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• Dementsus on ajufunktsioonide järk-järguline 
langus

• Dementsust progresseeruva kuluga sündroomi, 
mille puhul on tegemist mitme intellektuaalse 
tegevuse kahjustusega (kaasa arvatud kognitsioon) 
ning sealjuures ei esine teadvuse hägunemist



Dementsusega inimene tajub 
ennast noorena



• 100 miljardit neuronit 
ajus = tähti Linnutee 
galaktikas tähti

• Neuronite vahel 100 
trillionit kontaktpunkti

Neuronid edastavad elektriimpulsse
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Alzheimeri tõves

Kahjustunud neuronid ei saa impulsse edastada Mälu 
häired
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Neuronid millede vahel sünapsid (info 
jagamine) on hääirunud



Terve neuron
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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 
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Memantiin

• Glutamaat võib Alz 
tõves neuronid 
surnuks ergutada

• Memantiin ei lase 
liiga palju glutamaati 
üles võtta, aga samas 
ei jäta nälga
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• degeneratiivsed häired (Alzheimeri tõbi (AT), Picki 
tõbi, Huntingtoni tõbi, Parkinsoni tõbi ja difuusne 
Lewy kehakeste haigus); 

• 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 muud ravimid);
•  ajutrauma, 
• ajukasvajad; 
• psühhiaatrilised häired (depressioon) 
• sclerosis multiplex 

Dementsuse põhjused



• 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, 
toimetulek igapäeva tegevustega. 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

Diagnoosimine



Dementsussündroom süveneb 
tavaliselt aeglaselt. 
Inimene hakkab  ennast 
kordama .
Raske on ennast väljendada,
ei suuda leida oma asju, paneb 
tarbeesemed valesse kohta, ei 
oska leida koduteed. Väsib 
kiiresti ja muutub aeglaseks 
oma tegevustes, võib esineda 
agressiivsushoogusid, meeleolu 
kõikumist, inimene on võimetu 
planeerima ja lõpule viima 
eesmärgipärast ja varem osatud 
tegevust.



• Amneesia- mälu ebaloomulik halvenemine. 
Dementsuse kõige varajasem tunnus. Unustab hiljutised 
sündmused, kohtumised, kutsed, kokkulepped, 
tegevused, vestluste sisu jne...

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

• Apraksia – ei oska teha tegeust mis oli varem 
tavapärane. Ei suuda oma tegevust planeerida ja lõpule 
viia. Probleeme tekib kõikides igapäevaelu tegevustes. 

• Agnoosia - ei suudeta ära tunda asju, isikuid ja kohti, 
mida varem hästi tunti, kahaneb ka riski ja ohutunnetus.

Amneesia, Apraksia, Afaasia, Agnoosia 
4 põhitüüpi häireid



• Enesekesksus, pideva tähelepanu vajadus
• Pidurdamatus – väljendub suhtlemisel, ka füüsiliselt, 

samuti söömine, joomine
• Apaatsus- ei taheta mitte midagi, isu kaob, voodis 

olemine, öö ja päev läheb sassi jne 
• Motoornerahutus, soovi pidevalt kuhugi minna, 

põhjuseta lahtiriietumist või riidesse panemist või, sund 
liikumine, liigutused jm

• Häälitsused, kriiskamine, kõige eitamine. 
• Võivad esineda ka kuulmis- ja 

nägemismeelepetted.(tulekahju, lapsekadumine, 
külalised, abikaasa). 

• Iseloomulikud on  unehäired - inimese maksimaalne 
aktiivsus ja rahutus avaldub õhtul, segamini võib olla 
ööpäevane virgeoleku-unerütm (päeval magatakse, öösiti 
jalutatakse ringi).

Käitumishäired



Mälu
• TT ei hinda mälu, kuid on vaja teada mälu liike
• Sensoorne tajumuslik mälu (nt. puudutus, lõhn, heli, 

propreotseptiivne)
• Töömälu/lühimälu (mida hetkel mõeldakse, mis 

juhtus eile, kuhu ma pean minema, mis on praeguse 
tegevuse eesmärk , kuidas seda planeerida, 
teostadajne)

• Long-Term Memory (kaugmälu)- mingi aja 
möödudes vaja mineva info mäletamine. Mineviku 
sündmuste, tegevuste mäletamine, enda juurte, 
identiteedi mäletamine, jne...



Vasak ja parem ajupoolkera

• Visuaalset infot analüüsib parem 
ajupoolkera, samuti on see ajupool 
kujutlusvõime ja loovuse jaoks oluline. Parem 
ajupoolkera aitab näha suurt terviklikku pilti.

