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Eesti HIV-positiivsete kogukonna viiruskoormus —
Вирусная нагрузка сообщества ЛЖВ Эстонии —
Viral load of the Estonian PLWH commun ity —

Anno 2017, Eestimaa
Avaldatud Eestis 2018. aastal.
Ilmub kord kvartalis.
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04-06. april, 2018
Projekti „Tervishoidu saab
osta, kui olemas on eelarve“
projekti „Tervishoidu saab osta, kui olemas
on eelarve“ raames korraldas Ida-Euroopa ja
Kesk-Aasia HIV-positiivsete ühendus ECUO
kolme riigi — Armeenia, Eesti ja Kõrgõzstani —
konsortsiumide esindajatele kolmepäevase
regionaalse koolituse teemal „Eelarvehuvide
uudiskiri

kaitse ja dialoog valitsustega HIVi-vastase
võitluse valdkonnas: kuidas hõlmata keskustellu inimõiguste kontseptsioon ja tagada sootundlikkus?“
„Loodame, et see sündmus kujuneb 2018.
aasta eredaimaks, tähendusrikkaimaks ning
Armeenia, Eesti ja Kõrgõzstani võtmetähtsate kogukondade arendamise seisukohast
kõige kasulikumaks,“ kommenteeris ECUO
programmide koordinaator Andrei Agafonov.
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„Armeenia Vabariigi HIVi/
AIDSi, tuberkuloosi ja
malaariaga võitlemise
riikliku komitee kogukonna,
õiguste
ja
sooküsimuste
töörühma, kohaliku UNAIDSi haruorganisatsiooni ja
Armeenia
Tervish o i u m i n i s te e r i u m i
esindajad jäid meie osalemisega koolitusel rahule.“
Koolituskursus toimus 4.–6. juunil
Armeenias Jerevanis. Koolituse eesmärgiks
oli
tutvustada
osalejatele
peamiseid
inimõiguste-põhiseid
lähenemisi
ning
sookontseptsiooni rakendamist eelarvehuvide
kaitses ja suhtluses valitsustega HIVi leviku
programmilise tõkestamise teemadel.

– Arutelu häbimärgistamise
ja diskrimineerimise mõiste üle HIV-epideemia,
UNAIDSi strateegia
„90-90-90“
ning
AIDSi, tuberkuloosi
ja malaariaga võitlemise globaalse
sihtasutuse Global
Fund
kogukonna,
õiguste ja sooküsimuste (ingl Community,
Rights and Gender; CRG)
töörühma tegevuse kontekstis.
– Huvide kaitse põhimõtete ning HIVpositiivsete ja peamiste riskirühmade olukorra parendamiseks mõeldud tehnoloogiate
riikide valitsuste tasandil parema mõistmise
edendamine.

Koolituse
peamised
eesmärgid
tuvastati järgmiste vektorite kaudu.

– Sootundliku eelarve koostamise aluspõhimõtete tutvustamine HIVi-vastase võitlusega seonduvate inimõiguste kontekstis.

– Mõistete nagu „inimõigused ja -vabadused“, „sugu“ ning „häbimärgistamine ja
diskrimineerimine“ lahtimõtestamine ning
nende olulisuse ja rakenduskõlbulikkuse
analüüsimine HIViga võitlemise vallas,
eriti
HIV-positiivsetele
ja
peamistele
riskirühmadele suunatud teenuste osutamise
kontekstis.

