
 

 

Dementsuse Kompetentsikeskuse dementsuse valdkonna 

poliitikasoovitused 2021 

 

Sissejuhatus 

Poliitikasoovitused on suunatud sotsiaalministeeriumile ja uuele Dementsuse 
Kompetentsikeskusele (DKK). Soovituste eesmärk on dementsuse valdkonna terviklik 
arendamine. Soovitused on heaks baasiks dementsusstrateegia väljaarendamisele. 
Poliitikasoovitused põhinevad DKK 3,5-aastasel (2018–2021) töökogemusel. Ühelt poolt on 
aluseks head Eesti-sisesed ja rahvusvahelised praktikad, teiselt poolt probleemid ja 
kitsaskohad, mis on esile tulnud nõustamistel ning koostööprojektides kohalike omavalitsuste 
ja tervishoiusektoriga. Osa soovitusi puudutavad vaimse tervise või pikaajalise hoolduse 
teemasid laiemalt, hõlmates sealhulgas dementsusega inimesi. 
 

POLIITIKASOOVITUSED 

Strateegia koostamine 

Pikaajaline jätkusuutlik riiklik dementsusstrateegia 

2018. aastal elas Eestis hinnanguliselt 22 042 dementsusega inimest 1. Dementsuse teema 
puudutab otseselt tervishoiu valdkonda, sotsiaalvaldkonda, haridus- ja teadusvaldkonda, 
kohalikke kogukondi jt.  

Rahvusvahelised dementsusvaldkonda arendavad organisatsioonid, nagu Alzheimer´s 
Disease International 2 ja Alzheimer Europe, soovitavad riikidel teemaga koordineeritult 
tegelemiseks luua dementsusstrateegia. 2014. aastal vastu võetud Glasgow' deklaratsioon 3 
pani aluse Euroopa dementsusstrateegia, sealhulgas riiklike strateegiate loomisele. 
Deklaratsioonis juhitakse tähelepanu sellele, et dementsusega tegelemine peab olema 
rahvatervise prioriteet.  

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on koostanud ülemaailmse dementsuse 
tegevusplaani 4 aastani 2025, mille kohaselt iga riik peab panustama selle elluviimisesse. 
WHO dementsuse tegevusplaanis eesmärgistatakse seitse tegevusvaldkonda, mida 

 
1 „Dementia in Europe. Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe“, Alzheimer 

Europe  
2 https://www.alzint.org/what-we-do/policy/dementia-plans/ 
3 https://www.alzheimer-europe.org/Policy/National-Dementia-Strategies 
4 https://www.who.int/publications/i/item/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-
2017---2025 
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hinnatakse omakorda 35 indikaatoriga. Eesti hindamine GDO 5 (dementsuse andmeseire 
platvormi) alusel toimus 2020. aastal. 6  

Eestil puudub pikaajaline jätkusuutlik dementsusstrateegia.  

 
➢ Sotsiaalministeeriumil koostada riikliku dokumendina ja ellu viia pikaajaline 

jätkusuutlik dementsusstrateegia. 
 

➢ Strateegia koostamisel võtta arvesse WHO dementsusstrateegia tegemiseks 
soovitatud tegevusvaldkondi. Jätkata GDO hindamist, kaasates valdkonna eksperte 
ja huvigruppe. 
 

➢ Kaardistada dementsuse valdkonnaga tegelevad organisatsioonid (k.a 
mittetulundusühingud) ning määrata ja kokku leppida nende vastutused. 
 

Dementsusteekonna väljaarendamine ja rakendamine integreeritud moel 

Dementsusteekond  

Eestis puudub ühtne rakendatav dementsusteekonna mudel, mis põhineks 
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna integreeritud tegevustel, koostööl ja 
inimkesksusel. Mitu omavalitsusüksust arendavad projektide kaudu seda teemat, kuid vajalik 
on luua üle-eestiline sarnastel põhimõtetel dementsusteekond ja seda rakendada. 
Integratsioon algab poliitikakujundamise tasemelt, väga oluline on sotsiaalministeeriumi 
sotsiaal- ja tervishoiu valdkondade tihe koostöö. 

Joonis 1. Dementsusteekond (DKK) 

 

Dementsuse algusele viitavaid märke võivad ära tunda inimene ise, tema lähedased, pere- 

või raviarst. Varajane märkamine eeldab dementsust puudutavat teadlikkust ühiskonnas. 

Varajane diagnoosimine annab võimaluse haiguse progresseerumist sekundaarsete 

ennetuslike sekkumiste abil ning medikamentoosselt aeglustada. 

 
5 https://www.who.int/data/gho/data/themes/theme-details/GHO/global-dementia-observatory-(gdo) 
6 https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/dementia/gdo-country-profiles/gdo-
estonia.pdf?sfvrsn=3df4caba_4&ua=1 
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Dementsuse algfaasis saab inimene iseseisvalt hakkama, kuid vajab nõustamist haiguse 

eeldatava kulu ning oma elustiili ja tegevuste suhtes. Sotsiaalteenuseid selles faasis veel ei 

vajata. Väga tervitatavad on sotsiaalset ja füüsilist aktiivsust pakkuvad kogukonnateenused 

ning spetsiifilised sekundaarsed ennetuslikud tegevused. Vajalik on, et terviseseisundit 

jälgiks pere- või eriarst. 