• Sõnalist informatsiooni aitab analüüsida vasak 
ajupoolkera, samuti analüüsib põhjuseid, 
tagajärgi, struktureerib, ajastab, arvutab, 
järjestab. Kommunikatsioon on sõltuv vasakust 
ajupoolkerast. 



Kognitsioon
• Protsess, kus inimene tunneb ära, sorteerib, 

tõlgendab, annab tähenduse ja kasutab 
informatsiooni, et mõtestatult tegutseda 
füüsilises ja sotsiaalses maailmas ning tulla 
toime  ja planeerida oma igapäeva elu 
tegevustega. 

Reageerimine

Mäletamine

Analüüsimine

Õppimine

Seosete 
loomineTaju

Otsuste 
tegemine



Tase 
0

Tase 
1

Tase 
2

Tase 
3

Tase 
4

Tase 
5

Tase 
6 

Alleni kognitiivse taseme redel
Kodus elamise 

toetamine 
koduteenused+

päevahoid+
tugigrupidElu lõpu 

hooldus

Hooldus vajaduse 
märgatav kasv 24/7. 

Asutuse hoolduse 
vajadus tõuseb 

päevakorda!



Miks Alleni kognitiivset(The functional information 
processing model – FIPM) taset määratleda?

• Alleni mudel annab selguse, millega eeldatavasti 
klient tuleb toime ja millega mitte, see omakorda 
annab  juhised ja arusaamise, milliseid eesmärke 
seada ja millist sekkumist teostada.



Tase 6 Planeeritud tegevus

• Sümboolne, abstraktne mõtlemine
• Planeeritud tegevused
• Eesmärgistatud tegevus, tegevusel on mõte ja 

sisu.



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 
füüilise ja vaimse toimetuleku toetamisel.

• Suudab kontsentreeruda nädalatega, inimene võib saada aru 
iseenda olukorrast ja haigusest, kui saaks õigeaegse diagnoosi. 
Suudaks ise ennast organiseerida ja teadlikult teha märkmeid 
ning vastuvõtta ka keskondlikke muudatusi ja abivahendite 
tähtsust  näiteks meeldetuletused, kellad, kalendrid, 
piktogrammid,, andurid, spetsiaalsed telefonid. 

• Konkreetsed elulised tegevused on eelistatud. Pt. võivad ise ka 
eelistada igapäevaseid tegevusi loovate tegevuste asemel. 
Ollakse orieteeritud tulemusele.Soovitakse olla sõltumatud ja 
mitte abivajajad. Väga oluline emotsionaalne toetus ja ka 
tuleviku planeerimine (tulevikujuhised)

Soovitus anda alati valikuid, et 5 tasemel inimene jõuaks ise 
tulemuseni.
• Saab osa võta pikematest/ jätkuvatest teraapia sessioonidest
• Väga soovituslik tugigrupid, nõustamised



Tase 4. Ülesandele orienteeritud
• Pt 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 töökohta, mis on oluline 

talle)
• Lapsed tunneb ära kuid lapselapsed hakkavad segamini minema
• Pidevalt on midagi kadunud,  kogub esemeid, paneb neid kotti, 

sahtlisse, padja alla.



Soovitused tasemel 4
• 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 ei segaks ümbritsev müra keskendumist.
• Oluine on sõnaline juhendamine ja ka demonstratsioon .
• TT saab näidata ette tegevuse mitu etappi.
• Tegevuse järjestamiseks võib kasutada einevaid piktogramme, esemelisi 

märke.
• 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.





Benita Kodu kohviku nurk



Istutamine





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.
• 3 tasemel e tohi inimest üksi koju jätta.



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. Kuid samas on kriitikale väga tundlik ja meeleolu kõikumised, 
impulsiivsus ja käitumishäiredon 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.

• Saab teha mõningaid enese-eest hoolitsemise tegevusi, kus saab kasutada 
protseduurilist mälu (kuulub kaugmälu alla).

• Võivad kiinduda mõnda esemesse, looma või isikusse. Turvatunde soov.
• Ei vastuta lemmiklooma eest.
• Lihtsad korduvadte tegevustega ülesanded, kus on vaja TT. Poolt 

demonstreerimist, üks ülesanne korraga (nõude pesemine, taskurätikute 
voltimine, lapiga pühkimine, lihtsad kunsti tegevused, võimlemine,jne.)