Koolitusprogrammi olid hõlmatud teemad
nagu inimõigused ja -vabadused, õigused
ja vabadused huvide kaitse kontekstis,
häbimärgistamine
ja
HIV,
globaalse
sihtasutuse Global Fund kogukonna, õiguste
ja sooküsimuste (CRG) põhimõtted, ning
suhtluspotentsiaali arendamine regionaalse
teabeplatvormi Minus Virus võimaluste toel.

uudiskiri

uudiskiri

19. april, 2018
Eestis suureneb HIVi-vastase
võitluse rahastus 1,5 miljoni
euro võrra aastas
Alates järgmisest aastast eraldab Eesti
riik igal aastal HIVi/AIDSi ennetamiseks
ja uimastitega seonduvate kahjude
vähendamiseks 1,5 miljonit eurot rohkem kui varasematel aastatel.
Sotsiaalministeeriumi osutusel saavutati
vastav kokkulepe eelarvestrateegia teemalistel aruteludel, mis lõppesid möödunud
reedel.
Pressiteates sedastatakse, et täiendav
rahastus aitab märkimisväärselt parendada
mitmete teenuste, s.h HIVi kiirtestimise
teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. IdaVirumaal hakatakse pakkuma uut HIVraviteenust (integreeritud retroviirusvastast
ja opioidasendusravi), samuti parendatakse
patsientidele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste kättesaadavust.
Ministeerium rõhutas, et Eestis hukkub
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uimastite tõttu rohkem inimesi kui
liiklusõnnetustes ja tulekahjudes kokku, ning
et HIV-epideemia on juba ammu väljunud
uimastitarvitajate kitsast ringkonnast ja levib inimeste seas, kes pole kunagi
uimastitega kokku puutunud.
HIVi/AIDSi vähendamise riiklik tegevuskava
näeb ette HIV-nakkuste hulga rohkem kui
kahekordse kahandamise aastaks 2025.
Selleks eraldatav rahastus on aasta aastalt
kasvanud. 2016. aastal eraldati vastavatele
teenustele täiendavad 600 000 eurot,
2017. aastal veel 500 000 eurot.
Tänu täiendavale rahastusele on paranenud HIV-positiivsetele inimestele ja
uimastitarvitajatele
suunatud
kahjude
vähendamise ja ravi teenuste kättesaadavus: pakutakse integreeritud retroviirusvastast ja opioidasendusravi ning
laiendatakse statsionaarse sõltuvusravi ja
HIV-positiivsete juhtumikorraldusteenuse
pakkumise võimalusi.
Mullu tõsteti rahastust HIVi/AIDSi ravimite
hankimiseks 10 miljonilt 15 miljonile eurole,
mis tagab ravimite võimaldamise kõigile
nakatunuile.
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20. mai, 2018
Eestis peeti AIDSi surnud
inimeste mälestuspäeva

Mai kolmandal pühapäeval, rahvusvahelisel AIDSiohvrite mälestuspäeval korraldasid Eesti aktivistid riigi eri
piirkondades sarja avalikke üritusi.

