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1. TURVALISUSE JA KADUMISE ENNETAMISEKS 

1. Pliidivalvur - pliidivalvur “Cooker Guard” kahandab tulekahju ohtu, mis on tingitud 

elektripliidi või -ahju väärkasutusest. Pliidivalvur aitab eakatel inimestel või ka lastel turvaliselt 

omapäi kodus hakkama saada.  

https://www.medi.ee/muud-abivahendid/pliidivalvur/  

2. Positsioneerija Yepzon – Yepzon aitab tuvastada inimese asukoha. Yepzonit kasutatakse 

laialdaselt eakate, laste, lemmikloomade või kasvõi auto ja paadi asukoha tuvastamiseks. Just 

sel hetkel kui teil seda vaja, nt hädaolukorras või väärtusliku eseme kaotamise puhul. Lahendus 

töötab kõikjal maailmas, kus toimib GPS ja mobiilivõrk. https://www.medi.ee/muud-

abivahendid/positsioneerija-yepzon/  

3. Ravimidosaator – automaatne seade, mis tagab, et ravimid võetakse õigeaegselt. Helisignaali 

kostudes tuleb seade tagurpidi keerata ja ravimiannus käele või alusele kukutada. Seejärel 

meeldetuletus vaikib ja seade jääb järgmise ravimi võtmise aega ootama. Veidi kallutades 

kuvatakse ka järgmise ravimi võtmise päev ja kellaaeg. https://www.medi.ee/muud-

abivahendid/ravimidosaator/  

4. Häirenupp - häirenupp töötab hoolekandetelefonist kuni 150 meetri raadiuses. Leviala võivad 

mõjutada hoonete konstruktsioonid ja kasutatud materjalid. Iga korteri või elumaja katab 

häirenupp igal juhul edukalt ära. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/hairenupp/ 

5. Kukkumisanduriga häirenupp - tugeva kukkumise järel vibreerib häirenupp randmel 20 

sekundit, andes hoolealusele eelnevalt märku, et peagi algatatakse häirekõne automaatselt. Kui 

hoolealune ei soovi häirekõnet algatada, piisab tal käe liigutamisest, et häirekõne ei aktiveeruks. 

Häirekõne aktiveerumisest annab märku ka häirenupul olev punane indikaatorlamp. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/kukkumisanduriga-hairenupp/  

6. Voodiandur - voodiandur on liikumist jälgiv lisaseade, mis aitab ennetada kukkumisi 

tuvastades kas hoolealune on voodist lahkunud või mitte. Voodiandur kontrollib etteantud 

piirkonda (voodi pinda) ja kui hoolealune pole teatud aja jooksul voodisse heitnud, helistab 

hoolekandetelefon automaatselt Medi abikeskusesse. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/voodiandur/  

7. Liikumisandur - infrapunaga liikumisandur tuvastab hoolealuse toast või ka voodist 

lahkumise. Liikumisandur saab tuvastada nii liikumist kui ka liikumatust etteantud 

https://www.medi.ee/muud-abivahendid/pliidivalvur/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/positsioneerija-yepzon/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/positsioneerija-yepzon/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/ravimidosaator/
https://www.medi.ee/muud-abivahendid/ravimidosaator/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/hairenupp/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/kukkumisanduriga-hairenupp/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/voodiandur/
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ajaperioodi jooksul. Kui hoolealune ei naase liikumisanduri vaatevälja näiteks 12 tunni joosul, 

algatab andur automaatse häirekõne Medi abikeskuse operaatorile. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/liikumisandur/  

8. Ukseandur - Ukseandur jälgib ukse avamist ja on kasulik siis, kui hoolealune ei peaks 

omapäi korteri või maja välisuksest lahkuma. Personal või pereliikmed, kes sama ust kasutavad, 

saavad anduri deaktiveerida 10 sekundi jooksul uksest väljudes või sisenedes, selleks on 

ukseanduril spetsiaalne lihtne võimalus. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/ukseandur/  

