõttu kogesid vaid üksikud küsitletud.  
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Joonis 30. HIV-positiivsete kohtlemine institutsioonide poolt, n=300 

 

Mistahes õiguste rikkumine 

 

KÜSIMUS 4a: „Kas viimase 12 kuu jooksul on rikutud Teie kui HIV-positiivse inimese mis tahes 

õigusi?“ 

 

Joonis 31. HIV-positiivse õiguste rikkumine, n=300 
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7% (20 vastajat) arvab, et nende õigusi on rikutud. 80% nendest on mehed, 90% venekeelsed. 

45% on elanud HIV-iga 5-9 aastat, 45% aga 10-15 aastat. 70% on süstivad narkomaanid, 30% 

kinnipeetavad. Üks vastus esindab 5%, kuna neid, kes arvasid, et nende õigusi oli rikutud oli 

vaid 20.  

KÜSIMUS 4b: „Kui vastasite „Jah“, siis kas proovisite saada õigusabi, kaitsmaks enda kui 

HIV-positiivse inimese õigusi?“ 

20-st vastajast 5 (25%) proovis saada õigusabi, et kaitsta enda kui HIV-positiivse inimese õigusi.  

KÜSIMUS 4c: „Kas see protsess algas viimase 12 kuu jooksul?“ 

3 protsess algas viimase 12 kuu jooksul, 2-l mitte.  

KÜSIMUS 4d: „Milline oli resultaat?“ 

1 toimik vaadati läbi, 1 toimik on läbivaatuse protsessis, 1-l juhul ei juhtunud midagi.  

KÜSIMUS 4e:“ Kui vastasite küsimusele 4b „Ei“ või „Ei tea“, siis mis oli põhjusel Te ei 

taotlenud õigusabi?“ 

Kuna õigusabist keeldujate arv on ebapiisav usaldusväärseks statistiliseks analüüsiks, siis on 

allpool äratoodud vastused absoluutarvudena.  

Tabel 28. Õigusabist keeldumise põhjused (absoluutarvud) 

Ebapiisavad rahalised vahendid kohtuasja algatamiseks 10 

Probleemi läbivaatamise protsessis on palju bürokraatiat   6 

Tundsin end liiga hirmutatuna ja allasurutuna, et võtta tarvitusele mingisuguseid 

abinõusid    

8 

Abinõude tarvitusele võtmise laitsid maha mind ümbritsevad inimesed 1 

Mul ei olnud usku või mul ei olnud piisavalt usku positiivsesse resultaati    15 

 

Kõikidel vastajatel, kes õigusabist keeldusid, puudus usk positiivsesse resultaati.  

KÜSIMUS 5a: „Kas olete proovinud sundida riigivõimu esindajaid võtma tarvitusele abinõusid 

Teie kui HIV-positiivse inimese õiguste rikkumise osas?“ 

Küsimusele vastas 59 respondenti, kellest 7 (12%) vastas jaatavalt.  

KÜSIMUS 5b: „Kas see toimus viimase 12 kuu jooksul?“ 

Kahel juhul toimus see viimase 12 kuu jooksul.  

KÜSIMUS 5c: “Milline oli tulemus?“ 

Laekus vaid 3 vastust -  „midagi ei juhtunud“.  

KÜSIMUS 6a: „Kas olete proovinud sundida regionaalseid või riiklikke poliitilisi tegelasi võtma 

tarvitusele abinõusid Teie kui HIV-positiivse inimese õiguste rikkumiste osas?“ 

Küsimusele vastas 59 respondenti, kellest 6 (10%) vastas jaatavalt.  

KÜSIMUS 6b: „Kas see toimus viimase 12 kuu jooksul?“ 

2 vastas jaatavalt, 4-l juhul aga mitte viimase 12 kuu jooksul 

KÜSIMUS 6d: „Milline oli tulemus?“ 

1 toimik vaadati läbi.  
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OSA 2e – Vajalikud muudatused 

 

KÜSIMUS 1: „ Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul tulnud kellelegi vastu seista, esitada 

väljakutse või valgustada kedagi, kes allutas Teid stigmatisatsioonile või diskrimineerimisele?“ 

29% vaatas jaatavalt.  

Naiste ja meeste käitumise vahel vahet ei ole. Need, kes kuuluvad HIV-positiivsete võrgustikku 

või tugirühma on vastus seisnud, esitanud väljakutse või valgustanud neid stigmatsioonile või 

diskrimineerimisele allutanuid rohkem kui need, kes võrgustikku ei kuulu.  

Tüüpiliselt (teistest taustrühmadest enam on vastu hakanud HIV-iga 1-4 aastat elanud; need, 

kellel on kõrgem haridus; need, kellel on keskmine sissetulek ja Narvas intervjueeritud.  

Tabel 29. Stigmatiseerimisele ja diskrimineerimisele vastuhakanute profiil 

Taustakirjeldus Seisnud vastu, esitanud väljakutse, 

valgustanud neid, kes 

stigmatiseerisid või diskrimineerisid 

Mees (n=188) 29% 

Naine (n=111) 28% 

KUULUB HIV positiivsete võrgustikku 

(n=59) 

36% 

Ei kuulu HIV-positiivsete võrgustikku 

(n=240) 

27% 

Vene keeleruum (n=271) 28% 

Eestlased (n=28) 31% 

HIV-iga elanud 0-1 aastat (n=20) 15% 

1-4 aastat (n=82) 39% 

5-9 aastat (n=127) 22% 

10-14 aastat (n=69) 23% 

HARIDUS  

Ametlik haridus puudub (n=17) 24% 

Algkool (n=99) 25% 

Keskkool (n=110) 26% 

Tehniline kolledž /ülikool (n=72) 39% 

PIIRKOND  

Tallinn (n=110) 25% 

Tartu (n=39) 28% 

Narva (n=100) 35% 
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Kohtla-Järve (n=50) 24% 

SISSETULEKURÜHM*  

Madal (n=102) 29% 

Keskmine (n=100) 34% 

Kõrge (n=91) 25% 

RISKIRÜHM   

Gei või lesbi (n=15)  53% 

Seksuaalteenuse osutaja (n=16) 44% 

Süstivad narkomaanid (n=232) 31% 

Kinnipeetavad (n=151) 28% 

KOKKU (n=300) 29% 

* Vaata arvutamise metoodikat lk. 35 

KÜSIMUS 2a: „Kas Teil on infot organisatsioonide või gruppide kohta, kelle poole võib 

pöörduda abi saamiseks stigmatisatsiooni või diskrimineerimise korral?“ 

72% vastas jaatavalt.  

KÜSIMUS 2b:“ Kui vastasite "Jah", siis milliseid organisatsiooni või grupi liike Te teate?“  

Küsimus esitati 218-le vastajale, nendele, kes on teadlikud  organisatsioonide või gruppide 

kohta, kelle poole võib pöörduda abi saamiseks stigmatisatsiooni või diskrimineerimise korral.  
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Joonis 32. Teadlikkus organisatsioonidest, kelle poole võib pöörduda abi saamiseks, n=218 

Abi otsimine probleemi korral ja selle lahendused 

KÜSIMUS 3. „Kas olete pöördunud abi saamiseks mistahes eespool nimetatud 

organisatsioonide või gruppide poole stigmatisatsiooni või diskrimineerimisega seotud 

probleemi korral?“ 

10% on pöördunud abi saamiseks. Nendele esitati kolm küsimust - milles probleem seisnes, kas 

kasutati teiste inimeste abi ja mida konkreetset ette võeti. Kvalitatiivseid vastuseid esitab tabel 

29, iga juhtum eraldi.  

Näeme, et mida selgemalt oma probleemi sõnastati ja mida teadlikum olid, seda enam ka 

probleemile lahendus leiti. Seda aga vaid üksikjuhtude tasandil. 
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Tabel 30. Probleem, teiste inimeste abi ja lahendused  

MILLES seisnes stigmatsiooni ja 

diskrimineerimisega seotud 

probleem? 