„AIDSiohvrite mälestuspäeva on Eestis
tähistatud juba alates 1993. aastast,“

selgitas Eesti HIV-positiivsete võrgustiku
EHPV juhataja Latšin Alijev. „Sel päeval
austame meie hulgast lahkunute mälestust
ja pakume elavatele võimalust mõtiskleda
tõiga üle, et AIDSi-epideemia võib puudutada igaüht meist.“
Sündmused algasid varmaskondade etteastetega kl 12.00 Tallinnas, Narvas, Jõhvis
ja Tartus.
„Kõigil osalejatel on võimalus end pildistada
kolmes keeles teemaviidetega „HIVpositiivsus pole häbiasi!“ ning väljendada
toetust HIV-positiivsetele ja selle haiguse
uudiskiri
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tõttu lahkunute perekondadele ja lähedastele, kandes AIDSi-vastasele võitlusele
pühendumust
sümboliseerivat
punast
linti,“ rääkis Latšin Alijev. „See näitab
solidaarsust
HIV-positiivsete
inimestega, kutsub kogukondi üles astuma vastu
epideemia levikule ja aitab loodetavasti
levitada tõdemust, et HIV ei küsi ei piiridest,
soost ega ka vanusest.“
Linnaväljakutele moodustati küünaldest
punased tolerantsuslindi-kujutised; taevasse kerkisid AIDSiohvrite hingi sümboliseerivad valged õhupallid. Ürituste korraldamist
Eestis toetasid Euraasia meeste tervise
koalitsioon ECOM, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia
HIV-positiivsete ühendus ECUO ja Euraasia
kahjude vähendamise võrgustik EHRA.
Meenutagem, et Eesti on Euroopa AIDSisuremuse järjestuses teisel ja HIV-nakkuse
leviku tempos esimesel kohal. Epideemia
on kõige ägedam Tallinnas ja Kirde-Eestis,
kus ravi saab kõige väiksem hulk HIVpositiivsetest inimestest — umbes kümme
protsenti.
„HIVi/AIDSi tuleks käsitleda haigusena,
mitte pidada surmaotsuseks, kuna Eestis
on retroviirusvastane ravi kättesaadav,“
rõhutas Latšin Alijev. „Epideemia peatamine nõuab investeeringuid. Kui riigijuhid
ja ametnikud räägivad AIDSist avatult ja
ausalt; kui me mõistame selle haiguse mõju
suurust meie eludele; kui iga mees ja naine
saab aru, et nakkusohu kahandamiseks
miinimumini tuleb tal muuta iseenda käitumist; kui tasuta kondoomid on kättesaadavad kõigile, kes neid vajavad; kui
iga Eestimaa kodanik on teinud HIV-testi
uudiskiri

ja teab oma haigusstaatust; kui riigis on
rakendatud kõik meetmed retroviirusvastase ravi kättesaadavuse parendamiseks HIVpositiivsetele inimestele — siis saame öelda:
„Meil on olukord kontrolli all nii, nagu näeb
ette HIVi riiklik tegevuskava aastani 2025!“
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25. mai, 2018
Eesti HIV-positiivsete Võrgustik pakkus Tallinna 10.
rahvusvahelisel lillefestivalil tasuta HIV-testimist ja esitles
väljapanekut „HIV-positiivsus pole häbiasi!“
25. mail Tallinna südalinnas avatud festival
kestab 24. augustini. Tänavu olid festivali
juhtmotiivideks kaks Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaga seotud teemat — „Õnnesoov
lillede keeles“ ja „Ajaloo peegeldus aias“.
Eesti HIV-positiivsete Võrgustik juhib

oma lillelise väljapanekuga taas üldsuse
tähelepanu meie riigis HIVi/AIDSi-epideemiaga seotud põletavatele murekohtadele.
„Kahtlemata on vähene kaetus raviga
ja madal ravisoostumus Eestis HIVi/
AIDSi valdkonnas peamised probleemid.
uudiskiri
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arstidega võrdväärsetel alustel, mis suurendaks märkimisväärselt haiguse tuvastamise
määra.“
„Teate, on väga tähendusrikas, et me tõime
festivali avamisele pika ajalooga telgi, mis
on meiega koos n-ö HIV-testimist pakkunud
juba alates 2009. aastast,“ lisas Latšin
Alijev. „See telk on pikka aega olnud
töökohaks sotsiaal- ja tervishoiutöötajatele
ning meie organisatsiooni vabatahtlikele.“

9992 HIV-diagnoosiga inimesest saab
ravi vaid kolmandik,“ kõneles Eesti HIVpositiivsete Võrgustiku juhatuse esimees
ning Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIVpositiivsete ühenduse ECUO esindaja Eestis
Latšin Alijev. „Festivali avamisel jätkasime kampaaniat „HIV-positiivsus pole
häbiasi!“, et juhtida meie ühiskonna tähelepanu jõulisemalt HIVi/AIDSiga seonduvatele probleemidele ja HIV-testimise
vajadusele. Meie peamiseks ülesandeks
on olnud minevikus ja jääb tulevikus
kogukonnapõhine võitlus kiirtestimise nimel
ning õiguse eest pakkuda testimisteenust
uudiskiri

