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KOKKUVÕTE
Katy Gerda Kiisk. (2021). Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond. Tartu
Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava. Tartu. Lõputöö
Lõputöö on kirjanduse ülevaade, mille eesmärgiks on kirjeldada haigla füüsilise keskkonna
mõju dementsusega inimesele, kirjeldada dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna mõju
dementsusega inimesele ja kirjeldada dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna
põhiprintsiipe. Lõputöö koostamisel on kasutatud 29 kirjandusallikat, millest 15 on
teadusartiklid.
Eestis ei ole teadaolevalt varasemalt dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna teemal
uurimistöid koostatud. Samas on Eesti haiglates iga aasta suur hulk dementsuse diagnoosiga
patsiente ja dementsusega inimeste osakaal on Eestis kasvamas.
Haigla keskkonnaga kohanemine ja selles toimetulek on dementsusega inimese jaoks keeruline
ning haigla keskkond ei vasta sageli dementsusega patsientide vajadustele. Haigla keskkond
mõjub dementsusega inimesele negatiivselt, tekitades segadust, ülestimulatsiooni,
frustratsiooni, rahutust, stressi, ärevust ja põhjustades iseseisvuse kaotust.
Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond mõjub dementsusega inimesele positiivselt. Kui
haigla füüsiline keskkond on kujundatud dementsussõbralikult paraneb patsiendikeskse
õendusabi pakkumine, patsiendid on elamistoimingute sooritamises iseseisvamad ja
aktiivsemad. Dementsussõbralikult kujundatud haigla füüsiline keskkond vähendab uuest
keskkonnas tulenevat agitatsiooni and toetab patsientide iseseisvust.
Dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna printsiipideks on ohutus ja turvalisus,
planeering, kodune õhkkond, valgustus ja müra, värvid ja kontrast ning orienteerumise
toetamine. Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond peab olema ohutu ja turvaline,
planeeringult tsirkulaarne ja laiade koridoridega. Valgustus peab olema piisav ja ühtlane ning
õhkkond kodune. Dementsussõbraliku haigla füüsilises keskkonnas on kasutusel erksad ja
kontrastsed värvid ning orienteerumise toetamiseks seintel viidad, kellad ja kalendrid.

Võtmesõnad: dementsus, dementsussõbralik haigla, füüsiline keskkond
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ABSTRACT
Katy Gerda Kiisk. (2021). The physical environment of a dementia-friendly hospital.
Tartu Healthcare College, nursing. Tartu. Final thesis.
This final paper is an overview of literature which aims to describe the impact of the hospitals
physical environment on a person with dementia, to describe the impact of the dementiafriendly hospitals physical environment on a person with dementia and to describe the main
principles of the dementia-friendly hospitals physical environment. The research is based on 29
sources, 15 of which are scientific articles.
There are no known previous research papers written on the subject of the physical environment
of a dementia-friendly hospital in Estonia. But there is a large number of patients with a
dementia diagnosis in hospitals every year in Estonia and the share of people with dementia
keeps rising.
Adapting to the physical environment and coping within it is difficult for a person with
dementia and the hospital environment often isn’t fit to the needs of a person with dementia.
The hospital environment affects a person with dementia negatively. It causes confusion,
overstimulation, frustration, restlessness, stress, anxiety and loss of independence.
Dementia-friendly hospitals physical environment affects a person with dementia positively. If
the physical environment has a dementia-friendly design it improves person-centered care,
patients are more independent in living activities and more active. Dementia-friendly hospitals
physical environment decreases agitation caused by a new environment and supports
independence.
The main principles of a dementia-friendly hospitals physical environment are safety and
security, layout, homely atmosphere, lighting and noise, colours and contrast and supporting
wayfinding. The physical environment of a dementia-friendly hospital has to be safe and secure.
The layout should be circular with wide corridors. The lighting has to be sufficient and even
and the atmosphere has to be homely. The dementia-friendly hospitals physical environment
has bright and contrasting colours and there are signs, clocks and calendars on the walls to
support wayfinding.

Keywords: dementia, dementia-friendly hospital, physical environment
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1. SISSEJUHATUS
Dementsus on progresseeruv sündroom, mille korral halvenevad inimese kognitiivsed võimed
ja oskus sooritada elamistoiminguid. Dementsus mõjutab inimese mälu, mõtlemist, kõne,
orienteerumis-, arusaamis-, õpi- ja otsustusvõimet (World Health Organisation 2020).
Dementsusega inimesi on Eestis 2018. aasta seisuga hinnanguliselt 22942 ja aastaks 2025. on
dementsusega inimeste arv Eestis eeldatavasti 26216 (Alzheimer Europe i.a.). Tervisearengu
Instituudi poolt koostatud aruande põhjal oli 2018. aastal dementsuse diagnoosiga patsientide
voodipäevade arv Eestis 5275 ning keskmine ravikestus oli 18,6 päeva (Tervise Arengu
Instituut i.a.).
Haigla keskkonna dementsussõbralikuks muutmisele on Eestis seni vähe tähelepanu pööratud,
samas on dementsusega inimeste osakaal kasvamas. Waller ja Masterson (2015) rõhutavad, et
dementsusega inimese jaoks on haiglas toimetulek ja kohanemine keeruline ning sellega seoses
võib neil esineda suurema tõenäosusega tundmatus keskkonnas agitatsiooni, desorienteeritust
ja stressi. Dementsusega inimesel on raske eristada visuaalselt füüsilises keskkonnas esemeid
nagu näiteks tualetiiste või käsipuu, kui need on ümbritsevaga sama värvi (Andrews 2013,
Waller jt 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Hung jt 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Lisaks
võivad tekitada segadust ka peegeldavad pinnad (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013,
Heinmets jt 2018). Haiglas töötav personal ei pruugi olla teadlik, et haigla keskkond võib
mõjuda dementsusega inimesele negatiivselt (Innes jt 2016). Dementsussõbralikult kujundatud
haigla füüsiline keskkond mõjub dementsusega inimesele positiivselt (Waller jt 2013, Waller
ja Masterson 2015, Brooke ja Semlyen 2017, Eastham ja Cox 2017). See soodustab paremat
kontakti patsientidega ning aitab kaasa inimkesksele lähenemisele (Brooke ja Semlyen 2017).
Väheneb uuest keskkonnast tulenev agitatsioon ja dementsussõbraliku haigla füüsiline
keskkond toetab dementsusega inimese iseseisvust ja võimet sooritada elamistoiminguid
(Waller ja Masterson 2015).
Mitmed autorid on uurimistöödes kirjeldanud dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna
põhiprintsiipe ning soovitavad nendest lähtuda haigla kohandamisel dementsussõbralikuks.