Kui kasutasite probleemi 

lahendamisel teiste 

inimeste abi, siis KES 

Teid aitas? 

KUIDAS Teie (ja Teie 

abilised) püüdsite probleemi 

lahendada (mida konkreetselt 

ette võtsite)? 

Enda suhtumine Lähedane inimene Psühhoteraapia 

Oli oht töökohast ilma jääda HIV 

staatuse pärast; pöördusin AIDSI-i 

tugikeskusesse ja sain infot oma 

õiguste kohta AIDS-i tugikeskus 

Küsisin infot oma õiguste 

kohta 

Diskrimineerimine oli seotud 

seksuaalse orientatsiooniga. Püüdsin 

rääkida, selgitada, et kõik inimesed 

on erinevad jne     

Üritasin valgustada     

Eraldi nõud, üritasin valgustada     

Üritasin rääkida, ei lasta lasteaia 

üritustele kus käib minu tütar     

Olen pöördunud politseisse     

Probleem seisnes füüsilise vägivalla 

ähvardamisega tervelt partnerilt     

Erakorralisel vastuvõtul keelduti teha 

süsti, minu HIV-staatuse pärast. Anti 

ampull ja öeldi et teeksin endale ise 

süsti     

Ämm eraldas eraldi nõud. Püüdsin 

selgitada, et olmes HIV ei nakka     

Probleem seotud narkootikumide 

kasutamisega, probleemi lahendada 

pole proovinud     

Sisemine stigma. Aidati 

psühholoogilise toetusega 

Konsultatsiooni kabinet 

EHPV   

Mind aitasid naine ja lähedased 

sõbrad. Etteheited ja välditi suhtlust 

Aitasid naine, sõbrad ja 

grupp inimesi, kes elavad 

HIV-ga 

Rohkem püüti rõõmustada elu 

üle, mitte pöörata tähelepanu 

inimestele, kes etteheitvalt 

meisse suhtuvad. Keskuse 

külastamine, kus võib rääkida 

psühholoogiga 

  

Arstid andis mulle 

informatsiooni 

Mulle selgitati õiget toitumist 

ja õigeid eluviise 
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  Sõbrad 

Püüame ja räägime, et see on 

eluaegne ning tuleb sellega 

leppida ja edasi elada. Kuid 

mitte unustada, et elad selle 

probleemiga eluaeg! 

Mul on HIV ja C-hepatiit- ning 

rehabilitatsioonikeskuses ei lastud 

mind kööki tööle     

Vallandati töölt staatuse pärast   

Valgustasin tööandjat HIV 

võimalikust levikust 

Ligidase inimese sugulased 

verbaalselt diskrimineerisid seoses 

HIV-ga. Probleemi lahendasime 

sugulaste informeerimisega HIV 

levimisest   

Informeerisime isiklikus 

vestluses. Ettepanek pöörduda 

HIV informatsiooni allikate 

poole 

 

 

Teiste HIV-positiivsete inimeste aitamine 

 

KÜSIMUS 5a: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul toetanud teisi HIV-positiivseid inimesi?“ 

62% on aidanud.  

KÜSIMUS 5b: „Kui vastasite „Jah“, siis kuidas Te neid toetasite?   

 

Joonis 33. Teiste HIV-positiivsete toetamine, % n=189 

KÜSIMUS 6: „Kas olete hetkel HIV-positiivsete tugigrupi ja/või võrgustiku liige?“  
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KÜSIMUS 7: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul osalenud vabatahtlikuna või kaastöötajana 

mingisugustes programmides või projektides (riiklikes või valitsusvälistes organisatsioonides), 

mille eesmärk on HIV-positiivsete inimeste aitamine?“ 

KÜSIMUS 8: „Kas olete viimase 12 kuu jooksul osalenud HIV-iga seotud seaduste, 

normatiivsete dokumentide või juhiste väljatöötamisel?“ 

 

Joonis 34.  HIV-positiivsete aktiivsuse ja  kuulumine võrgustikku 

Tabel 31. Aktiivrühmade profiilid  

Taustakirjeldus Kuulub HIV 

positiivsete 

võrgustikku/tugi-

gruppi 

Osalenud 

vabatahtlikuna 

programmides 

Osalenud seaduste, 

dokumentide või 

juhiste 

väljatöötamisel 

Mees (n=188) 18% 35% 3% 

Naine (n=111) 22% 32% 4% 

Vene keeleruum (n=271) 21% 37% 4% 

Eestlased (n=28) 14% 4% - 

HIV-iga elanud 0-1 

aastat (n=20) 

25% 25% 5% 

1-4 aastat (n=82) 15% 30% 4% 

5-9 aastat (n=127) 20% 34% 2% 

10-14 aastat (n=69) 25% 42% 6% 

HARIDUS 

Ametlik haridus puudub 

(n=17) 

18% 36%  

Algkool (n=99) 13% 30% 2% 
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Keskkool (n=110) 21% 26% 5% 

Tehniline kolledž 

/ülikool (n=72) 

28% 53% 4% 

PIIRKOND 

Tallinn (n=110) 16% 16% 2% 

Tartu (n=39) 22% 28% 7% 

Narva (n=100) 15% 64% 1% 

Kohtla-Järve (n=50) 26% 16% 8% 

SISSETULEKURÜHM* 

Madal (n=102) 17% 33% 3% 

Keskmine (n=100) 19% 37% 4% 

Kõrge (n=91%) 22% 33% 3% 

KOKKU 20% 34% 2% 

* Vaata arvutamise metoodikat lk. 35 

Tüüpiliselt (teistest enam) on vabatahtlike programmides osalenud naised; need, kellel on  pikem 

HIV-staaž; need, kes on kõrgema haridusega ja narvakad.  

KÜSIMUS 9: „Kas tunnete, et võite kuidagi mõjutada otsuste vastuvõtmist allpool toodud 

valdkondades?   

Valida või mitu valdkonda, kuid 81% arvas, et nad ei saa mõjutada ühtegi valdkonda.   

 

Joonis 35. Otsuste vastuvõtmise mõjutamine, n=300 
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KÜSIMUS 10: „Mida soovitate stigmatisatsiooni ja diskrimineerimise vastu võitlemisele 

suunatud organisatsioonile?“ 

Vastajatele selgitati enne, et on mitmeid organisatsioone, kelle tegevus on suunatud 

stigmatisatsiooni ja diskrimineerimise vastu võitlemisele. Kui selline organisatsioon küsiks, mida 

nende organisatsioonis on kõige enam vaja teha, et välja juurida stigmatiseerimist ja 

diskrimineerimist, mida nad soovitaks. Valida sai ühe variandi.   

 

Joonis 36. Tegevused, mis oleksid kõige efektiivsemad stigmatisatsiooni ja diskrimineerimise 

vastu võitlemisele suunatud organisatsioonile, n=299 

*enimhüljatud ühiskonnagrupid – mehed, kellel on sugulisi kontakte meestega, injektsiooniliste 

narkootikumide tarbijad, seksuaalteenuste osutajad 

 

OSA 3a – HIV-testimine ja diagnoos 

 

KÜSIMUS 1: „Miks läbisite HIV-uuringu?“ 

Lubatud oli nimetada üks või mitu varianti.  
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Joonis 37. HIV-uuringu läbimise põhjused, n=300 

Esialgu oli variandi  „muu“ all 34% vastustest (92 respondenti). Neid lahtiseid vastuseid 

analüüsides tuli ilmsiks vastuste korduvus, seega oli võimalik neile leida ühine nimetaja ja luua 

lisaks küsimustikus sisalduvatele etteantud vastusevariantidele lisakoode.  

