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Dementsuse ennetus, sümptomid, 
diagnoosimine ja ravi. 
Dementsusega inimese 
toimetuleku toetamine ja teenused

Hanna-Stiina Heinmets

Tegevusterapeut

Vananemine ja dementsus ei ole 
sünonüümid

•Dementsus areneb välja mõne haiguse 
tagajärjel mis mõjutab aju.

•Mälu halvenemine on vananemisega kaasnev 
loomulik protsess, 1% mälust kaob aastaga

•Dementsusega on tegemist siis, kui mäluhäired 
on nii rasked, et segavad igapäevaelu.

2



2/16/22

2

Dementsusega võivad kaasneda:

-Hirmud ja ärevus, 

-desorienteeritus ajas ja kohas. 
- ekslemine-soov leida turvalist, tuttavat tunnet, mida ta 

mõistab.

-süüdistab lähedasi varguses
-luulud

-lukustamine, asjade peitmine

- unustamine
- meeleolu kõikumised

-Inimene hakkab  ennast kordama, raske on ennast väljendada,

-ei leia oma asju, paneb tarbeesemed valesse kohta. 

-väsib kiiresti ja muutub aeglaseks oma tegevustes

- võib esineda agressiivsushoogusid,

- võimetu planeerima ja lõpule viima eesmärgipärast ja varem 

osatud tegevust
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Sügava dementsusega inimesed võivad:
- õhtul aktiviseeruda ja liikuda, häälitseda, kraapida, klopsida

- öösel ringi liikuda, tegutseda, asju kappidest välja tõsta jne

- öösiti tegutsetakse kas enda riiete ja mähkmetega 

- süüakse kõike mida kätte saadakse, täiskõhu tunnet ei tunta

- topitakse riideid selga

-võetakse riideid ära

- ekseldakse ringi

-jne jne

Dementsusega inimesed on öelnud: „Kas 
keegi ütleks mulle, kes ma olen?“
„Kus ma pean olema?“
„Need inimesed minu ümber on mulle võõrad“ 
„Ma ei jää mitte ühelgi tingimusel siia magama!
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Dementsusega inimene tajub ennast 
noorena

Dementsuse põhjused:
-degeneratiivsed häired (Alzheimeri tõbi (AT), Picki tõbi, Huntingtoni
tõbi, Parkinsoni tõbi ja difuusne Lewy kehakeste haigus, sclerosis
multiplex) ; 
- südame veresoonkonna haigused
- insult  ja ajutrauma, 
-ainevahetuslikud häired ja defitsiidisündroomid
infektsioonid (süüfilis, viirused- ja entsefaliidid, mitmesuguse 
põhjusega krooniline meningiit,HIV infektsioon jne) 
-süsteemsed häired (nt. lupus erythematosus)
toksiinid ja ravimid (raskemetallid, psühhoaktiivsed ning ravimid);
-ajukasvajad; 
-psühhiaatrilised häired (depressioon) 
10 % haigustest on ravitavad!
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Ennetus
Kõige tähtsam dementsuse ennetuses on 
tervislik ja aktiivne elustiil!!!
Hoolitse oma:

- südame eest- liigu- toitu tervislikult- suhtle- vähenda stressi 

ehk võta asju rõõmsamalt ja keskendu positiivsusele
- Tegele loovate tegevustega- aiandus, loomad, tantsimine, 

laulmine, kunst, ehitus, remont, reisimine jne

Neuronid millede vahel sünapsid (info 
jagamine) on hääirunud
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• 100 miljardit neuronit 
ajus = tähti Linnutee 
galaktikas tähti