Nendeks printsiipideks on turvalisus ja ohutus, keskkonna planeering, kodune õhkkond, sobiv
valgustus ja müra, värvid ja kontrastid ning dementsusega inimese orienteerumise toetamine
(Dewing 2009, Andrews 2013, Waller jt 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Digby ja Bloomer 2014,
Fleming jt 2015, Innes jt 2016, Hung jt 2017, Brooke ja Semlyen 2017, Eastham ja Cox 2017,
Pantzartzis jt 2015, Toubøl jt 2020).
Varasemalt on Eestis MTÜ Elu Dementsusega teostanud ekspertanalüüsi hoolekandeasutuses
dementsusega inimeste füüsilise keskkonna kohandamise kohta (Heinmets jt 2018).
Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK) lõi kontseptsiooni innovatiivsest majast dementsusega
inimestele, kus lisaks kirjeldati ka, millised võiks olla haljasalad dementsusega inimesele,
kirjeldati disaini printsiipe ja toodi näiteid erinevates riikides kasutusel olevatest parimatest
praktikatest ja dementsuse küladest (Niilo jt 2019). DKK töörühm on välja töötanud
dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgise kriteeriumid ning alates 2020. aasta
septembrist on märgis antud kolmele Eesti hoolekandeasutusele, milleks on Benita kodu, SA
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Koeru Hooldekeskus ja Häädemeeste Eakate Kodu. Samas ei ole dementsussõbraliku haigla
märgist taotlenud veel ükski haigla.
Eestis on dementsuse teemadel tehtud mitmeid uurimistöid, kuid neis ei ole käsitletud
dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna teemat. Tilga (2019) kirjutas lõputöö
dementsusega kaasnevast agitatsioonist ja mittefarmakoloogilistest võtetest agitatsiooni
vähendamiseks, kus käsitleti ka füüsilist keskkonda kui mittefarmakoloogilist võtet agitatsiooni
vähendamiseks. Mõtus (2017) on kirjutanud dementsusega inimesi ja nende lähedasi toetavast
keskkonnast ja Käosaar (2019) multisensoorse keskkonna loomisest dementsussündroomiga
patsientidele Benita Kodu AS näitel, kus on põgusalt käsitletud ka füüsilise keskkonna
osatähtust.
Uurimistöö eesmärgiks on kirjeldada tõenduspõhistele kirjandusallikatele tuginedes, kuidas
haigla füüsiline keskkond dementsusega inimest mõjutab, kuidas dementsussõbraliku haigla
füüsiline keskkond dementsusega patsienti mõjutab ja millised on dementsussõbraliku haigla
füüsilise keskkonna põhiprintsiibid.
Uurimistöö ülesanneteks on:
1. Kirjeldada haigla füüsilise keskkonna mõju dementsusega inimesele
2. Kirjeldada dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna mõju dementsusega
patsiendile.
3. Kirjeldada dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna põhiprintsiipe.
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA JA EETIKA
Lõputöö on kirjanduse ülevaade, mis on protsess, mille käigus otsitakse, loetakse,
analüüsitakse, hinnatakse ja interpreteeritakse loetut, ning produkt, mis sisaldab loetud
uurimusliku kirjanduse kokkuvõtet ja uurimustöö teaduslikku tausta (Õunapuu 2014).
Uurimistöö meetodi valik tulenes sellest, et Eestis ei ole antud teemal teadaolevalt varasemalt
uurimistöid kirjutatud. Ülevaate koostamisel selgitati välja, milline on haigla füüsilise
keskkonna mõju dementsusega inimesele, dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna mõju
dementsusega inimesele ja kirjeldati dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna
põhiprintsiipe.
Andmete kogumist alustati sobivate ja teemakohaste märksõnade leidmisega. Kirjandusallikate
leidmiseks kasutati elektroonilisi andmebaase: EBSCO, CINAHL with full text, Pubmed,
Medline, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu RIKSWEB ja otsingumootoreid Google
ning Google Scholar. Töös kasutati ka üldtunnustatud organisatsioonide kodulehti.
Teaduspõhiste allikate valikuks olid järgmised kriteeriumid: ilmumisaasta 2009-2020, sisu
vastavus uurimistöö eesmärgiga, avaldatus eesti või inglise keeles, eelretsenseeritus,
kättesaadavus tasuta täistekstina. Ilmumisaastat ei peetud nii tähtsaks kui teisi kriteeriume, kui
allikas sisaldab uurimistöö jaoks asjakohast infot. Kasutati järgnevaid otsingusõnu: dementsus
(dementia), dementsussõbralik (dementia-friendly), haigla (hospital), keskkond (environment),
füüsiline keskkond (physical environment). Otsingusõnu kombineeriti omavahel. Esmalt
veenduti, et uurimistöö tegemiseks on piisavalt kirjandusallikaid ning otsingu tulemusena leiti
495 vastust. Uurimistöös on kasutatud 29 kirjandusallikat, mis on avaldatud ajavahemikus
2009-2020. Nendest allikatest 15 on teadusartiklid, mille kohta on koostatud teadusartiklite
väljavõtuleht (Lisa 1).
Artiklite sobivust hinnati esialgu nende pealkirju lugedes ja mittesobivad artiklid jäeti kõrvale.
Kui pealkiri haakus uurimistöö teemaga, loeti läbi artikli kokkuvõte ja tulemused. Kui artikli
kokkuvõte ja tulemused olid kooskõlas uurimistöö eesmärgiga või uurimisülesannetega, siis
loeti läbi artikli täistekst. Uurimistöö teemaga haakuv informatsioon refereeriti ning
süstematiseeriti alapeatükkideks lähtuvalt uurimisülesannetest.
Uurimistöö koostamisel on kasutatud korrektset viitamist ja allikatest on koostatud allikaloend.
Kirjandusallikatest saadud informatsioon on refereeritud oma sõnadega. Inglisekeelsete allikate
kasutamisel on refereeritud algallika autori mõtted neid moonutamata.
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3. HAIGLA FÜÜSILISE KESKKONNA MÕJU DEMENTSUSEGA INIMESELE
Sageli ei vasta haigla füüsiline keskkond dementsusega patsientide vajadustele (Innes jt 2016)
ning sellega kohanemine ja selles toimetulek on dementsusega inimese jaoks keeruline (Waller
ja Masterson 2015). Kuna dementsusega inimesel on raske uute keskkondadega kohaneda ning
neil esineb raskusi personali usaldamisega, võivad nad olla rahutud ja desorienteeritud. Sellest
tulenevalt on dementsusega inimesele tähtis rahulik ja stabiilne keskkond (Heinmets jt 2018).