Selliseks lisakoodiks oli „vanglas võeti HIV-test, see on vanglas kohustuslik“, mille all on 22% 

vastustest. Arvestades kinnipeetavate suurt arvu küsitlusvalimis (n=151) on selline kodeering 

igati põhjendatud. 151 kinnipeetavast 69-l tehti test vanglas, seega 44%-l kinnipeetaval avastati 

HIV vanglas.  

Teiseks lisakoodiks oli „meditsiiniasutuses teiste uuringute käigus“, 7%. Valik vabasid 

vastuseid, mis selle koodi alla pandi:  

Ettevalmistus kunstlikuks viljastamiseks  

Sattusin maksaga nakkushaiglasse, võeti HIV analüüs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Olin doonor 

Sünnitusel    

Arstid suunasid seoses kopsupõletikuga, andsin analüüsid ja sain teada HIV-st    

Kahtlus entsefaliidile, võeti analüüsid tehti kindlaks positiivne HIV-staatus     

Mul oli üledoos ja niikaua kui olin teadvuseta tehti mulle HIV test    
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Järelejäänud vastused kodeeriti variandi „muu“ alla:   

Kui astusin metadooni programmi, mult võeti HIV analüüs  

Kasutasin varem narkootikume, sellepärast tegin testi (nõustusin tegema)  

Minu pereliikmed sundisid mind analüüsi tegema (mina läksin kodunt ära)       

Otsus läbida HIV-uuring 

KÜSIMUS 2:“Kas teie otsus läbida HIV test oli iseseisev?“ 

 

Joonis 38. HIV-testi läbiviimise vabatahtlikkus või sund selleks 

Ligi kaks kolmandikku (63%) kõikidest vastajatest läbis testi vabatahtlikult, võttes otsuse vastu 

iseseisvalt.  

Naised võtsid iseseisvalt otsuse vastu rohkem kui mehed. Kõrgema haridusega vastajate hulgas 

on vabatahtlikult uuringu läbinute osakaal märksa madalam ja sellest hiljem teadasaanute 

osakaal märksa kõrgem.  

Mida kauem on respondent HIV-iga elanud, seda vähem on ta otsuse võtnud vastu iseseisvalt. 

Nende hulgas aga, kellele on HIV-iga elamine värske või suhteliselt värske kogemus, on rohkem 

neid, kes HIV-testi läbisid vabatahtlikult. Kas siit võib järeldada, et viimaste aastate jooksul on 

suurenenud teadlikkus ja testimisele minnakse vabatahtlikult?   
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Nõustamine HIV-testimise vältel  

 

KÜSIMUS 3:“Kas saite konsultatsiooni HIV-uuringute ajal?“ 

 

Joonis 39. HIV-uuring ja konsultatsioonid 

Kolmandikku (32%) vastajatest konsulteeriti nii enne kui ka pärast uuringut, kuid kolmandikku 

(34%) ei konsulteeritud ei enne ega pärast uuringut. Kolmandik (32%) sai aga konsultatsiooni 

ainult pärast uuringut.  

Võib oletada, et neid, kellel on värskem HIV-iga elamise kogemus (vähem aastaid) on rohkem 

konsulteeritud nii enne kui ka pärast uuringut. Varem seda aga ei tehtud.  

0-1 aastat HIV-iga elanute 70%-ne konsultatsioon enne ja pärast uuringut näitab küll head 

tulemust, kuid arvestatagu asjaoluga, et neid oli küsitlusvalimis vaid 20, seega esindab üks 

vastaja 5%.  

Neid aga, kellel puudub ametlik haridus on valimis 17. Sellepärast ei saa ei sellel joonisel ega ka 

eelneval joonisel kajastatud tulemuste põhjal teha järeldusi, et neid, kellel puudub ametlik 

haridus,  koheldakse kuidagi teisiti 
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OSA 3b – Konfidentsiaalsus ja informatsiooni avalikustamine 

 

KÜSIMUS 1:“Näidake iga allpoolloetletud inimese või inimeste grupi puhul, kuidas nad said 

teada Teie HIV-positiivse staatusest kuid nad on sellest teadlikud.  

 

Joonis 40. HIV-positiivse staatusest teadasaamine, n=300 

Tulemused on joonisele esitatud pingereana vastavalt sellele, kuidas vastajad ise oma staatusest 

ühele või teisele isikule, isikurühmale või institutsioonile teatasid.  

Näeme, et kõige enam informeeriti ise tervishoiusüsteemitöötajaid, seejärel teisi HIV-

positiivseid inimesi, abikaasat või elukaaslast  ja teisi täiskasvanud pereliikmeid.  

Infot varjatakse kõige enam oma laste, sõprade või naabrite, tööandjate ning juhtide ja kolleegide 

eest. Veerand (25%) ei ole avalikustanud oma staatust sotsiaaltöötajatele ja teistele 

konsultantidele. 21%-l juhtudel ei tea staatusest täiskasvanud pereliikmed.  
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HIV-positiivse staatusest ilma respondendi nõusolekuta on kõige enam teada saanud sõbrad või 

naabrid (9%), tervishoiusüsteemi töötajad (7%) ja täiskasvanud pereliikmed (7%).  

KÜSIMUS 2a:  „Kui sageli on teised HIV-positiivsed inimesed või HIV-positiivsete inimeste 

grupp/võrgustik avaldanud Teile survet teatada oma HIV-positiivse staatusest?“ 

KÜSIMUS 2b: „Kui sageli on teised inimesed, kes ei ole HIV-positiivsed (näiteks pereliikmed, 

sotsiaaltöötajad, valitsusväliste organisatsioonide kaastöötajad) õhutanud Teid teatama oma 

HIV-positiivse staatusest?“ 

 

Joonis 41. Surve/sunni avaldamine HIV-positiivse staatuse avaldamiseks, n=200 

Survestamine on HIV-positiivsete endi poolt üsna sarnane nendega, kes ei ole HIV-positiivsed, 

mitte kordagi pole seda teinud 82% HIV-positiivsetest ja 77% nendest HIV-positiivse 

suhtlusringkonda kuuluvatest, kellel endal HIV-i pole.  

KÜSIMUS 3: „Kas tervishoiutöötajad (näiteks arst, medõde, konsultant, laborant) on rääkinud 

teistele inimestele Teie HIV-positiivse staatusest ilma Teie nõusolekuta?“ 

 

Joonis 42. HIV-positiivse staatuse avaldamine meditsiinipersonalipoolt ilma respondendi 

nõusolekuta, n=294 
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Seda, et meditsiinipersonal on avalikustanud nende staatuse luba küsimata, arvavad 23% 

meestest ja 21% naistest. 22% alghariduse, 19% keskhariduse ja 29% kõrgema haridusega HIV-

positiivset.  

24% vene kogukonda kuuluvatest, kuid vaid 4% eestlastest. 25% süstivatest narkomaanidest ja 

23% kinnipeetavatest. 

KÜSIMUS 4:“Kuivõrd konfidentsiaalseks hindate Teie HIV-positiivse staatust puudutavat 

meditsiinilist dokumentatsiooni?“ 

 

Joonis 43. Meditsiinilise dokumentatsiooni konfidentsiaalsus, n=293 

Vaid veerand arvab, et neid puudutav meditsiiniline dokumentatsioon on täiesti konfidentsiaalne. 

Ligi pooled (46%) ei tea, ei ole kindlad. Kolmandik aga arvab kindlalt, et neid puudutav ei ole 

konfidentsiaalne.  

 

HIV-positiivse staatuse avastamine – suhtlusvõrgustiku reaktsioonid 

 

KÜSIMUS 5: „Kuidas kirjeldaksite allpool loetletud inimeste reaktsiooni (üldiselt), kui nad said 

teada Teie HIV-positiivse staatusest? 