Väljapanekute ettevalmistamisel ja festivali
avamisel osales hulgaliselt reakodanikke,
riigi esindajaid ja ajakirjanikke. „Ühe meediakanali reporterid oli pärast meie etteaste
nägemist väga üllatunud, et HIVi teemat Eesti
100. sünnipäevale pühendatud lillefestivalil
nii jõuliselt esile tõstetakse — seda hoolimata
olemasolevatest reaalsetest probleemidest ja
varem läbi viidud hulgast üritustest,“ märkis
Latšin Alijev. „Meie hulgas on inimesi, kes ei
tea enda HIV-staatust ja ei tea, kuidas sellest
rääkida. See näitab, et HIVi/AIDSi-epideemia
ohjeldamiseks on meil vaja teha veel palju
teavitus-, sotsiaal- ja huvide kaitse alast
tööd. Kuid täna võime kindlalt väita — „HIVpositiivsus pole häbiasi!“
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30.–31. mai, 2018
2018. aasta
30. ja 31. mail
toimus Narvasrahvusvaheline
HIVi/AIDSiteemaline seminar
Eesti, Ukraina ja Vene
Föderatsiooni
arstide osalusel
2017. aasta detsembris kiitis Eesti valitsus
heaks Sotsiaalministeeriumi ja Tervise
Arengu Instituudi koostatud tegevuskava HIViga võitlemiseks aastani 2025.

Tegevuskava eesmärgiks on HIV-epideemia
peatamine ja uute viirusnakkuse juhtumite
hulga rohkem kui kahekordne vähendamine.
Kava peamisteks tegevussuundadeks on
testimine, ravi, ennetus ja seire.
Kogu maailmas elab HIV-nakkusega rohkem
kui 40 miljonit inimest. Viirus mõjutab mitte
ainult üksikisikute, vaid ka riigi ja kogu
ühiskonna tervist. HIVi levikust johtuvad
probleemid puudutavad ühel või teisel moel
meid kõiki.
Tervise Arengu Instituudi osutusel on
Eesti juba mitu aastat olnud üks kiirema
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HIV-levimusega riike Euroopas. Kui Euroopas
on nakatumus 100 000 elaniku kohta
keskmiselt kuus uut nakatumisjuhtumit aastas, siis Eestis on sama näitaja 25 juhtumit.
Ainuüksi 2018. aasta 1. jaanuarist 2. märtsini
diagnoositi HIV-nakkus Eestis 32 inimesel —
32 uuel viiruskandjal.
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Ida-Virumaal üldiselt ja ka Narvas, kus seminari peeti, on HIVi/AIDSi-probleem eriti pakiline. Seega jagasid spetsialistid oma kogemusi ja tutvustasid uusi meetodeid nende
haigustega võitlemiseks Narva Linda kliinikus,
mis on juba aastaid piirkonnas pakkunud
edukalt testimis-, ravi- ja nõustamisteenuseid.
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22. juuni, 2018
Hoolimata suvisest puhkuste ajast
kogunesid kolme organisatsiooni
aktivistid Tallinnas kogukondade üldkoosolekule, et arutada lähituleviku
tegevuskava ja teha kokkuvõtteid
möödunud perioodi kohta.

Konsortsiumi kolme liikmesorganisatsiooni
juhid andsid üldkoosolekul aru 2018. aasta
teises kvartalis tehtud töö kohta. Ehkki
kõik organisatsioonid täidavad endale
võetud ülesandeid kavakohaselt, juhiti
tähelepanu ka tõrvatilgale meepotis.
Täheldati, et liikmesorganisatsioonide
internetiressursse, mille käikulaskmine
tähtaegade väikesest venimisest hoolimata
aset leidis, ei arendata, mis on nüüdisajal
uudiskiri
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vastuvõetamatu. Seetõttu võeti vastu otsus
pöörata erilist tähelepanu veebilehtede
võimalikult peatsele väljaarendamisele ja
neisse elu sissepuhumisele.