On vajalik tagada, et haigla keskkond ei ohustaks dementsusega inimese heaolu (Innes jt 2016).
Uuest keskkonnast arusaamine võib tekitada liigset ärevust ja stressi ning keskkonnast tulenev
ülestimulatsioon võib põhjustada segadust ja frustratsiooni. Näiteks võivad olla häirivad
teadetetahvel, kus on palju teateid või koridor, kus on palju ühesuguseid uksi (Pollock ja Fuggle
2013). Dementsusega inimestel on suur tõenäosus sattuda segadusse ja ärrituda uutest
keskkondadest. Nad ei pruugi ära tunda esemeid, mis on taustaga ühte värvi. Haigla keskkond
võib põhjustada dementsusega inimestel ekslemist ja seetõttu võivad nad sihitult ringi liikuda
(Waller ja Masterson 2015). Innes jt (2016) haiglapersonali (n=69) seas läbiviidud uurimistöös
tõdeti, et haigla personal ei ole sageli teadlik, et haigla keskkond võib mõjuda dementsusega
inimesele negatiivselt (Innes jt 2016).
Xidous jt (2020) leidsid, et haiglas olemine on dementsusega inimese jaoks hirmutav ja
stressirohke ning tekitab ärevust ja desorienteeritust. Nende poolt läbiviidud uurimistöös
osalesid dementsusega patsiendid (n=99) ja nende saatjad (n=24), kellega viidi läbi 12
intervjuud. Uurimistöö tulemustes selgus, et dementsusega inimeste saatjad tõdesid, et haigla
keskkond on tihti üksluine ja sisekujunduselt monotoonne ning seetõttu oli dementsusega
inimesel raske orienteeruda. Uuritavad tõid intervjuudes välja ka selle, et müra tase ja võõras
keskkond haiglas on probleemiks, ning tekitab dementsusega patsientides ülestimulatsiooni ja
desorienteeritust. Vähene orienteerumise toetamine viitade näol takistab ka dementsusega
inimeste saatjatel neid haiglas oleku ajal toetada. Nii patsiendid kui ka nende saatjad tõid välja,
et haiglas on raske orienteeruda, sest seal on palju ühesuguseid koridore. Lisati, et tihti on
haiglates raske leida tualetti ning muid ruume väheste või halbade viitade tõttu. Sellest
tulenevalt kogevad dementsusega patsiendid haiglas desorienteeritust. Haiglas on sageli tarvis
patsiente ühest osakonnast teise liigutada ja see tekitab dementsusega inimeses raskusi, sest neil
on keeruline keskkonna muutustega toime tulla.
Fleming jt (2015) tõid välja üheksa füüsilise keskkonna aspekti, mis on dementsusega inimese
jaoks tähtsad. Nendeks on jätkuva meelte kasutamise toetamine, vaimse tervisega tegelemiseks
võimaluste pakkumine, suhtluseks võimaluste pakkumine, koduse tunde ja tuttava keskkonna
loomine, perekonnaga olemise võimaluse pakkumine, privaatsuse tagamine, väärikuse
tagamine ja patsientide visuaalne jälgimine personali poolt.
Hunter jt (2016) uurisid Kanadas kahe erakorralise meditsiini osakonna töötajate (n=12)
kogemusi töötamisel dementsusega eakatega. Läbiviidud intervjuude tulemustel tõdeti, et
erakorralise meditsiini osakondade füüsiline keskkond ei vasta dementsusega inimeste
vajadustele. Müra, ülerahvastatus ja privaatsuse puudumine tekitasid neis kaose ja pinge tunde.
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Töötajad arvasid, et seetõttu ilmnesid probleemid ka ravi- ja hooldusprotsessis, sest
dementsusega patsiendid olid häiritud ning ei suhelnud piisavalt personaliga.
Hung jt (2017) uurimistöös osalenud dementsusega patsiendid (n=5) tõid välja, et nende jaoks
on haigla koht, kus kaob iseseisvus ja autonoomsus. Liigne meditsiiniline aparatuur koridorides
takistab patsientide sõnul liikumist ja vähendab soovi jalutada. Koridorides olevad alarmid ja
teiste patsientide hääled tekitasid segadust ja häirisid tähelepanu. Liigsed sildid seintel ja
teadetetahvlid tekitasid patsientides ülestimulatsiooni. Leiti, et keskkond, kus on raske
orienteeruda, põhjustab dementusega patsientidel iseseisvuse kaotust.
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4.
DEMENTSUSSÕBRALIKU
PÕHIPRINTSIIBID

HAIGLA

FÜÜSILISE

KESKKONNA

Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond peab olema kujundatud selliselt, et võetakse
arvesse dementsusega inimese hooldusvajadusi (Dementia Action Alliance 2013). Haigla
keskkonna dementsussõbralikuks muutmisele on vähe tähelepanu pööratud, samas kasvab
dementsusega inimeste osakaal haiglates jätkuvalt (Waller ja Masterson 2015). Inglismaal
alustas 2009. aastal National Health Service (NHS) tööd 26 haiglaga, et töötada välja
dementsussõbralikum disain. Programmi nimeks oli The King's Fund's Enhancing the Healing
Environment (EHE) programm ja see näitas, et konkreetsed muutused haiglas mõjutavad
dramaatiliselt kognitiivsete probleemide ja dementsusega inimeste haiglaravi kulgu (Waller ja
Masterson 2015). Programmi raames töötati välja tööriist, mis keskendub füüsilise keskkonna
aspektidele, mis mõjutavad dementsusega inimesi. Tööriistaga saab hinnata lisaks füüsilisele
keskkonnale ka seda, kuidas keskkond julgustab inimesi käituma ja suhtlema (Waller jt 2013).
EHE programmi käigus töötati välja disainiprintsiibid, mille eesmärk on muuta haigla keskkond
dementsussõbralikuks ja hindamisvahend, mille alusel haiglate dementsussõbralikkust hinnata
(Waller ja Masterson 2015). The King’s Fund poolt loodud disainiprintsiibid toovad välja
põhilised tunnused dementsussõbraliku haigla osakonna määratlemiseks. Nendeks
printsiipideks on tuttava keskkonna loomine ning orienteerumise ja sisuka igapäevase tegevuse
toetamine. Nende disainiprintsiipide eeldatavateks tulemusteks on ärevuse ja stressi
vähendamine, otsuste tegemise lihtsustamine ning iseseisvuse ja suhtlemise soodustamine
(Waller jt 2013). Waller ja Masterson (2015) tõdesid, et lihtsad ja odavad lahendused haigla
füüsilise keskkonna dementsussõbralikuks muutmisel, nagu näiteks tualettruumide uste
värvimine ja matid põrandakatted, näivad andvat positiivseid tulemusi seoses
antipsühhootikumide väljakirjutamise ja manustamisega, vägivalla ja agressiooni
esinemissagedusega, kukkumistega, ruumis orienteerumisel ja patsiendi kaasatusega
mõtestatud tegevustesse. Samuti on segadust ja ärrituvust võimalik vähendada
dementsussõbralikult kujundatud haigla füüsilise keskkonnaga.
