
Seminar “Elu dementsusega – kuidas saame lähedast 
toetada”
Päevakava
11.30–12.00 Dementsuse Kompetentsikeskuse tutvustus – Kadi Neubauer, DKK esindaja
12.00–13.10 Dementsusega inimese toimetuleku toetamine – Hanna-Stiina Heinmets, 
tegevusterapeut
13.10–13.30 Kohvipaus
13.30–14.30 Lähedase teekond – Saima Sellak-Martinson, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla 
kaplan
14.45–16.45 Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp – tugigrupi juht Aivi Virma



Dementsuse 
Kompetentsikeskus

Teenused ja tegevused

Kadi Neubauer
17.11.2020



Sotsiaalministeerium finantseerib projekti 07.09.2018 – 31.12.2021

                                  Kompetentsikeskuse arendajad:

                                  MTÜ Elu Dementsusega                           

                                  SA EELK Tallinna Diakooniahaigla

                                  SA Viljandi Haigla

                                  Tartu Tervishoiu Kõrgkool



Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja 
nende lähedastele inimväärne elu Eestis.

Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende 
lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste 
teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu – ja 
hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust. 

 

Visioon ja eesmärk



Dementsuse 
Kompetentsikeskus
e teenused:
Info- ja usaldusliin      
644 6440 

Dementsuse info- ja usaldusliinil pakub 
tuge ja praktilist nõu.
 
Infoliin on avatud tööpäeviti 4 tundi : 
E, T, N, R 12–16 ja K 16–20.

Helistaja tasub kõne eest 
telefonioperaatori hinnakirja alusel.

Nõustajateks on tegevusterapeudid, 
sotsiaaltöötajad, sotsiaalvaldkonna 
eksperdid, õppejõud, hingehoidja ja 
dementsusega inimeste kogenud 
lähedased.

Dementsuse info- ja usaldusliin ei osuta 
tervishoiuteenust.

Ajal, mil infoliin ei tööta, saab küsimused 
saata aadressile: 
info@eludementsusega.ee.

mailto:info@eludementsusega.ee


Dementsuse 
Kompetentsikeskuse teenused:
Personaalne nõustamine

Dementsusega inimestele ja lähedastele,           
kes vajavad põhjalikumat ärakuulamist ja 
lahenduste leidmiseks võivad vajada ka 
spetsialistiga kohtumist.

Personaalne nõustamine võib toimuda ka 
inimese juures vm talle sobivas kohas, võib 
toimuda telefoni, veebi või e-posti teel.

Nõustataval on võimalik jääda 
anonüümseks.



Ekspertnõustamisteenus on mõeldud dementsusega inimeste 
teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse 
pakkujad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, 
päevakeskused jt), KOV sotsiaalhoolekande valdkonna 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. 

Ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale sobiv aeg ja 
viis kohtumiseks (sh virtuaalne).

Ekspertnõustamine spetsialistidele

Dementsuse Kompetentsikeskuse                         
teenused:



Dementsuse 
Kompetentsikesk
use teenused: 
seminarid ja 
tugigrupid

Tugigruppi ootame dementsusega inimesi ja/või 
nende lähedasi. Seminaridel saavad osaleda 
dementsusega inimesed ja lähedased, 
sotsiaaltöötajad, teenuseosutajad ja kõik huvilised.
Tugigruppe tegutseb üle Eesti kokku 21: Pirita, 
Mustamäe, Nõmme, Lasnamäe, Haabersti, Keila, Saue, 
Jõelähtme, Tartu, Haapsalu, Pärnu, Võru, Kuressaare, 
Jõgeva, Rapla, Narva, Sillamäe, Viljandi,  Viru-Nigula 
(Kunda), Türi ja Kohtla-Järve.
Tugigrupijuhid juhivad tugigruppe vabatahtlikult! DKK 
toetab ja arendab: korraldab juhtidele koolitusi, katab 
kohtumiste kulud. 



Dementsuse 
Kompetentsikeskuse 
tegevused: dementsusega 
inimesed ja nende lähedased

•Koolitused dementsusega inimestele ja 
nende lähedastele

•Kogemusnõustamise vajaduse ja võimaluse 
analüüs 2020-2021

•Arendada huvikaitset, et kaitsta 
dementsusega inimeste õigusi (nt 
tulevikujuhised) 2021



Dementsuse 
Kompetentsikesku
se tegevused: 
Dementsuse 
Sõprade liikumine

•Dementsus ei ole vananemise loomulik osa.

•Dementsust põhjustavad ajuhaigused.

•Dementsus ei tähenda üksnes mälu kadumist.

•Dementsusega on võimalik hästi elada.

•Inimene tähendab palju enamat kui tema 
dementsus.



Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevused: 
sotsiaalhoolekanne

Maakondliku koostöövõrgustiku 
loomine – teenuste kaardistamine

Koolitused:

• sotsiaalhoolekande 
valdkonna spetsialistidele

• KOV töötajatele

• lähedastele, 
omastehooldajatele

Dementsussõbraliku asutuse 
märgis hoolekandeasutusele

Spetsialistidele stažeerimiseks 
võimaluse loomine



Dementsuse 
Kompetentsikeskuse 
tegevused: tervishoid

• Kerge kognitiivse häire ja 
dementsussündroomi sõeluuring – Viljandi 
maakonnas, kaasatud 5 perearsti ja 5 pereõde.

• Seminarid erialaseltsidega 

• 2019 alustati tantsulise teraapia 
pilootprojektiga, milles osales 15 kerge 
kognitiivse häirega inimest.

• Sellel aastal oli plaanis korraldada 
Linnaorienteerumist dementsuse 
ennetamiseks. 

• Palliatiivse ravi osakaalu arendamine 
dementsussündroomiga patsientide ravis.



Dementsuse 
Kompetentsikesku
se tegevused: 
koostöö haridus-, 
teadus- ja 
arendusasutusteg
aTartu Tervishoiu Kõrgkool 
hindas eelmisel aastal 
dementsussündroomi 
käsitlust tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande 
tasemeõppe õppekavades. 

Uuringu eesmärk oli saada 
ülevaade dementsusega 
seostuva käsitlusest 
kutseõppeasutuste ja 
kõrgkoolide tasemeõppe 
õppekavades. 

Kaardistati olemasolev 
olukord ja töötati välja 
soovituslikud teemad, et 
saavutada tasemeõppe 
ainekavades baaspädevust.



Dementsuse 
Kompetentsikeskuse 
tegevused: 
kommunikatsioon

• Kodulehe www.eludementsusega.ee 
arendamine, sh õppevideod

• Veebipõhine uudiskiri

• 2020 ilmus esimene ajakiri

• Trükised, raamat jm infomaterjal

• DKK tegevuste ja dementsuse teema 
kajastamine meedias

• Rahvusvaheliste suhete arendamine 

http://www.eludementsusega.ee/


Koduleht: 
www.eludementsusega.ee

Info- ja usaldusliin: 644 6440

Facebook: eludementsusega 

E-post: 
info@eludementsusega.ee

http://www.eludementsusega.ee/
mailto:info@eludementsusega.ee


! 

Tänan kuulamast!