• Neuronite vahel 100 
trillionit kontaktpunkti

Neuronid edastavad elektriimpulsse

H. Kariis (2019) / 
Created with 

Biorender.com

Alzheimeri tõves

Kahjustunud neuronid ei saa impulsse edastada Mälu 
häired

H. Kariis (2019) / Created with 
Biorender.com
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Terve neuron

Alzaimeriga 
elava
inimese aju

Terve 
inimese aju Amüloid β valk

Kahjustunud neuron

Aβ valk voltub valesti

Aβ kleepub kokku

Aβ naast

Aβ blokeerib 
neuronite 
vahelise 
suhtluse

Liigne Aβ koristatakse

H. Kariis (2019) / Created 
with Biorender.com

Terv
e 

aju
Terve 
inimese aju

Terve ajuTau valk stabiliseerib neuroni struktuuri 

Terve aju

Terve ajuTerve neuron

Terve 
aju

Alzaimerit 
põdeva 
inimese aju

Terve 
aju

Tau valk kleepub 
kokku 

Terve 
aju

Terve ajuTerve aju

Neurofibrillaar 
kämp

Neuroni struktuur destabiliseeritud
Kahjustunud neuron

Impulsside 
edastamine 
neuronite vahel 
häiritud

Normaalne 
Kommunika
t-sioon ajus

H. Kariis (2019) / Created with Biorender.com
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2) Otsmikusagar
• Liikumine

• Keelekasutus 
• Otsustusvõime

• Loogiline mõtlemine

4) Kiirusagar
• Paranoia, hallutsinatsioonid
• Liigutuste kooskõlastamine,
• temperatuuri, 
• valu tajumine

Kuklasagar
• Nägemine

1) Hipokampus 
(Oimusagar)
• Lühiajaline mälu
• Ruumis 
orienteeriumine

3) Amügdala (Oimusagar)
• Emotsioonide ja 

agressiooni kontroll 

H. Kariis (2019) / Created 
with Biorender.com



2/16/22

9



2/16/22

10

Diagnoosimine: 
-Esmalt pöörduda perearsti poole!
-Perearsti saatekiri neuroloogile- pikad järjekorrad 
tasulised teenused kiiremalt kättesaadavad!
-Psühhiaatrile saatekirja vaja ei ole!
-Dementsuse kahtluse puhul peab uurimine sisaldama: mälu, kõne, 
tähelepanu, otsustusvõimet, arvutamist ja nägemist. Laialdaselt on 
kasutusel lühikesed vaimse seisundi standardtestid, nagu vaimse seisundi 
miniuuring (Mini-Mental Status Examination) . 
-Alati tuleb otsida psühhiaatriliste ilmingute (afektiivne häire, 
hallutsinatsioonid, meelepetted ja ärevus) olemasolu. 
-Küsimusi patsiendi tegevuse ja enesehoolduse oskuste kohta tuleb 
esitada hooldajale, lähedasele. 
-Kerge tunnetusdefitsiit võib vajada põhjalikumat neuropsühholoogilist
uurimist

Miks on diagnoosimine oluline?
Dementsusel võib olla ravitav põhjus.

On olemas ravimid, millega saab kognitiivset allakäiku pidurdada.

Varajases staadiumis on inimesed võimelised  tegema neile olulisi otsuseid 

tuleviku osas.

Oluline on teada, milliseid häireid dementsus kaasa toob. See teadmine on 

oluline patsiendile endale ja tema lähedastele, kes teda hooldavad.
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H. Kariis (2019) / Created with Biorender.com

Memantiin

• Glutamaat võib Alz tõves neuronid surnuks 
ergutada

• Memantiin ei lase liiga palju glutamaati 
üles võtta, aga samas ei jäta nälga

H. Kariis (2019) / Created with 
Biorender.com



2/16/22

12

Mini mentaal test 
(Anna 10 sekundit igaks vastuseks) 1 punkt igale 

vastusele
a) Mis aasta praegu on? (arvesta ainult täpset vastust)
b) Mis aastaaeg  praegu on?

