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Normaalne	vananemine		
või	häirunud	vananemine	

Normaalne	vananemine	 EI	ESINE	normaalse	vananemise	korral	

•  mõtlemise	tempo	on	
aeglasem	

•  tegutsemise	tempo	on	
aeglasem	

•  esineb	rohkem	kõhklemist	
•  õigete	sõnade	leidmine	on	

aeglasem		
•  tunneb	ära	tuttavad,	kuigi	

nimi	kohe	ei	meenu	
•  meenutab	aeglasemalt,	aga	

tuleb	meelde	

•  ei	suuda	mõelda	endisel	
viisil	

•  ei	suuda	tegutseda	endisel	
viisil	

•  ei	suuda	tegevusi	alustada	
•  õige	sõna	ei	tule	meelde;	ka	

hiljem	ei	meenu	
•  ei	tunne	ära	tuttavaid	

inimesi	
•  ei	suuda	ka	abiga	

meenutada	hiljutisi	
sündmusi	



Dementsus	=	sündroom,		
millel	>100	põhjuse	

•  >65	a	6-8%	dementsusega,	>85	a	>40%	
dementsusega	

•  Kuigi	>65	a	hakkab	haigestumise	tõenäosus	
sagenema,	ei	tähenda	kõrgesse	ikka	
jõudmine	tingimata	dementsust.	



Kui	mul	on	kahtlus,		
et	see	võib	olla	dementsus	

Alzheimeri	tõve	ravijuhend,		
Lisa	1	–	Näidisintervjuu	patsiendi	
lähedastele	
https://www.ravijuhend.ee/uploads/userifles/
Alzheimeri_RJ/Alzheimeri_lisa_1_A5.pdf	
Küsimused	suhtlemise,	orientatsiooni,	
igapäevaeluga	toimetuleku,	äratundmise,	käitumise	
ja	enesehoolduse	kohta.		



Kerge	kognitiivne	häire	–	mis	see	on?	

•  Kerge	kognitiivse	häire	(KKH)	korral	on	mälu	
ja	mõtlemine	veidi	halvenenud,	aga	see	ei	
sega	igapäevast	toimetulekut.	

•  5-10%	KKHga	inimestest	kujuneb	välja	
dementsus.	

•  KKH	kujunemisel	dementsuseks	on	
riskiteguriteks	vanus,	depressioon,	diabeet	ja	
kõrge	vererõhk.	





Dementsuse	põhjused	

	Levinuim	põhjus	Alzheimeri	haigus	-	>2/3	
	
	 	Muud	levinud	põhjused:		
•  vaskulaarne	dementsus	–	ca	10-20%	juhtudest	
•  frontotemporaalne	dementsus	
•  Lewy	kehakeste	dementsus	
	
Vähemlevinud	põhjused:	muud	neuroloogilised	haigused,	toksilised	
kahjustused,	infektsioossed	kahjustused,	ajutraumad,	rasked	ainevahetushäired	
ja	avitaminoosid.	



Alzheimeri	haiguse	korral	ajus?	



	Vaskulaarse	dementsuse	korral	ajus?	



Esinemus	
	Eestis	aladiagnoositud	
	Hinnanguline	esinemine	üle	22	000,		

–  	diagnoosiga	aga	vaid	5-6	000	
	

	Miks	aladiagnoositud?	
•  Teadmatus;	normaalse	vananemise	ilminguks	peetav	
•  Stigma	
•  Arusaam,	et	diagnoosi	saamine	ei	paranda	elukvaliteeti	
•  surm	kaasuvate	kehaliste	haiguste	tüsistustesse	kerge	

dementsuse	staadiumis;	enne	kui	sümptomid	muutuvad	
kõrvalseisjatele	märgatavaks.	

	



Sümptomid	ja	diagnoosimine	
RHK	10:	„häirunud	on	mälu,	mõtlemine,	orientatsioon,	
arusaamine,	taiplikkus,	arvestamine	asjaoludega,	
õppimisvõime,	sõnavara	ja	otsustusvõime.	Teadvus	EI	ole	
hägunenud“		
	
Dementsuse	mõistmise	võti	on	4	a...a-d	–		
amneesia,	afaasia,	agnoosia,	apraksia.	
	