9. Põranda-/uksematt – Medi hoolekandetelefonidega ühenduv põrandamatt sobib hästi näiteks 

dementsete hoolealustele, kes ei peaks omapäi kodunt või toast lahkuma. Kui hoolealune matile 

astub, algatab seade häirekõne, edastades signaali Medi kõnekeskuse operaatorile, kes annab 

info koheselt vajalikele kontaktisikutele edasi. Häirekõne saab seadistada kas häälkõnena või 

vaikse kõnena, nii nagu hoolealuse puhul vajalikuks peetakse. 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/poranda-uksematt/  

10. Elisa Põnniradar. (Mõeldud lastele, kuid sobib igale vanusele) 

Positsioneerimine, kõned, märguanne, kui kell on käe pealt ära võetud, teavitused kella aku 

tühjenemise kohta, kahe turvatsooni määramise võimalus, kust lahkumisel tuleb teavitus. 

Funktsioonid kasutajale: kellaaja kuvamine, sammulugeja, kõned, SOS nupp, millele vajutades 

jääb kell kõnesid tegema ettemääratud kolmele numbrile kuni üks neist vastab. 

Telefoniraamatus on kuni 5 numbrit, millele saab helistada. 

Lisaks Eesti- vene- ja ingliskeelne menüü 

Lisa info: https://www.elisa.ee/et/ponniradar 

11. P-Track eakale või lapsele+paanikanupu ja kukkumisanduriga 

www.metrotec.ee 

12. Everon Vega GPS-positsioneerija- häireseade. Edasimüüja Eestis Mediservice OÜ 

 

 

https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/liikumisandur/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/ukseandur/
https://www.medi.ee/hairenuputeenus/seadmed/poranda-uksematt/
https://www.elisa.ee/et/ponniradar
file:///D:/Diakoonia/Palliumi%20kodulehele/www.metrotec.ee
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2. HOOLDUSVAHENDID 

Mähkmed: 

-Päevasidemed täiskasvanutele 

-Lastemähkmed 

-Vormmähkmed 

-Püksmähkmed 

-Vöömähkmed 

-Võrkpüksid 

-Ribamähe 

-Püksid mähkmete fikseerimiseks 

-Imav aluspesu 

-Imavad püksid 

-Uriinikott meestele 

Tooted on saadaval:  

• https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid  

• https://www.itak.ee/toode/mahkmed/ 

• http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus 

• http://www.onemed.ee/  

• https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/  

• https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/  

• http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus 

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/60-taiskasvanute-mahkmed 

• https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted 

• https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/ 

• http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/  

• https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/  

Voodi ja pindade kaitsed: 

- Imavad aluslinad 

- Madratsikaitsed 

 

 

https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid
https://www.itak.ee/toode/mahkmed/
http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus
http://www.onemed.ee/
https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/60-taiskasvanute-mahkmed
https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/
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Tooted on saadaval: 

• https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/ 

• https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-

mahkmevahetus/hooldusvahendid/ 

• https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/  

• http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus 

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats 

• http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus/aluslinad 

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-

voodikaitsed-lilbed 

• https://www.invaru.ee/tooted/aluslinad-ja-madratsikaitsed 

• https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted  

• https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-

aluslinad/ 

• http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-

voodikaitsed/  

• https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-

kaitseks/voodikaitselinad  

Kehahooldusvahendid: 

-Keha pesemise vahendid 

-Naha kaitse ja puhastamise vahendid 

Tooted on saadaval: 