Dementsuse arenedes vajab inimene kodus elamist toetavaid sotsiaalteenuseid, 

kadumisohtu ennetavaid jm dementsusspetsiifilisi abivahendeid. Sotsiaalteenused hõlmavad 

koduteenuseid, kodu kohandamist, mäluhäiretega inimeste päevahoidu, sotsiaaltransporti, 

tugiisikut, abivahendeid, tegevusteraapiat. Tervishoiuteenused hõlmavad perearsti, vajadusel 

neuroloogi ja psühhiaatri jälgimist ja abi. Pereliikmed vajavad nõustamist, puhkamist 

hooldamisest. Dementsusega inimese ümber peab tekkima toetav võrgustik, kuhu kuuluvad 

tervishoiu-, sotsiaaltöö- ja kogukonnatöö spetsialistid, hoolduskoordinaator ning lähedased.  

Kodus elamist toetavate teenuste ja institutsionaalse hoolduse vaheetapiks on 

intervallhooldus või toetatud elamise teenus. 

Institutsionaalne hooldus on teenus olukorras, kus hooldusvajadus on nii suur, et inimene 

oma kodus teenuste toel enam hakkama ei saa. Hooldekodu vajab vastavat koolitust saanud 

personali, spetsiifilisi kohandusi, sh kukkumise ja kadumise ennetust. 

Dementsusteekonna vältel, aga eriti elu lõpus, on vajalik palliatiivne ravi, sõltumata sellest, 

kas inimene elab kodus või hooldekodus. 

➢ Arendada ühtne ja koordineeritud dementsusteekond ja rakendada seda. 
 

Inimkeskne lähenemine dementsusteekonna kaudu  
 

Praegu peab inimene pöörduma vajalike teenuste saamiseks kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalosakonda, pere- või raviarsti poole, abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, 
sotsiaalkindlustusametisse, kodu kohandamisega tegelevasse ettevõttesse ning hankima 
teenuseid juurde eraturult. 

Integreeritud lähenemine ehk koordinatsiooni rakendamine eeldab, et teenuste pakkumise 
keskpunktiks on inimene ja tema vajadused. 

Igal dementsussündroomiga inimesel peab olema personaalne tegevuskava, mis hõlmab nii 
tervishoiu-, sotsiaal-, kui ka kogukonnateenuseid. Tegevuskava hõlmab hooldusprofiili 
loomist, hoolduse ja tervishoiuteenuste (sh tegevusteraapia) planeerimist ning 
kogukonnategevusi kontakti hoidmiseks pere ja kogukonnaga. Tegevuskava ei ole üksnes 
pakutavate teenuste kirjeldus, selle loomisse ja arendamisse on kaasatud dementsusega 
inimene ja tema perekond. 

➢ Luua ja välja arendada dementsusega inimesele haigusteekonna alguses koostatav 
tegevuskava, mis hõlmab nii tervishoiu-, sotsiaal- kui ka kogukonnateenuseid. 
 

➢ Luua ja arendada igasse Eesti maakonda madala lävega dementsuse pädevusega 
üksus, kuhu pöördumiseks ei vajata saatekirja. 

 

Proaktiivselt abivajavate inimesteni jõudmine  

Üheks mureks, mis koostööprojektides sageli esile tuuakse, on inimesteni mitte jõudmine. 
Abivajavad inimesed tihti ei pöördu kohaliku omavalitsuse poole – ka siis mitte, kui perekond 
on juba väga täbaras ja väljapääsmatus olukorras. Koordinatsioon peab aitama varakult 
jõuda abi vajavate inimesteni ja peredeni.  
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Nt Tallinnas on katsetamisel veebipõhine teavitusvorm, mille abil kiirabi- jm 
tervishoiutöötajad saavad info abivajavast eakast saata otse sotsiaalosakonda. 

➢ Arendada välja proaktiivsed erinevaid sektoreid hõlmavad infovahetussüsteemid, 
mille abil saab kiiremini jõuda abivajavate inimesteni. 
 

Integreeritud meeskonnad  

Dementsusega inimene võib vajada arstide ja teiste spetsialistide nõustamist. Keeruliste 
juhtumite puhul ei aita ühest spetsialistist või arstist, vaid on vaja toimida meeskonnana. 
Meeskond peab tulema inimese juurde.  

➢ Luua ja arendada spetsialistidest koosnevad ja vajadusel mobiilsed 
nõustamismeeskonnad keerulisemate juhtumite lahendamiseks. 
 