• Kodus elamisel on vaja pidevat kõrvalabi ja järelvalvet, kodu kohandada 
turvaliseks – 

Uksed, aknad lukustada, tikud ja muud ohtlikud ained kemikaalid eemaldada ka 
keldrist ja abihoonetest. 



Tuttavad esemed



Väga kirju põrandakate on risk 
kukkumisks



Kohandatud keskkond





Kontrastid







Benita Kodu
dementsusega 
inimeste 
osakonna peauks



Kodu keskkonna kohanduse 
printsiibid:
Dementia enabling enviroments
https://www.enablingenvironments
.com.au/living.html

https://www.enablingenvironments.com.au/living.html
https://www.enablingenvironments.com.au/living.html


Tähenduslikud tegevused- Toidu 
valmistamine/hoidiste tegemine



Tähenduslikud tegevused- 
Koristamine



Tähenduslikud tegevused- õmblemise 
simuleerimine



Tase 2 – keha mugavus
• Rääkimine raskendatud, üksikud sõnad “aitäh” 
• Suudab keha hoida istumisasendis-
• 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.

• Ei tunne omasid ära.
• Kõne on äärmiselt segane, räägib aga sisu on 

arusaamatu. Võib ka kõnetu olla. 



Soovitused Tasemel 2
• Pt. 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.



Tähenduslikud tegevused- laste eest 
hoolitsemine



Armastus 



Loomad mõistavad!



Robot kass



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!



Vale ohjeldamise tagajärjed!



Soovitused:
- kohvi, teed, šokolaadi pakkuda hommikuti.
- õhtul vältida erutavaid tegevusi
- halvad uudised ja saated TV-st võivad väga 
keeruliseks inimese elu muuta.
- kindlad magama mineku ja ärkamise ajad
- päevase tukkumise piiramine, 
tukkuda pigem tugitoolis, mitte voodis 
Päevavalgus oluline!
- Lambid põlema päeval- eriti novembris ja 
detsembris!!!
- Õhtul tekitada hämaramat valgust
-



-Võimalda olla tegevuses
- võimalda liikuda
- rutiinsed tegevused- rituaalid enne magama minemist on 
väga olulised
- kerge söök ja jook (soe piim, taimetee)
- wc toimingud, riietumine, hügieen, 
- rahulikul toetaval viisil, mitte ärritada, riielda.
temperatuur!
-kontrollida kas on piisavalt soojad tekid, mugav ja kohev 
padi, kvaliteetne madrats!
- kas on mugavalt toestatud asend
- öövalgustus toas või tuluke wc-s või esikus
- läheduse vajadus. Üksi olemine võib rahutust tekitada.
 -Soovida head ja rahulikku und.



NB! Liigne rohtude tarbimine tekitab 
päeval uimasust ja suurendab kukkumise 
riski! 
Parim viis kukkumist ennetada on liikuda! 
Parim viis kadumist ennetada on 
läbimõeldult, ohtusid minimeerides
anda vabadust!



Sügava dementsusega 
inimeste puhul on 
puhtuse
ja eneseväärikuse 
säilitamiseks 
hea kasutada 
spetsiaalset 
Hügieeni-
kombinesooni.
Tellida saab:
55636076
hsheinmets@gmail.com

Abivahendid



TT tasemel 1 – tunnetuslik 
• Kõige tähtsam on lamatiste ennetamine, 

asendiravi, sensoorne stimulatsioon

• Pt. Saab konsentreeruda mõni minut.
• Peamiselt sensoorne stimulatsioon
• Laste puhul erinevad mänguasjad.
• Õhupallid, 
• värvid,massaaž, massaaži-, lõhnad, 
• Muusika
• Käe hoidmine, kättpidi tervitamine on oluline 

eakatele, see näitab austust.
• Oluline hääletoon, silmside



Lamatiste tekke riskikohad







Kogu keha toetav funktsionaalne ratastool



Kohandatud keskkond et pt. saaks tegevust 
sooritada





Tehke ise abivahendeid!!! 
(kanna/küünarnuki toed)



Tase 0 
Kooma

• Jälgida asendiravi,kuidas asendiravi tehakse? 
valmistada/tellida lamatisi ennetavaid 
abivahendeid. Ergonoomika!!!

• Miks parkimiskell võib olla hea abivahend?
• Lähedaste toetamine, hingeabi, nõustmine, mida 

nad saaksid teha patsiendi jaoks.