(eelneva aastaaja viimasel kuul ja järgneva aastaaja esimesel kuul 
aktsepteeri mõlemat aastaaega )
c) Mis kuu praegu on?
(uue kuu esimesel päeval ja eelneva kuu viimasel päeval aktsepteeri mõlemat 
kuud) d) Mis kuupäev täna on?
(aktsepteeri ka eelnevat ja järgnevat kuupäeva, s.t. 7. kuupäeval aktsepteeri ka 
6. ja 8.)
e) Mis nädalapäev täna on? (arvesta ainult täpset vastust)

24

Kellatest
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Dementsusega võivad kaasneda

-Kognitiivsed häired

-Käitumis-/toimetuleku häired

-Psüühikahäired

• amneesiat - mälu ebaloomulikku halvenemist. See 
on ka dementsuse kõige varajasemaks tunnuseks. 
Dementne inimene unustab eelkõige hiljutised 
sündmused, kuna kaugem mälu säilib, siis elatakse 
sageli minevikumälestustes. 

• Afaasiat - raskused õigete sõnade leidmisel ja ka 
kõnest arusaamisel. Selle sümptomiga kaasub ka 
oma haigusest mittearusaamine.

• Apraksia - inimene ei oska enam oma tegevust 
planeerida ja lõpule viia. Probleeme tekib 
kirjutamisega, riietumise ja söömisega. 

• Agnoosia - ei suudeta ära tunda asju, isikuid ja 
kohti kohti, mida varem hästi tunti. Häire all 
kannatajal kahaneb ka riskitunnetus.

Amneesia, Apraksia, Afaasia, Agnoosia

http://static.inimene.ee/link.php3/2029
http://static.inimene.ee/link.php3/2030
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Tase 0
Tase 1

Tase 2
Tase 3

Tase 4
Tase 5

Tase 6 

Alleni kognitiivse taseme redel- (The functional information processing model – FIPM)

Kodus elamise 
toetamine 

koduteenused+
päevahoid+
tugigrupid

Elu lõpu 
hooldus

Hooldus vajaduse 
märgatav kasv 24/7. 

Asutuse hoolduse 
vajadus tõuseb 

päevakorda!

Tase 6. Planeeritud tegevus
Sümboolne, abstraktne mõtlemine

Planeeritud tegevused

Eesmärgistatud tegevus, tegevusel on mõte ja sisu.
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Tase 5 Uuriv tegevus
Sellel tasemel olevaid inimesi iseloomustab katse eksitus meetodi 
kasutamine.
Puudub  turvalisus. Võib käega katsuda kuuma pliiti.
Katkestab tegevuse, et rääkida. Kahte asja ei saa korraga teha.
Teeb tegevusi läbimõtlemata. Nt toidu tegemine: ei loeta enne 
retsepti.
Vestlusgrupis võib tunda ennast ebamugavalt, kuna ei jaksa jutu järge 
pidada, ei suuda suhelda teistega samal tasemel.
Saab üksi elada, aga vajab pidevat juhendamist ja organiseerimist, 
kuna planeerimine, arvestamine, pakkimine, poes käimine on 
raskendatud.
Pt-l võib olla palju eriarvamusi olla lähedastega

Soovitused Tasemel 5
Kõige suurem rõhk enesekasutamisel, teadlikkuse tõstmisel kogu võrgustikul ja 
ka patsiendil, ning füüsilise ja vaimse toimetuleku toetamisel.
Suudab kontsentreeruda nädalatega, inimene võib saada aru iseenda olukorrast 
ja haigusest, kui saaks õigeaegse diagnoosi. Suudab ennast organiseerida ja 
teadlikult teha märkmeid ning vastu võtta ka keskondlikke muudatusi ja saab aru 
abivahendite tähtsusest näiteks meeldetuletused, kellad, kalendrid, 
piktogrammid,, andurid, spetsiaalsed telefonid. 
Konkreetsed elulised tegevused on eelistatud. Pt. võivad ise ka eelistada 
igapäevaseid tegevusi loovate tegevuste asemel. Ollakse orietneeritud
tulemusele. Soovitakse olla sõltumatud ja mitte abivajajad. Väga oluline 
emotsionaalne toetus ja ka tuleviku planeerimine (tulevikujuhised)
Saab osa võta pikematest/ jätkuvatest teraapia sessioonidest
Väga soovituslik tugigrupid, nõustamised
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Tase 4. Ülesandele orienteeritud
Keskendub umbes 1 h.
Ei orienteeru ajas, puudub lühimälu, inimene küsib iga natukese aja tagant mis 
kell on, ei mäleta mis eile toimus, ega ka mis paar h tagasi juhtus.
Kohaneb siiski mõne nädalaga on äärmiselt tundlik keskkonna muutuste suhtes.
Ettenägelikkus puudub, 
Tuttavaid tegevusi teostab iseseisvalt
Mõjutatud ümbritsevast keskkonnast, tegevust tehes võib olla häiritud liigsetest 
esemetest, inimestest.
Identiteet on säilinud (teab oma nime, oma ametit)
Lapsed tunneb ära kuid lapselapsed hakkavad segamini minema
Pidevalt on midagi kadunud,  kogub esemeid, paneb neid kotti, sahtlisse, padja 
alla.