Brooke ja Semlyen (2017) poolt läbi viidud uurimistöös kirjeldasid õed (n=17) ja
hooldustöötajad (n=21), kes töötasid haigla osakondades, mille füüsiline keskkond oli
kujundatud dementsussõbralikult, kuidas see nende tööd on mõjutanud. Uurimistöös osalejad
tõid välja, et peale osakonnas tehtud muutusi ei tundunud haigla keskkond enam kliiniline.
Uuritavate sõnul parandas dementussõbralikult kujundatud haigla füüsiline keskkond ka
patsiendikeskse õendusabi pakkumist. Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond
võimaldas patsientidele pakkuda individuaalsetest vajadustest tulenevat abi ja hooldust. Lisaks
tundsid töötajad, et peale osakonnas tehtud muutusi, olid nad patsientidega lähedasemad ja
nägid patsiente sagedamini kui varasemalt. Eastham ja Cox (2017) läbiviidud uurimistöös
leidsid kõik uuritavad tervishoiutöötajad (n=8), et dementsussõbraliku füüsilise keskkonna
disainielemendid mõjutavad positiivselt dementsusega patsiente. Näiteks paranes patsientide
võime iseseisvalt hügieenitoiminguid teostada ja patsiendid liikusid rohkem.
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4.1. Dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna planeering
Fleming jt (2015) uurimistöös osalejad (n=18) kirjeldasid, millist keskkonda nende arvates
dementsusega inimesed, nende lähedased ja hooldajad vajavad. Nad tõid füüsilise keskkonda
aspektidest välja hoone ruumide planeeringu tähtsuse. Näiteks võiks hoonel olla tsirkulaarne
planeering ehk koridoridel ei oleks lõppu ega algust. Leiti, et see vähendab eksimise tõenäosust.
Waller jt (2013) soovitavad, et dementsussõbralikus haigla keskkonnas võiksid koridorid olla
meeldivad ruumid, kus oleks lihtne ringi liikuda. Lisaks võiksid koridorid olla piisavalt laiad,
et kaks abivahendiga liikuvat inimest saaks üksteisest ilma takistusteta mööduda (Pollock ja
Fuggle 2013, Fleming jt 2015). Koridorides võiksid seintel olla hästi organiseeritud riiulid ja
segadust tekitavad viidad võiksid olla asendatud ilusate piltidega (Hung jt 2016).
Dementsusega inimene võiks enne ruumi sisenemist aru saada, mis ruumiga tegu on. Näiteks
klaasist vaheseinad ja aknad võivad ruumi funktsiooni dementsusega inimesele arusaadavaks
teha (Pollock ja Fuggle 2013). Ruumid võiksid olla väikesed, sest see aitab vältida liigset
stimulatsiooni (Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Privaatsuse tagamiseks võiksid osakonnad olla
ära jaotatud sugude vahel ja tualetid ning duširuumid võiksid asuda selliselt, et nendesse
pääseks palatist (Barnes jt 2016). Dementsussõbraliku haigla keskkonnas on patsientide jaoks
tegevustoad ja eraldi einestamiseks mõeldud alad (Brooke ja Semlyen 2017).
Õepostid võiksid olla väiksemad ja osakonna peale laiali hajutatud, sest õepostides toimub
tavaliselt palju rääkimist ja toimetamist, ning see kutsub patsiente ligi. Õepostide asemel
võiksid olla lauad koos kahe tooliga, kus õde saab dokumentatsiooni täita ja samas patsiente
jälgida. Võimalusel saab õde koos patsiendiga laua taga istuda, samaaegselt dokumentatsiooni
täites ja patsiente jälgides (Andrews 2013). Suured õepostid võiks asendada väiksemate
laudadega ning soovitatud on, et õe töölaud võiks asuda patsientide vooditele lähedal.
Täheldatud on, et selline paigutus vähendas kutsunginuppude kasutamissagedust (Waller ja
Masterson 2015).
4.2. Turvalisuse ja ohutuse tagamine
Dementsussõbraliku haigla keskkonnas peab tagama dementsusega patsiendi ohutus ja
turvalisus. Dementsusega patsiendid (n=5) kirjeldasid, et nende jaoks on tähtis tunda ennast
haiglas olles turvaliselt (Hung jt 2017). Toubøl jt (2020) uurimistöös osalenud dementsusega
patsiendid (n=4), nende lähedased (n=5), haigla personal (n=4) ja Taani Alzheimeri Ühingu
(Danish Alzheimer Associatsion) esindajad (n=16) rõhusid turvalisuse ja ohutuse tähtsusele.
Toodi välja, et inimese jaoks turvaline keskkond peaks olema osa dementsussõbraliku haigla
olemusest ning hõlmama endas ka näiteks lihtsustatud orienteerumist tänu viitadele. Selle
tulemusena eksivad patsiendid harvemini ära.
Ohutuse tagamiseks tuleks ohtlikud materjalid ladustada turvaliselt (Heinmets jt 2018, Niilo jt
2019) ja ebavajalikud esemed keskkonnast eemaldada (Pollock ja Fuggle 2013, Waller jt 2013).
