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SEMINARIL RÄÄGIME

1. Dementsussündroomist

2. Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused ja 
teenused

3. Küsimused- vastused

Veebiseminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste 
sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekti 
„Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö  toetamine 
sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“ raames.



NORMAALNE VANANEMINE

• Aeglustunud mõtlemise ja mälust ammutamise võime.

• Vähenenud probleemilahendusoskused.

• Aeglustunud reaktsiooniaeg.

• Vähenenud tähelepanu ja kontsentratsioonivõime.

• Vähenenud õppimise maht ja õpikiirus.



KERGE KOGNITIIVNE HÄIRE

• Mäluhäireid on paljudel eakatel ning kerge kognitiivne häire ei 
pruugi alati olla seotud algava dementsusega.

• Kognitiivsete häirete varane märkamine ja täpsem 
diagnoosimine võimaldab tulemuslikumalt rakendada 
erinevaid sekkumisi.



DEMENTSUSSÜNDROOM

• Dementsus- on kroonilise või süveneva kuluga kognitiivseid 
(tunnetuslikke) võimeid kahjustav sündroom.

• Põhjus- peaaju haigus või kahjustus.

• Riskid- kõrge iga, pärilikkus, kõrgvererõhutõbi, ateroskleroos 
(arterite lubjastumine), sugu-naine, suitsetamine, stress, liigne 
rasvane toit, kaua kestnud depressioon.



DEMENTSUS

Dementsus          Alzheimer 

Alzheimer Dementsus



DEMENTSUS II

Dementsuse põhjuseid üle 50- räägime DEMENTSUSEGA

1. Pöördumatud

Vaskulaarne dementsus, frontotemporaalne, Lewi kehakeste, 
dementsus Parkinsoni tõvest...

2. Pöörduvad

Deliirium, depressioon, ajutrauma järgselt, kasvajad, 
mürgistused...





HAIGUSE KULG

1) Kaovad aegamisi vaimsed võimed, mälu halvenemine, 
kergekujulised meeleoluhäired. Väheneb spontaansus, 
ettevõtlikkus, õppimisvõime. 

2) Keerulisemad ülesanded, käivad juba üle jõu, kõne aeglustub, 
otsustusvõime langus.

3) Ei orienteeru ajas ja kohas, ei tunne ära lähedasi, liikumis ja 
tasakaaluhäired, ekslemine.

4) Isiksus täielikult muutunud, pidev järelevalve, vegetatsioon.



4 A (AAAA) 

• Amneesia- tähelepanuhäire ja mälu ebaloomulik halvenemine.

• Agnoosia- ei tunne asju, isikuid ja kohti, mida varem on hästi 
tuntud.

• Afaasia- kõnelemine ja arusaamine halvenenud.

• Apraksia ei ole enam võimeline 6 eesmärgipärast tegevust 
planeerima.



DIAGNOOSIMINE

• Perearst, neuroloog või psühhiaater paneb diagnoosi.

• NB! Diagnoosimine on oluline, et teaksid täpselt, millise 
dementsusega tegu on.



MINIMENTAL TEST (MMSE)



KELLA TEST



PILT AJUST



DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTE TOETAMINE

• Kuulamine

• Mõistmine

• Lahenduste leidmine

• Abi pakkumine

• Kodu kohandamine

• Kadumise ennetamine, riskide maandamine



Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK)

Informatiivselt teenustest ja 

tegevustest

Miret Tuur

29.07.2020



Sotsiaalministeerium finantseerib projekti

07.09.2018–12.12.2021

DKK arendajad

MTÜ Elu Dementsusega

SA EELK Tallinna Diakooniahaigla

SA Viljandi Haigla

Tartu Tervishoiu Kõrgkool



Strateegilised eesmärgid on järgmised:

1.Toimiva maakondliku koostöövõrgustiku loomine, spetsialistide 
koolitamine, kes nõustavad oma piirkonna elanikke, vajadusel küsivad 
ekspertnõu kompetentsikeskuselt ning osalevad dementsusega inimeste 
teenuste arendamises.