Ennetuslike sekkumiste laiaulatuslik rakendamine 

Dementsussündroomi korral on võimalik suurt hooldusvajadust edasi lükata ja elukvaliteeti 
parandada ennetuslike sekkumiste abil. Eristatakse primaarset ja sekundaarset sekkumist. 
Primaarne ennetus hõlmab kõiki eakaid, sinna hulka kuuluvad sotsialiseerumist, füüsilist ja 
vaimset aktiivsust pakkuvad tegevused. Rahvusvahelistes uuringutes 7 öeldakse, et 40 
protsenti dementsusjuhtumitest on ennetatavad, kui riik tegeleb süsteemselt 12 dementsust 
ennetava riskifaktoriga. 

Ennetuslikud sekkumised peavad olema odavad, järjepidevad ning laialdaselt 
kättesaadavad. Keskkond, kus eakad elavad, peab stimuleerima liikumist, õppimist ja 
inimestevahelist suhtlemist. 

Sekundaarne sekkumine on sihitatud, seda pakutakse kerge kognitiivse häire diagnoosiga 
inimestele. Sekundaarne ennetus on tulemuslik, kui esimesed dementsussümptomid on 
avaldunud.  

Mittefarmakoloogilised ennetuslikud sekkumised on kuluefektiivsed, tõstavad subjektiivset 
heaolu, toetavad toimetulekut ning võivad pidurdada kognitsiooni langust. Tegevustesse 
saavad inimesi suunata perearstid, sotsiaaltöötajad või liitub nendega inimene omal 
algatusel. 

Hea praktika näitena on Suurbritannia perearstidel võimalik sotsiaalse saatekirjaga saata 
patsient osalema talle sobivates kogukonnategevustes.  

➢ Lisada dementsuse ennetustegevused rahvatervise arengukavasse ja arvestada 
dementsuse ennetustegevustega riiklikes tegevuskavades. 
 

➢ Arendada dementsuse primaarseid ennetustegevusi ja tõsta inimeste teadlikkust 
dementsuse ennetusest. 
 

➢ Arendada ja mudeldada sekundaarseid ennetustegevusi, mis aitavad dementsuse 
süvenemist edasi lükata ning samas aitavad säilitada sotsiaalset sidusust. 
 

➢ Lisada sekundaarsed ennetuslikud sekkumised KOV või muu teenuseosutaja 
teenuste paketti. 
 

➢ Arendada välja sotsiaalsete saatekirjade programm. 
 

Andmevahetuse korraldamine tervishoiu- ja sotsiaalsektori vahel ühtsetel alustel 

 
7 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext 
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Koordinatsioonimudeli käivitamiseks ja arendamiseks on mitmes piirkonnas käimas projektid. 
On selge, et iga piirkonna koordinatsioonimudelil on sõltuvalt rahvastiku struktuurist ja 
tihedusest ning muudest asjaoludest oma eripärad, kuid otstarbekas oleks teatud ühtne 
lähenemine, eriti andmevahetuse korraldust puudutav. 

➢ Kasutada multimorbiidsete ehk mitme samaaegse haigusega patsientide 
integreeritud teenuse pakkumisel PAIK-projektis välja töötatud terviseplaani loogikat 
ja IT-platvormi (nt Teleskoop). 
  

➢ Luua projektide ühtne kaardistus ja andmevahetussüsteem. 
 

Soovitused tervishoiu valdkonnas 

Oluline on ennetus, õigeaegne diagnoosimine ja ravi 
 
Dementsusega inimeste arv suureneb aasta-aastalt. Kahjuks on dementsus kogu maailmas 
(sh Eestis) aladiagnoositud8. Varajane diagnoosimine on oluline, sest võimaldab tuvastada 
ka taaspöörduvaid kognitiivsete võimete languse põhjusi. Samuti võimaldab see patsiente ja 
nende lähedasi aegsasti informeerida haiguse süvenemisega kaasnevatest sotsiaalsetest ja 
õiguslikest aspektidest. Korrektne õigeaegne dementsussündroomi diagnostika on oluline ka 
muude haiguste ravikäsitluse ja ravimite valikul ning haiguse süvenemisel vajalike 
turvalisuse tagamise meetmete rakendamisel. Varajane diagnoosimine aitab kaasa 
tervishoiu- ja sotsiaalkulude optimaalsemale kasutamisele. 
 
Tervishoiu valdkonnas on oluline riiklikul tasemel kehtestatud tegevuste kaudu mõjutada 
tervishoiuteenuseid pakkuvaid teenuseosutajaid, et eesmärgistatud saaks dementsuse 
ennetus, õigeaegne diagnoosimine ja ravi. Vaimne ja füüsiline tervis omab dementsuse 
valdkonna tegevustes olulist rolli. Vajalik on kaasata ka kohalikud omavalitsused, et nende 
tegevuskavadesse planeeritaks dementsust ennetavaid jt valdkondlikke tegevusi ning 
teenuseid. 
 

➢ Lülitada riskigrupi kognitiivse võimekuse sõeltestimine perearstide rutiinsesse 
ennetustegevusse ja seda motiveerida haigekassa poolt. 

