
Personaalne nõustamine 
 

Kellele? 
 

Personaalne nõustamine on loodud dementsusega 

inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad põhjalikumat 

ärakuulamist ja lahenduste leidmiseks spetsialistiga 

kohtumist. 
 

Personaalne nõustamine pakub inimestele tuge ja 
 

praktilisi soovitusi parimate lahendusteni jõudmiseks. 
 

 
 

Teenuse osutamise viis 
 

Personaalseks nõustamiseks lepitakse inimesega kokku 

temale sobiv aeg ja koht, mille käigus toimub individuaalne 

suhtlus. Pöördujatele tagatakse anonüümsus ja teenus on 

tasuta. 

 

Ekspertnõustamine 

spetsialistidele 
 

Kellele? 
 
Ekspertnõustamisteenus on mõeldud dementsusega inimeste 

teenuseosutajatele (hoolekandeasutused, õendusabi, 

koduteenuse pakkujad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, 

tegevusterapeudid, päevakeskused jt), kohalike omavalitsuste 

sotsiaalhoolekande valdkonna töötajatele ja valdkonna 

juhtidele. 

 

Ekspertnõustamine pakub tuge sotsiaal- ja tervishoiu 

valdkonna töötajale, et leida õige viis ja suund dement-

susega seotud küsimuse lahendamisel, nõustatakse ka 

dementsusega inimesele sobiva keskkonna ja teenuse sisu 

osas. 
 

Teenuse osutamise viis 
 
Ekspertnõustamiseks lepitakse spetsialistiga kokku temale 

sobiv aeg ja viis kohtumiseks (sh virtuaalne), mille käigus 

toimub spetsialisti individuaalne nõustamine. 

Teenus on tasuta. 

 

 

 
 

Koolitused ja seminarid 
 

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab dementsuse 
alaseid koolitusi sotsiaalhoolekande valdkonna 
spetsialistidele ning dementsusega inimeste lähedastele. 
Täpsem info kodulehel www.dementsus.ee. 
 
Kui vajate abi dementsusealase koolituse korraldamisel oma 
kollektiivile, aitame koolituse korraldamisel. 

 
Dementsuse Kompetentsikeskuse 
visioon 2025 
 
Dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele on 
tagatud väärikas ja hea elu! 

 
Dementsuse Kompetentsikeskuse 

missioon  
 
Parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste 
toimetulekut ja elukvaliteeti, teenuste kättesaadavust, 
isikukeskset lähenemist ja kujundada Eestis 
dementsussõbralikku ühiskonda. 
 
Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevust rahastab 
Sotsiaalministeerium. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenused 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www.dementsus.ee 
Facebook: dementsusekompetentsikeskus 
dkk@koeruhk.ee 
 

Info- ja usaldusliin 644 6440 
E, T, N, R  09:00–16:00 ja K 15:00–20:00 

http://www.dementsus.ee/


Sotsiaalteenuste ja vältimatu sotsiaalabi 
andmist korraldab kohalik omavalitsus. 
Sotsiaalteenuse saamiseks peab inimene 
pöörduma oma elukohajärgsesse 
omavalitsusse, kes hindab inimese abivajaduse. 

 
Rohkem saab sotsiaalteenuste kohta lugeda      
Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee 

 

Tugigrupid 
 

Kellele? 
 

Tugigruppidesse on oodatud dementsussündroomiga 

inimeste lähedased. 

 

Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja 

kogemusi teiste sarnases olukorras olevate inimestega ning 

saada emotsionaalset abi ja praktilist tuge. 

 

Tugigruppide töös lähtutakse kokkulepitud reeglitest: 
 

pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast 

(grupis räägitu jääb ainult gruppi); 
 
 

panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse; 

kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud; 

 

nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi; 
  

 

abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise; 
 

 

kuulan rääkijat teda katkestamata ja kritiseerimata; 
 

 

mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida; 
 

 

tunded on lubatud, pisarad on lubatud, 

naer läbi pisarate on oodatud; 
 
 

keskendun positiivsetele, energiat andvatele 

hetkedele, mis annavad meile elujõudu; 
 
 

grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.  