Kõige variatiivsemad on reaktsioonid (joonis 44) abikaasade/elukaaslaste poolt ulatudes 

diskrimineerimisest (tugev + märgatav kokku 8%) kuni toetuseni (märgatav + tugev kokku 

31%). Suhtumist ei muutnud 37% abikaasadest/elukaaslastest.  

Pereliikmete poolt täheldati diskrimineerimist 12%-l, toetust 37%-l juhtudest. Suhtumist ei 

muutnud 26% täiskasvanud pereliikmetest.  

Tervishoiusüsteemi töötajate poolt on samuti märgata mitmesugust suhtumist. Kui ligi pooled 

(47%) oma suhtumist ei muutnud ja 21% suhtumine oli toetav või väga toetav, siis 20% 

reaktsioonid olid diskrimineerivad.  

41% sõpradest ja naabritest ja  41% teistest HIV-positiivsetest inimestest ei muutnud oma 

suhtumist.  
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Tugevale diskrimineerimisele allutamine oli pigem marginaalne, kuid siiski olemas – 3% 

abikaasadest ja elukaaslastest, 2% täiskasvanud pereliikmetest, 2% meditsiinisüsteemi 

töötajatest, 1% sõpradest ja naabritest, 1% sotsiaaltöötajatest või konsultantidest, 1% süstivatest 

narkomaanidest partneritest, 1% riigiametnikest ja 1% massiteabevahenditest.  

Tugevat toetust avaldas tüüpiliselt 6-10% HIV-positiivse suhtlusvõrgustikust. 11% abikaasadest 

ja elukaaslastest, 10% täiskasvanud pereliikmetest, 9% teistest HIV-positiivsetest inimestest. 6% 

kolleegidest, tööandjatest/juhtidest, õpetajatest, riigiametnikest, massiteabevahenditest.  

Meditsiinipersonalist avaldas tugevat toetust 5%.   

 

 

Joonis 44. Suhtlusvõrgustiku reaktsioonid peale seda,  kui saadi teada respondentide HIV-

positiivse staatusest, n=296 
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KÜSIMUS 6: „Kas Teid aitas Teie HIV-positiivse staatuse avastamine?“ 

Tabel 32. HIV-positiivse staatuse avastamine – suhtumise profiilid 

Taustakirjeldus Aitas Ei aidanud Ei ole 

avaldanud, see 

pole teada 

Mees (n=188) 50% 415 8% 

Naine (n=111) 52% 24% 23% 

KUULUB HIV positiivsete võrgustikku 

(n=59) 

60% 27% 14% 

Ei kuulu HIV-positiivsete võrgustikku 

(n=240) 

50% 37% 14% 

Vene keeleruum (n=271) 50% 36% 15% 

Eestlased (n=28) 69% 24% 7% 

HIV-iga elanud 0-1 aastat (n=20) 45% 35% 20% 

1-4 aastat (n=82) 37% 40% 22% 

5-9 aastat (n=127) 62% 28% 9% 

10-14 aastat (n=69) 48% 41% 12% 

HARIDUS    

Ametlik haridus puudub (n=17) 35% 24% 41% 

Algkool (n=99) 50% 36% 14% 

Keskkool (n=110) 57% 31% 12% 

Tehniline kolledž /ülikool (n=72) 46% 43% 11% 

PIIRKOND    

Tallinn (n=110) 75% 22% 3% 

Tartu (n=39) 53% 38% 10% 

Narva (n=100) 41% 52% 7% 

Kohtla-Järve (n=50) 18% 26% 56% 

SISSETULEKURÜHM*    

Madal (n=102) 42% 30% 28% 

Keskmine (n=100) 52% 41% 8% 

Kõrge (n=91) 58% 37% 4% 

RISKIRÜHM     

Gei või lesbi (n=15)  40% 20% 20% 
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Seksuaalteenuse osutaja (n=16) 75% 25%  

Süstivad narkomaanid (n=232) 51% 35% 14% 

Kinnipeetavad (n=151) 54% 36% 10% 

KOKKU (n=300) 51% 35% 14% 

* Vaata arvutamise metoodikat lk. 35 

Naiste hulgas on rohkem neid, kelle HIV-staatus pole avalikuks tulnud.  

62% nendest, kes on elanud HIV-iga 5-9 aastat arvasid, et nende staatuse avalikustamine on neid 

aidanud. Samal arvamusel on 60% HIV-positiivsete võrgustiku liikmetest ja 75% Tallinna 

respondentidest.   

43% kõrgema haridusega HIV-positiivsetest arvab, et staatuse avalikuks tulemine ei ole neid 

aidanud. Sama arvavad 52% Narva respondentidest.  

Piirkondlikult on staatust mitteavalikustanuid kõige rohkem Kohtla-Järve respondentide hulgas 

(56%) 

Sissetulekute tõustes leitakse, et staatuse avalikustamine on aidanud ja vähemaks jääb neid, kes 

oma staatuse on hoidnud enda teada.  

 

OSA 3c – Ravi 

 

KÜSIMUS 1: „Kuidas kirjeldaksite tervikuna hetkel oma tervislikku olukorda“?  

 „Suurepäraseks“ hindavad oma tervislikku seisundit üksikud, „väga heaks“ väike osa. 

Hinnangut „hea“ näeb teistest rohkem nii mõnegi taustrühma puhul, kuid kuna tegemist on 

taustrühma väikese arvuga, siis ei ole tulemused võrreldavad suurte taustrühmade hinnangutega.  

Mida kauem on HIV-iga elatud, seda rohkem kohtab hinnangut „halb“.  Kõrgema haridusega 

vastajate hulgas on märksa vähem hinnangut „halb“.  

Kokkuvõtteks tuleb aga öelda, et suuri erisusi ühe või teise rühma tervislikus seisundis ei 

tähelda.  

Tabel 33. Hinnangute profiilid oma tervislikule seisundile 

Taustakirjeldus Suurepärane Väga hea Hea Pole halb Halb 

Mees (n=188) 3% 5% 28% 43% 21% 

Naine (n=111) - 5% 24% 52% 18% 

VANUS      

15-19 aastat (n=2) - - 50% 50% - 

20-24 aastat (n=40) - 12% 35% 43% 10% 

25-29 aastat (n=119) 2% 6% 24% 47% 22% 

30-39 aastat (n=121) 3% 3% 27% 46% 19% 
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40-49 aastat (n=16) - - 25% 56% 19% 

50 ja rohkem (n=2) - - - 50% 50% 

HIV-iga ELAMISE AEG      

HIV-iga elanud 0-1 aastat 

(n=20) 

- 25% 50% 25% - 

1-4 aastat (n=82) 1% 5% 39% 44% 12% 

5-9 aastat (n=127) 1% 5% 20% 51% 24% 

10-14 aastat (n=69) 6% 2% 19% 48% 26% 

HARIDUS      

Ametlik haridus puudub 

(n=17) 

6% 12% 29% 41% 12% 

Algkool (n=99) 2% 3% 25% 52% 18% 

Keskkool (n=110) 3% 5% 28% 43% 21% 

Tehniline kolledž /ülikool 

(n=72) 

- 7% 26% 47% 20% 

PIIRKOND      

Tallinn (n=110) 2% 5% 30% 43% 21% 

Tartu (n=39) 3% 8% 48% 35% 8% 

Narva (n=100) 1% 5% 25% 48% 21% 

Kohtla-Järve (n=50) 4% 6% 6% 62% 22% 

SISSETULEKURÜHM*      

Madal (n=102) 3% 5% 12% 54% 21% 

Keskmine (n=100) 1% 3% 32% 45% 20% 

Kõrge (n=91) 2% 8% 32% 43% 15% 

RISKIRÜHM       

Gei või lesbi (n=15)  - 7% 47% 33% 13% 

Seksuaalteenuse osutaja 

(n=16) 