 
➢ Leida personali lisaressurss perearstipraksistesse või viia sõeltestimine 

tervisekeskustesse, „Haiglavõrgu arengukava“ (HVA) haiglate juurde (õe 
iseseisval vastuvõtul). 

 
➢ Kinnitada / tuua välja geriaatria kui iseseisev eriala. 
 
➢ Luua dementsuse diagnostikale keskendunud püsiv multidistsiplinaarne raviüksus 

ehk mälukliinik keeruliste juhtude kvaliteetseks käsitlemiseks, kus lisaks 
diagnoosimisele ning dementsusega inimese haigusdünaamika jälgimisele toimub 
dementsusega inimeste ning lähedaste nõustamine ja koolitamine. 

 
➢ Luua erinevad käsitlusjuhendid (käsitlusjuhised tervishoiu- ja 

hoolekandeasutustele dementsusega inimese toetamiseks teenuseosutamise 
protsessis; kerge kognitiivse häire diagnostika- ja ravijuhend). 

 
Palliatiivne ravi ja selle olulisus 
 
Palliatiivne ravi on suunatud haigusest või selle ravist tingitud vaevuste leevendamisele. 
Palliatiivne ravi on dementsusega inimese ravi lahutamatu osa. Palliatiivse ravi vajadused on 

 
8 https://www.alzint.org/u/World-Alzheimer-Report-2021.pdf 
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individuaalsed ning vajavad kogu raviteekonna vältel varajast avastamist, hindamist ja 
käsitlemist. Tänapäevaste arusaamade kohaselt on kõige tõhusam ja tulemuslikum 
proaktiivne palliatiivne ravi. See tähendab, et ravimeeskond märkab õigel ajal patsiendi 
probleeme ja vajadusi ning otsib lahendusi. 
 
Palliatiivse ravi teenuste osutamine dementsusega inimestele peab toimuma igal 
tervishoiusüsteemi tasandil: perearstikeskustes, haiglates palliatiivse ravi meeskonnas, 
aktiivse palliatiivse ravi osakondades, hospiitsides, päevaravis. Teenused peavad olema 
kättesaadavad kodudes ja hoolekandeasutustes. 
 
Palliatiivse ravi neli sammast: sümptomaatiline ravi, psühholoogiline ja sotsiaalne ehk 
psühhosotsiaalne ning hingehoidlik tugi. Palliatiivne ravi käsitleb patsienti ja tema perekonda 
ühe tervikuna. 
 
Elulõpuravi kui palliatiivse ravi üks osa on suunatud elu lõpus olevatele patsientidele ja 
nende lähedastele. Elulõpuravi algab siis, kui haigusspetsiifiline ravi on ammendunud. 
Elulõpuravi peamine eesmärk on leevendada vaevusi, põetada inimväärikust austavalt ja 
võimaldada parimat võimalikku elukvaliteeti surmani, tagada rahulik ja väärikas surm ning 
toetada peresid, teha leinatööd surma saabudes ja selle järel. Rahvusvahelistest uuringutest 
on selgunud, et palliatiivse ravi vajadus on kõige suurem kuus kuud enne patsiendi surma. 

 
➢ Tagada dementsusega inimestele palliatiivse ravi kättesaadavus 

tervishoiusüsteemi igal tasandil. 
 
➢ Reguleeritud ja süsteemse palliatiivse ravi teenuse osutamiseks töötada välja 

palliatiivse ravi struktuur ning teenused dementsusega inimestele. 
 
➢ Töötada välja palliatiivse ravi komplekshind ning rahastamise süsteem. 
 

Soovitused sotsiaalhoolekande valdkonnas 

Sotsiaalteenuste piisav pakkumine ja kättesaadavus  

Sotsiaalteenuste kättesaadavuseks on vaja jätkusuutlikku ja piisavat rahastust teenustele. 
Praegune teenuste rahastus on kas projektipõhine või konkureerib kõikide teiste kohalike 
omavalitsuste osutatavate teenustega. Kuna sotsiaalteenuste osutamise prioriteetsus on 
omavalitsustes sageli vähene, siis on sotsiaalteenused tugevalt alarahastatud ning 
klientidele kättesaamatud. 

➢ Tagada inimestele sotsiaalteenuste piisav pakkumine ja teenuste jätkusuutlik 
rahastus. 
 

Mitmekesiste teenuste pakkumine dementsussündroomiga inimestele ja nende peredele  