• https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/   

• https://www.itak.ee/toode/keha-pesemise-vahendid/ 

• https://www.itak.ee/toode/naha-kaitse-ja-puhastamise-vahendid/ 

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/112-hugieenitarbed 

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/87-esmaabivahend 

• http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/Kehahooldusvahendid 

• http://www.invaabivahendid.ee/Hooldusvahendid/kehahooldusvahendid 

• https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid  

• https://kuivaks.ee/tootekategooria/naha-hooldus-ja-pesu/  

https://kuivaks.ee/abivahendid/mahkmed-ja-aluslinad/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-mahkmevahetus/hooldusvahendid/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/beebihooldus/mahkmevahetus/tooted-mahkmevahetus/hooldusvahendid/
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/uriinipidamatus
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats
http://www.invaabivahendid.ee/Uriinipidamatus/aluslinad
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-voodikaitsed-lilbed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/60-taiskasvanute-mahkmed/74-voodikaitsed-lilbed
https://www.invaru.ee/tooted/aluslinad-ja-madratsikaitsed
https://mediq24.ee/Est/Uriinipidamatuse_tooted
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-aluslinad/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/imavad-aluslinad/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-voodikaitsed/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/imavad-aluslinad-ja-voodikaitsed/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-kaitseks/voodikaitselinad
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/voodi-ja-pindade-kaitseks/voodikaitselinad
https://www.sudameapteek.ee/tooted/poetus-ja-eakate-hooldus/
https://www.itak.ee/toode/keha-pesemise-vahendid/
https://www.itak.ee/toode/naha-kaitse-ja-puhastamise-vahendid/
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/112-hugieenitarbed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/87-esmaabivahend
http://www.egero.ee/hooldusabivahendid/Kehahooldusvahendid
http://www.invaabivahendid.ee/Hooldusvahendid/kehahooldusvahendid
https://www.invaru.ee/tooted/mahkmed-ja-nahahooldusvahendid
https://kuivaks.ee/tootekategooria/naha-hooldus-ja-pesu/


7 

 

• https://mediq24.ee/Est/Nahahooldustooted  

• http://www.onemed.ee/  

• https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-

tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/ 

• http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/nahahooldustooted/ 

• https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/naha-puhastamine-ja-hooldamine  

 

Ühekordsed pluusikaitsed 

Tooted on saadaval:  

• https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-

uehekordsed-pluusikaitsed 

• https://www.selver.ee/pluusikaitsed-helmi-12-tk 

• http://apteegiinfo.ee/search/products?query=PLUUSIKAITSE 

 

Kombinesoon dementsusega inimesele 

Praktiline kombinesoon dementsuse sündroomiga inimesele tagab patsiendi parema 

väljanägemise, väärikuse ja hügieeni. Lisaks kergendab eririietus dementsusega inimese 

abistaja/hooldaja igapäevast hooldustööd. 

Eririietust saab tellida: EELK Tallinna Diakooniahaigla, e-mail: 

hsheinmets@gmail.com telefon: +372 55 636 076, +372 6510 338 

Hooldus toiminguid toetavad abivahendid 

Libistuslinad- on mõeldud kasutamiseks erinevates siirdamise olukordades hõõrdumise 

vähendamiseks. 

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad   

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislina-multiglide  

Libistuslauad- libilaud on vaja paljudes siirdumise olukordades ratastooli, voodi, dušitooli, 

auto jne vahel  

https://mediq24.ee/Est/Nahahooldustooted
http://www.onemed.ee/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/
https://invaabi.ee/et/tootekategooria/inkontinentsus-e-uriinipidamatuse-tooted/hooldus-ja-pesuvahendid/
http://invago.ee/tootekategooria/inko-ja-nahahooldustooted/nahahooldustooted/
https://www.tena.ee/pereliikme-hooldamine/tooted/naha-puhastamine-ja-hooldamine
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-uehekordsed-pluusikaitsed
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/112-hugieenitarbed/1613-helmi-uehekordsed-pluusikaitsed
https://www.selver.ee/pluusikaitsed-helmi-12-tk
http://apteegiinfo.ee/search/products?query=PLUUSIKAITSE
mailto:hsheinmets@gmail.com
https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislina-multiglide
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https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislauad  

Tõsterihm- On abivahend turvalisuse tagamisel abistatava isiku tõusmisel või istumisel, samuti 

kõndimisel või selle harjutamisel. Mittelibisev vöö sisepind väldib vöö üles libisemist. Vööl 

asetsevad diagonaalselt asetsevad aasad võimaldavad abistajal haarata ergonoomilises asendis. 

https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-

easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/t%C3%B5sterihm  

Lamatisi ennetavad abivahendid- tooted, mis on vajalikud lamatiste ennetamiseks ja ära 

hoidmiseks httaps://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/62-lamatiste-valtimise-abivahend  

https://www.invaru.ee/tooted/ratastoolipadjad (ratastooli padjad) 

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-

madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline (madrats) 

Tõstukid ja lingud- on vajalikud inimese ohutuks tõstmiseks voodist ratastooli, tugitooli, 

pesuraamile ja tagasi.  

