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Kerge kognitiivne häire  

Dementsusega inimeste  elukvaliteedi hoidmiseks on järjest enam päevakorral kognitsiooni- 
probleemide varane märkamine 
Kerge kognitiivse häire ( mild cognitive impairment ehk MCI) all mõistetakse seisundit, mille 
korral inimene ise või tema lähedased märkavad muutusi kognitiivsetes võimetes, kuid 
igapäevaelu ei ole häiritud määral, mis annaks alust diagnoosida dementsust (Langa jt, 2014). 
DSM V DSM-V (2013) tarvis kasutusele termini kerge neurokognitiivne häire (mild neurocognitive disorder, MND) ning 
selle diagnostilised kriteeriumid sõnastati järgmiselt: 
1)  tõendatud on kognitiivne tagasilangus ühes või enamas kognitiivses valdkonnas (patsiendilt, lähedaselt, spetsialistilt või 

kognitsiooni testimisel saadud info põhjal); 
2)  funktsionaalne iseseisvus on säilinud; 
3)  kognitiivsed häired ei esine ainult deliiriumi korral; 
4)  kognitiivsed häired ei ole paremini seletatavad muude seisunditega (nt depressioon); 
5)  puudub alus diagnoosida dementsust. 

 



Aju plastilisus 

Plastilisust võib määratleda kui aju võimet kohastumuslikeks muutusteks 
närvisüsteemi ehituses ja talitluses ning seda peetakse aju funktsionaalsuse tähtsaks 
tunnuseks. 
 
Degeneratiivsete protsesside toimimisel ei peegeldu need koheselt isiku toimimises  
sest  käivituvad keerukad plastilised ja kompensatoorsed mehhanismid  
 
Algselt toetab toimetulekut  isiku kognitiivne reserv 
 
 
Ajukuvamise meetoditega on näidatud, et varase AD staadiumis aktiveeruvad 
täiendavad ajupiirkonnad 

 
Aju plastilisus avab võimaluse sekkumistega aju toimimise mõjutamiseks 
 
 
 



Sekkumiste mõju 

Teadusuuringud  on näidanud erinevate   psühhosotsiaalsete ja füüsilisel aktiivsusel põhinevate 
sekkumismeetodite võimalusi parandada KKH-ga isikute elukvaliteeti ja aeglustada 
kognitsiooni languse protsessi  
 
Aju mehhanismid, millega aktiivne eluviis dementsuse esinemist edasi lükkab, on komplekssed 
ja selged ainult osaliselt, hõlmates tõenäoliselt angio- ja neurogeneesi ning närvifaktorite 
(neurotrofiinide) paremat saadavust.  
 
 Tegureid, mille mõju tantsuline liikumise puhul toimib on lisaks eelpool mainitutele veel   
näiteks rütm, kontralateraalsed liigutused, ruumitaju jmv  
 
Uuringutes hinnatakse erinevaid tulemusi nagu mälu, infotöötluskiirus, täidesaatev funktsioon,  
füüsiline võimekus, koordinatsioon, tasakaal, emotsionaalne heaolu, uni jne. 
 
 



 

 

 



Mitmene stimulatsioon  
 
 
 
 
Uuringud näitavad, et  dementsuse ennetamisel on parimaks strateegiaks sekkumised, milles 
kognitiivne ja füüsiline treening ning sotsiaalne ja emotsionaalne interaktsioon on ühildatud 
samasse programmi (Streber et al., 2017) 
. 
Kerge kognitiivse häirega isikute vaimse ja füüsilise seisundi parandamisel on häid tulemusi 
näidanud eakohane tantsulise grupitreeningu kasutamine. 
 
 
Liikumine muusika saatel ja samaaegne suhtlus on oluline inimese emotsionaalse, kognitiivse, 
füüsilise ja sotsiaalse integratsiooni edendamiseks ja toetamiseks. 
 



Tasakaal ja kõnd 







 

 

 

Uuring   

l  Uuringu	eesmärgiks	on	välja	selgitada	tantsulise	grupitreeningu	mõju	üle	55-aastaste	
kerge	kognitiivse	häirega	(MCI)	isikute	emotsionaalsetele	ja	füüsilistele	parameetritele.	
Võrdlusgrupiks	on	sama	vanusegrupi	normipärase	kognitsiooniga	isikud 

l  24 välja valitud ja hinnatud, neist 20 alustasid tantsimisega 

l  3 langes välja kummastki grupist  
KKH-ga 
patsiendid  

kontrollgruppp 

Osalejad 7 7 

Keskmine vanud 78.4 73.7 

Keskmine MoCA skoor 21 27 

Keskmiselt tantsutundides 
osalemine 

21.71 21.71 
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