Koosolekul arutati ka projektiavalduse kirjutamist 2019. aastal Robert Carri sihtasutusele
esitamiseks ning kaaluti koostöövõimalusi
Eesti LGBT Ühingu ja transsooliste kogukonnaga.

27. juuni, 2018
2018. aasta 27. juunil toimus Narvas Eesti
HIV-positiivsete Võrgustiku kogemusnõustajatele koolituskursus
„Motiveeriva nõustamise alused“.
Kursusel käsitleti nii kogemusnõustamise
kui ka motiveeriva nõustamise teemasid.
Kursusel osalejad arutasid nii tähtsamaid
kui ka teisejärgulisemaid nõustamisteenuse
pakkumisega seonduvaid üksikasju.

Pealeselle arutati nõustaja peamiseid
käitumisjuhiseid ja viidi läbi praktiline
konsultatsioon koos vigade üksikasjalise
analüüsiga. Koolitust toetas Tervise
Arengu Instituut (TAI).
uudiskiri
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4.–6. aprillil

17. mail

osalesid VEK LGBT
esindajad Robert Carri
sihtasutuse toetatud
projekti „Tervishoidu saab
osta, kui olemas on eelarve“
raames Armeenias Jerevanis
toimunud koolituskursusel
„Inimõiguste rakendamine
HIViga/AIDSiga seotud
huvide kaitses: inimõiguste
ja sooküsimustega
arvestava eelarve
koostamine“.

korraldati rahvusvahelise homofoobia- ja transfoobiavastase
päeva raames meediakampaania.

Koolituse korraldas rahvusvaheline heategevuslik organisatsioon — Ida-Euroopa ja
Kesk-Aasia HIV-positiivsete ühing ECUO.
uudiskiri

Kampaania korras valmistati kaks videoklippi;
üks neist on pigem informatiivne, teine
sisaldab sotsiaalset eksperimenti Narva
linna elanike seas. Mõlemad videod laaditi
VEK LGBT Facebooki-lehele ja klippide autori
YouTube’i-kanalisse. Mõlemat videot on kuu
jooksul vaadatud 2205 korda. Videost on
näha, kui kõrge on diskrimineerimise määr
Ida-Virumaa elanikkonna seas. See pärsib
oluliselt nõustamis- ja tervishoiuteenuste
poole pöördumist, nagu ka oma HIV-staatuse
ja sugulise sättumuse avalikustamist, ning
alandab seeläbi elukvaliteeti.
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20. mail kogunes Eesti HIVist
mõjutatud kogukondade konsortsium mälestama AIDSi tõttu
surnud inimesi.
Sündmuse päeval läitsid osavõtjad Narva
Issanda Ülestõusmise peakiriku juurde
2012. aastal AIDSi surnute mäles/
tuseks
istutatud
puude
läheduses mälestusküünlad.

Samuti moodustati Narva keskväljakule linna
nime tähistava skulptuuri juurde küünaldest
sallivuslint.
Aktsiooni käigus toimus varmaskonna
etteaste Freddy Mercury muusika saatel. Osalejad, kellel olid seljas särgid
loosungiga „HIV-positiivsus pole häbiasi!“,
selgitasid
möödujatele
mälestuspäeva
tähendust
ja
pakkusid
kandmiseks
sallivuslinte.
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31. maist 1. juunini
osales organisatsioon Gruusias
Tbilisis toimunud Ida-Euroopa
ja Kesk-Aasia MSM-ide ja
transsooliste inimeste
2. regionaalsel konsultatsioonil
„Uued väljakutsed ja lähenemised võitluses HIVepideemiaga Ida-Euroopa ja
Kesk-Aasia MSM-ide ja
transsooliste seas“.
Sündmuse korraldas Ida-Euroopa ja KeskAasia HIV-positiivsete ühendus ECUO.
Regionaalse
konsultatsiooni
eesmärk
uudiskiri