https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/47-lingtostuk  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-pegaso-415  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-gemini-515-150  

 

 

 

  

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/98-ergonoomiline-abivahend
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/libistamislauad
https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/item/98-ergonoomiline-abivahend/515-easybeltflexibelt-voeoe-liigutamiseks-ja-toetamiseks
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/siirdumise-abivahendid/t%C3%B5sterihm
https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/62-lamatiste-valtimise-abivahend
https://www.invaru.ee/tooted/ratastoolipadjad
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid-hooldusvoodid-madratsid/lamatiste-v%C3%A4ltimise-madrats-2-kihiline
https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/47-lingtostuk
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-pegaso-415
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid/lingt%C3%B5stuk-gemini-515-150
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3. LIIKUMIST TOETAVAD ABIVAHENDID: 

- Käimisraamid:  

https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-0  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/70-kaimisraam-ja-rulaator  

- Aktiivratastoolid: 

-  https://www.invaru.ee/tooted/aktiivratastoolid  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/5-aktiivratastool  

- Poolaktiivratastoolid:  

https://www.invaru.ee/tooted/poolaktiiv-ratastoolid  

- Standardratastoolid:  

https://www.invaru.ee/tooted/standardratastoolid  

- Comfort-ratastool:  

https://www.invaru.ee/tooted/komfort-ratastoolid 

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/4-manuaalratastool   

- Kargud-kepid:  

https://www.invaru.ee/tooted/kargudkepid  

http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/71-kepp-ja-kark  

- Käetoed:  

https://www.invaru.ee/tooted/tugikaepidemed  

 

Oluline on abivahendite valimisel spetsialistidega nõu pidada. Igas abivahendifirmas on 

professionaalsed klienditeenindajad, terapeudid, tehnikud ja mehaanikud, kes oskavad 

abivahendite sobivust kindlaks teha.  

Kuna antud abivahendite väljastamiseks on vajalik ka abivahendi vajaduse väljatoov tõend, siis 

info selle kohta, kes võib tõendit väljastada, leiate siit: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5041/SOM_m74_lisa.pdf#  

https://www.invaru.ee/tooted/kaimisraamid-0
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/70-kaimisraam-ja-rulaator
https://www.invaru.ee/tooted/aktiivratastoolid
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/5-aktiivratastool
https://www.invaru.ee/tooted/poolaktiiv-ratastoolid
https://www.invaru.ee/tooted/standardratastoolid
https://www.invaru.ee/tooted/komfort-ratastoolid
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/4-manuaalratastool
https://www.invaru.ee/tooted/kargudkepid
http://www.terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/71-kepp-ja-kark
https://www.invaru.ee/tooted/tugikaepidemed
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5041/SOM_m74_lisa.pdf
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Tõendil peaks olema märgitud toote määrusejärgne nimetus ja vastav ISO-kood. Näiteks “vajab 

kahekäeratastoolid – aktiivsusgrupp II ISO-koodiga 12.22.03.02”.  

Samuti on välja töötatud Abikäpp abistamaks abivahendite kohta info saamist https://xn--

abikpp-eua.ee/. Abikäpas on välja toodud toodete kohta ISO-koodid, kes tõendeid väljastada 

saavad ja kust antud abivahendeid soetada/üürile võtta saab.  

Abivahendite edasimüüjad valdkondade kaupa välja toodud: https://xn--abikpp-

eua.ee/abivahendite_muujad/  

 

4. SÖÖMIST TOETAVAD ABIVAHENDID 

Söömisabivahendeid on väga palju ja erinevaid. Söömisabivahendid võimaldavad iseseisvalt 

süüa ( lihasnõrkuse korral, võiksid söögiriistad olla kergemad, samas treemori korral peaksid 

söögiriistad olema kaalukamad). On olemas kohandatud söögiriistu, taldrikuid, tasse, samuti on 

olemas libisemisvastased alused, söögipõlled , funktsionaalsed söögilauad jne. 