- 13% 43% 44% - 

Süstivad narkomaanid 

(n=232) 

2% 4% 23% 49% 21% 

Kinnipeetavad (n=151) 4% 4% 25% 46% 21% 

KOKKU (n=300) 2% 5% 27% 47% 20% 

* Vaata arvutamise metoodikat lk. 35 
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KÜSIMUS 2a: „Kas saate hetkel antiretroviirusravi?“ 

KÜSIMUS 2b. „Kas Teil on juurdepääs  antiretroviirusravile, isegi kui Te hetkel seda ei saa?“ 

KÜSIMUS 3a: „ Kas Te tarvitate hetkel mis tahes preparaate või saate ravi oportunistlike 

infektsioonide vastu?“ 

KÜSIMUS 3b: Kas Teil on juurdepääs oportunistlike infektsioonide vastastele preparaatidele, 

isegi kui Te hetkel neid ei tarvita?“ 

KÜSIMUS 4: Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud konstruktiivset arutelu 

meditsiinitöötajatega HIV-i ravivõimalustest?“ 

KÜSIMUS 5:“ Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud konstruktiivset arutelu teistes 

küsimustes, mis puudutavad näiteks Teie seksuaalset ja reproduktiivset tervist, seksuaalsuhteid, 

emotsionaalset heaolu, narkootikumide tarbimist jne?“         

 Joonis 45. näitab, et 59% saab antiretroviirusravi. 94% saab seda endale võimaldada (st. 

kättesaadav tasuta või saab seda endale võimaldada.  

Preparaate tarvitab hetkel või saab ravi oportunistlike infektsioonide vastu 12%;  64% saab seda 

endale vajadusel võimaldada 14% aga mitte.  

66% on viimasel 12 kuu jooksul meditsiinitöötajatega konstruktiivselt arutanud HIV-i 

ravivõimaluste üle. 40% on arutanud (konstruktiivselt) muudel teemadel. 

 

 

                                                                                     

Joonis 45. Ravi ja ravivõimalused viimase 12 kuu jooksul, n=300 
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* juurdepääs – ravi või preparaadid on kättesaadavad ja tasuta või ollakse suutelised seda endale 

võimaldama 

* muud küsimused - seksuaalne ja reproduktiivne tervis, seksuaalsuhted, emotsionaalne heaolu, 

narkootikumide tarbimine  jne 

 

OSA 3d – Laste sündimine 

 

KÜSIMUS 1a: „Kas Teil on lapsi?“ 

KÜSIMUS 1b: Kui vastasite „Jah“, siis kas keegi neist on HIV-positiivne? 

Lapsi on 136-l vastajal (45%). Kolme vastaja laps on HIV-positiivne (2%).  

 

Joonis 46. Laste olemasolu taustrühmade lõikes 

* HIV-iga elanud – taustrühmad 0-1 aastat ja 15 ja rohkem aastat on jooniselt välja jäetud, sest 

need moonutaks tänu väikesele arvule tulemuse esitamist.  
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KÜSIMUS 2: „Kas olete hetkest, kui Teil tuvastati HIV-positiivse staatus, konsulteerinud oma 

reproduktiivsete võimaluste teemal?“ 

 

Joonis 47. Konsulteerimine oma reproduktiivsete võimaluste teemal 

Üle poole naistest ja ligi kaks viiendikku meestest on konsulteerinud reproduktiivsete võimaluste 

kohta.  

KÜSIMUS 3:  „Kas pärast Teie HIV-positiivse staatuse tuvastamist on mõni tervishoiutöötaja 

soovitanud Teil lapsi mitte saada?“ 

 

Joonis 48. Meditsiinitöötaja soovitused mitte lapsi saada 

Lapsi on soovitatud mitte saada kümnendikule meestest ja ligi kolmandikule naistest.  

KÜSIMUS 4: Kas pärast Teie HIV-positiivse staatuse tuvastamist on mõni tervishoiutöötaja 

sundinud Teid läbima sterilisatsiooni?“ 
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Joonis 49. Sundimine sterilisatsioonile 

Üldse on andmetest leida kokku 10 sellist juhust (3%). Sterilisatsiooni läbimiseks on sunnitud 

4% süstivaid narkomaane ja 3% praegust kinnipeetavat.  

 

KÜSIMUS 5: „Kas antiretroviirusravi saamise võimalus sõltub Teie konkreetsetest 

kontratseptsiooni viisidest?“ 

2% vastas jaatavalt, 17% eitavalt. 31% ei tea vastust ning 50%-le ei olnud  selle küsimuse 

esitamine asjassekuuluv.  

Naistest vastas jaatavalt 3%, meestest 1%.  

 

Rasedus ja sünnitamine 

 

KÜSIMUS 6:“ Kas tervishoiutöötajad on viimase 12 kuu jooksul avaldanud Teile survet allpool 

loetletud teemadel Teie HIV-positiivse staatuse tõttu?   
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Joonis 50. Surve avaldamine meditsiinitöötajate poolt seose raseduse ja sünnitamisega,  naised 

(n=111) 

Küsimus ei sobi – ei olnud rase, ei sünnitanud, ei toitnud last rinnaga. Kas võime aga saadud 

andmetest järeldada, et 111-st naisvastajast olid viimase 12 kuu jooksul rasedad 48, kellest 3 

(3%) sunniti aborti tegema, kuid 45-t mitte, sest nad vastasid küsimusele eitavalt? 

Kas viimase 12 kuu jooksul sünnitas 41 naisvastajat, kellele sünnitamise meetod suruti peale 4-

le, teistele aga mitte, sest nad vastasid eitavalt?  

Sellepärast olgu selle teema järeldus sõnastatud järgnevalt – viimase 12 kuu jooksul survestasid 

tervishoiutöötajad  HIV-positiivse staatuse tõttu rasedust katkestama 3% naisrespondente. 

Sünnitamise meetodi suhtes avaldati survet 4%-le ja rinnapiimaga toitmise suhtes 2%-le.  

KÜSIMUS 7a: „Kas läbisite raseduse ajal antiretroviirusravi, et ära hoida HIV-i kandumist 

emalt lapsele?“ 

Küsimusele vastas 84 naist – need, kellel on raseduse (ja sünnituse) kogemus. 

 

Joonis 51. Rasedusaegne antiretroviiruse ravi läbimine, n=84 
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KÜSIMUS 7b:“ Kui vastasite „Jah“, siis kas Teile anti ka infot tervisliku raseduse ja emaduse 

kohta, takistamaks HIV-i kandumist emalt lapsele?“ 

71%-le anti infot tervisliku raseduse ja emaduse kohta, et takistada HIV-i kandumist emalt 

lapsele.  

 

Osa 3 Lisa -  Barjäärid 

 

Lisaks põhiankeetidele lisandusid hiljem täiendavalt täidetud küsitluslehed, millest oli 

töötluskõlbulikke (võimaldasid identifitseerimist põhiankeediga) 87. Sellepärast on järgmised 

protsendid arvutatud valimilt suurusega  n=87, mitte n=300 

Lisaankeedi mõte oli teada saada, kui kaua võttis aega HIV- testile minekust kaalumisest 

otsuseni, milliseid hirme ja barjääre tunti, kui kaua võttis aega otsuse teadasaamisest ravile 

minek ja kui sellega viivitati, siis millisel põhjusel.  

56% lisaankeediga intervjueeritutest on mehed, 43% naised.  

HIV-iga on elanud 1-4 aastat 31%, 5-9 aastat 36% ja 10-14 aastat 28%. Vähema ja rohkema 

HIV-i kogemusega on esindatud üksikud vastajad.  