on tugevdada regionaalset võitlust HIVepideemiaga Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia
riikide MSM-ide ja transsooliste seas.
2. regionaalse konsultatsiooni raames
arutati teemasid nagu kvaliteetsete HIViga
seotud teenuste kättesaadavus MSMidele ja transsoolistele, juriidilise keskkonna
mõju HIV-epideemia levikule Ida-Euroopa
ja Kesk-Aasia MSM-ide seas, uuenduslikud
meetodid töös MSM-ide ja transsoolistega,
transsoolised ja HIV-epideemia Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis, kogukonna
osalemine otsuste langetamise protsessides
ja mõju epideemiale, ning teenuste rahastamise jätkusuutlikkus.
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LUNEST
Teises kvartalis jätkas MTÜ LUNEST nii
kavandatud kui ka olude muutumise tõttu
kohandatud tegevusi.
Aprill oli suhteliselt sündmustevaene. Toimus
kogukonna korraline koosolek; igal nädalal
pidasid piirkondade esindajad telefoni teel
koordinatsioonikoosolekuid — kõik sujus
plaanipäraselt.

LUNESTi aktivistid osalesid Tervise Arengu
Instituudi ja MTÜ Convictus korraldatud
koristustalgutel, mille käigus korjati Maardu
tänavatelt mahavisatud süstlaid.
Hoolimata sellest, kas linn tänu aktsioonile
tegelikult
puhtamaks
sai,
soovisime
oma
osalusega
demonstreerida,
et
uimastitarvitajad võivad olla kogukonnale
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kasulikud, ehkki paljud võivad öelda, et me
lihtsalt koristasime ja selles polnud midagi
ebatavalist. Sellega võib nõustuda, ent me
soovime siiski olla ühiskonna täieõiguslikud
liikmed — see on meie eesmärk ja me jääme
sellele truuks.
Mais käivitasime projekti „LUNEST + INFO“,
mida ühing viib ellu Tervise Arengu Instituudi
toel. Üks selle projekti eesmärkidest on
koguda ja analüüsida teavet olukorra kohta
Eesti uimastiringkondades; töösse on
kaasatud kogukonnaliikmetest aktivistid,
kes koguvad infot isiklike tutvuste ja
uudiskiri

tänavakontaktide kaudu. Projekti raames
kavandati ja viidi ellu mitu kohtumist
asendusraviprogrammide klientidega. Need,
kes käisid „LUNEST-i päeval“ Jõhvis ja
Narvas, said end kurssi viia ühingu tegevuse,
missiooni ja tulevikuplaanidega ning kuulata
Irina Kerni esitlust „Uimastipoliitika
uimastitarvitaja silme läbi“. Tervise Arengu
Instituudi esindaja Svetlana Ovsjannikova rääkis instituudi tööst ja Eestis
toimivatest programmidest.
Kohtumised toimusid positiivses õhkkonnas;
osalejad kuulasid suure huviga, rääkisid meile
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oma probleemidest, viitasid kitsaskohtadele
ja väljendasid soove teemade osas, mida
järgmistel koosolekutel käsitleda võiks.
LUNEST on esitanud avalduse mobiilse
kahjude vähendamise üksuse teenuse
osutamises osalemiseks.
TAI-le esitati projektiavaldus koos meie
nägemusega teenusest ja töötati välja
mobiilse üksuse üksikasjaline marsruut IdaVirumaal — uimastisõltuvuse suhtes kõige
haavatavamas piirkonnas, kus teenust
esimesena osutama hakatakse.
LUNESTi esindaja Jelena Antonova
osales 27. maist 2. juunini õppereisil
Portugali — riiki, kus kahjude vähendamise
programmid on pikka aega toiminud ja
saavutanud väga kõrge taseme.
Töö asendusravi kliinilise protokolli
muutmise kallal käib edasi. See teema on
meie jaoks kõige olulisem, kuna teenust
kasutavate inimeste elukvaliteet sõltub otseselt protokollist. Koostasime ettepanekud protokolli muutmiseks ja
esitasime need TAIle analüüsimiseks ja
olemasoleva
protokolli
kohendamiseks.