Tooted on saadaval: 

Invaru koduleht 

https://www.invaru.ee/tooted/toiduvalmistamine 

https://www.invaru.ee/tooted/soomine 

Tervise Abi koduleht 

http://www.terviseabi.ee/  

5. TERAAPIAD 

Tegevusteraapia 

Tegevusteraapia eesmärk on inimese maksimaalne iseseisev toimetulek igapäeva elu 

toimingutes, töö ja vaba aja tegevustes. Tähtis on saavutada inimese jaoks maksimaalne heaolu 

ja elukvaliteet. Tegevusterapeut sillutab tee tegevuseni kohandades keskkonda või annab 

soovitusi, kuidas keskkonda muuta inimese jaoks turvalisemaks, mugavamaks ja iseseisvaks 

toimetulekuks. Soovitab ja õpetab abivahendeid kasutama, mis suurendavad iseseisvust ja 

õpetab erinevaid tehnikaid, kuidas on võimalik tegevusi sooritada. Samuti on ka kliendi 

https://abikäpp.ee/
https://abikäpp.ee/
https://abikäpp.ee/abivahendite_muujad/
https://abikäpp.ee/abivahendite_muujad/
https://www.invaru.ee/tooted/toiduvalmistamine
https://www.invaru.ee/tooted/soomine
http://www.terviseabi.ee/
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kaasatus vabaaja ja kliendi jaoks tähenduslikesse tegevustesse ning nende isesesev sooritamine 

tegevusteraapia eesmärgiks. Tegevuterapeut läbi erinevate loovate, sportlike või muude 

tähenduslike tegevuste saab kliendi enesetunnet, funktsioone ja ka sotsiaalset suhtlust ja 

kassatust edendada, taastada, säilitada. 

Ka elu viimases faasis on tegevusteraapial säilitav ja toetav funktsioon eesmärgiga tagada 

kliendi ja tema pereliikmete heaolu ja elukvaliteet.  

Tegevusterapeut nõustab ja õpetab abivahendite ja hooldamisega seotud ergonoomiliste võtete 

osas, et ennetada vigastuste ja tervise probleemide tekkimist kliendil, kui ka hooldajal.  

Korraldab, kaasab kolleege ja vabatahtlikuid ning võimaldab osaleda ja teostada tegevusi, mis 

kliendile on väga olulised. Viib läbi või õpetab kasutama tegevusi, mis toetavad klienti ja tema 

pereliikmeid elu lõpus. https://tegevusteraapia.ee/ 

Füsioteraapia 

Füsioteraapia on teenus, mille põhiliseks eesmärgiks on liikumise saavutamine, säilitamine või 

taastamine, valu vähendamine, vigastuste või puude vältimine ja/või funktsiooni taastamine. 

See sisaldab teenuse osutamist juhtudel kui liigutus või funktsioon on vananemise, vigastuste, 

valu,haiguse, kaassasündinud seisundite või keskkonna faktorite tõttu ohustatud. Füsioteraapia 

teenus võib olla vajalik igas vanuses inimestele.  

Füsioteraapia koosneb: 

• hindamisest ning tulemuste analüüsimisest 

• diagnoosi püstitamisest (tuleneb hindamisest) 

• planeerimisest (mis hõlmab endas teraapia vajaduse määratlemist ning koos 

patsiendi/kliendiga mõõdetavate eesmärkide seadmisest) 

• teraapia läbiviimisest ning kordushindamisest 

Füsioteraapia teenust pakuvad mitmed erinevad asutused üle eesti. Eesti Füsioterapeutide liidu 

lehel on olemas nimekiri füsioterapeutidest ning asutustest, mis pakuvad füsioteraapia teenust.  

http://www.fysiot.ee/ft-teenus/nimekiri/ - Teenust pakkuvate asutuste nimekiri. 

http://www.fysiot.ee/fysiotregister/ - Füsioterapeutide nimekiri.  

https://tegevusteraapia.ee/
http://www.fysiot.ee/ft-teenus/nimekiri/
http://www.fysiot.ee/fysiotregister/
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Operatsiooni ja trauma järgsed ortoosid 

http://www.ortoosikeskus.ee/index.php?page=64&group_id=23 

TOIMETULEKUT TOETAVAD TERAAPIAD  

Et raske  haigusega ja haigusest tekkinud stressiga paremini toime tulla on võimalik  proovida 

erinevid toetavaid teraapiaid. Toetavad teraapiad ei ravi haigust välja, ega asenda ühtegi arsti 

poolt määratud ravimit, kuid neil võib olla lõõgastav ja stressi vähendav toime, mis annab 

inimesele parema meelelise rahu oleku ja heaolu. 