 

Kaalumisest testile mineku otsuseni 

 

KÜSIMUS L1: „Kui kaua võttis aega HIV testile minek  -  kaalumisest otsuseni?“ 

 

 

Joonis 52. HIV-i testile minek kaalumisest otsuseni, n=89 
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KÜSIMUS „L2 Kas kartus, et testi positiivne tulemus võib šokeerida teie lähedasi, pani teid 

testile minekuga viivitama?“ 

Jaatavalt vastas 60%, eitavalt 40%. Alljärgnev maatriks näitab seost hirmu ja testile mineku 

vahel. 

Tabel 34. Testile minekuga viivitamine ja kartus positiivse tulemuse korral  lähikondlasi 

šokeerida 

 Vastajate arv n = Jah, kartis Ei kartnud 

Kuni 3 kuud 35 25% 75% 

4-6 kuud 15 73% 27% 

7-12 kuud 10 60% 40% 

1-2 aastat 18 95% 5% 

2-5 aastat 9 100%  

KOKKU 87 60% 40% 

 

 

Näeme seost kartuse ja testile minekuga viivituse vahel. 25% kartis, kuid läks testile kuni kolme 

kuu jooksul. Nendest, kes läksid testima 4-6 kuu jooksul tundsid hirmu 73%; nendest, kes läksid 

testile 7-12 kuu jooksul 60%.  

Nende hulgas, kes viivitasid testiga üle aasta, tundsid hirmu kõik, üks erand välja arvatud.  

Järelikult on stigmatiseerimine teguriks, mis mõjutab HIV-testile minekuga viivitamist.  

KÜSIMUS L3 2:“ Kas teid hirmutas, et nii võib juhtuda,  kui test osutub positiivseks?“ 
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Joonis 53. Hirmud, mida tunti HIV-positiivseks osutumise ees, n=87 

Joonisel on kujutatud valikutena ka need võimalikud hirmud, mida struktureeritud ankeet 

sisaldas, kuid, mida ükski intervjueeritav ei valinud. Järelikult ei tundnud 87 intervjueeritavat 

hirmu otsese füüsilise vägivalla ees, mida võiks tema HIV-positiivseks osutumise korral 

kasutada tema partner, perekond või kogukond.  

 

Positiivse tulemuse saamisest ravile minekuni 

 

KÜSIMUS „L4 Kui kaua te ootasite pärast positiivse tulemuse saamist enne kui pöördusite 

ravile?“ 
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Joonis 54. Positiivse tulemuse saamine ja ravile minek, n=87 

Kaks viiendikku (41%) pöördusid ravile üsna ruttu, kuni kolme kuu jooksul. Veerand (26%) aga 

kuni aasta jooksul. Kolmandikul aga võis ravile mineku aeg kesta aastast kuni väga mitmete 

aastateni. 1% ei ole siiani ravile pöördunud.  

 

KÜSIMUS L: “Juhul, kui te viivitasite ravile pöördumisega, siis miks?“ 

 

Vastasid kõik 87 respondenti, järelikult tundsid kõik, kaasa arvatud ka need, kes ravile pöördusid 

üsna kiiresti, et vajasid järelemõtlemisaega.  

40% ei olnud valmis teadmiseks, et neil on HIV-positiivse staatus. 31% kartis, et teda võivad 

tuttavad ravil näha.  

Kardeti, et meditsiinipersonal avalikustab nende staatuse (20%), samuti seda, et neid võidakse 

(eelneva kogemuse põhjal) kohelda meedikute poolt halvasti.  

Seega, viivituse põhjused olid respondendis sees (hirm, häbi). Seda, et respondent ei oleks 

saanud ravile pöörduda, sest oli kinnipeetav, ta ei oleks saanud endale ravi võimaldada või ta ei 

oleks teadnud, kuskohast ravi saada, ei esinenud (87 respondendi vastuste põhjal) mitte ühtegi 

korda.  
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Joonis 55. Ravile minekuga viivitamise põhjused, n=87 

 

Osa 3E Probleemid ja ülesanded 

 

Käesolev osa analüüsib vastajate vabas vormis antud vastuseid (esitati mitte struktureeritud 

küsimused).  
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Kuigi enamik vastajaid ütles, et probleeme pole, osutavad osade vastajate kommentaarid siiski 

sellele, et kitsaskohti on valusaltki tajutud.  

1. Uuring ja diagnoos 

Seda, et järjekorrad on arsti vastuvõtule saamiseks väga pikad, mainib 31 vastajat. Järgnevat 

infopuudust (ei konsulteerita) kurdab 16 vastajat. Arstide halba suhtumist nimetab 7 patsienti 

Seega, probleemid algavad arsti vastuvõtule saamisest ja jätkuvad infopuudusega:  

1. Arsti juurde ei pääseta, sest on pikad järjekorrad (kuude viisi) või peab visiidi eest tasuma:  

 Kolm kuud ootasin arsti vastuvõtule numbrit! 

 Kui järjekord mööda lasta, peab ootama veel pool aastat 

 Arsti ebakompetentsus; pikad järjekorrad nakkushaiguste arsti vastuvõtule 

 Väga kaua peab ootama järjekorda. Kui numbrike mööda lasta, siis jälle oodata pool 

aastat 

2. Kui diagnoos on teada saadud, jäädakse toetuseta ja teadmatusse, mis edasi saab. Vajataks 

informatsiooni, kuidas edasi elada ja kuidas ravida, vajataks psühholoogi konsultatsiooni: 

 Mulle ei antud mingit informatsiooni (isegi kui pandi diagnoos) 

 Arstid ei konsulteeri, vähe informatsiooni, tasuline visiit  

 Diagnoos ja uuringud toimusid ilma nõusolekuta ja üldse ei räägi kuidas peab sellega 

edasi elama 

 Võetakse verd, pannakse diagnoos ja mitte midagi ei seletata 

 Probleem selles, et ei anta peale testimist konsultatsioone 

 Ei anta piisavalt informatsiooni! Tahaks psühholoogi abi 

3. Kogetakse meditsiinipersonali halvustavat või lausa diskrimineerivat  suhtumist.  

 Ei saa arsti vastuvõtule (suured järjekorrad ja tasuline visiit). Ei osutata konsultatsiooni 

enne ja pärast testi. Üleolev arstide suhtumine 

 Mõnikord suhtuvad arstid väga halvasti 

 Pikad järjekorrad ja jõhkrad arstid 

 Ei saa arsti juurde, pikk järjekord, Osutavad vähest toetust peale seda kui inimene on 

teada saanud, et on HIV-positiivne 

 Ma ei saanud teada arstilt, kuidas saan hakkama oma haigusega, millist ravi võin saada 

ja väga vahe informatsiooni inimestest, kes elavad HIV-ga ja kuidas teised suhtuvad 

nendesse inimestesse. Väga palju diskrimineerimist ja loomalikku suhtumist 

 Peale seda kui mulle pandi HIV diagnoos, sundisid arstid mind rasedust katkestama, 

osutades psühholoogilist survet 

4. Edaspidi on ravi saada veelgi raskem, sest arstid ei soovi selliste patsientidega tegeleda 

 Spetsialistid ei soovi uurida (nt dermatoloog) kuna on HIV 

Kuidas soovitaks, et asi oleks korraldatud teisiti? Anonüümse analüüsi vastused peaks  teada 

saama kiiremini ning seejärel arsti juurde peaks pääsema kiiremini.  Verd ei tohiks võtta ilma 

patsiendi nõusolekuta, sellest peaks teavitatama:   
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 Vastuse anonüümsele testile peab saama kiiremini 

 Vere andmine HIV-le ilma patsiendi nõusolekuta 

 Oleks vaja eelnevat teavitust, et võetakse HIV-infektsiooni analüüsi 

Samas kohtab ka järgmiseid hoiakuid:  

 Testima peaks kohustuslikus korras 

 Uurida tuleks sunniviisiliselt 

Soovitaks, et oleks rohkem keskusi, kus võiks verd anda ja teha kiirteste. Soovitaks meedikute 

paremat suhtlemisoskust.  