Praegu on teenuste pakkumine väheldane ja ühekülgne ning teenuseid ei kombineerita. 
Reeglina pakutakse dementsussündroomiga klientidele omastehooldust või hooldekodu. 
Kõige enam on puudus kodus osutatavatest teenustest ning omastehooldajate toetamisest. 
Lisaks koduteenusele ja tugiisiku teenusele sobivad dementsussündroomiga inimestele ja 
nende peredele päevahoiuteenus, mida pakuvad üksikud omavalitsused; nõustamine, 
kogemusnõustamine, kodu kohandamine, sotsiaalvalve, sotsiaaltransport, erinevad 
teraapiad (nt liikumis- ja muusikateraapia, teised tegevusteraapiad), sotsialiseerimist 
pakkuvad tegevused. Sotsiaalhoolekande seadus ei reguleeri päevahoiuteenust, ennetavaid 
sekkumisi, sotsiaalvalveteenust jms, seega võiks mõelda neile teenustele õigusliku aluse 
andmisele. 
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➢ Arendada ja pakkuda teenuseid (koduteenus, tugiisiku teenus, päevahoiuteenus, 
nõustamine, kogemusnõustamine, juriidiline nõustamine, kodu kohandamine, 
tehnoloogilised abivahendid, sotsiaalvalve, sotsiaaltransport, tegevusteraapiad) 
dementsusega inimestele ja nende lähedastele 
 

Ühtsed teenuste saamise tingimused ja teenuste hinnad, hooldusvajadusega inimeste 
subjektiivsed õigused hooldusteenustele 

Sihtrühma vajadused on piirkonnast sõltumata sarnased, abistamise võimalused on aga üle-
eestiliselt väga erinevad. Vajadus on üle-eestiliste ühtsete reeglite järele hooldusvajaduse 
hindamisel, teenuste pakkumisel ja teenuste hinnastamisel või omaosaluse määramisel 
kliendile. Tuleb tagada, et õigus saada sotsiaalteenuseid ei sõltuks seadusjärgsete 
ülalpidajate ega vara olemasolust. Hinnastada teenused ning liberaalse rahastussüsteemi 
asemel tagada kõigile osaliselt riigi- või KOV-poolne teenuste rahastus. 
 

➢ Ühtlustada teenuste saamise tingimused ja teenuste hinnad üle Eesti. 
 

➢ Tagada, et teenuste saamine ei sõltuks seadusjärgsetest ülalpidajatest ega vara 
olemasolust ning kõigile oleks tagatud osaliselt riigi- või KOV-poolne teenuste 
rahastus. 

 
Hoolduse, sh asutuses pakutava hoolduse rahastamine riigi poolt 

Üldhooldusteenuste eest tasumine on inimese ja ta perekonna ülesanne. Perekonnaseaduse 
kohaselt on eaka inimese ülalpidamiskohustus küll tema alanejatel sugulastel, kuid 
hoolduskohustust lähedastel ei ole. Kui kodus pakutavaid hooldusteenuseid rahastab mõnel 
määral kohalik omavalitsus, siis üldhoolduse puhul jääb enamikul juhtudel kogu hoolduskulu 
inimese enda ja lähedaste kanda. See tekitab tugeva surve omavalitustele suunata inimesed 
üldhooldusele, säästes sellega enda ressursse. Hooldus peaks olema ühtselt rahastatud, 
sõltumata sellest, kas hooldust pakutakse kodus või asutuses. 

➢ Tagada üldhoolduse ühtne rahastamine riigi või KOV poolt, sõltumata sellest, kas 
hooldust pakutakse kodus või asutuses. 
 

➢ Tagada, et üldhooldusteenuse pakkujatel ei ole võimalik kehtestada hoolduse hinda 
lähtuvalt inimese diagnoosist. 
 

Informatsiooni kättesaadavaks muutmine teenuste, sh nende hindade kohta 

Kohalike omavalitsuste pakutavad sotsiaalteenused, nende saamise tingimused ja hinnad 
peaksid olema avalikud ja võrreldavad. Praegu ei ole paljude omavalitsuste kodulehtedelt 
võimalik leida teenuste saamise tingimusi ega hindu. 

➢ Luua ühtse struktuuriga üle-eestiline veebipõhine süsteem KOV teenuste kohta. 
 

Iseseisvust toetavad teenused alternatiivina institutsionaalsele hooldusele 
 
Institutsionaalsele hooldusele tuleb pakkuda alternatiivseid hooldusvõimalusi, nii et kogu 
hoolduskoormus ei langeks samas perele. Lahendusteks on universaalse disaini 
kasutamine, koduteenuste ja kodu kohanduste ja sobivate tehnoloogiate pakkumine 
dementsusega inimestele. Koduhoolduse ja institutsionaalse hoolduse vaheetapp on 
toetatud elamine, mis tähendab inimesele tavapäraste tegevuste jätkumist vajalike toetavate 
teenuste abil. 

➢ Arendada kodus elu lõpuni elamist võimaldavaid ja toetavaid teenuseid. 
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➢ Arendada toetatud elamise teenust dementsusega inimestele. 
 

Omastehooldajate toetamine formaalsete teenustega  

Dementsussündroomiga inimese hooldamise koormus on väga suur. Omastehooldajate 
panust ja ressurssi on ülekasutatud – ülekoormatud omastehooldajaid on kogu riigis 26 0009, 
nad on välja tõrjutud tööturult teenuste ja toe puudumise tõttu. Paljud omavalitsused lähtuvad 
praegu põhimõttest „üks teenus abivajajale“. Näiteks on hooldaja määramise korral keelatud 
pakkuda teisi sotsiaalteenuseid. Suure hoolduskoormuse korral peab formaalne abi- ja 
teenuste pakett omastehooldajale olema mitmekesine ning samaaegne. 