 Kindlasti konsulterida toetavate teraapiate sobivuse osas oma raviarstiga!!! 

Muusikateraapia on muusika süstemaatiline kasutamine tervise taastamise, säilitamise ja 

edendamise eesmärgil. Palliatiivses ravis aitab muusikateraapia  toetada patsienti ja tema 

lähedasi emotsionaalsel, füüsilisel, kui ka vaimsel tasemel. Muusikateraapia aitab toime tulla 

haiguse sümptomitega, tagab parema emotsionaalse tasakaalu ja toetab sotsiaalsust. Tulemuste 

saavutamiseks kasutatakse erinevaid lõõgastumist, kujutlemist, laulmist ja improviseerimist 

hõlmavaid tehnikaid. 

http://www.muusikateraapiakeskus.ee/eraisikule/muusikateraapia/ 

http://taastusravi.ee/patsiendi-kool/muusikateraapia/ 

https://www.confido.ee/muusikateraapia/ 

Warth, M.,  Keßler, J., Hillecke, T., K., Bardenheuer, H., J. (2015). Music Therapy in 

Palliative Care A Randomized Controlled Trial to Evaluate Effects on Relaxation. 

DEUTSCHES ÄRZTEBLATT INTERNATIONAL.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4671329/ (29.01.2018).  

 

DOKUMENTAALFILM muusikateraapiast dementsusega inimestega: 

Alive Inside (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=GtBfLSu9GSQ&fbclid=IwAR2PlheBIwEZC-

ahwFTum_g_mn_4GLva5SFewfnKEZm3b4zLWY_5-_uLZlQ 

http://www.ortoosikeskus.ee/index.php?page=64&group_id=23
http://www.muusikateraapiakeskus.ee/eraisikule/muusikateraapia/
http://taastusravi.ee/patsiendi-kool/muusikateraapia/
https://www.confido.ee/muusikateraapia/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warth%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ke%26%23x000df%3Bler%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillecke%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bardenheuer%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4671329/
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Heliteraapia hoomab erinevaid teraapia vorme, mis hõlmavad endas heli ning mille 

eesmärgiks on vaimse ja füüsilise tervise parendamine. Tervendavat heli on võimalik luua 

hääle, eri liiki akustiliste või elektrooniliste instrumentide abil . Heliteraapia erivormide hulka 

kuuluvad ka mantra esitamine või kõlapulkade kasutamine helivõngete kehasse suunamiseks. 

Erinevate helide eesmärk on esile tuua emotsionaalseid reageeringuid ning selle läbi mõjutada 

inimese vaimset ja füüsilist seisundit. 

http://heliteraapia.ee/et/landing-page/ 

https://hingekompass.ee/tegijad/tervendavate-helide-keskus/ 

Gong meditatsioon on heliteraapia vorm, milles toetutakse gongi heli tervendavale jõule. 

Gongi mängitakse pehmelt lõõgastuse eesmärgil. Gongi meditatsioon aitab puhata 

närvisüsteemil, leida lahendusi igapäevaelu probleemidele, leevendada pingeid ja vaigistada 

meelt, soodustades tervendavat ööund ja aitab stressiga paremini toime tulla. Gongi vannid 

aitavad taastada heaolu ning tasakaalustavad energiat. 

https://www.teadlikareng.com/gongiteraapia.html 

Aroomiteraapia on toetav ravimeetod, mis põhineb taimedest saadud eeterlikest õlides ja 

ekstraktidest sisalduvate keemiliste komponentide toimel. Teraapias kasutatakse taimedest 

saadud eeterlikke õlisid nii baasõlis lahjendatuna aroomimassaažis kui ka vannide ja mähistena 

nahale kandes, samuti läbi lõhnameele. 