Kõige suurem rõhk patsiendi toimetuleku toetamisel/säilitamisel ja pere 
toetusel, leida parimaid viise kodus hakkama saamiseks
4 tasemel võiks kindlasti olla kasu tugigruppidest nõustamisest ka 
päevakeskustest, kodu abilistest.

Väga oluline on keskkond, et ümbritsev müra ei segaks keskendumist.
Oluline on sõnaline juhendamine ja ka demonstratsioon .
Tegevuse järjestamiseks võib kasutada erinevaid piktogramme, esemelisi märke. 
3-4 tegevuse etappi peab meeles.
Keskkonna kohandused !!! Igapäevane järelvalve on oluline, külastused koju. 
Tuttavas kodukeskkonnas võib saada iseseisvalt hakkama rutiinsete tegevustega.
Loodab abimaterjali toele. Tunneb ennast hästi, kui seinal on kellad, kalendrid, 
pildid, esemed mis meenutavad kodu, pere. Anduriga uksematid, gaas kinni, ise 
väljalülituv triikraud, GPS taskusse, üksi välja minna ei tohiks, ei leia kodu. 

4.6 on madalaim tase kus võib üksi koju jääda. Oluline on turvalisus ja 
juhendamine.
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Tase 3
Ei orienteeru ajas 
Vajavad asju, et neid liigutada.
Teiste asjade võtmine.
Liiguvad koguaeg, aga ei tea kuhu minna. 
Tegevused, millel ei ole eesmärki
Ei märka ohtusid. 
Ei küsi abi. Võib tegevuse katki jätta, kuid ei tule küsima et kuidas ma edasi teen.
Ei vastuta lemmiklooma eest.
Kriitikale väga tundlik ja meeleolu kõikumised, impulsiivsus ja käitumishäired on 
tihti just 3 ndal tasemel, sest see on viis ennast selgeks teha, maailmaga suhelda, 
sest nii kuidas on norm, enam ei mäleta, kaob normi tunnetus.

Soovitused tasemel 3
Pt. Keskendub umbes 30 minutit
Lihtsad selged juhendavad laused, mitte kasutada kurja ja näägutavat tooni, sest 
3 tasemel inimene tekitab meie jaoks kaost, kuid ta ei ole seda teinud 
pahatahtlikult, näiteks pissised riided selga pannud, kõik asjad ära koristanud 
laua pealt ja ühte hunnikusse ladunud. Tegevuse soov on olemas, kuid oskused 
on kadunud. Saab teha mõningaid enese-eest hoolitsemise tegevusi, kus saab 
kasutada protseduurilist mälu (kuulub kaugmälu alla).
Võivad kiinduda mõnda esemesse, looma või isikusse. Turvatunde soov.
Lihtsad korduvate tegevustega ülesanded, kus on vaja TT. Poolt 
demonstreerimist, üks ülesanne korraga (nõude pesemine, taskurätikute 
voltimine, lapiga pühkimine, lihtsad kunsti tegevused, võimlemine,jne.)
3 tasemel e tohi inimest üksi koju jätta.
Kodus elamisel on vaja pidevat kõrvalabi ja järelvalvet. Uks tuleb lukustada, 
aknad lukustada, tikud ja muud ohtlikud ained eemaldada ka keldrist ja 
abihoonetest.
Toetav ja turvaline keskkond
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Üksildus ja tegevusetus