Dementsussõbralik keskkond tervishoiuasutuses peaks hõlmama endas sobilikke
disainielemente, mis ennetaksid kukkumisi (Pantzartzis jt 2015, Heinmets jt 2018). Kukkumiste
ennetamiseks peavad ruumid olema hästi valgustatud, seintel kontrastsed käsipuud ning
kasutusel liikumisabivahendid ja kukkumisandurid (Niilo jt 2019). Kasutada tuleks lahendusi,
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mis takistaksid patsientide osakonnast lahkumist, kui see ei ole nende jaoks ohutu ning ennetada
seeläbi ekslemist (Grey jt 2019). Visuaalsed tõkked, nagu näiteks maskeeritud või varjatud
uksed ja uksekäepidemed on selleks hea lahendus (Marquardt jt 2014). Põrandakatetena
soovitatakse kasutada mitteläikivat materjali (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Waller jt
2013, Waller ja Masterson 2015, Brooke ja Semlyen 2017), sest läikivad pinnad võivad
dementsusega inimesele näida libedana (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013) või märjana
(Waller ja Masterson 2015). Lisaks võiksid põrandakatted olla ühtlast värvi (Andrews 2013,
Pollock ja Fuggle 2013), ning ilma mustrita, mida dementsusega inimene võiks ekslikult astme
või takistusena tajuda (Andrews 2013). Koridoride ja muude ruumide põrandad peavad olema
turvalised, libisemiskindlad ja liigsetest esemetest vabad (Pollock ja Fuggle 2013, Barnes jt
2016, Niilo jt 2019) ning samuti ilma häirivate mustriteta (Niilo jt 2019). Eriti peaks tähelepanu
pöörama sellele, et märgades ruumides oleks libisemiskindel põrand. Trepiastmed peavad
olema märgistustatud (Niilo jt 2019). Põrandate ja seinte liitumiskohad soovitatakse teha
kontrastseteks (Andrews 2013, Niilo jt 2019). Kui põrandakate keerab seinale üles, peaks
seinale ulatuv osa olema võimalikult madal (Andrews 2013).
4.3. Kodune õhkkond
Leiti, et dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond võiks olla kujundatud koduselt (Digby
ja Bloomer 2014, Marquardt jt 2014, Scerri jt 2015, Waller ja Masterson 2015, Grey jt 2019).
Fleming jt (2015) uurimistöös osalenud dementsusega patsiendid (n=18) pidasid kõige
tähtsamaks füüsilise keskkonna aspektiks kodust õhkkonda. Marquardt jt (2014) tõdesid, et
dementsusega inimestele on tähtis keskkond, mis ei tundu institutsionaalne.
Dementsussõbralikus keskkonnas võiks patsiendid saada enda ümbrust isikupärastada neile
sobivalt ning sellel on positiivne mõju inimese käitumisele, heaolule ja see soodustab kontakti
ning suhtlemist.
Haigla füüsiline keskkond võiks dementsusega inimesele pakkuda tuttavat sisekujundust.
Puiduimitatsiooniga põrandakatted aitavad tekitada koduse tunde ning ühiskasutatavas alas
olevad lauad ja toolid võiksid olla asetatud nii nagu kodus. Tähtis on ka tualettruumides
traditsiooniliste ja äratuntavate sanitaartehnikatoodete kasutamine (Waller ja Masterson 2015).
Osakondades võiks olla koht patsientide mälestusesemete jaoks. Seintele võiks olla võimalus
riputada patsientide isiklikke pilte ja asju, mis on personaalse tähendusega ning patsientide
isiklikud asjad võiksid olla neile lähedal (Scerri jt 2015).
Haigla osakondades võiks olla söögituba või söömisala, kus patsiendid söögiaegadel koos
saaksid süüa ning söögituba või -ala võiks olla kujundatud koduselt. Samuti võiksid koridoride
seintel olla pildid üldtuntud kohtadest, sest need tekitavad dementsusega patsientides
positiivseid emotsioone ja selle tulemusena suhtlevad patsiendid ka omavahel rohkem
(Eastham ja Cox 2017). Grey jt (2019) lisavad, et soovitavad dementsusega inimeste
paigutamist ühekohalistesse palatitesse. Võimalusel tuleb tähelepanu pöörata ka sellele,
missugune vaade avaneb aknast ning soovitatud on vaadet loodusele (Waller ja Masterson
2015, Barnes jt 2016) ning võimaldada patsientidel käia õues turvaliselt jalutamas. Selleks
võiks olla haiglal oma aed (Waller ja Masterson 2015, Digby ja Bloomer 2014) ning personal
võiks omalt poolt julgustada patsiente õues käima (Innes jt 2016).
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4.4. Valgustus ja müra
Piisava valgustuse tagamine on peaks dementsusega inimeste hoolduskeskkonnas olema suure
tähtsusega.Valgustus ja müra võivad olla dementsusega inimese jaoks üle- või alastimulatsiooni
allikad. Valgustuse ja müra taseme hindamine ja muutmine aitab tagada paremat ja väärikamat
hooldust dementsusega inimesele (Dewing 2009).Valgustus võiks olla ühtlane (Waller jt 2013)
ja piisavalt ere ning tuppa võiks pääseda võimalikult palju loomulikku valgust. Vooditel ja
laudadel peaksid olema lisavalgustid (Andrews 2013, Niilo jt 2019). Ruumid võiksid olla hästi
valgustatud (Andrews 2013, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Hea valgustus tõstab
dementsusega inimese poolt tarbitava söögi kogust (Andrews 2013). Valgustus peaks
koridorides olema hea (Pollock ja Fuggle 2013, Hung jt 2017), sest see julgustab patsiente ringi
liikuma (Hung jt 2017). Kunstlik valgustus võiks palatites olla optimaalne, et hoida tasakaalus
head tingimused magamiseks ja võimalus patsientide jälgimiseks (Andrews 2013, Grey jt
2019). Marquardt jt (2014) tõdesid, et piisav valgustus võib vähendada häirivat käitumist ning
parandada söögilauas dementsusega inimese funktsionaalset võimekust. Lisaks mõjus see
positiivselt ka patsientide omavahelisele suhtlemisele ning kogesid paremat elukvaliteeti
(Marquardt jt 2014).
Haigla keskkond on enamasti mürarikas ja seal toimub palju liikumist (Waller ja Masterson
2015). Samas võiksid kohas, kus on dementsusega inimesed, olla müratase madal (Heinmets jt
2018) ning seetõttu võiksid laed olla tehtud materjalidest, mis helisid summutavad ja kasutada
helisid summutavaid plaate (Andrews 2013). Marquardt jt (2014) tõdesid oma uurimuses
seoseid kõrge mürataseme ja dementsusega inimeste soovimatu käitumise vahel. Kuna
dementsusega inimesed on enamasti eakad, siis sageli võib neil olla kuulmis- ja/või
nägemislangus (Marquardt jt 2014, Waller ja Masterson 2015), mis võivad raskendada
orienteerumist haigla keskkonnas ja tõsta agitatsiooni riski (Waller ja Masterson 2015).
Andrews (2013) rõhutab, et kutsungisüsteemid võivad dementsusega inimesed tekitada
segadust, sest nad ei pruugi mõista, kust heli tuleb ja, mida see tähendab. Samuti mõjub
dementsusega inimesele negatiivselt kaja, mis võib tekitada segadust ja keskendumisraskusi.
Seetõttu võiksid andurid ja häiresignaalid mitte kostuda ruumidesse, kus on dementsusega
inimesed (Heinmets jt 2018).