Dementssega inimeste hooldusel on võimalik kasutada ka aroomiteraapiat. Aroomiteraapiat 

kasutatakse, et vähendada valu, depressiooni, ärevust, lõõgastumiseks, uneprobleemide 

parandamiseks, keskkonda parema aroomi saamiseks näiteks lõhnavate lamatiste korral, 

parandab üldist heaolu ja elukvaliteeti.  

Loomateraapia 

Loomad aitavad toime tulla elus toimuvaga, peletada üksildustunnet, vähendada depressiooni, 

muuta inimest aktiivsemaks ja aktiviseerivad kasutama sotsiaalseid oskuseid. Loomad 

tekitavad inimeses rõõmutunnet ja nad kaasavad inimesed eneseteadmatult/märkamatult 

tegevusse ning viivad mõtted eemale haigusest. Samuti on loomad olulised ka leina perioodil 

leina leevendamiseks. 

Loomi on võimalik endale külla kutsuda Loomateraapia keskusest: 

http://heliteraapia.ee/et/landing-page/
https://hingekompass.ee/tegijad/tervendavate-helide-keskus/
https://www.teadlikareng.com/gongiteraapia.html
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http://loomateraapiakeskus.ee/  

6. SELTSID JA ÜHINGUD 

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon, ühendades Eesti puuetega inimeste 

ühendusi ning liite. EPIKoda asutati 26. veebruaril 1993 ning 2012. aasta seisuga kuulub 

EPIKoja koosseisu 16 maakonna puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist 

liitu ja ühendust. Lisaks 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni. 

EPIKoja liikmeteks on juriidilised isikud, mille liikmetest moodustavad puuetega inimesed ja 

pereliikmed või nende organisatsioonid vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest. 

EPIKoda ei rakenda sisseastumismaksu, samuti ei ole liikmemaksu. 

https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/ 

• Eesti Afaasialiit 

• Eesti Allergialiit 

• Eesti Diabeediliit 

• Eesti Autismiühing 

• Eesti Epilepsialiit 

• Eesti Fenüülketonuuria Ühing 

• Eesti Hemofiiliaühing 

• Eesti Kogelejate Ühing 

• Eesti Kopsuliit 

• Eesti Kurtide Liit 

• Eesti Kutsehaigete Liit 

• Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit 

• Eesti Laste Südameliit 

• Eesti Lihasehaigete Selts 

• Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit 

• Eesti Neeruhaigete Liit 

• Eesti Parkinsoniliit 

• Eesti Pimedate Liit 

• Eesti Pimekurtide Tugiliit 

• Eesti Psoriaasiliit 

• Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 

• Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts 

http://loomateraapiakeskus.ee/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-afaasialiit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-allergialiit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-diabeediliit
https://www.epikoda.ee/eesti-autismiliit/
https://www.epikoda.ee/eesti-epilepsialiit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-fenuulketonuuriauhing/
https://www.epikoda.ee/eesti-hemofiiliauhing/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-kogelejate-uhing/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-kopsuliit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-kurtide-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-kutsehaigete-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eklvl/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-laste-sudameliit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-lihashaigete-selts/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/elil/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/neeruhaigete-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-parkinsoniliit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-pimedate-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-pimekurtide-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-psoriaasiliit/
https://www.epikoda.ee/eesti-puuetega-naiste-uhenduste-liit
https://www.epikoda.ee/eesti-poletikulise-soolehaiguse-selts-mtu
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• Eesti Reumaliit 

• Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit 

• Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts 

• Eesti Tsöliaakia Selts 

• Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing 

• Eesti Vaegkuuljate Liit 

• Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit 

• Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit 

• Eesti Vähiliit 

• MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühing 

Toetajaliikmed 

• Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu MTÜ 

• MTÜ Avitus 

• MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) 