 

Tugigrupis osalemine on tasuta. Tugigrupid tegutsevad 

Haapsalus, Hiiumaal, Saues, Keilas, Kuressaares, Kehras, 

Vinnis, Narvas, Türil, Jõgeval, Raplas, Pärnus, Tartus, 

Põlvas, Valgas, Võrus, Tallinnas (Pirital, Nõmmel, Mustamäel, 

Haaberstis, Põhja-Tallinnas, Kristiines, Lasnamäel). 

 

Tugigruppide tööd koordineerib meie partner 

MTÜ Elu Dementsusega. 

 

Tugigruppe luuakse juurde, palun jälgi 

informatsiooni facebookis: eludementsusega või 

kodulehel: www.eludementsusega.ee 

Info- ja usaldusliin 
644 6440 
 

Kellele? 
 

Info- ja usaldusliinilt saavad tuge ja praktilist nõu 

dementsussündroomiga inimesed ja nende lähedased, 

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonna spetsialistid, 

inimesed, kes soovivad dementsuse teemal oma teadlikkust 

tõsta. 
 

helistajal aidatakse mõista, mis on dementsus ning 

antakse praktilisi soovitusi, kuidas haiguse erinevate 

staadiumite korral käituda ja kust abi saada; 
 
 

spetsialistidel on võimalik vastava valdkonna 

ekspertidelt soovitusi saada; 
 
 

infoliinile helistanud inimesel on võimalus jääda 

anonüümseks. 
 

 

Infoliin ei osuta tervishoiuteenust! 
 

Ajal, mil info- ja usaldusliin ei tööta, võib küsimused saata 

aadressile dkk@koeruhk.ee.  

 

Dementsuse info- ja usaldusliin on avatud igal tööpäeval: 
 

E, T, N, R 09:00–16:00 ja K 15:00–20:00 

 

Helistaja tasub kõne eest telefonioperaatori 

hinnakirja alusel. 

 
 
 

Abivahendi taotlemine 
 
Dementsusega inimese turvalisuse tagamiseks ja kadumise 
ennetamiseks on olemas erinevad abivahendid ning 
hooldusvahendid. Ka liikumisel ja söömisel saavad abiks olla 
erinevad vahendid.  
 
Abivahendeid saab nii osta kui ka rentida. Määratud 
puudeastmega patsiendile ning pensionärile toetab 
abivahendite soetamist ka riik. Riigipoolse soodustusega saab 
abivahendi ettevõttest soetada siis, kui on 
väljastatud abivahendi tõend. 
 
Abivahendeid on õigus määrata perearstil, eriarstil, 
tegevusterapeudil, füsioterapeudil või 
rehabilitatsioonimeeskonnal.  
 
Soovitame lugeda ka Dementsuse Kompetentsikeskuse 
koostatud ülevaadet abivahenditest, raamatutest ja enese-
täiendamisvõimalustest  koduleheküljel www.dementsus.ee 
 
 

Keskkonna kohandamine 
 

Tõhusat abi dementsusega inimestele ja nende lähedastele 
pakume nõuannetega keskkonna kujundamiseks ja 
kohandamiseks ning nutikate teenuslahenduste 
soovitamisega. Nii kodudes kui hoolekandeasutustes on 
võimalik läbi mõtelda ning oma võimalusi arvestades 
kasutusele võtta paremini toimivaid ruumilahendusi, toetavaid 
märgistusi, sobivaid abivahendeid ning erinevaid andureid, 
mis aitavad dementsusega inimese heaolu ja tavapärast 
aktiivsust jälgida, GPS seadmed, digitaalne päevaplaneerija 
jm. 
 
Kui vajate nõuannet, võtke ühendust Dementsuse 
Kompetentsikeskusega ning leiame koos sobivad lahendused! 

 

http://www.eludementsusega.ee/
https://eludementsusega.ee/app/uploads/2020/07/DKK_soovituslik_nimekiri_abivahendid_raamatud_2020.pdf
https://eludementsusega.ee/app/uploads/2020/07/DKK_soovituslik_nimekiri_abivahendid_raamatud_2020.pdf
http://www.dementsus.ee/

