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Kopsuhaigete taastusravi e. pulmonaalne rehabilitatsioon 
(PR) 

American Thoracic Society (ATS)/European 
Respiratory Society (ERS)
konsensusdefinitsioon (2013):
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Laiahaardeline (multidistsiplinaarne) 
interventsioon, mis põhineb hoolikal patsiendi 
hindamisel ja sellele järgnevatel 
patsiendikesksetel raviviisidel, mille hulka 
kuuluvad, kuid mis ei piirdu 
koormustreeninguga, patsiendikoolitusega ja 
käitumise ümberkorraldustega ning mille 
eesmärk on krooniliste kopsuhaigustega 
patsientide füüsilise ja psühholoogilise 
seisundi parandamine ning pikaajaline 
sidumine tervislike eluviisidega



PR eelnevalt kasutuselolnud definitsioon

PR on kopsuhaigetele ja nende perekondadele 
suunatud protsess eesmärgiga saavutada patsiendi 
jaoks maksimaalne iseseisvus ja funktsioneerimine 
ühiskonnas. PR on multidistsiplinaarne, koosnedes 
füüsilisest koormustreeningust, perifeersete lihaste 
treeningust, hingamislihaste treeningust, 
hingamisharjutustest, ergoteraapiast, 
patsiendikoolitusest, psühhosotsiaalsest nõustamisest 
ja kõrge kalorsusega dieetravist
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Research; National Institute of Health, 1994



Pulmonaalse rehabilitatsiooni olemus 
lahti mõtestatult

•Ravifilosoofiline kontseptsioon, mis tõstab 
esile patsiendi individuaalse suutlikkuse 
maksimaalset võimalikku taastamist vaimses, 
sotsiaalses, tervislikus ja kutsealases plaanis 
parimate tõestatud metoodikate kasutamisega

•Kuulub lahutamatu osana paljude krooniliste 
kopsuhaiguste ravikompleksi, tuginedes
tõenduspõhisusele
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Viimaste aastate arengud pulmonaalse 
rehabilitatsiooniga (PR) seoses•Efektiivse ravimeetodina selle rakenduslik kandepind 

avardub•Laieneb haiguste nimistu, mille korral PR on efektiivne•Laieneb haiguste raskusastmete spekter, mille korral PR 
rakendatakse•Järjest enam krooniliste progresseeruvate haiguste 

varasemates faasides•Raviviiside rakendamise pingereas liigub ettepoole•Paljude muude (kallite, invasiivsete) raviviiside 
rakendamise eeldus on PR programmi läbimine•Hulgaliselt (suurenev arv) kontrollitud uuringuid•Palju uuritud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) 

ja idiopaatilise kopsufibroosi kontekstis•Näiteks: alles PR täieliku programmi rakendumisel 
otsustatakse KOK haigetel kirurgiliste ravivõimaluste -
kopsumahtu vähendava kirurgia (KMVK) või kopsusiirdamise 
- rakendamise üle
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Pulmonaalse rehabilitatsiooni definitsioonist 
tulenev kontseptsioon: meeskond
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•Viiakse läbi pühendunud interdistsiplinaarse meeskonna 
poolt•Arstid (pulmonoloogias pädevad tastusraviarstid)•Muud tervishoiutöötajate kategooriad:•Füsioterapeudid•Hingamisterapeudid•(Pulmonoloogia)õed•Psühholoogid•Käitumisspetsialistid•Liikumisfüsioloogid•Toitumisspetsialistid (nutritsionistid)•Tööterapeudid•Sotsiaaltöötajad•Jt.



Pulmonaalse rehabilitatsiooni kontseptsioon: 
interventsioonid põhinedes patsiendi hindamisele
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•Algne ja jätkuv patsiendi (seisundi) hindamine•Haiguse raskuse, faasi, muu ravi väljavaadete, prognoosi 
hindamine•Kaasuvate haiguste hindamine•Kuigi PR on defineeritud ”interventsioon”, rakendatakse 
selle komponente kogu haiguskulu vältel

•PR võib alustada:•Haiguse mistahes arengustaadiumis•Kliinilise stabiilsuse ajal•Perieksatserbatoorses perioodis (= ägenemisteaegses 
ja ägenemistele lähedases perioodis) - tavaliselt siiski 
koheselt ägenemise järel



Pulmonaalse rehabilitatsiooni eesmärgid
• Vähendada sümptomkoormust (leevendada ja kontrollida 

sümptomeid, eeskätt hingeldust ja hingamisraskust)• Maksimiseerida (parandada) koormustaluvust • Edendada isiku autonoomiat ja „eneseefektiivsust“ 
(sõltumatust kõrvalisest abist)• Maksimiseerida (suurendada) osavõttu igapäevaelust• Parandada haigusest sõltuvat elukvaliteeti tõstes füüsilist 
ja emotsionaalset toonust igapäevastes tegevustes• Siduda pikaajaliselt tervislike eluviisidega

