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Toetamise võimalused

u Lähedaste nõustamine 
u Mõistmine ja meeskonnatöö asutuses 
u Õigete suhtlusmeetodite valimine ja kasutamine 
u Dementsuse taseme kindlaks määramine – olemasolevate võimete hindamine 
u Teraapiad – kunstiteraapiad, muusikateraapia, tegevusteraapia, füsioteraapia, 

kognitiivne treening, psühholoogiline tugi 
u Teraapia elementide kasutamine 
u Keskkonna kohandamine (psühhosotsiaalne, füüsiline) 
u Abivahendite soovitamine 
u Ööpäevase rütmi tagamine 
u Kaasamine ja julgustamine 
u Kõigil on võimalus dementsusega inimesi toetada, kui on olemas teadlikkus 
u Oluline on suhtumine!



uDementsus on kroonilise või progresseeruva kuluga sündroom, mille puhul on 
tegemist mitme intellektuaalse tegevuse kahjustusega (kaasa arvatud mälu ja 
mõtlemine) ning sealjuures ei esine teadvuse hägunemist.

Dementsus



Dementsuse põhjused

uDegeneratiivsed häired 
u Alzheimeri tõbi 
u Picki tõbi 
u Huntingtoni tõbi 
u Parkinsoni tõbi 
u Lewy kehakeste tõbi 

uAinevahetuslikud häired ja defitsiidisündroomid 
u infektsioonid (süüfilis, viirused, entsefaliidid, krooniline meningiit, hiv) 
u süsteemsed häired (lupus) 
u toksiinid, ravimid (raskemetall) 
u ajutraumad 
u ajukasvajad 
u psühhiaatrilised häired 
u Sclerosis multiplex
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Dementsuse liigid

uAlzheimeri tõbi - suuraju kortikaalses ja osaliselt subkortikaalses piirkonnas rakud hävinevad, 
muutused ajus, atrofeerumine (60% juhtudest); 

uVaskulaarne dementsus - puudlik aju verevarustus, insuldid (20% juhtudest); 

uLewy kehakeste dementsus – närvirakud kahjustuvad ja Lewy kehakesed kogunevad 
suurajukoores (sümptomid jalgade, käte jäikus, hallutsinatsioonid, luulud, tähelepanuvõime langus) 
(10% juhtudest); 

uFrontotemporaalne dementsus – kahjustuvad aju otsmikupoolsed ja külgmised osad (isiksuse ja 
käitumise muutused, sotsiaalsete piiride kadu, “pidurit ei ole”, emotsioonitu, empaatiavõime kadumine, 
hoolimatus, mälu ja orienteerumine säilinud üsna hästi) (5-10% juhtudest); 

uSekundaarne dementsus- põhjuseks somaatilised haigused (nt ajukasvaja, kilpnääre jm 
hormonaalsed haigused, vitamiinipuudus, alkoholimürgistus, infektsioonid - borrelioos, süüfilis, HIV/
AIDS, peaaju traumad - liiklusõnnetus). (2-3% juhtudest). ÕIGE DIAGNOOSI, RAVI, TERAAPIATEGA 
ON VÕIMALIK SÜMPTOMEID VÄHENDADA



Dementsuse sümptomid

● Amneesia - lühimälu ebaloomulik halvenemine (esimene tunnus). Unustab 
eelkõige hiljutised sündmused. Kaugmälu säilib – ressursiks! Dementsuse 
süvenedes elavad inimesed minevikumälestustes.  

● Afaasia - raskused õigete sõnade leidmisel ja kõne mõistmisel. Selle 
sümptomiga kaasneb haigusteadlikkuse puudumine, eitamine. 

● Apraksia - inimene ei oska enam oma tegevust planeerida ja lõpule viia. 
Probleeme tekib kirjutamisega, riietumise ja söömisega.  

● Agnoosia - ei suuda ära tunda tuttavaid esemeid, isikuid ja kohti. Väheneb 
ohutunne. 