4.5. Värvid ja kontrast
Mitmed autorid tõid välja erinevate värvide ja nende kontrasti tähtsuse dementsusega inimesele
(Andrews 2013, Waller jt 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Hung jt 2017, Heinmets jt 2018, Niilo
jt 2019). Värvid stimuleerivad meeli, loovad õhkonna, vähendavad ärevust ja muresid ning
julgustavad patsiente ringi liikuma ja enda palatist välja tulema. Eelistada tuleks erksaid värve
(Hung jt 2017). Erksad värvid seintel ja põrandatel parandavad patsientide
orienteerumisvõimet, ning patsiendid leiavad iseseisvalt soovitavad ruumid üles. Voodikohad
jäävad tänu personaliseeritusele patsientidele paremini meelde (Eastham ja Cox 2017).
Söögilaudadel olevad matid võiks olla taldrikute suhtes kontrastsed, et patsiendid näeksid toitu
(Andrews 2013). Tualetipoti istmed peaksid olema taustast eristatavad kontrastsete värvidega
ja olema eriti erksad (Andrews 2013, Waller jt 2013).
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Uksed, mis on mõeldud patsientidele kasutamiseks, peaksid olema seinte suhtes kontrastset ja
erksat värvi (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Brooke ja Semlyen 2017). Ustel, mis ei
ole mõeldud patsientidele kasutamiseks, võiksid olla näiteks fototapeedid (Heinmets jt 2018,
Niilo jt 2019) või need võiksid olla seinte suhtes madala kontrastiga (Andrews 2013, Pollock
ja Fuggle 2013, Brooke ja Semlyen 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Erinevate koridoride
seinad võiksid olla eri värvi, et patsientidel oleks lihtsam enda palat üles leida (Hung jt 2017).
Füüsilist keskkonda kujundades tuleks arvesse võtta ka seda, et dementsusega inimesel võib
olla nägemislangus. Sellest tulenevalt võiks disainis olla kasutusel tugeva kontrastiga värvid
(Marquardt jt 2014). Eastham ja Cox (2017) tõdesid oma uurimuses, et kontrastsete värvide
tulemusena paranes patsientide võime iseseisvalt hügieenitoiminguid sooritada ning patsiendid
liikusid rohkem. Patsiendid seostasid näiteks punast värvi tualetiustega ja see tegi tualettruumi
leidmise patsientide jaoks lihtsamaks. Kontrastsete värvide kasutamise tagajärjel paranes ka
patsientide kontinents, sest tualettpoti leidmine oli lihtsam.
Voodid võiksid olla võimalikult madalad ja ilma piireteta (Andrews 2013) ning omavahel
eristatavad näiteks voodite kohal olevate piltide, värvide või fototapeetidega (Waller ja
Masterson 2015). Ülejäänud mööbel peaks olema seinte ja põrandate suhtes kontrastne ning
seintel võiks olla käsipuud, mis on kontrastset värvi (Andrews 2013, Niilo jt 2019). Tumedad
jooned või mustrid põrandatel võivad tekitada dementsusega inimeses segadust ja põhjustada
kukkumisi (Marquardt jt 2014), samuti tuleb vältida peegeldavaid (Pollock ja Fuggle 2013,
Heinmets jt 2018) või mustritega pindu (Heinmets jt 2018). Peeglid võivad dementsusega
inimestes tekitada segadust, sest nad ei pruugi ennast enam ära tunda. Sellest tulenevalt võiksid
peeglid olla uste või kardinate taga peidus (Andrews 2013).
4.6. Reaalsusele orienteerumise toetamine
Dementsussõbralikus füüsilises keskkonnas peab olema tagatud, et nii dementsusega inimesed
kui ka personal ja külastajad saaksid lihtsalt orienteeruda (Fleming jt 2015). Ajas ja kohas
orienteerumiseks võiks seintel olla kellad, mis on suured ja selgelt nähtavad, ja kalendrid ning
ustel sildid (Waller jt 2013, Marquardt jt 2014, Waller ja Masterson 2015, Brooke ja Semlyen
2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Dementsussõbralikus haigla keskkonnas tuleks vältida
lükanduksi, sest need võivad dementsusega inimeses segadust tekitada (Andrews 2013). Seintel
olevad viidad ja sildid peavad olema üheselt mõistetavad ja kontrastsed (Niilo jt 2019). Viidad
võiksid asuda seintel mitte kõrgemal kui 1,2 meetrit, olla taustaga võrreldes kontrastsed ning
neil võiks olla ka illustratsioonid (Andrews 2013) või ikoonid (Marquardt jt 2014).
Orienteerumist on võimalik toetada ka näiteks piltidega, mis peegeldavad hetke aastaaega või
millel on kohalik ümbruskond (Waller ja Masterson 2015). Ruumid võiksid väljanägemiselt
anda aimu enda otstarbest. Näiteks võiks söögituba näha selgelt välja nagu söögituba ja lõhnata
söögi järgi (Pollock and Fuggle 2013). Sotsiaalsete alade kasutamine kindlatel aegadel aitab
dementsusega patsientidel ajas orienteeruda. Retseptsioonilauad võiksid olla nähtavad kõigist
haigla välisustest sisenedes (Pantzartzis jt 2015). Eastham ja Cox (2017) tõdesid, et selged
märgistused seintel ja ustel parandasid patsientide orienteerumisvõimet. Hea näitena tõid nad
välja tualetiuksed, millel olid selged kollased sildid koos piltidega. Tualettruumi leidmiseks
võiks patsient vajada teha võimalikult vähe otsuseid, sest see vähendab agitatsiooni (Waller ja
Masterson 2015).
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5. ARUTELU
Uurimistöö on teoreetiline kirjanduse ülevaade, mis kirjeldab dementsussõbraliku haigla
füüsilist keskkonda ja dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna põhiprintsiipe. Lõputöö
jaoks kirjandusallikaid otsides selgus, et rahvusvaheliselt on tehtud uurimistöid
dementsussõbralikust keskkonnast hooldekodus, kuid haiglas on teemat veel vähe uuritud.
Lähtuvalt allikates kirjeldatust käsitlesin lõputöös füüsilise keskkonna printsiipidena turvalisust
ja ohutust, planeeringut, kodust õhkkonda, valgustust ja müra, värve ja kontrasti ning
reaalsusele orienteerumise toetamist dementsussõbraliku haigla füüsilises keskkonnas.
(Dewing 2009, Andrews 2013, Waller jt 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Digby ja Bloomer 2014,
Fleming jt 2015, Innes jt 2016, Hung jt 2017, Brooke ja Semlyen 2017, Eastham ja Cox 2017,
Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019, Pantzartzis jt 2015, Toubøl jt 2020).