➢ Luua ja võimaldada omastehooldajatele erinevaid teenuseid, mis on mitmekesised ja 
samaaegsed. 
 

Tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt sotsiaalteenusena 

Tehnoloogilised lahendused peaksid olema osa kodus elamist toetavatest teenusest. 
Dementsussündroomiga inimeste ohutuse tagamiseks on turul tehnoloogilisi abivahendeid – 
andurid, kaasaskantavad GPS-seadmed jm –, kuid nende pakkumist ei nähta praegu 
sotsiaalsüsteemi osana. 

➢ Luua dementsusega inimesi toetavate tehnoloogiliste abivahendite loetelu ja nende 
kompenseerimise süsteem riigi või KOV poolt. 
 

➢ Koolitada KOV spetsialiste, kes nõustavad ja kellel on ülevaade tehnoloogilistest 
vahenditest. 
 

➢ Lisada sotsiaalvalve sotsiaalteenuste hulka. 
 

Koduohutuse tagamine 

Kodu kohandamise sihtgruppi lisada dementsussündroomiga inimesed. Praegu nähakse 
kodu kohandamise sihtgrupina füüsilise puudega inimesi. Dementsussündroomi korral tuleb 
teha kodu ohutuks, panna vajalikesse kohtadesse (WC, vannituba, sahtlid, kapid jms) 
äratundmist hõlbustavad sildid, turvalisuse tagamiseks kasutada ukseandurit, kasutada 
eristuvaid värve jms. 

➢ Välja arendada ja pakkuda kodu kohandamise teenust dementsusega inimestele riigi 
või KOV poolt. 

 
Kogukonna teenused  
Rahvusvaheliste heade praktikate näitel on dementsusega inimestele ja nende lähedastele 
arendatud ka Eestis kogukonnateenuseid, mida pakuvad kohalikud omavalitsused, 
mittetulundusühingud või vabatahtlikud ning mis vajavad koordineerimist ja sisu arendamist. 
Kogukonnateenuste alla kuuluvad füüsilist, vaimset ja sotsiaalset aktiivsust üleval hoidvad 
tegevused, mis toimivad ka esmase ennetusena (nt kõnnigrupid, ühised aiandustegevused, 
ühisüritused jms). Spetsiifilised teenused dementsussündroomiga inimestele ja nende 
peredele on tugigrupid dementsusega inimestele ja nende lähedastele, mälukohvikud, 
Dementsuse Sõprade liikumine ning vabatahtlike pakutavad tegevused (vestlemine, 
jalutamine jms). 
 

 
9 Elanikkonna tegevuspiirangute ja hooldusvajaduse uuring. 2020 Turu Uuringute AS. Leitav: 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/hooldusvajaduse_uuring_som.
pdf  

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/hooldusvajaduse_uuring_som.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/hooldusvajaduse_uuring_som.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/hooldusvajaduse_uuring_som.pdf
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➢ Toetada riigi või omavalitsuste poolt dementsusega inimestele ja peredele 

suunatud kogukonnateenuste läbiviimist, sh tugigrupid, mälukohvikud10, 
Dementsuse Sõprade liikumine11, vabatahtlike tegevused. 
 

Ohvriabiteenuste kättesaadavaks tegemine dementsusega inimestele  

Dementsussündroomiga inimestel on suur oht langeda vägivalla ohvriks. Vägivald võib 
tähendada nii füüsilist kui vaimset vägivalda, hooletusse jätmist, inimese vajaduste 
ignoreerimist jms. Olemasolevad ohvriabiteenused ei sobi dementsussündroomiga 
inimesele, kes ei ole võimeline ise otsima infot teenuste kohta, pöörduma politseisse või 
ohvriabisse. Naiste Tugikeskuse majutusteenus eeldab iseseisvat hakkamasaamist, kuid 
dementsusega inimene ei saa võõras keskkonnas ise hakkama. Sotsiaalsüsteemi töötajad – 
koduhooldajad, sotsiaaltöötajad – peavad olema valmis märkama ja ära tundma vägivalla 
märke, sobivalt reageerima ning edastama info ohvriabi töötajale. 

➢ Teha kättesaadavaks ohvriabiteenus dementsusega inimestele. 
 

➢ Koolitada sotsiaalsüsteemi töötajaid märkama dementsusega inimesele teenust 
osutades vägivalle märke. 
 

Koolitused ja teadustegevused  

Koolitused 

Dementsusspetsiifilise koolituse pakkumine on oluline kõikidele erinevate valdkondade 
spetsialistidele, kes töötavad dementsusega inimestega ja nende lähedastega, või 
inimestele, kes kuuluvad dementsusega inimeste ja nende lähedaste võrgustikku, või on 
suunatud kogu elanikkonnale.  

➢ Arendada ja mudeldada süsteemselt erinevatele sihtgruppidele nende vajadusi 
arvestavaid kvalifitseeritud dementsuskoolitusi. 
 