● Kaob võime omandada uusi teadmisi



Diagnoosimine

uPerearst - oluline roll dementsuse esmaste tunnuste märkamisel, patsiendi ja tema lähedaste 
murede ärakuulamisel, suunab lisauuringutele, eriarstide ja teiste spetsialistide juurde. 

uPsühhiaater - tegeleb inimese psüühika- ja käitumishäiretega. Lisaks dementsuse diagnoosimisele 
on psühhiaatril oluline roll dementsuse keskmistes ja hilisesemates staadiumites, kus ta aitab vajadusel 
jälgida ja kohandada raviskeemi, suunata täiendavatele uuringutele. 

uNeuroloog - kinnitab dementsuse diagnoosi, alustab ravi ning hiljem otsustab koos patsiendi 
lähedasega ka ravi muutmise või katkestamise osas. Teostab aju-uuringut. 

uMRT 
uMini-Mental 
uVereanalüüsid teiste dementsuse ilminguid põhjustavate haiguste välistamiseks 
uSümptomid peavad olema kestnud 3-6 kuud



Dementsuse sümptomid



Loomulik vananemine  
vs  

dementsus



Illusteeriv pilt aju muutumisest. Loomulik vananemine vs dementsus



Praktiline harjutus – mõtle kaasa! 
Tee valmistamise tegevuse kirjeldus





Toimetulekut mõjutavad:
6 Abstraktne, 
mõtlemine, 
planeerimine, 
mälu eakohane.

5 Esimesed ilmingud; 
kaotamine; katsetamine; 
planeerimine keerukas; 
läbimõtlemata tegevused, 
kerged mäluprobleemid. 
Inimene suudab varjata 
mäluprobleeme.

4 Ei orienteeru ajas, võõras 
kk-s; tuttavad tegevused 
sooritab ise; esemetega 
toimetamine; EKSIMISE OHT!

3 Tunnetuslik tegevus; 
ei orienteeru tuttavas 
kk-s; soovib pidevalt 
kuhugi minna; 
tegevuse eesmärk ja 
ohutunne puuduvad.

2 kõnnib kukkumiseni; 
motoorselt rahutu; 
agiteeritud; kõne ebaselge; 
võib tõrjuda hooldust

Palliatiivne ravi! 
Kõne puudub, 
vastab pilgutuse, 
käega; reageerib 
stimulatsioonile
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Alzheimeri tõve ravijuhend, patsiendijuhend

https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/
juhendid/128/info-alzheimeri-tovega-
inimestele-ja-nende-lahedastele

https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/
juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-
ravi?rakenduskava=show

https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/128/info-alzheimeri-tovega-inimestele-ja-nende-lahedastele
https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/128/info-alzheimeri-tovega-inimestele-ja-nende-lahedastele
https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/128/info-alzheimeri-tovega-inimestele-ja-nende-lahedastele
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-ravi?rakenduskava=show
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-ravi?rakenduskava=show
https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/2/alzheimeri-tove-diagnostika-ja-ravi?rakenduskava=show


Raamatusoovitused

uFollestad, A. (2016). “Loomulik vananemine ja dementsus” 
uCaughey, A. (2017). “Elu dementsusega” 
uGawande, A. (2016). “Surelikkus. Meditsiinist ja sellest, mis on tegelikult oluline”



Probleemse käitumise näited
• Hoolduse tõrjumine – näiteks ei soovi minna pesema, keeldub 

söömisest 
• Mähkmete äravõtmine 
• Pidev helistamine 
• Sihipäratu ekslemine 
• Paberite jt esemete tükeldamine, toidu ja tähtsate esemete 

peitmine, katki tegemine 
• Ekslemine, võõraid esemeid endaomaks pidamine 
• Esemete kaotamine, süüdistused  
• Soov minna lapsepõlvekoju (ei tunne ära praegust kodu) 
• jne



Probleemse käitumise põhjused
• Tavapärased sümptomid – haiguse taga on inimene! 
• Tajumine, et mäluga pole kõik korras, eitamine 
• Valu või janu, mida ei oska väljendada 
• Turvatunde puudumine 
• Soov meenutada minevikku, allasurutud emotsioonid 
• Ööpäevase rütmi puudumine – päeval pidev magamine, öine rahutus 
• Tegevuse puudumine 
• Orienteerumise probleemid – nt ei leia tualetti 
• Vähe kontraste (ruum, esemed) 
• Tühjad lauad, pidevad keelamised, manitsemised 
• Liigne müra 
• Ebasobiv temperatuur 
• Vähene selgitus, mis toimuma hakkab, teadmatus