Mõni vastaja näeb probleemina oma hirme või arvab, et polegi enam mõtet arsti juurde minna:   

 Veenid puuduvad ja lihtsalt kardan 

 Ei tahtnud anda analüüsi (kartsin diagnoosi teada saada) 

 Arvan enda puhul, et on mõttetu külastada arsti, kuna see haigus on ravimatu 

 

2. Infoleke ja andmete konfidentsiaalsus 

 

114 respondenti (38%) tajuvad suuremal või vähemal määral, et nende staatus ei ole anonüümne 

ja andmed nende kohta konfidentsiaalsed.  

 Konfidentsiaalsus pole garanteeritud. Ma helistasin arsti kabinetti, et teada saada 

analüüsi tulemus, doktor rääkis kõik ära (öeldes perekonnanime), aga sel ajal istus 

kabinetis minu naaber. Oli konflikt. 

 Ma olen tihti sellega kokku puutunud. Konfidentsiaalsus puudub. Niikaua kui istud 

järjekorras, on juba kõik sinuga selge. Kuuldavus kabinetist on üle terve koridori. Arstid 

räägivad staatusest. 

 Tervisekaarte vanglas võivad näha nii vanglatöötajad kui ka vahistatud 

 Minu vanematele teatati telefoni teel, ilma minu teadmata 

 Peale seda kui saadakse teada minu HIV-staatusest, muutub neil (ümbritsevatel) 

suhtumine minusse. 

Soovitaks, et nende HIV-positiivsusest teaks ainult nende raviarst, informatsiooni nende kohta 

kolmandatele osapooltele levitataks vaid nende nõusolekul.  

 Ei tahaks, et informatsioon leviks kabinetist kaugemale 

 Ei tahaks, et minu HIV-staatusest teaks terve polikliinik ja haigla 

 Elan väikeses linnas ja HIV-staatus avalikustatakse! 

Osa vastajaid nõuavad, et sellise infolekke eest tuleks meedik võtta vastutusele:  

 Arstid ei karda avalikustada HIV-staatust. Arstide vastutusele võtmine lähtuvalt 

seadusest 

 Arstid ei suhtu tõsiselt konfidentsiaalsusesse. Vastutuse suurendamine seaduslikult HIV 

patsiendi informatsiooni levikust 

 Arstid räägivad HIV-staatusest omavahel. Keelata arstidel üksteisele sellist infot 

edastada 

 Täiendada seaduste baasi ja karmistada karistusi HIV-staatuse infolekke eest 
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 Minu staatus avalikustati kõigile sugulastele. Kuid see ei ole karistatav aga mina 

kannatan selle all 

 Väga palju inimesi edastab informatsiooni minu staatuse kohta ilma nõusolekuta, vajalik 

seadus lausa kriminaalmenetluse alustamiseks. Tervisekaitses arst sisestab arvutisse sinu 

isikliku koodi, näiteks silmaarst -  temal pole vajalik teada minu staatusest.  

Seega, respondendid elavad hirmus, et nende staatusest saavad teada kolmandad osapooled, 

kellele see kas pole vajalik (ametnikud, teised meedikud, kes patsiendiga otseselt ei tegele) või 

kelle suhtumine võib muutuda, kui HIV-positiivse staatusest teada saadakse (naabrid, sugulased).  

Üks vastaja arvad, et HIV-positiivsed peaksid rohkem olema seisma oma õiguste eest.  

 

3. Antiretroviirusravi 

 

Arvatakse, et see on hea otsus immuunsuse hoidmiseks.  

Kurdetakse, et arsti juurde pääsemine, selleks, et ravi saada on pikk. Arstidele heidetakse ette 

ebakompetentsust ja tolerantsi puudumist. Visiiditasu tuleb aga maksta:  

 Võetakse raha arsti visiidi eest, selleks et saada ARV tablett 

 Antakse kõike järjest, harva kui valitakse vajalikud ravimid 

 Vähe arste, kaua peab ootama! Nõrk arstide kvalifikatsioon 

 Pikad järjekorrad spetsialisti juurde 

Vanglas on ravi problemaatiline, sest:  

 Unustatakse väljastada tablette või antakse hilinemisega 

 Vanglas puuduvad vitamiinid ja lisa toitumine. 

Selle ravi suhtes on mõningane vastuseis, sest see on elukestev, kardetakse kõrvalmõjusid või 

kurdetakse, kaasunud kõrvalmõjude üle (nõrkus, kõhulahtisus):  

 Rasedana probleemi ei näinud, iseendale ei taha, kuna see on eluaegne 

 Kui ei vaja, siis kasutada ei taha, sellepärast et see on eluaegne 

 Kardan kõrvalmõjusid 

 Ei meeldi, et eluaegne 

 Ei taha. Tunnen nõrkust organismis 

 Kardan alustada joomist (kuulsin palju negatiivset informatsiooni ARV teraapiast). 

Mulle tundub et, kui ei joo rohtusid, siis tähendab, et olen terve 

Respondendid arvavad, et ARV ravist on vähe informatsiooni  „HIV-positiivsetel inimestel 

puudub informatsioon ARV ravist“ ja seda alustatakse liiga hilja: „ (---)Eestis antakse väga hilja 

ARV, kui CD madalam 400, peaks varem andma“.  
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4. Laste sünd HIV-positiivsetel vanematel 

 

Paljudest vastustest jookseb läbi see, et nii HIV-positiivsed ise, meedikud ja laiem üldsus peaks 

olema rohkem informeeritud.  

Osa respondentidest arvab, et probleeme pole. Teine osa aga, et risk on, kui aga  jälgida 

meedikute ettekirjutusi ja olla piisavalt informeeritud, siis sünnivad HIV-positiivsete vanemate 

lapsed tervetena: 

 Lapsed sünnivad tervetena ka HIV-positiivsetel vanematel 

 Kui järgida kõiki meditsiinilisi ettekirjutisi ja kõiki ettevaatus abinõusid, siis võib 

 Risk loomulikult on, kuid see on väga väike protsent 

 Jah, vanemad HIV-ga peaksid saama lapsi 

 Kui õigeaegselt kasutada ravimeid, siis probleemi ei näe 

 Pole vastu, kui järgida kõiki abinõusid 

 Kui järgida kõiki ettevaatus abinõusid. Arstide kontroll 

 Võimalik, kuid ettevaatlikult (andes kõik analüüsid) 

 Tuleb järgida arsti ettekirjutusi 

 90%, et lapsed sünnivad tervetena 

 Tõenäosus on HIV-i edasi andmisel negatiivsele partnerile;  informeeritus mõlemale 

partnerile 

 Pole kindlust, et laps sünnib tervena. On vaja,  et arstid jälgiksid ema terve raseduse 

jooksul 

Veel mainitakse, et Eestis puudub sperma puhastamise võimalus.  

Mõned hoiakud on reproduktiivset  käitumist eitavad:  

 Negatiivne naine pole valmis sünnitama HIV-positiivselt 

 Mina otsustasin lapsi mitte saada! 