Maakondlikud kojad 

• Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda 

• Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda 

• Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 

• Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda 

• Järvamaa Puuetega Inimeste Koda 

• Läänemaa Puuetega Inimeste Koda 

• Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 

• Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda 

• Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda 

• Raplamaa Puuetega Inimeste Koda 

• Saaremaa Puuetega Inimeste Koda 

• Tallinna Puuetega Inimeste Koda 

• Tartu Puuetega Inimeste Koda 

• Valgamaa Puuetega Inimeste Koda 

• Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda 

https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-reumaliit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/esmy/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/esvs/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-tsoliaakia-selts/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-tsustilisefibroosi-uhing/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-vaegkuuljate-liit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/vaimukad/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-vahihaigete-laste-vanemate-liit
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-vahiliit/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/mpwsy/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/eesti-juhtkoerte-kasutajate-uhing-mtu
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/mtu-avitus
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/mtu-eesti-uliopilaskondade-liit-eul/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/harjupin-2/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/hiiumaa-puuetega-inimeste-koda/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/ida-virupi/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/jogevapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/jarvapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/laanemaapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/laanevirupik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/polvamaapik
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/parnumaapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/raplamaapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/saaremaapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/tallinnapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/tartu-puuetega-inimeste-koda/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/valgamaapik/
https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/viljandipinoukoda/
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Võrumaa Puuetega Inimeste Koda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.epikoda.ee/vorgustik/liikmed/vorumaa-puuetega-inimeste-koda/
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LISA 

 

• Hooldusvoodid 

https://www.invaru.ee/tooted/voodid 

https://www.itak.ee/toode/hooldusvoodid/ 

http://www.invaabivahendid.ee/hooldusvoodid 

http://www.egero.ee/hooldusvoodid 

https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/56-hooldusvoodi-ja-lisatarvikud 

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid 

 

 

• Madratsid lamatiste vältimiseks 

http://www.egero.ee/hooldusvoodid/hooldusvoodite-lisad  

https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid 

https://www.itak.ee/toode/madratsid-lamatiste-valtimiseks/  

http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=madrats 

https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats 

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid 

 

 

• Padjad ja lamatise vastased abivahendid  

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid 

http://www.egero.ee/muud-abivahendid/istmepadjad 

https://www.itak.ee/toode/ratastoolipadjad/ 

http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/Istmepadjad 

 

 

• Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid: 

-Lingtõstukid  

https://www.itak.ee/toode/lingtostukid/ 

https://terviseabi.ee/index.php/tooted/items/47-lingtostukid 

http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid 

https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360 

https://www.invaru.ee/tooted/voodid
https://www.itak.ee/toode/hooldusvoodid/
http://www.invaabivahendid.ee/hooldusvoodid
http://www.egero.ee/hooldusvoodid
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/56-hooldusvoodi-ja-lisatarvikud
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://www.egero.ee/hooldusvoodid/hooldusvoodite-lisad
https://www.invaru.ee/tooted/madratsid-ja-lamatistevastased-vahendid
https://www.itak.ee/toode/madratsid-lamatiste-valtimiseks/
http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=madrats
https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/58-madrats
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/hooldusvoodid-madratsid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/padjad-ja-lamatisevastased-abivahendid
http://www.egero.ee/muud-abivahendid/istmepadjad
https://www.itak.ee/toode/ratastoolipadjad/
http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/Istmepadjad
https://www.itak.ee/toode/lingtostukid/
https://terviseabi.ee/index.php/tooted/items/47-lingtostukid
http://abivahendikeskus.ee/et/tooted/lingt%C3%B5stukid
https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360
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-Lingud 

https://www.invaru.ee/taxonomy/term/360 

 

-Libilinad 

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislinad 

https://www.itak.ee/toode/libilinad/ 

http://www.invaabivahendid.ee/index.php?route=product/search&search=libistamislin

a  

 

-Libistamislauad 

https://www.invaru.ee/tooted/libistamislauad 

https://www.itak.ee/toode/libistamislaud/ 

 

-Tõsterihmad ja rakmed 

https://www.invaru.ee/tooted/tosterihmad 

https://www.itak.ee/toode/tosterihmad-ja-rakmed/  

 

-Pööramisalused 

https://www.invaru.ee/tooted/pooramisalused 

 

-Kaldteed 

https://www.invaru.ee/tooted/kaldteed 

 

• Voodilauad 

https://terviseabi.ee/index.php/et/tooted/items/57-voodikapp-ja-voodilaud 

https://www.itak.ee/toode/voodilauad/ 

http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/M%C3%B6%C3%B6bel,-sisustus 

 

• Söömine ja joomine 

https://www.itak.ee/toode/soogipolled/ 

http://www.invaabivahendid.ee/Muud-abivahendid/soomine-joomine 
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