Valu hindamine kognitiivse 
defitsiidi korral

uNäoilme (nt kulmukortsutamine, grimasside tegemine, moonutatud ilmed, 
kiired silmapilgutused); 

uHäälitsused (nt ohkamine, karjumine, abipalumine, sõimamine); 
uKehakeel (nt kehaasendi jäikus, pinges olek, nihelemine, õõtsuv kõnnak, 

liigutuste muutumine, loidus või motoorne rahutus); 
uMuutused suhtlemises teiste inimestega (nt agressiivsus, vastupanu 

hooldamisel, äkilisus, katkestamine, tagasitõmbumine); 
uMuutuseid tegevusmustrites (nt söögiisu või unetsükli muutused, 

ootamatud muutused tavarutiinides); 
uMuutuseid vaimses seisundis (nt nutmine, segasusseisund, ärrituvus, 

ahastus).
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Hindamine ja nõustamine

uHindamine (vaatlus, intervjuu, testid) 
uVaimse seisundi mini-uuring (MMSE) 
uKella test 
uADL taksonoomia 
uErialaspetsiifilised hindamisvahendid 
uKodukeskkond 

uNõustamine 
uKeskkonnakohandused 
uAbivahendid – tõendid 
u Iseseisvuse säilitamine 
uProbleemse käitumisega toimetulek 
uTugiteenused



Vaimse seisundi mini-uuring





Dementsuse süvenemine:  
kerge dementsus

•Dementsuse varajases staadiumis: 
• Tajub inimene kognitiivsete võimete langust 
• Alternatiivide kasutamine olulise meeles pidamiseks – märkmik, sildid 
• Uue info omandamine on keeruline 
• Ei suuda orienteeruda võõras keskkonnas 
• Takistused kõnes, ei leia õigeid sõnu 
• Harjumuspärased tegevused muutuvad raskemaks 
• Välditakse keerukaid tegevusi (finantsplaneerimine, ravirežiim)



Dementsuse süvenemine:  
mõõdukas dementsus

• vajatakse kõrvalabi ja suulist juhendamist enesehooldustoimingutes ja 
majapidamistöödes 

• raskusi sõnade, nägude, endale kuuluvate esemete ära tundmise ning kodutee 
meenutamisega 

• ei suuda meenutada isiklikku informatsiooni: vanus, sünnipäev, aadress, laste 
nimed 

• ekslemine, asjades sorimine, esemete käsitsemine eesmärgipäratult, 
süüdistamine 

•  Meeldetuletustest, siltidest, märkmikutest pole selle staadiumi lõppfaasis 
enam kasu



Dementsuse süvenemine:  
sügav dementsus

• inimene elab täielikult minevikus 
• vajab ööpäevaringselt kõrvalabi kõigis igapäevaelu tegevustes 
• ei suuda orienteeruda tuttavas keskkonnas 
• ei mõista kõnet ega suuda end väljendada 
• säilib võime esemeid kätega eesmärgipäratult manipuleerida 
• kaob võime kõndida ja istuda ning inimene muutub voodihaigeks. 
• staadiumi lõppfaas on terminaalne staadium



Dementsuse areng

u Segadus – miks ma ei mäleta 
u Eitamine – no küll tuleb meelde, minuga on ju tegelikult kõik 

korras 
u Arsti juurde minek lükatakse edasi, miks, sest kardetakse  

kaotada teiste respekti 
u Püütakse leida mittemäletamistele põhjust, keeratakse seda 

naljaks, otsitakse süüdlast 
u Konfabuleerimine, lünkade täitmine mingi muu looga



Dementsussündroomi mõju lähedastele

•Suure hoolduskoormuse tõttu lähedastel stress, läbipõlemine. 
•Lähedased vajavad informatsiooni, juhendamist, 
psühhosotsiaalset toetust ja aega puhkamiseks! 

•Tulevikujuhendid 
• 2018. aasta septembris loodi Dementsuse Kompetentsikeskus 
•INFOLIIN 
6446440 
E, T, N, R  12-16 
K               16-20



Tugigrupid ja mälukohvikud

• https://eludementsusega.ee/teenused/tugigrupp/  
• Toimuvad ka VIRTUAALSED TUGIGRUPID! 