➢ Arendada koolitusi, mis suurendavad üldist teadlikkust ning aitavad kaasa 
dementsussõbralike kogukondade, teenuste ja asutuste tekkele. 
 

Kvalifikatsiooninõuded koduhooldustöötajatele 

Koduhooldustöötajatel (avahooldustöötajatel), kes töötavad otseselt ja igapäevaselt 
dementsusega inimestega, puudub igasugune kvalifikatsiooninõue. Kogu dementsusega 
inimest ümbritsev võrgustik vajab teadmisi või koolitust. 

Nõudeid ei ole ka erasektori osutatavatele teenustele ega teenuseosutajatele.  

➢ Rakendada koduhooldustöötajatele (avahooldustöötajatele) kvalifikatsiooninõue. 
 

➢ Rakendada erasektori poolt kodus osutatavatele hooldusteenuste osutajatele 
kvalifikatsiooninõue. 

 
10 Mälukohvikus saavad koos olla ja suhelda dementsusega inimesed, nende lähedased ja kogukonna 

liikmed. Mälukohvik on mõeldud suhtlemiseks, kuid on väga hea, kui mälukohvikus on ka programm 
või teema, millele keskenduda, mis loob meeleolu ja põnevust. Mälukohvikuid viiakse läbi erinevates 
kohtades, Eestis on seda tehtud nt Kumus, ERM-is, Hiiumaa kodukohvikute päevadel jm. 
11 Dementsuse Sõprade liikumine on ülemaailmne dementsusest teadlikkuse tõstmise mudel 

infotundide abil. Infotund annab inimestele algteadmised dementsusest ning vähendab teemaga 
seotud stigmasid ühiskonnas. 
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Teadus- ja arendustegevus 

Eestis tehakse üliõpilasuuringuid dementsusega inimeste ja nende lähedaste kohta. 
Puuduvad riiklikul tasemel sihtgrupiuuringud, mille alusel saab mõõta ja hinnata dementsuse 
valdkonna arengut ja arendamist vajavaid teemasid (nt dementsuse levimust, sihtgrupi 
vajadusi, teadlikkuse taset jm).  
 
Oluline on soodustada ka organisatsioonide ja ettevõtete arendatavaid sihtgrupile suunatud 
lahendusi. Tasemeõppes tuleb nende erialade õppekavades, kus erialatunnistuse saanu 
hakkab tegelema või kokku puutuma dementsusega inimestega, tagada dementsuse 
temaatika õpetamine.  
 

➢ Soodustada koostööd kõrgkoolide ja ettevõtetega rakendusuuringute planeerimisel ja 
läbiviimisel, sh toetada uudsete lahenduste arendamist koostöös dementsuse 
valdkonna organisatsioonidega. 
 

➢ Integreerida eri tasemeõppe tasandite õppekavadesse dementsustemaatika lähtuvalt 
kutseala kontekstist. 

 
➢ Määrata riiklikul tasandil, kes ja millistel põhimõtetel dementsusalast statistikat kogub 

ja milliseid järjepidevaid statistilisi analüüse koostab. 
  

➢ Teha sihtgrupi (teadus)uuringuid. 
 

Huvi- ja õiguskaitse  

Huvikaitse 

MTÜ Elu Dementsusega on alates 2016. aastast tegelenud dementsusega inimeste ja nende 
lähedaste huvikaitsega. Tehakse koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega Alzheimer´s 
Disease International ja Alzheimer Europe. Euroopas tegutseb ja tegeleb otsese sihtgrupi 
huvikaitsega dementsusega inimeste töögrupp. Eestis ei ole veel dementsusega inimest, kes 
enda eest avalikult räägiks. Dementsuse hilisemas faasis haigusega inimene enda eest 
enam rääkida ei saa, seetõttu on oluline, et huvikaitsega tegeleb teadlik teda ümbritsev 
võrgustik. Dementsus on puue, dementsusega inimestel on samaväärsed õigused kui kõigil 
teistel inimestel ning need õigused peavad olema kaitstud – ja seda mitte ainult sõnades, 
vaid igapäevaelus.  

➢ Kaasata dementsusega inimeste ja nende lähedaste huvikaitsega tegelevaid 
organisatsioone valdkonna arendamisse. 
 

➢ Toetada initsiatiive, mis aitavad tõsta ühiskonna teadlikkust dementsusest ja 
vähendavad stigmatiseeritust. 
 

Terminoloogia ühtlustamine  

Perekonnaseadus kasutab dementsussündroomi kohta terminit „nõrgamõistuslikkus“. Eesti 
Haigekassa kasutab sama sündroomi kohta terminit „raske kognitiivne häire“. Ajakirjanduses 
kasutatakse jätkuvalt mõistet „dementne“, kuigi MTÜ Elu Dementsusega ja Dementsuse 
Kompetentsikeskus on juhtinud tähelepanu, et kasutataks vähem märgistavat sõna 
„dementsusega inimene“. Ka väljend „paigutama hooldekodusse“ ei ole sobiv väljendusviis 
inimese kolimise kohta senisest kodust uude.  