Päevakeskuse elutuba
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Päevakeskuse suvised kolleegid J 3 
kana

Kohandatud keskkond
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Kontrastid



2/16/22

21

Benita Kodu
dementsusega 
inimeste 
osakonna peauks
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Teadlik ja oskuslik personal

Kontrastid
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Kohandatud keskkond
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Istutamine
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Armastus 

Tähenduslikud tegevused- Toidu 
valmistamine/hoidiste tegemine
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Tähenduslikud tegevused- õmblemise 
simuleerimine

Tase 2
Kõnehäired- üksikud sõnad, kõne on äärmiselt segane, räägib aga sisu on 
arusaamatu. Võib ka kõnetu olla. 
Suudab keha hoida istumisasendis, keha taju häired, asendi häired
Sihitu käimine, käib nii kaua kuni kukub väsimusest. Oluline jälgida, kui kaua käib. 
Vahepeal lasta puhata, koos puhata ja istuda.
Tegevuse etapilisus on segamini- Riiete seljast ära võtmine, valesti selga 
panemine.
Söömine raskendatud, suudab pool toidust iseseisvalt süüa.
Ruumitaju häired
Ei tunne omasid ära.
Tunnetuse häired
ohutunne kadunud
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Soovitused tasemel 2
Suudab keskenduda  umbes 2 minutit.
Kõige suurem rõhk kukkumise, vigastuste ja kadumise ennetamisel!!!
Peamine on keha mugavus ja stabiilsus. Suur oht on kukkuda!!! Keskkonna 
hindamine, muudatuste tegevmine. Pt ei saa kahjuks õpetada rulaatoriga
käimist! Vajab käimisel kõrvalabi.
Tähelepanu häired, ei märka ohtusid.
Kerged, lihtsad tegevused, kus saab immiteerida liidrit. Käte plaksutamine, 
jalgadega trampimine, palli viskamine.
Kui käsi plaksutab aeglaselt, mõne korra ja ilma plaksuta või käed ei lähe 
omavahel kokku  siis on 2 tasemel. 
Võivad sobida erinevad esemed, tunnetuspadjad, nukud, arvelauad millega saab 
immiteerida.
Ortooside valmistamine, et ennetada deformatsioone, spastikat.

Tunnetuspadjad
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Tase 1
Teadvus on piiritletud, kuid võib vastata stiimulile.
sülje eritus, huulte lakkumine
Ei saa ennast sõnaliselt väljendada, kuid võib oiata, ägiseda, grimassitada, 
naeratada.
Vastab stimulatsioonile, silmade pilgutamisega, käe surumisega, naeratusega. 
Saab tõsta kehaosi ja voodis end liigutada.
Võib kateetri või sondi välja tõmmata.

Soovitused tasemel  1
Kõige tähtsam on igakülgne hooldus, haavandite ja lamatiste ennetamine, 
asendiravi, sensoorne stimulatsioon, ehk meelte stimuleerimine

Pt. Saab konsentreeruda mõni minut.

nägemine- silmside, kontrastid, pildid, valgustus, õhupallid, 
tunnetus- empaatia, austus, puudutus, silitus, vibratsioon, energia, asend, 
tekstuurid, temperatuur, mugavus
Käe hoidmine, kättpidi tervitamine on oluline eakatele, see näitab austust.
Haistmine- lõhnad, aroomid, 
Heli-sõnad, tonaalsus, hääled, helid, muusika
Maitsmine- selged maitsed, lemmik maitsed, 
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Loomad mõistavad ka sõnadetta!

Terminaalse seisundi puhul on üha suurem osa 
palliatiivsel ehk leevendaval ravil

•Raske dementsussündroomi lõppfaasi võib pidada 
terminaalseks seisundiks (Euroopa palliatiivse ravi 
soovitused 2013).