• aitab vältida ühiskonnast eraldumist; 
• õppida toimetulekustrateegiaid; 
• saada nõu spetsialistidelt ja teistelt lähedastelt (kogemusnõustamine);  
• võimalik jagada isiklikke hoolduskogemusi, saada ideid samas situatsioonis 

olevatelt inimestelt. 

Järgmised virtuaalsed tugigrupid toimuvad 15. märtsil ja 17. märtsil, 
kõik on oodatud! 

https://eludementsusega.ee/teenused/tugigrupp/


Kuidas tegevusi planeerida?
• Rutiin, kindlad ajavahemikud, dementsusega inimese kaasamine 
• Luba teha iseseisvalt tegevusi, milleks inimene on võimeline – nt riietumine (ära kiirusta ega abista 

ülemäära palju) 
• Keskendumise aeg u 30 minutit (olenevalt dem staadiumist) 
• Väldi suures grupis tegutsemist 
• Etapiviisilised juhised, võimalusel ettenäitamine 
• Tugevuste kasutamine – varasemad hobid, oskused 
• Tähtpäevad, sündmused 
• Korduvad liigutused, vähe planeerimist – rehitsemine, rohimine, lõngakera kerimine, põranda 

pesemine, tolmu võtmine jne 
• Passiivsed ja aktiivsed tegevused vahelduvad 
• Abstraktsete mõistete vältimine – konkreetne ülesanne 
• Passiivne meelelahutus – raadio, tv 
• Laste, loomadega tegelemine 
• Ajalehed, ajakirjad, raamatud, fotod, tööga seotud esemed



Võimetele vastavad, tähenduslikud 
tegevused

• Ajastutruud esemed 
• Tegevus vastab võimetele, vajadusel kõrvalabi, klient saab 

eduelamuse 
• Töötamine emotsioonidega



Emotsioonide ja tegevuste pakkumine 
läbi turvaliste esemete, tausta uurimine



Emotsioonide loomine, sensoorne 
stimulatsioon

Benita Kodu sensoorikatuba



Disainiprintsiibid

u https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/12/
LISA_2_disaini_printsiibid.pdf (04.01.2021)

Benita Kodu dementsusega inimeste osakond

https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/12/LISA_2_disaini_printsiibid.pdf
https://eludementsusega.ee/wp-content/uploads/2019/12/LISA_2_disaini_printsiibid.pdf


u Turvaline keskkond 
u Vähe stiimuleid (ainult vajalikud) 
u Orienteerumist toetav keskkond 
u Looduslähedane, värskes õhus 

viibimise võimalused 
u Suhtlemist soodustav 
u Privaatsus, iseseisvuse toetamine

Disainiprintsiibid



Disainiprintsiibid

u Füüsilised ja tähenduslikud tegevused 
u Kontrastid 
u Alternatiivsed meetodid kadumise 

ennetamiseks 
u Valgus 
u Müra 
u Meelte stimuleerimine 
u Ööpäevase rütmi tagamine 
u Piisav ja tervislik toit ning vedeliku tarbimine



Keskkond

• Eemaldada lahtised esemed põrandalt, kasuta tugikäepidemeid – 
kukkumisohtu vältimine 

• Ravimid, kemikaalid, terariistad, elektriseadmed vaateväljast eemale 
• Üks keskkonnast tulev stiimul korraga 
• Õigete abivahendite kasutamine 

(abivahendikaart ja soodustuse võimalus) 
• Kontrastid 
• Võimalus käia turvaliselt õues 
• Säilib otsustusvõimalus!



Kontrastid







Kadumise ennetamine

• GPS-süsteemid 
• automaatika 
• alarmi ja lukustusega aed 
• teavitussüsteemiga ukseandur, matt 
• taskutes sildid inimese nime, aadressi ja  

lähedase telefoninumbriga, erksavärvilised riided  
• turvanupp 
• naabrite, kogukonna kaasamine 
• peidetud uksed 

Pidev katsetamine ja ümberplaneerimine!

https://www.carehomemurals.co.uk/scenic-
murals.html (10.09.2020) Kleebiste näidised!

https://www.carehomemurals.co.uk/scenic-murals.html
https://www.carehomemurals.co.uk/scenic-murals.html


Spetsiaalne pükskostüüm



Benita Kodu disaininäide pükskostüümile



Meenutusteraapia (“Reminiscence therapy”)