➢ Ühtlustada terminoloogia ja kasutada sõnu, mis ei ole häbimärgistava alatooniga.  
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Juriidiline nõustamine ja vastavad koolitused 

Dementsusega inimene ja tema lähedased vajavad juriidilist nõustamist. Nõustajaks peab 
olema dementsusteemale spetsialiseerunud jurist, kes tunneb valdkonna spetsiifikat. 
Haiguse süvenedes dementsusega inimene enda soove tavaliselt enam ei saa väljendada, 
seetõttu on oluline, et tema ja ta lähedased saavad juriidilist nõustamist haiguse teekonna 
alguses, mil on võimalik soovid kirja panna (vormistada n-ö patsienditestament). Juriidilist 
nõustamist vajavad ka spetsialistid, kes dementsusega inimesele ja tema lähedastele 
teenuseid osutavad (KOV, hooldekodu jt).  

➢ Pakkuda õigusalast nõustamist dementsuse diagnoosiga inimesele ja tema 
lähedastele spetsialiseerunud juristide poolt. 
 

➢ Suurendada eakate ja dementsuse diagnoosiga inimestega kokku puutuvate 
spetsialistide teadlikkust õigusnõustamisest, sh viia läbi koolitusi. 
 

➢ Koostada ja jagada õigusalaseid materjale. 
 

Teadlikkuse tõstmine 

Teadlikkuse tõstmine ja dementsussõbralik ühiskond 
 
Inimeste teadlikkus dementsusest on jätkuvalt vähene. Mäluhäireid peetakse tihtipeale 
vananemisega kaasnevaks nähtuseks, mitte haiguseks, mille puhul tuleb abi otsida. See 
asjaolu tingib valearusaamade teket (nt „dementsust“ ja „vananemist“ peetakse ekslikult 
sünonüümideks) ning dementsusega inimeste tõrjutust ühiskonnas. Vähene teadlikkus 
dementsuse kulgemisest ning kaasuvatest häiretest põhjustavad haigetele masendust. 
Tunne, et ei suudeta vastata ühiskonnas aktsepteeritavatele normidele, tingib häbitunde, mis 
sunnib inimesi juba haiguse algfaasis sotsiaalsetest suhetest eemalduma. Vähenenud 
kognitiivsed võimed ja neist tulenevad raskused igapäevatoimingutes, käitumishäired ning 
kaasuvad füüsilised häired tingivad haige tõrjumist teiste inimeste poolt. Dementsusega 
inimeste sildistamise, diskrimineerimise ja tõrjutuse vältimiseks tuleb parandada ühiskonna 
teadlikkust dementsusest. 
 
Dementsussõbraliku ühiskonnakorralduse poole liikumine aitab dementsusega inimestel ja 
nende lähedastel tunda end ühiskonna väärika ja toetatud liikmena. Dementsussõbralik 
ühiskond keskendub dementsusega seotud stigma ja tõrjutuse vähendamisele. Elanikkonda 
koolitatakse dementsuse teemal ja õpetatakse, et dementsusega inimene võib maailma 
tajuda teistmoodi. Dementsussõbralikus ühiskonnas tunnevad dementsusega inimesed end 
turvaliselt ja toetatuna, ükskõik kus nad viibivad: poes, ühissõidukites või harrastades oma 
hobisid. Sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kohandamine toetab inimese igapäevast 
toimetulekut ning säilitab pikaajaliselt maksimaalse heaolu.  
 

➢ Suurendada ühiskonna ja erinevate sihtgruppide teadlikkust mitmesuguste sihistatud 
meetmetega (kampaaniad, trükised, veebiinformatsioon jms). 
 

➢ Võtta arvesse sise- ja väliskeskkondade loomisel ja uuendamisel 
dementsussõbralikke disainiprintsiipe. 
 

➢ Toetada hooldusteenust pakkuvate asutuste dementsussõbralikuks kohandamist 
riiklike meetmetega. 
 

➢ Arendada dementsussõbraliku asutuse/organisatsiooni märgise väljaandmist. 
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Rahvusvaheliste suhete arendamine ja teadmiste Eestisse toomine  

Paljudes riikides on dementsuse valdkonda arendatud aastakümneid ning kasutusel parimad 
ravi- ja hoolduspraktikad. Kuna dementsussündroomi põhjustavad enamasti ravimatud 
haigused, siis on oluline, et ollakse teadlikud dementsuse uuematest ravi- ja 
ravimiuuringutest. 

➢ Arendada aktiivselt koostööd rahvusvaheliste dementsusega tegelevate 
organisatsioonidega ja osaleda nende töös, et olla kursis uuemate ravimiuuringute ja 
teiste dementsuse valdkonda toetavate rahvusvaheliselt tunnustatud tegevuste ja 
sekkumistega. 
 

➢ Võtta Eestis kasutusele ja rakendada parimaid rahvusvahelisi praktikaid. 