Haiglas toimetulemine ja selle keskkonnaga kohanemine on dementsusega inimese jaoks
keeruline (Pollock ja Fuggle 2013, Waller ja Masterson 2015, Xidous jt 2020) ning haigla
keskkond ei vasta sageli dementsusega patsientide vajadustele (Hunter jt 2016, Hung jt 2017,
Xidous jt 2020) ja mõjub dementsusega inimesele negatiivselt, tekitades segadust,
ülestimulatsiooni, frustratsiooni, rahutust, stressi, ärevust ja põhjustades iseseisvuse kaotust
(Pollock ja Fuggle 2013, Waller ja Masterson 2015, Heinmets jt 2018, Hung jt 2017, Xidous jt
2020). Samas ei pruugi haigla personal olla teadlik haigla keskkonna negatiivsest mõjust
dementusega patsientidele (Innes jt 2016).
Dementsussõbralikult kujundatud füüsiline keskkond haiglas mõjub positiivselt dementsusega
patsiendile (Waller jt 2013, Waller ja Masterson 2015, Brooke ja Semlyen 2017, Eastham ja
Cox 2017). Selle tulemusena paraneb patsiendikeskse õendusabi pakkumine ning haigla
õhkkond on kodusem ja vähem kliiniline (Brooke ja Semlyen 2017). Suureneb patsientide
võime sooritada iseseisvalt hügieenitoiminguid, patsiendid liiguvad rohkem (Eastham ja Cox
2017) ning väheneb uuest keskkonnast tulenev agitatsioon. Lisaks toetab dementsussõbraliku
haigla füüsiline keskkond dementsusega patsientide iseseisvust ja elamistoimingute sooritamist
(Waller ja Masterson 2015).
Töötan abiõena Tartu Ülikooli Kliinikumis ning võin oma kogemuste põhjal igati nõustuda
eelpool tooduga ning leian, et haigla keskkond mõjub dementsusega patsiendile negatiivselt.
Sageli ei vasta haigla keskkond dementsusega inimese vajadustele. Olen märganud, et osakonda
saabudes on dementsusega patsiendid segaduses ja ärritunud. Arvan, et kui haigla füüsiline
keskkond oleks kodune, siis väheneks rahutus ja desorienteeritus, mida dementsusega
patsiendid uues keskkonnas kogevad. Koduse keskkonna osatähtsust on nimetanud mitmed
autorid (Fleming jt 2015, Digby ja Bloomer 2014, Marquardt jt 2014, Scerri jt 2015, Waller ja
Masterson 2015, Grey jt 2019). Kodust õhkkonda saab haigla keskkonda luua näiteks koduste
söögialade loomisega (Waller ja Masterson 2015) või voodiümbruste personaliseerimisega
(Marquardt jt 2014, Grey jt 2019). Grey jt (2019) tõid välja, et kodusust saab tekitada ka sellega,
kui koridoride seinadele panna pilte üldtuntud kohtadest. Patsientidele võiks võimaldada
ligipääsu õue (Digby ja Bloomer 2014, Waller ja Masterson 2015) või akendest võiks paista
loodus (Waller ja Masterson 2015, Barnes jt 2016). Koduse õhkkonna loomisel tuleks arvesse
võtta, et need oleks infektsioonikontrolli reeglitele vastavad. Samas on koduste söömisalade
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loomine ja õue ligipääsu tagamine lihtsamad lahendused haigla füüsilise keskkonna
dementsussõbralikuks muutmisel.
Toubol jt (2016) läbiviidud uurimistöös rõhuti turvalisuse ja ohutuse tähtsusele. Ka Hung jt
(2017) uurimistöös tõdesid patsiendid, et sooviksid haiglas ennast turvaliselt tunda.
Dementsussõbralik füüsiline keskkond haiglas peaks endas hõlmama disainielemente, mis
ennetaks kukkumisi (Heinmets jt 2018). Kukkumiste ennetamiseks võiks põrandad olla
libisemiskindlad (Pollock ja Fuggle 2013, Barnes jt 2016, Niilo jt 2019), mitteläikivast
materjalist (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Waller jt 2013, Waller ja Masterson 2015,
Brooke ja Semlyen 2017) ja ühtlast värvi (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013).
Fleming jt (2015) rõhusid hoone planeeringu tähtsusele ning leidsid, et see võiks olla
tsirkulaarne, sest see vähendab eksimist. Koridorid võiksid olla laiad (Pollock ja Fuggle 2013,
Fleming jt 2015), tualetti võiks pääseda palatist (Barnes jt 2016). Õepostide planeerimisel ilmes
soovitus, et need võiksid asuda patsientidele võimalikult lähedal (Waller ja Masterson 2015)
ning need võiks vahetada väiksemate laudade vastu välja (Andrews 2013, Waller ja Masterson
2015).
Käsitlesin füüsilise keskkonna aspektina ka valgustust ning müra, sest leian, et need on kõige
lihtsamini muudetavad aspektid haigla füüsilises keskkonnas. Seda tõdes ka Dewing (2009).
Kirjandusest selgus, et dementsussõbralikus haigla keskkonnas peab valgustus olema ühtlane,
piisav ja hea (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Waller jt 2013, Marquardt jt 2014, Hung
jt 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Valgustuse parandamiseks saab palatites ja
koridorides näiteks päevasel ajal rulood üles kerida ja pimedamal ajal panna olemasolevad
valgustid tööle. Sellised muutused on tasuta, ning nende teostamiseks on vajalik ainult personali
koolitamine.
Mitmed autorid tõid välja erinevate värvide ja nende kontrasti tähtsuse (Andrews 2013, Waller
jt 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Hung jt 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019). Värvidega võib
luua õhkkonda, stimuleerida meeli, vähendada ärevust ja muresid (Hung jt 2017).
Dementsussõbralikus haigla füüsilises keskkonnas on esemed, mida dementsusega inimesed
kasutavad tausta suhtes kontrastsed (Andrews 2013, Pollock ja Fuggle 2013, Waller jt 2013,
Brooke ja Semlyen 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019) ning kui kasutada sisekujunduses
põrandatel ja seintel erksaid värve paraneb patsientide orienteerumisvõime (Eastham ja Cox
2017).