•Palliatiivse ravi eesmärgiks on muuta inimese enesetunne 
võimalikult mugavaks ja kannatustevabaks, lähedasi tuleb 
kaasata

•Terminaalravis ei soovitata antibakteriaalset ravi, 
sonditoitmist ja veenisisest ravi ning hüdreerimist.  Kui 
seda ravi on alustatud tuleb kaaluda selle lõpetamist

•Hospitaliseerimist tuleks võimalusel vältida 

58
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Ohjeldamine: Füüsiline ohjeldamine ei ole lubatud 
ekslemise puhul!!! 
Kui inimene liigub öösel siis mõelda esmalt, kas on wc 
vajadus, kõht tühi, turvatunde puudus. 

Dementsusega inimesed on täpselt samasugused 
inimesed nagu iga teine inimene, nad vajavad väärikat 
kohtlemist!

NB! Liigne rohtude tarbimine tekitab 
päeval uimasust ja suurendab kukkumise 

riski!
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Vale ohjeldamise tagajärjed!

Perekeskne lähenemine
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Soovitused abistajale:
- Dementsusega inimene ei käitu meelega nii, vaid see 
on haigus!
- Jälgi iseenda meeleolu, sest see kandub üle 
dementsusega inimesele!
- püüa alati säilitada rahu!
- Võta aega inimese jaoks, silita pead, käsi, räägi  
rahulikul ja selgel häälel.
- paku turvatunnet, eriti asutuse kk!

Selleks, et dementsusega inimesele tagada parim hool on vaja teda tundma 

õppida!

Koguda infot isiku kohta, harjumuste ja rutiinide kohta, mida talub, mida mitte, 

mis meeldib ja rahustab.

Oskuslikult suhelda, tagada turvaline ja tegevust pakkuv füüsiline keskkond

Õige lähenemine vähendab 

ravimite vajadust.
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Suhtlemine
- reaalsusele orienteeritud (ROT)
- Valideerimine
- Mälestustöö (reminiscence)

Reaalsusele orienteeritus (ROT)
Selle meetodi raames püütakse informatsiooni, mis 

neuroloogilise kahjustuse tagajärjel on kaduma läinud, uuesti 
edastada (re-provide), et inimene oleks orienteeritud nii ajas, 

kohas kui ka isikus. Seda soovitatakse kasutada eriti 

dementsuse algstaadiumis, kus inimene püüab säilitada 
reaalsustunnet
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Kasutada kalendreid, märkmikuid, teadete tahvleid, meeldetuletavaid andureid, 
märguandeid (telefon, kellad)
Nädalaplaanid, menüüd, kes on tööl
objektidele ja ruumidele peab olema 
selgelt nähtav ligipääs ja märgistus (sildid, pildid, viidad)

Esemetele peale kirjutada nimesildid

Validatsioon. Valideerides tegeletakse 
inimese emotsionaalsete kogemustega. 
Esimesena kasutas validatsiooni Naomi
Feil (1993) eakate hooldamisel. Häiritud 
käitumist nähakse kui rahuldamata 
vajaduste väljendust.
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Inimesi valideerida:
Tähendab austust vastaspoole suhtes, tunnustab teise inimese arvamust, 
seisukohta.
See on oskus, mida saab õppida, kui me tahame vältida konfliktseid olukordi.
Validatsiooni meetodil me aktsepteerime inimest, tema tundeid ja püüame teda 
mõista.
Ei mõista hukka, kuulame, toidame tundeid.
Samal ajal oleks hea kui hoiame käest, teeme pai, noogutame, naeratame, 
kallistame, oleme kannatlikud, oleme kõrval.
Vältida tuleks naermist eemalt, sosistamist, altkulmu jõllitamist.