• Hakati kasutama 1980. aastatel, põhines minevikusündmustel, mida toetasid 
vanad esemed, fotod 

• RESSURSS KAUGMÄLU, EMOTSIOONID JÄÄVAD ALLES! 
• Sensoorne stimulatsioon – mälestused seoses lõhnade, muusika, visuaalse 

materjaliga 
• Hooldus on jätkusuutlikum koos meenutustega 
• Hooldustoimingul vajadusel tähelepanu juhtimine mujale 
• Tugevdab patsiendi ja lähedase emotsionaalset sidet 
• Aitab säilitada identiteeti, väärikust 
• Tausta selgitamine hooldekodusse minekul on väga oluline, et leida inimese 

tugevad küljed, leida õiged vestluskaaslased, pakkuda esemeid, mõista 
erineva käitumise põhjuseid.





Nukuteraapia (“Babydoll therapy”)

• Validatsioonitehnika 
• Tegevuse, emotsioonide pakkumine 
• Vabalt kasutatavad 

• https://www.youtube.com/watch?v=vPn6rN1brjU

https://www.youtube.com/watch?v=vPn6rN1brjU




Soome Mäluliidu materjalid aju 
aktiveerimiseks

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja	

http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja


Suhtlemine

uPersonali / lähedase suhtumine 
 negatiivne 
 positiivne 

uHea suhtlemine on dementsusega inimese 
hoolduse võti



Suhtlemisprintsiibid - ettevalmistus

• Dementsusega inimese tundmine lihtsustab tema käitumise mõistmist (isiklik, kultuuriline, käitumuslik) 
•  Kas meil on sobilik keskkond? Liiga palju inimesi, lärmakas? 
•  Kas inimese asend on mugav, austav? 
•  Kuidas ma tuppa sisenen? Kuidas tervitan ja end tutvustan, kui ta mind ei mäleta? 
•  Milline on mu hääletoon? Räägin selgelt ja lihtsalt, etappide kaupa. 
•Kas inimesel on tahtmist suhelda või teda vaevavad füüsilised ebamugavused? 
•  Selgitada tuleb lühidalt, kes ma olen, miks ma siin olen, mida ma tahan. 
•  Kuidas Sul läheb? Kas ma saan Sind aidata? Millised on Sinu soovid?



Kuidas saada dementsusega inimesega ühele 
lainele?

u1) dementsusega inimene tuleb meie reaalsusesse, 
meie tasandile (reaalsusele orienteeritud) 

u2) meie läheme dementsusega inimese tasandile



Vigadeta õppimine

• Kasutatakse töötamisel inimestega, kelle kognitiivsed võimed on langenud.  

• Vigadeta õppimise põhimõtete kasutamine on andnud positiivseid tulemusi dementsusega 
inimeste toetamisel.  

• Uuringud on näidanud, et see säilitab tähenduslikes tegevustes osalemist, iseseisvust ja 
sõltumatust, mis omakorda parandab dementsusega inimeste elukvaliteeti ja vähendab 
hooldajate koormust. 

 



Vigadeta õppimine
• Hooldaja/lähedane korrigeerib vea koheselt ilma süüdistuseta, kasutada võib huumorit, 

julgustamist (nt kui patsient on end valesti riietanud, korrigeeritakse see toetavalt); 
• Hooldaja suunab dementsusega inimest tegevuses nii, et vigasid ei teki (nt annab 

riideeseme õiget pidi kätte); 
• Dementsusega inimest julgustatakse tegevusi ise sooritama (nt svammiga ise pesema); 
• Tegevusi toetatakse suuliste juhiste abil; 
• Tegevused näidatakse etapiviisiliselt ette (nt käega juukse kammimise liigutuse ette 

näitamine); 
• Tegevustes suunatakse patsiendi käsi (nt söömisel toetatakse patsiendi kätt, kuid patsient 

hoiab lusikat iseseisvalt).