Selgus, et dementsussõbraliku haigla füüsilises keskkonnas on tähtsal kohal on ka reaalsusele
orienteerituse toetamine (Fleming jt 2015). Sagedamini kasutatakse selleks seintel kellasid,
kalendreid ning ustel silte (Waller jt 2013, Marquardt jt 2014, Waller ja Masterson 2015,
Brooke ja Semlyen 2017, Heinmets jt 2018, Niilo jt 2019), mis on üheselt mõistetavad ja
kontrastsed (Niilo jt 2019). Selge märgistuse tagajärjel on tõdetud dementsusega patsientide
orienteerumisvõime paranemist (Eastham ja Cox 2017). Ekslemine on haigla keskkonnas
dementsusega patsiendi turvalisuse ja ohutuse mõttes märkimisväärne probleem. Töötan
osakonnas, mis ei ole dementsussõbraliku haigla keskkonna printsiipe arvesse võttes
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kujundatud. Osakonnas on sageli patsiente, kellel on dementsus ja kalduvus ekslemiseks.
Personalil kulub palju ressursse probleemiga tegelemiseks. Leian, et probleemile leiaks
lahenduse dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonnaga. Näiteks võiks panna ustele, mis ei
ole patsientide kasutuseks mõeldud, panna fototapeedid ning tualettide uksed värvida erksat
värvi, et patsientidel oleks neid kergem leida.
EHE programmi käigus töötati välja hindamisvahend, millega hinnata keskkonna
dementsussõbralikkust ning anti ka soovitused haigla dementsussõbralikuks muutmiseks
(Waller jt 2013, Waller ja Masterson 2015). Eestis on DKK töörühma poolt välja töötatud alates
2020. aastast dementsussõbraliku hoolekandeasutuse kriteeriumid ja märgis, kuid haiglatele ei
ole veel tähelepanu pööratud. Ka Eestis võiks töötada välja juhised haiglatele, mille põhjal
saaks sisse viia muutusi haigla keskkonna kaasa arvatud füüsilise keskkonna
dementsussõbralikuks muutmisele. Tulevikus võiks täiendavalt uurida dementsussõbraliku
haigla füüsilise keskkonna mõju dementsusega inimesele ja ka dementsussõbraliku haigla
füüsilise keskkonna printsiipe. Samuti võiks algatada sekkumisi, mille raames töötatakse välja
juhised Eestis olevatele haiglatele, mille alusel saaks haigla füüsilist keskkonda kohandada
dementsussõbralikuks. Uurimist vajavate teemana tooksin välja veel psühho-sotsiaalse
keskkonna printsiipide osatähtsuse dementsussõbraliku haigla kontekstis.
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6. JÄRELDUSED
Haigla keskkonnaga kohanemine ja selles toimetulek on dementsusega inimese jaoks keeruline
ning haigla keskkond ei vasta sageli dementsusega patsientide vajadustele. Haigla keskkond
mõjub dementsusega inimesele negatiivselt, tekitades segadust, ülestimulatsiooni,
frustratsiooni, rahutust, stressi, ärevust ja põhjustades iseseisvuse kaotust.
Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond mõjub dementsusega inimesele positiivselt. Kui
haigla füüsiline keskkond on kujundatud dementsussõbralikult paraneb patsiendikeskse
õendusabi pakkumine, patsiendid on elamistoimingute sooritamises iseseisvamad ja
aktiivsemad. Dementsussõbralikult kujundatud haigla füüsiline keskkond vähendab uuest
keskkonnas tulenevat agitatsiooni and toetab patsientide iseseisvust.
Dementsussõbraliku haigla füüsilise keskkonna printsiipideks on ohutus ja turvalisus,
planeering, kodune õhkkond, valgustus ja müra, värvid ja kontrast ning orienteerumise
toetamine. Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond peab olema ohutu ja turvaline,
planeeringult tsirkulaarne ja laiade koridoridega. Valgustus peab olema piisav ja ühtlane ning
õhkkond kodune. Dementsussõbraliku haigla füüsilises keskkonnas on kasutusel erksad ja
kontrastsed värvid ning orienteerumise toetamiseks seintel viidad, kellad ja kalendrid.
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analüüsimeetod

Olulisemad tulemused ja järeldused
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Anti ülevaade dementsussõbraliku haigla
keskkonnast ja The King's Fund's
Enhancing the Healing Environment
(EHE) programmist. EHE programm
näitas, et konkreetsed muutused haiglas
mõjutavad dramaatiliselt kognitiivsete
probleemide ja dementsusega inimeste
haiglaravi kulgu
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stab
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Eesmärgiks
on
uurida ja kirjeldada
rühmade
perspektiive
dementsussõbraliku
haigla kohta ning
võrrelda erinevate
rühmade kirjeldusi
dementsussõbraliku
st haiglast.

Kvalitatiivne
uurimistöö

Osalesid
dementsusega
inimesed
(n=4),
nende
lähedased (n=5), haigla
personal (n=5) ja Taani
Alzheimeri Ühingu esindajad
(n=3), keda intervjueeriti
fookusgruppides.
Anaüüsimeetodiks
oli
temaatiline analüüs.

Leiti, et patsiendi- keskne lähenemine on
dementsussõbralikus haiglas tähtis. Toodi
ka
välja,
et
inimese
jaoks
turvaline keskkond peaks olema osa
dementsus- sõbraliku haigla olemusest
ning hõlmama endas ka näiteks
lihtsustatud orienteerumist tänu viitadele.
Selle tulemusena eksivad patsiendid
harvemini ära.
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Probleemiks on see, et
paljude patsientide jaoks
on haigla stressirohke ja
hirmutav
koht.
Dementsusega inimese
jaoks on haiglas olek
kognitiivete häirete tõttu
veelgi raskendatud.

Eesmärgiks
on Kvalitatiivne
uurida,
kuidas uurimistöö
haigla
keskkond
mõjub kognitiivsete
häiretega,
nagu
näiteks dementsuse
ja
deliiriumiga
inimestele.

Haigla keskkonnas toimus
vaatlus, kus jälgiti ligikaudu
150 tundi sealset tegevust.
Jagati laiali 95 küsimustikku
ja viidi läbi 12 struktureeritud
intervjuud. Uuritavateks olid
patsiendid (n=99) ja nende
saatjad
(n=24).
Analüüsimeetodiks
oli
temaatiline analüüs.

Tõdeti, et haigla keskkond mõjub
dementsusega inimesele negatiivselt.
Müratase ja võõras keskkond haiglas on
probleemiks, ning tekitab dementsusega
patsientides
ülestimulatsiooni
ja
desorienteeritust. Vähene orienteerumise
toetamine viitade näol takistab ka
dementsusega inimeste saatjatel neid
haiglas oleku ajal toetada. Haiglas on
raske orienteeruda, sest seal on palju
ühesuguseid koridore. Lisati, et tihti on
haiglates raske leida tualetti ning muid
ruume väheste või halbade viitade tõttu.
Sellest tulenevalt kogevad dementsusega
patsiendid haiglas desorienteeritust.
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