Diagnostilise	hüpoteesi	püstitamiseks	–		
testid	(MoCA	ja	MMSE),		
Diagnoosi	täpsustamiseks	-	neuropsühhiaatrilised	testid	ja	
aju	kompuuteruuring.	



Mõõdikud	

•  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/
juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-
ravi#toc23	

•  https://www.medicum.ee/wp-content/
uploads/2015/11/Vaimse-seisundi-
miniuuring-eesti-k.pdf	

•  https://www.mocatest.org/	



Amneesia	–	häirunud	mälu	

•  Alzheimeri	tüüpi	dementsuse	korral	on	juhtiv	
lühimälu	häirumine	–	viimastel	päevadel	ja	
tundidel	toimunu	mäletamine	

•  Alzheimeri	tüüpi	dementsusele	on	omane	
kaugmälu	suhteliselt	hea	säilimine	–	hästi	
mäletatakse	ammusi	sündmusi	ja	noorusaega	

•  NB!	Mälu	häire	ei	pruugi	olla	juhtiv	sümptom	



Elukaar	ja	amneesia	



Afaasia	–	häirunud	kõne	

•  Häirub	kirjutamine	ja	lugemine		
•  Häirub	nimetamine	(õige	sõna	ei	tule	
meelde)	

•  Häirub	sõnavara	
•  Häirub	üldistusvõime	ja	metafooridest,	
kõnekäändudest,	naljadest	arusaamine,	
arutlusoskus		



Agnoosia	–	võimetus	ära	tunda	

•  nähtavaid/tajutavaid	esemeid	
•  tuttavaid	paiku	
•  tuttavaid	inimesi	

•  Põhjustab	oma	ja	võõra	segiminekut,	
võõraste	asjade	võtmist,	soovi	ära	minna,	
ekslemist		



Apraksia	–	praktiliste	tegevuste	häirumine	

Dementsuse	varased	
sümptomid	
NB!	

riietumise	korrektsus	
kodu	korrashoid	
keerukamad	kodutööd	(NB	koduelektroonika)	
hobitegevused	
keerukamad	raha-asjad		
NB!	autojuhtimise	oskus	võib	olla	säilinud	
ravimite	võtmine	

Väljakujunenud	
dementsus	

riietumine	(vale	järjekord)	
pesemine	
lihtsamate	toitude	valmistamine	
lihtsamad	raha-asjad	
lihtsamad	majapidamistööd	

Dementsuse	
hilisstaadium	

iseseisvalt	ei	riietu	
iseseisvalt	ei	pese		
söögiriistade	kasutamise	oskus	hääbub	
kaob	oskus	kasutada	WC-d	
kaob	oskus	kõndida	



Dementsusega	võivad	kaasneda	
	
•  vaenulik	hoiak,	ülemäärane	passiivsus,	sõnaline	ja	
füüsiline	agressiivsus,	sotsiaalselt	vastuvõetamatu	
käitumine,	ekslemine	

	
•  hallutsinatsioonid	(pm	nägemis-),	mõtlemise	
seoslikkuse	häired,	luulumõtted	(pm	vargus-,	
mürgitus-	ja	jälitusluul),	ebatavalised	hirmud	ja	
ärevus,	aga	ka	meeleolu	langus	

•  ravimitest,	toidust-joogist,	pesemisest,	suhtlemisest	
keeldumine	



Eakad	on	lisaks	dementsusele	ohustatud	

	häiretest	nagu:	
	
•  depressioon	
•  deliirium	
•  üldistunud	ärevushäire	



Dementsusega	kaasnevad	riskid	

•  Dementsusega	inimesed	kuuluvad	nö	
“habraste,	õrnade”	klientide	gruppi	(ingl	
fragile).			

•  Dementsusega	kaasneb	kui	vaimsete	võimete	
langus	kui	ka	süvenev	liikumise	piiratus,	
seetõttu	on	neil	suurenenud	risk	
lisanduvateks	tervisehäireteks,	vigastusteks	
ja	tüsistusteks.		