2.Hoolekandeasutusele dementsussõbraliku teenuse osutamise juhiste 
ja dementsussõbraliku märgi saamiseks kvalifitseerumisstandardi välja 
arendamine

3.Luua ja pakkuda ekspertnõustamisteenust ja koolitusi sobiliku 
keskkonna, teenuse sisu ja võimaluste osas tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekandesektorile

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/sotsiaalhoolekanne/

DKK-l sotsiaalhoolekande fookusvaldkond

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/sotsiaalhoolekanne/


Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

Dementsuse info- ja usaldusliin 644 6440 

Infoliin on avatud: 

E, T, N, R 12–16 ja 

K 16–20

Ajal, mil info- ja usaldusliin ei tööta, saata küsimused aadressile

info@eludementsusega.ee

Infoliinile ootame helistama ka spetsialiste! 

mailto:info@eludementsusega.ee


Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

Personaalne nõustamine

Ekspertnõustamisteenus

Teenuse saamiseks kirjuta info@eludementsusega.ee



Tugigrupid (koostöös MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikega)

2017: Pirita (Tallinn), Kuressaare, Tartu ja Võru 

2018: Keila, Nõmme (Tallinn), Mustamäe (Tallinn), Jõgeva, Paide, 
Haapsalu, Pärnu 

2019: Haabersti (Tallinn), Lasnamäe (Tallinn), Saue, Jõelähtme, 
Narva, Sillamäe, Rapla, Viljandi 

2020: Türi, Kohtla-Järve, Viru-Nigula (Kunda)

Maakondadest on hetkel katmata Põlva, Valga ja Hiiu mk.   

2020 on toimunud ka 7 virtuaalset tugigruppi. 

Tugigrupijuhtidele koolitused, nö tööriistakast, DKK tasub TG 
läbiviimise kulud (harilikult kohvilaud).

Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused



Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

Tugigrupid (koostöös MTÜ Elu Dementsusega)



Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

Tugigrupieelsed seminarid

Eesmärgiks tuua kokku piirkonna/kogukonna dementsusega inimeste 

lähedased, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektori töötajad.

2019 I PA 10 seminari (Saue, Haabersti, Jõgeva, Narva, Viljandi, Rapla, Kohtla-Järve, 

Kuressaare, Karksi, Võru)

2019 II PA 2 seminari (Sillamäe ja Jõelähtme)

2020 I PA 3 seminari (Kundas, Türil ja Kohtla-Järvel) 



Koolitused ja konverentsid

Tulemas: 

• 11.09.2020 „Päevahoiuteenus mäluhäiretega inimestele“ (teine koolituspäev 

oktoobris) https://eludementsusega.ee/sundmused/maluhairetega-eakate-paevahoiu-

koolitus/

• 17.09.2020 Viljandis koostöös Geriaatrite Seltsiga „Professionaalsuse, seaduslikkuse 

ja inimlikkuse haprad piirid“

• 23.09.2020 Laulasmaal (A. Pärdi Keskuses) „Kui midagi ei ole, siis teraapiad on“, 

https://eludementsusega.ee/sundmused/teraapiapaev-koolitus-kui-midagi-ei-ole-siis-

teraapiad-on/ võimalusega esmakordselt saada Dementsuse Sõbraks

• 12.11.2020 konverents Tallinnas (Filmimuuseumis), läbiv teema dementsusesõbralik 

hooldus, esinejad Hollandist, Rootsist, Soomest, Eestist. 

Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

https://eludementsusega.ee/sundmused/maluhairetega-eakate-paevahoiu-koolitus/
https://eludementsusega.ee/sundmused/maluhairetega-eakate-paevahoiu-koolitus/
https://eludementsusega.ee/sundmused/maluhairetega-eakate-paevahoiu-koolitus/
https://eludementsusega.ee/sundmused/teraapiapaev-koolitus-kui-midagi-ei-ole-siis-teraapiad-on/


Virtuaalsed videoloengud ja koolitused:

https://eludementsusega.ee/videod/

- Suhtlemistehnikad dementsusega inimesega (Janika Pael, 3 loengut kerge, mõõduka, 

raske ja sügava dementsusega inimesega suhtlemise jaoks). 

- Alzheimeri tõve ennetamine, sümptomid ja tablettravi (dr Ülla Linnamägi, 3 loengut). 

https://eludementsusega.ee/17-06-2020-veebiseminar-dementsus-ja-suhtlemine-

dementsusega-inimesega/

Esinejad Janika Pael ja Liis Niilo. Järelvaatamiseks salasõna saamiseks palun saatke kiri 

info@eludementsusega.ee 

Dementsuse Kompetentsikeskuse teenused

https://eludementsusega.ee/videod/
https://eludementsusega.ee/17-06-2020-veebiseminar-dementsus-ja-suhtlemine-dementsusega-inimesega/


Stažeerimiseks (hoolekandeasutustes, päevahoius jm) võimaluse loomine

https://eludementsusega.ee/dementsuse-

kompetentsikeskus/sotsiaalhoolekanne/stazeerimine/

Stažeerijaid teistest hoolekandeasutustest on valmis vastu võtma EELK Tallinna 

Diakooniahaigla, Koeru Hooldekeskus, Käru Südamekodu ja Tootsi hooldekodu

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/sotsiaalhoolekanne/stazeerimine/


Dementsusesõbraliku asutuse märgis (üldhooldust pakkuvatele asutustele)

https://eludementsusega.ee/dementsusesobraliku-asutuse-margis/

Kodulehel lahti kirjutatud märgise eesmärgid, saamise tingimused, taotlemise 
juhis ja töögrupp. 

Märgise taotlemise küsimustik koosneb neljast plokist: asutuse väärtused, 
füüsiline ja sotsiaalne keskkond, tegevused ja üritused asutuses ning 
personali pädevus ja professionaalsus.

Taotlemine avatakse augusti II pooles. 

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/dementsusesobraliku-asutuse-margis/


KOV teenuste kaardistus ja analüüs

https://eludementsusega.ee/lahedasele/kohaliku-omavalitsuse-tugi/kov-teenused/

• Analüüsi eesmärgiks on hinnata sotsiaalteenuste kättesaadavust dementsusega 

inimestele ja nende peredele. Analüüsiti kohalike omavalitsuste poolt 

osutatavaid teenuseid aprillikuu 2020 seisuga.

• Sobivateks ja analüüsis hõlmatud teenusteks on koduteenus, tugiisiku teenus, 

päevahoid, hooldaja määramine, üldhooldus ja sotsiaaltranspordi teenus. Samuti 

käsitletakse häirenupu teenust. Kuna kognitiivse võimekuse hoidmiseks on oluline 

sotsiaalne suhtlus ja aktiivsus, hõlmab analüüs ka eakate päevakeskusi, mis lisaks 

vaba aja tegevustele pakuvad lisateenuseid. Lisaks vajavad 

dementsussündroomiga inimesed kodu kohandamist, et kodune keskkond oleks 

turvaline ja ohutu.  

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/lahedasele/kohaliku-omavalitsuse-tugi/kov-teenused/


Keskkonna kohandamine

2018 Ekspertanalüüs füüsilise keskkonna kohandamiseks (MTÜ Elu Dementsusega) 

https://eludementsusega.ee/wp-
content/uploads/2019/07/Ekspertanalyys_fyysilise_keskkonna_kohandamiseks_EluD
ementsusega2018.pdf

2019 Innovaatilise eakate kodu kontseptsioon 
https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-
kohandamine/

Abivahendid 

2019 https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/07/Abivahendid-ja-
teraapiad_DKK_2019.pdf