Suhtlemise printsiibid:
Kas on eelnevalt kogutud infot, mis kergendaks kontakti saamist ja kliendi 
mõistmist (isiklik, kultuuriline, käitumuslik)
Kas meil on sobilik kk? Liiga palju inimesi, lärmakas?
Kas asend on mugav, austav?
Kuidas ma kliendile lähenen? Kuidas tervitan?
Milline on mu hääletoon? Räägin selgelt ja lihtsalt.
Kuidas ma kliendi poole pöördun (alati Teie), kui on kokkulepitud ja palutud 
öelda SINA.
Kas kliendil on tahtmist suhelda või teda hetkel vaevavad füüsilised 
ebamugavused?
Selgitada tuleb lühidalt, kes ma olen, miks ma siin olen, mida ma tahan.
Kuidas Teil läheb? Kas ma saan aidata? Millised on Teie soovid?
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Lähedased

Lähedasi tuleb samuti kuulata, valideerida

Lähedased kogevad diagnoosimisest alates kaotus valu. 

Lähedastele on oluline leida infot, ja leida inimene kes annab nõu, kuidas edasi 

toimetada. 

Kui aitad lähedast, aitad klienti!

Millised võimalused on abi saamiseks kodus?

Dementsusega inimese lähedane vajab tuge ja nõustamist

Lähedased on jaganud oma kogemust:

- dementsusega abikaasa kontrollib koguaeg, kas ma 
ikka olen tema kõrval. Isegi siis kui wc-sse lähen tuleb ta 
kaasa ja klõbistab ukselinki ja küsib millal ma välja tulen? 
Dementsusega inimesel kaob ära ajatelg ja ajataju. 
Täiesti tavaline, et õhtul hakatakse riidesse panema ja 
tahetakse tööle minna, äratatakse teised inimesed üles.
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DKK teenused

Info- ja usaldusliin 644 6440 
Dementsuse info- ja usaldusliinil pakub tuge ja praktilist nõu lahendusteni 
jõudmisel dementsusest puudutatud inimestele ja spetsialistidele.

Infoliin on avatud E, T, N, R 12–16 ja K 16–20

Helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Küsimusi võite saata aadressile dkk@koeruhk.ee

Milleks TG vaja on?
TG toob kokku lähedased, kellel on samad mured ja rõõmud, aitab 
suurendada enesetõhusust ja parandab psühholoogilist tervist!
Tugigrupis käivad inimesed koos vabatahtlikult, saadakse 
emotsionaalset abi ja praktilist tuge läbi oma kogemuse ja teadmiste 
jagamise. Inimestel on võimalus  vahetada mõtteid ning saada 
kinnitust, et nende tunded on tavapärased, samuti aitab grupp toime 
tulla häbitundega.

mailto:dkk@koeruhk.ee
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TUGIGRUPID
Tartu
Viljandi
Jõgeva
Saue
Keila
Rapla
Tallinn - Pirita, Nõmme, 
Mustamäe, Haabersti, Kristiine, 
Lasnamäe-(vene k)
Haapsalu
Kuressaare
Pärnu
Narva (vene k)

Türi
Haapsalu
Hiiumaa
Põlva 
Valga

Võru maakonnas:
Võru linn, Antsla, Rõuge, Lasva 
küla

UUS Kehra 17.veebruar
UUS Vinni märtsi lõpus

www.eludementsusega.ee

Tugigrupp
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• Dementsusega inimestele ja lähedastele, kes vajavad
põhjalikumat kuulamist ja lahenduste leidmiseks võivad 
vajada ka spetsialistiga kohtumist

• Tagame anonüümsuse!
• Personaalne nõustamine võib toimuda ka inimese juures vm 

talle sobivas kohas, telefoni teel või kirjavahetuses

Kirjuta dkk@koeruhk.ee või helista 6446440

DKK teenused- Personaalne nõustamine

Kellele: Teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, 
koduteenuse pakkujad, päevakeskused jt), KOV 
sotsiaalhoolekande töötajad ja valdkonna juhid
Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu töötajale, 
et leida õige viis ja suund dementsusega seotud küsimuse
lahendamisel, sealhulgas dementsusega inimesele sobiva
keskkonna ja teenuse sisu osas. 
Võtke meiega küsimuste korral ühendust dkk@koeruhk.ee

DKK teenused- Ekspertnõustamine spetsialistidele

mailto:dkk@koeruhk.ee
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Mäleta mind helesinise helguse ja 
päikselise südamega!