Riskid	dementsuse	algusjärgus	

1.	Mittemõistmine,	märgistamine,	hooletusse	
jätmine	
2.	Dementsusega	isiku	omastel	suureneb	risk	
raskendatud	toimetulekuks.	Suureneb	
hoolduskoormus	ja	stress	–	seda	nii	
dementsusega	inimesel,	omastehooldajal	kui	
hooldustöötajal.	
3.	Tõenäoliseks	riskiks	dementsuse	algusjärgus	
on	ka	liiga	varane	asutushooldusele	suunamine	



Riskid	dementsuse	süvenedes	

•  Võimete	langus	ja	liikumise	piiratus	toob	
kaasa	nii	toimetuleku	raskusi.	Sageli	on	
sellised	inimesed	ühiskonna	silmis	
“märgistatud”.		

•  Suurenevad	riskid	nii	füüsilise	tervise	kui	ka	
vaimse,	hingelise	ja	sotsiaalse	heaolu	
halvenemiseks.	



Tüsistuste	tekkimine,	tervise	
halvenemine	

•  inkontinentsus	e	pidamatus,		
•  nahakahjustused,	pm	lamatised,		
•  kukkumised,		
•  alatoitumine,	vedelikupuudus,		
•  häiritud	uni,		
•  ravimite	kõrvaltoimed,	koostoimed,	
•  olemasoleva	kehalise	haigusega	kaasnevate	
tüsistuste	oht		

	



Risk:	Vaimse	heaolu	halvenemine		
Oht	jääda	tõrjutuks	–	raske	kuulda	diagnoosi,	sõltumatuse	
vähenemine,	vabaduse	vähenemine,	õiguste	piiramised.	
Tegevuste	valiku	hulk	väheneb,	tegevustesse	kaasamine	
väheneb.	
2.	Masenduse	tekkimine	–	vaimsete	võimete	langus	on	
inimesele	tuntav	ja	tekitab	lootusetust.	
3.	Apaatia	või	agressiivsus,	agiteeritus.	
4.	Motivatsiooni	langus	–	kartusest,	et	teised	võivad	
käitumist	või	olukorda	valesti	tõlgendada.		
5.	Kindlustunde	vähenemine	–	turvalisus	on	üks	olulisem	
inimese	põhivajadus.		
6.	Väärkohtlemine:	füüsiline,	rahaline,	seksuaalne,	
hooletusse	jätmine.	



Risk:	Hingelise	heaolu	halvenemine	

•  Hingelisus	ehk	spirituaalsus	sisaldab	nii	
inimese	religioosseid	kui	ka	eksistentsiaalseid	
vajadusi.	

•  Dementsuse	puhul	on	oht,	et	hingelised	
vajadused	võivad	jääda	rahuldamata.	

•  Mälestused,	elukulg	on	tähtsad	tugipunktid,	
et	olla	kontaktis	iseendaga.		

	



Risk:	Sotsiaal-majandusliku	heaolu	
halvenemine	

•  Risk	sotsiaalsete	kontaktide	vähenemisele,	
kaotamisele.	

•  Risk	majandusliku	heaolu	vähenemisele,	sest	
suurenevad	kulutused	nii	igapäevase	
toimetuleku	toetamiseks	kui	ka	suureneva	
järelvalve	kindlustamiseks.	Tekkinud	
tüsistused	(haavad,	lamatised,	
inkontinentsus,	infektsioonid	)	võivad	tuua	
kaasa	lisakulutusi		

	



Mida	on	võimalik		
dementsusega	inimeste	heaks	teha?	

•  Seniste	vaimsete	võimete	säilitamine	–	igapäevane	
vaimne,	füüsiline	ja	emotsionaalse	stimulatsioon		

•  Seisundist	lähtuvalt	valitud	suhtlemisviisid	
•  Omaste	ja	hooldajate	koolitamine	
•  Dementsuse	ravimid	(donepesiil,	memantiin)	
•  Kaasuvate	psüühiliste	sümptomite	ravi	(AP-d,	AD-d)	
•  Kehaliste	haiguste	asjakohane	ravi	(südame-
veresoonkond,	II	t	diabeet,	valuravi).		

•  Piisav	ja	sobiv	kõrvalabi	inimesele	ja	tema	omastele	



Vt	ka	www.eludementsusega.ee	
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Kirjandus	
•  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/
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•  www.eludementsusega.ee	
•  10	facts	on	Dementia.	who.int/features/factfiles/dementia/

en/	
	