Tase 1. Soovitused
• Kõige tähtsam on sümptomite 

leevendamine, lamatiste ennetamine, 
heaolu

Toetavateks teraapiateks on: sensoorne 
stimulatsioon läbi helide-, muusika- ja 
visuaalteraapia (nt. aiandus, loodusehääled), 
aroomiteraapia, ravimtaimed, erinevad 
lõõgastavad massaazid (lümfi)
• Lähedus, silitus 
• Hääletoon



Kuidas saada abivahendeid?
Koduteenused

• Pöörduda KOVi poole ja teha abivahendikaart!
Sellega saab soodustust abivahenditele, 
• Vormistada KOV is ka puue mille olemasolul saan ravimitele 

soodustust.
Kodu teenuseid küsida KOVist
• Tugiisiku teenus- lähedasele
• Transpordi teenus
• Koduteenus- Alati on vaja täpselt väljendada, mida on vaja, et 

kodu teenus aitaks teha. Siis on ka lihtsam teenuse osutajal aru 
saada, kuidas aidata ja omavahel kokkuleppeid teha.

• Päevahoiu teenus
• Intervallhooldus
•  Kui on tarvis koduõde, kes teeb spetsiifilisi õe toiminguid nt: 

haavade sidumine, RR mõõtmine, süstimine, nõustamine, 
seisundi hindamine jm siis on perearsti saatekiri vajalik- 
koduõe teenus on tasuta!



Probleemid:
• Raskuseid toidu ostmisega.
• Toitumine võib muutuda üksluiseks (nt: ainult 

võileib), ainult külm toit
• Süüakse säilivusaja ületanud toite
• Ei sööda üldse, kui keegi ei paku.
• Ei jooda piisavalt, mis viib vedeliku peetuseni, mis 

omakorda süvendab mäluhäireid ja kogu keha 
funktsioneerimist.

• Süüakse lõputult, ei teki täiskõhu tunnet.
• Süüakse kõike mis ettejääb, ka toataimi, mulda.

Toitumine



• Isutuse põhjuseks võib olla depressioon, 
neelamisraskused, suulimaskesta ja hamba probleemid, 
valu, ravimite kõrvalmõju, vähene kehaline aktiivsus, 
kõhukinnisus jne.

• Vähene söömine võib tekitada kaalulangust ja langeb 
füüsiline jõudlus ja suureneb haigustele vastuvõtlikus. 
Vedeliku puudus jällegi uroinfektsioonide teket, 
kõhukinnisust, segasuse  teket, peavalu.

• Dementsusega inimene, kes on haiguse tõttu kaotanud 
kõne ja eneseväljendus oskuse, ei suuda öelda, et tal on 
kõht tühi. Näiteks hoopis hakkab rahutult  liikuma 
või käitumine muutub agiteerituks.

Miks ei sööda ja milleni viib tühi kõht?



Söömisel on oluline:
• õige asend, koht, funktsionaalne söögilaud,
• KAS PAREMA VÕI VASAKU KÄELINE?
• Vahel on vaja aidata söömist ainult alustada
• Vahel on nii, et jaksu on süüa ise hommikusöök aga 

lõunal ja õhtul vajab söötmist. Alati pakkuda esimesena 
võimalust ise süüa!

• Söömiseks võtta aega, küsi kas maitseb, suhtle, naerata!
•  mitte sööta kiirustades ja erinevatelt kõrgustelt!
• Väldi kuivasid toite, eelista pehmeid, proovi ka kisselle 

ja smuutisid, samuti arbuuse ja melonit, mida on hea 
süüa vähese vedeliku tarbimise korral. 



• Kergest materjalist nõud.
• Nokaga tassid
• Üks toit on korraga ees.
• Põlled
• Neelamisraskuste korral osta aaptegist 
vedeliku paksendajat, sobivad ka kissellid

Nõud oleksid kontrastsed, et eristuksid näiteks valged 
nõud valgest kandikust. Võib asetada mitte libisev tume 
matt.



Kuidas ennetada dementsust?
• Toituge tervislikult
• Liikuge võimalikult palju
• Hoolitsega oma südame eest
• Suhelge võimalikult palju
• Vähendage stressi
• Tegelege loovate tegevustega (tantsimine muusika, 

laulmine, meisterdamine, aianduis, mängimine, 
lapsed ja lapselapsed jne jne)

Oluline on rääkida läbi oma lähedastega tuleviku 
teemad. Valmistada ette suhtlemiseks  ja identiteedi 
säilitamiseks suhtlusraamatud





Suur tänu kuulamast!
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