11.–15. juunil reisis töörühm Sloveeniasse, kus psühhiaatri ja sõltuvuseksperdi
Andrej Kastelici juhendamisel tutvuti
Sloveenia kahjude vähendamise mudeliga
ja tehti tööd asendusravi protokolli muutmiseks.
Juunis käivitus ametlikult projekt SÜTIK.
TAI ja MTÜ-ga Convictus ühiselt ellu viidava
projektiga alustati Tallinnas ja Harjumaal.
LUNEST
koordineerib
seda
algatust
otseselt; meie meeskonnas töötavad
praegu kuus uimastitarvitajast liiget.
Projekti raames saavad uimastitega seotud
haldusõigusrikkumisi toime pannud inimesed
menetluse alustamise asemel valida
osalemise nende sotsiaalseid probleeme
lahendada aitavas programmis. Eesti
jaoks on see oluline samm uimastipoliitika
liberaliseerimise
ja
uimastitarvitajate
alternatiivsete meetmetega mõjutamise
poole.

Protokolliga töötamiseks
asutas Tervise ArenguInstituut
töörühma, millesse kuuluvad
psühhiaatrid,
psühholoogid, sotsiaal töötajad ja ühingu esindaja.
uudiskiri

uudiskiri

26. juunil võttis LUNEST osa rahvusvahelisest kampaaniast „Ei karistustele, jah lahendustele!“ (Support.
Don’t Punish.).
Aktsioonile eelnes palju ettevalmistavat
tööd: koostati loosungid, trükiti plakatid
ja T-särgid. 26. juunil kell 14 kogunesid
LU-NESTi aktivistid koos konsortsiumipartnerite, Tervise Arengu Instituudi ning
MTÜ-de Convictus ja Me aitame Sind
esindajatega Tallinnas Vabaduse väljakul, et
loosungite all meelt avaldada.
Tänavuse
naloksoon
uudiskiri

meeleavalduse teemaks oli
— opioidi-üledoosi blokeeriv

vastumürk, mida hoolimata sellest, et see
on Eestis olemas ja seda riikliku programmi
raames inimestele võimaldatakse, on
jätkuvalt keeruline hankida, ning inimesed
surevad, kuna neil pole juurdepääsu elu
päästvale ravimile! Avalikul koosolekul
osales umbes 50 inimest. Raadio 4 eetris
oli samal päeval naloksooniteemaline
reportaaž, milles kasutati lõike intervjuudest LUNESTi juhataja Jelena Antonova
ja TAI narkomaania ennetamise keskuse
juhataja Aljona Kurbatovaga, millele
järgnes tuline, vastuoluline keskustelu
teemal, kas uimastisõltlaseid üldse peaks
aitama.

uudiskiri

Lisaks käisid piketti käisid jäädvustamas
ja osalejaid intervjueerimas ajakirjanikud
uudisportaalist Sputnik, kus temaatiline
artikkel ilmus juba samal päeval.

arvutiprogrammide kasutamise oskuseid,
õpivad
informatsiooni
koguma
ja
süstematiseerima, osutavad abi ja osalevad
ürituste ettevalmistamises.

MTÜ LUNEST teeb aktiivset koostööd
Eesti Töötukassaga, kelle toetusel oleme
saanud
edendada
uimastitarvitajate
taasühiskonnastamise
algatust.
Tänu
Töötukassa rakendatud toetuste programmile sai LUNEST Tallinnas, Jõhvis ja
Narvas praktikale võtta mitu inimest.
Praktika vältel omandavad praktikandid

Pärast praktika lõppu saime kaks inimest
tööle võtta — samuti tänu Töötukassa
toetusele.

Koostas Sergei Sõsojev
2018. a 12. juulil

uudiskiri

Täname tähelepanu eest!

Tallinn 2018
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