Reaalsusele orienteeritud suhtlus reality 
orientation therapy (ROT)

• 1968 ameeriklane Folsom 
• Kui klient seda vajab ja näitab üles huvi 
• Põhineb säilinud võimetel 
• Eesmärk vähendada desorienteeritust, 

säilitada kontakt reaalsusega 
• Sildid, viidad! - õpeta 
• Võib põhjustada ärritust, agressiivsust –  

sel juhul vajalik kasutada validatsiooni



Validatsioon

• Kujunes aastatel 1968-1983, loojaks Naomi Feil 
• Minevikumälestused aitavad vähendada desorienteeritust, üksindust 
• Kui reaalsuse tajumine on liiga traumeeriv 
• Suhtlus dementsusega inimesega tema reaalsuses, mille ta ise on loonud 
• Parandab elukvaliteeti, aitab tõsta enesehinnangut 
• Emotsioonide väljendamine, mõistmine 
• Tunnete peegeldamine 
• Vajadus olla hoitud, aktiivne ja vajalik, leida empaatiline kuulaja 
• AKTSEPTEERI, KUULA, MÕISTA!



Valideerimine

• Kui tunded on tugevad, aga öeldakse, et pole vaja neid tunda, siis need tunded lähevad veelgi 
tugevamaks. Seega ei ole tohi tundeid eitada, vaid neid valideerida.  

• Kui me dementsusega inimese tundeid teadvustame, valideerime, peegeldame, siis nad 
vabanevad koormavatest tunnetest ja esile kerkivad meeldivamad tunded.  

• Lühike 3-4 minutit kestev vestlus, mille kestel inimene teab, et ta on keskpunktis, teda on 
väärtustatud, osa tema eluloost on taaselustatud. 

• Sõnadel on suur mõju – nt ei tohiks osakonnast lahkudes hüüda, “ma lähen nüüd koju”. 
• Ei tohi rääkida mure objektist, ei tohi meenutada kriisi objekti, viia mõtted mujale peale tunnete 

väljendamist



• TUNDED on dementsusega inimeste jaoks üks väheseid 
alles jäänud käitumist suunavaid tegureid. Nad 
väljendavad tundeid vahetult ja nähtavalt: 
• hetke tunnetuse otsene väljendus 
• reaktsioon isikute ja meid ümbritseva maailma suhtes 
• vahetu, spontaanne ja ilustamata 
• tihti seoses läbielatuga 
• seoses väljaöeldud või tagasihoitud impulssidega 

 Dementsusega inimesed orienteeruvad oma isiklikes 
tunnetes (abitus, viha, kurbus, rahulolu). 



Suhtlemisprintsiibid
1. Lahke ja naeratav nägu 

2. Rahustav ja toetav hääletoon - kasutada sõnu ja lauseid: “kõik saab korda”, “ärge muretsege, 
lähedased tahavad teile parimat, sest nad armastavad Teid”, “meie hoolitseme Teie eest” “Kirjutage 
mõtted üles, mida lähedastele edasi öelda”. “Tulge minuga koos”, “jalutame koos” (kohanemisel). “Tahate 
teed või midagi head?” 

3. VÄLDI konflikti, isegi kui inimene otsib konflikti. 

4. Kasutada VALIDATSIOONI meetodit  

5. Toetav kehakeel (puudutus õlale, silitus seljale, kõrval istumine, käevangus jalutamine jne) 

6. Hooldekodus tutvusta ühisruume, püüa algatada vestlusi, et luua uusi sõprussuhteid 

Ole loominguline, julge ja positiivne!



Miks on vaja tunda dementsusega 
inimese tausta?

• Kohanemise toetamine 
• Identiteet, väärikus, iseseisvuse tunne 
• Identiteet – teadmine iseenedast sotsiaalsetes olukordades ja suhetes. Kuulumine rahvusesse, 

kollektiivi, laulukoori jm hobidega seotud gruppidesse. KES MA OLEN? MIS ON MULLE 
OLULINE? 

• Mälu halvenedes kaob teadlikkus iseendast 
• Argipäev, millega tegeles, mis ei meeldi, rutiinid, eripärad



LÜHIMÄLU KAOB 
 
RESSURSIKS KAUGMÄLU 
 
EMOTSIOONID JÄÄVAD ALLES! 
 
PEA MEELES, SEE ON TEMA HAIGUS MITTE INIMENE 
ISE! 
 
KUI ISE EI JAKSA, PÜÜA LEIDA ABI JA PUHATA, ET 
OLLA PAREM ABILINE DEMENTSUSEGA 
LÄHEDASELE!



Aitäh! 
Liis.kroonmae@benita.ee