 HIV- positiivsetel ei tasu saada lapsi, kuna nendel lastel pole tulevikku 

 Neiud, kes ei ole haiged, ei soovi saada minuga lapsi 

Meedikud on kohelnud HIV-positiivseid viisil, mis on olnud patsientidele traumeeriv või on 

sellise käitumise põhjal tekkinud eelarvamuslikud hoiakud: 

 Eemaletõukav arstide käitumine ja pöördumine (günekoloogide) 

 Diskrimineerimine meditsiinipersonali poolt. Ülesanne: inimeste valgustamine õigetest 

teadmistest seoses HIV-ga 

 Vahest arstid keelduvad sünnitusi vastu võtma 

 Vahest arstid keelduvad HIV-positiivsetel sünnitusi vastu võtma 

 Halb suhtumine meditsiinitöötajate poolt 

 Annavad valet informatsiooni reproduktiivsetest võimalustest 
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 Sunniti tegema aborti minu tüdruksõbrale, kui raseduse analüüside käigus saadi teada 

positiivsest staatusest. Öeldi et ära isegi mõtle edaspidi saada lapsi ja on kahtlus, et 

tüdruksõbrale tekitati füüsiline trauma 

Vastajad möönavad oma hirme:  

 Jah, minul oli kartus lapse pärast, et ta võib haigestuda 

 Vaatamata isiklikule hirmule, et laps tuleb haige. Ei usalda arste 

 Probleemid sisemise hirmuga 
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KOKKUVÕTE 

 

Uuring Eesti HIV-positiivsete inimeste stigmatsiooninäitaja teemal on esimene  Eestis tehtud 

teemakohane uuring, mis on läbi viidud ja vormistatud HIV-positiivsete inimeste endi poolt. 

63% vastajatest on mehed ja 37% naised, 80% küsitletute vanus jäi vahemikku 25-39 eluaastat. 

77% küsitletutest on süstivaid narkomaanid, pooled vastajatest on endised või praegused 

kinnipeetavad, mis on vastavuses reaalse HIV-olukorraga riigis. 

Kasutatud  metoodika ja uuritavate isikute valim lubavad teha üldistusi kõigi Eestis elavate HIV-

positiivsete inimeste käitumismallide kohta. 

Uuringu tulemused näitavad, et Eesti HIV-positiivsete inimeste diskrimineerimine ja 

stigmatiseerimine on endiselt ülimalt kaalukas probleem. 

HIV-positiivsete rohke stigmatiseerimise tõttu tuleb neil oma staatust perekonna, sõprade, 

meedikute ja töökaaslaste eest varjata. HIV-positiivsed eelistavad käitumisstrateegiaid, kus ei ole 

tarvis oma staatust avalikustada.  

HIV-positiivsete narkosõltlaste ja endiste kinnipeetavate stigmatsioon ja diskrimineerimine pole 

tihtilugu põhjustatud vaid nende HIV-staatusest, vaid ka riskigrupi eripärast. 

Stigma on esiteks sotsiaalselt konstrueeritud ilming ja teiseks kogevad inimesed stigma 

negatiivseid tundemärke isegi oma HIV-positiivset staatust avalikustamata. See avaldub teistest 

inimestest kiirguvas negatiivses emotsionaal-psühholoogilises mõjus (kuulujutud, suusõnalised 

solvangud, halvustavad ütlemised jne), mis soodustab suurel määral HIV-positiivsete inimeste 

sisemise stigma kujunemist. See kujundab paljuski tundeid, mida kogevad HIViga elavad 

inimesed oma staatusest tingitult (häbi, hirm, ühiskonnast isoleeritus jne), mis aitab kaasa HIV-

positiivsete väga tugeva sisemise stigma kujunemisele. 

Võib oletada, et üks sisemise stigma kujunemist mõjutav faktor on see, et mõned HIViga elavad 

inimesed kujundasid oma suhtumise AIDSi juba enne oma HIV-staatuse teadasaamist ja seetõttu 

võivad negatiivsed tunded ja üleelamised olla esile kutsutud nii teiste inimeste tegudest, kui ka 

varem kujunenud ja nüüd ka endale suunatud suhtumisest HIV-positiivsetesse inimestesse. 

Eriti valuliselt tajuvad oma positiivset HIV-staatust naised. Heitlike meeleolude levimine on nii 

psühholoogiline kui sotsiaalse karakteriga probleem.  

HIV-positiivsus on enamuse uuritute üleelamiste ja negatiivsete tundmuste põhjustaja. Sisemine 

stigma võib mõjutada HIV-positiivse inimese psühholoogilist seisundit rohkemgi, kui väljaspoolt 

tulenev sildistamine. Meestel ja naistel on diagnoosist tulenevad emotsionaalsed aistingud 

erinevad: naised kogevad eneseaustuse vähenemist, haigestumisest tingitud häbi ja süütunnet 

rohkem. Ärevusttekitav on suitsiidimõtetega HIV-positiivsete inimeste hulk. Sisemine stigma ja 

psühhoemotsionaalsed üleelamised toovad HIV-positiivsele kaasa muutusi käitumises, eluviisis 

ja suhtlemises. Inimesed teevad oma elus kardinaalseid muudatusi, lülitades end välja 

ühiskonnaelust. Sel moel mõjutab HIViga elavate inimeste emotsionaalne seisund oluliselt nende 

igapäevaelu. 



 

93 
 

Säärases olukorras tuleks jõupingutused suunata sellele, et HIViga elavad inimesed saaksid üle 

sisemisest stigmast ja tunneksid end täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena. 

HIV-iga elavate inimeste vajadus sotsiaalse ja psühholoogilise toe järele on suur eriti alguses, 

kui saadakse teada oma HIV-staatusest. Kriisinõustamine peab olema kättesaadav kõikjal, kus 

tehakse HIV-teste. 

HIV-positiivsed inimesed ei ole tihtilugu teadlikud oma õigustest ja võimalustest. 41% on 

kuulnud HIV/ AIDS-iga võitlemise toetajate deklaratsioonist, mis kaitseb HIV-positiivsete 

inimeste õigusi. Sellega on tutvunud (lugenud, arutlenud) 23%. 38% on kuulnud võrdse 

kohtlemise seadusest, mis kaitseb HIV-positiivsete inimeste õigusi Eestis. Vaatamata sellele ligi 

kolmveerand küsitletutest omab infot organisatsioonide või gruppide kohta, kelle poole võib 

pöörduda abi saamiseks stigmatiseerimise või diskrimineerimise korral. HIV-positiivsete 

võrgustikku nimetas 85% respondentidest. 

Emotsionaalne pingutus, stress ja hirmud mõjutavad oluliselt HIV-positiivsete inimeste 

psühholoogilist tervist ja heaolu. Emotsionaalne toetus põhineb empaatial ehk teise inimese 

tundemaailma tunnetamisel, mida iseloomustavad armastus, usaldus ja hoolivus. Väga oluline on 

mitte ainult lähedaste emotsionaalne, vaid ka arsti ja teiste „võrdsete“ inimeste infopõhine toetus. 

Selle asemel, et rääkida stigmaprobleemist ja diskrimineerimisest üldistavalt, on vaja 

keskenduda stigmatiseerimise, diskrimineerimise ja hooldust mõjutavate tegurite kõige 

kriitilisemate ja negatiivsemate tagajärgede vähendamisele. Ümber tuleb hinnata 

ühiskonnapoolse stigmatiseerimise vähendamisele suunatud meetmed ja tegevused. Oluline on 

keskendada tähelepanu põhiprobleemile – HIViga elavate inimeste stigmatiseerimise ja 

diskrimineerimise võimaluste kärpimisele, st konfidentsiaalsuse kindlustamisele. 

HIViga elavad inimesed jagunevad nendeks, kel on kokkupuude narkootikumide tarvitamisega ja 

nendeks, kel selline kokkupuude puudub, aga ka erineva seksuaalorientatsiooniga inimeste 

gruppideks. Ühes on nende alarühmade esindajate vajadused sarnased –vajadus psühholoogiline 

abi järele ja sisemise stigma tagajärgede vähendamine. 

HIV-positiivsete inimeste kogukonna tasandil tasub luua rühmi, mis vastavad HIV-positiivsete 

inimeste vajadustele. "Võrdsete" inimeste eneseabigrupid, kuhu võivad kuluda ka nende 

pereliikmed, saavad pakkuda väga tõhusat psühhosotsiaalset toetust. 
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