2020 https://eludementsusega.ee/wp-
content/uploads/2020/07/DKK_soovituslik_nimekiri_abivahendid_raamatud_2020.pdf

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-kohandamine/
https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-kohandamine/
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/07/Ekspertanalyys_fyysilise_keskkonna_kohandamiseks_EluDementsusega2018.pdf
https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-kohandamine/
https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-kohandamine/
https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/keskkonna-kohandamine/
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/07/Abivahendid-ja-teraapiad_DKK_2019.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/07/Abivahendid-ja-teraapiad_DKK_2019.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2020/07/DKK_soovituslik_nimekiri_abivahendid_raamatud_2020.pdf


Kodulehel üldhooldusteenus:

https://eludementsusega.ee/teenused/hooldekodu/

• Sotsiaalministeeriumi nimekiri üldhooldusteenuse osutajatest

• Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele

Taotlejaid oli 39 ja 26 sai rahastuse

• Nõuanded hooldekodukoha valimiseks

Õendusabi

https://eludementsusega.ee/oendusabi/

Haigekassa lepingupartnerid (koduõendus, statsionaarne õendusabi ja õendusteenus 

üldhooldekodus):

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/oendusabi

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/teenused/hooldekodu/
https://eludementsusega.ee/oendusabi/
https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/oendusabi


TRÜKISED

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/trukised/

Ajakiri Elu Dementsusega nr 1

Kalender 2020

Raamat Ü. Linnamägi, M. Varik “Alzheimeri tõbi sinu lähedasel“

Voldikud:

Dementsusesõbralik keskkond

Dementsus

Teenused

Kerge kognitiivne häire

Tugigrupid dementsusega inimese lähedastele

Postkaart Tugigrupid Eestis

A3 dementsuse infoliini plakat ja dementsuse infoliini visiitkaardid (nimekaardi 
suuruses). 

Kõik trükised (v.a. ajakiri ja kalender) on ka venekeelsena.

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

https://eludementsusega.ee/dementsuse-kompetentsikeskus/trukised/
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2020/03/Elu_Dementsusega_ajakiri_1_2020.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2020/01/DKK_raamat_135x205mm_EE_TR.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2020/01/DKK_raamat_135x205mm_EE_TR.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2020/01/DKK_raamat_135x205mm_EE_TR.pdf


Koduleht www.eludementsusega.ee

FB: http://facebook.com/eludementsusega/

Uudiskiri 4 x aastas 

Soovitus: Alzheimer Europe konverents 20.-22.10.2020  

virtuaalne https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/30AEC-2020/Conference-

registrations

Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused

http://www.eludementsusega.ee/
http://facebook.com/eludementsusega/
https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/30AEC-2020/Conference-registrations


miret.tuur@eludementsusega.ee

Aitäh!

mailto:miret.tuur@eludementsusega.ee


KÜSIMUSED- VASTUSED

1. Kuidas ära tunda dementsuse algstaadiumit, soovitused lähedastele? 

2. Millised on dementsuse erineva astmega inimeste peamised murekohad ja 
vajadused? 

3. Kuidas dementsus mõjutab tööotsinguid ja tööelu?

4. Millised peaksid olema teenused, mis sobivad dementsusega inimestele?

5. Millistel üldhoolduseteenuse osutajatel on võimekus pakkuda kohti dementsuse 
diagnoosiga klientidele?

6. Kui palju pakub kohalik omavalitsus tuge dementsusega isiku perele? Mis 
teenuseid pakutakse antud valdkonnas?

7. Kuidas nõustada üksi elava dementsusega kliendi lähedasi, kes ei näe vajadust 
dementse toetamisel-abistamisel?

8. Kuidas erineb koduteenuse osutamine tavakliendi ja dementsusega kliendi vahel? 
Millised on head praktikad?

9. Kas osutakse Eestis psühhiaatrilise koduõenduse teenus? Kui jah, siis paluksin 
jagada teenuse osutajate kontaktid ja tingimused selle saamiseks.




