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Dementsuse sündroomiga kaasnevad mitmed iseseisvat 

toimetulekut segavad häired, näiteks mäluhäired, 

desorienteeritus ajas ja kohas, inimeste ja kohtade mitte 

ära tundmine- see kõik tekitab hirmu ja ärevust. Inimene 

hakkab otsima väljapääsu tundmatust olukorrast - soovib 

leida turvalist, tuttavat tunnet, mida ta mõistab. 

 
 





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! 
 
Mida dementsus sulle tähendab? 
Vastus: Igapäevast enese ületamist! 
 
 



Üksildus ja tegevusetus 



Alleni kognitiivse taseme redel 

Tase 
0 

Tase 
1 

Tase 
2 

Tase 
3 

Tase 
4 

Tase 
5 

Tase 
6  

Kodus elamise 
toetamine 

koduteenused+ 
päevahoid+ 
tugigrupid 

Elu lõpu 
hooldus 

Hooldus vajaduse 
märgatav kasv 24/7. 
Asutuse hoolduse 

vajadus tõuseb 
päevakorda! 



Alleni kognitiivse taseme redel 
 

Tase 5: Eksib tegevustes, mäluhäired -> süüdistamised, 
konfliktid, raskused suhtlemisel. Saab üksi elada, aga vajab 
pidevat juhendamist. 
Tase 4: Ei orienteeru ajas ega ruumis, kaotab või kogub 
esemeid. Üksi elamine ei ole enam turvaline, vajab 
järelvalvet. 
Tase 3: Eelpool nimetatud nähud süvenevad. Üksi enam 
hakkama ei saa, vajab 24/7 kõrvalabi ja järelvalvet.   
Tase 2: Seosetu kõne, sihitu käimine, tasakaaluhäired, 
kukkumised, ei tunne lähedasi ära. 
Tase 1: Teadvus on piiritletud, võib vastata stimulatsioonile 
naeratuse, silmade pilgutamise ja käe pigistamisega. 
Tase 0: Kooma. 
 



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. 



Raamatu sümboli kasutamine toob esile selle 
teadmise, et nii palju on inimeses veel säilinud- 
ümbritsev kk peab olema paidlik, looma ja 
kompenseerima lüngad. 



Selleks, et dementsusega inimese eest parimal viisil hooltkanda on vaja 
teda tundma õppida! 
Koguda infot isiku kohta, harjumuste ja rutiinide kohta, mida talub, mida 
mitte, mis meeldib ja rahustab. 
Oluline on teada, mis on tema mõtted ja vaated kus ta hetkel oma mõtete 
tasandil on. Millised on inimese rollid ja ajendid annavad meile suundad 
millised töövõtteid kasutada. 
 
 



Mälestustööd saame kasutada 
suhtlemisel, igapäevaste tegevuste läbi 
viimisel, vabaaja tegevustes, 
keskkonna kujundamisel. 
 



Mälestustöös käsitletakse läbi inimese 
isikliku elukaare oluliseks saanud 
sündmuseid, inimesi, kohtasid.  
Olulised teemad veel: 
– perekond 
– saavutused 
– harrastused 
– elustiil 
- usk 
- veendumused 
- kaotused 
- jne... 
 



Esivanemate ja ise enda eluloo tähtsate 
sündmuste meenutamine, mälestuste ja 
abimaterjali toel, aitavad elustada vanu 
aegu, säilitab inimese mälu ja seeläbi säilib 
inimese identiteet! 
 

 Remembering Yesterday, Caring Today 
 Reminiscence in Dementia Care:  
 A Guide to Good Practice)  
 Reminiscence Theatre 
 Making Theatre from Memories 

 
 Autor :Pam Schweitzer 

 



•   

Mälestustöö aitab: 

 
- toetada inimese enda identiteeti 
-Rahustab- loob turvatunde 
- annab dementsusega inimesele üldse võimaluse 
ennast väljendada 
-leida dementsusega inimesega kontakti ja teda tundma 
õppida 
-Aitab leida erinevaid suhtlemisviise. 
-tuua mälusoppidest esile mälestusi ja 
tundeid, milleks ei usuta dementsusega 
inimest enam suutvat 
-Toob kõik osapooled ühele, samale tasandile – loob 
suhtlusvälja millest kõik saavad aru 
 



  
-Annab võimaluse suhelda dementsusega 
inimesega väärikalt! 
- Loob võimaluse ühistegevusi personalil, 
lähedastel.  
-Dementsusega patsiendi lähedasi toetades 
toetame ka patsienti! 
-muuta dementsusega inimese elu 
tähenduslikuks, luues uusi mälestusi  ja tundeid  
 



Mälestustöös saab 
kasutada:  
 
- meenutamine, läbi 
vestluste 
-vanasõnad, vanarahva 
tarkuseterad,  
-esemeid (personaalsed 
mälestuslaekad) 
-esemeid, et kk kohandada 

- fotosid (suhtlus albumid) 
-muusika, tants 
-sport 
- laulmine 
-joonistamine, maalimine 
-kirjutamine (mälestuste 
kirjutamine) 
-riietumine 
- rahvakalendri ja 
draditsiooonidest kinni 
pidamine 
kirikupühad 
Praktilised tegevused- 
õmblemine, aiandus, söögi 
tegemine 
Improviseerida draamat 
(abiellumine, 
sünnipäevad, töökohad) 
jpm... 
 
 



Kodune ja toetav keskkond 



Benita Kodu retro kohvik 



Mõnus aed kus turvaliselt olla 







Muuseum 



Maalimine 







Õmblemine 





Istutamine 



Kartulite panek 





Toidu valmistamine 





Koristamine 



Nukuteraapia 







Armastus  



Loomad  



Tantsimine 



Draama tegevused 



 Draama tegevused- Koolitund 



Mõterännak 



Mälestusväärseid hetki Teile kõigile! 
Tänan! 