Lisaks veel:• Vähendada füüsilise puude psühholoogilist mõju inimesele• Vähendada kroonilise haiguse ägenemiste esinemissagedust• Pikendada elu
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Taastusravi programmi komponendid I
• Füüsiline treening (koormustreening):•Kestvustreening•Perioodiline treening•Jõu-/vastupidavustreening•Ülajäsemete treening•(Transkutaanne) neuromuskulaarne 

elektrostimulatsioon (NMES)•Hingamislihaste treening• Patsiendikoolitus: ravimite kasutamine, nende 
kõrvaltoimed, PEF-meetri kasutamine, haiguse olemuse 
selgitamine, suitsetamisest loobumine, perekonna 
koolitus 
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Taastusravi programmi komponendid II
• Tööteraapia (ergoteraapia): ergonoomika: 

energiasäästlik aktiivne eluviis, suunatud elu-, töö- ja 
puhkesituatsioonidega toimetulekule; treenimine 
igapäevaste toimingutega• Psühhosotsiaalne tugi ja käitumise mõjutamine: 
Peamine sisu ja eesmärk - haigusest tingitud 
psühhopatoloogia kõrvaldamine; intrapsüühhiliste 
konfliktide ja akuutsete seisundite (paanikahäire, 
hirmude, depressiooni) ravi; psühhosotsiaalne 
nõustamine, psühhofarmakonide kasutamine, 
grupiteraapia, pereliikmete toetus, patsientide 
organisatsioonid• Ravi jälgimine: meditsiiniõed külastavad ja jälgivad 
patsientide seisundit kodudes, perearstide aktiivsed 
visiidid
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Taastusravi programmi komponendid III
• Hingamisharjutused: diafragmaalhingamine, 

sissehingamislihaste treening, 
pingelõdvestusharjutused, posturaalne drenaaž, 
rindkere vibratsioon, köhimisharjutused• Kodune hapnikravi: hapniku kasutamine kestus 18-24 
(minimaalselt >15) tundi ööpäevas• Dieetravi: probleemiks nn. “rasvavaba massi” (FFM) 
vähenemine, eriti lihasatroofia läbi – parandamaks 
skeletilihaste jõudlust ja koormustaluvust on vajalik 
rohke kalorsusega toidud, maitsvad toidud, 
lemmiktoitude rakendamine põhjendatud võimaluste 
piirides, isu parandamine• Liigne kehakaal võib küll vähendada koormustaluvust 
(Sava et al. 2010)), kuid ei vähenda kokkuvõttes PR-st 
saadavat kasu (Greening et al. 2012; Dreher et al. 2012)

A. Altraja ©2017



Füüsiline aktiivsus
• Füüsiline inaktiviteet on proinflammatoorne (põletikku 

esilekutsuv) tegur: tagajärjeks on süsteemne põletik, 
mis on laboratoorselt detekteeritav juba 2.-3. päevast• Krooniliste kopsuhaigustega patsiendid on füüsiliselt 
inaktiivsed• See toob kaasa suurema ebasoodsa haiguslõppe 
tõenäosuse: •Suremus (Garcia-Rio et al. 2012)•Rehospitaliseerimine pärast haiguse (KOK) 

ägenemist (Seidel et al. 2012)

• PR efekt füüsilise aktiivsuse suurendamisele ei ole selge 
(pigem positiivsed tulemused)

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Füüsiline treening 

•Kõige tulemuslikum seni uuritud krooniliste 
kopsuhaigustega patsientidel igapäevaseks 
kasutamiseks sobivatest PR meetoditest
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Koormustreeningu puhul oluline - tulemuste 
erinevus dünaamikas enne ja pärast 
pulmonaalset rehabilitatsiooni



KOK korral esinevad suletud ringid 
• Füüsiline vorm: paljud KOK patsiendid vähendavad 

oma füüsilist aktiivsust düspnoe tõttu. Tekib suletud 
ring – edasine füüsilise aktiivsuse vähenemine 
lihaste edasine atrofeerumine  süvenev düspnoe 
füüsilise aktiivsuse vähenemine

• Vaegtoitumus (eelmisega sarnane situatsioon): Halb 
isu  ebaadekvaatne energiavarustus  lihasnõrkus, 
jõuetus, liikumise, sotsiaalsuse probleemid  hirm, 
depressioon  halb isu
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Koormustreeningu oodatavad tulemused
• Paraneb lihaste bioenergeetika• Sama koormuse puhul langeb:•Vere laktaadisisaldus (tõuseb anaeroobne 

lävi)•CO2 produktsioon•Minutiventilatsioon•Südame löögisagedus (fc)
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Koormustreening ei mõjuta:
• Ebaefektiivset gaasivahetust vastaval tasandil 

kopsus (koormuse tõstmist piirav tegur)• Vajalikku hingamistööd per se• Kopsukapillaaride patoloogiat (vähenemist) –
avatud kapillaaride arv ei tõuse vaatamata
kasvavast hapnikuvajadusest koormusel
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Patsientide valik füüsilise treeningu programmiks
• Patsiendid, keda on aasta vältel korduvalt hospitaliseeritud 

KOK ägenemise tõttu • Esineb II-V astme funktsionaalne hingamispuudulikkus 
(Moser’i järgi) (Vt.)• Patsiendid, kes koopereeruvad ja võtavad aktiivselt osa 
rehabilitatsiooniprogrammist • Kellel ei esine kaasuvaid haigusi, mis võiksid süvendada 
hingamispuudulikkust (südamepuudulikkus, 
müokardiinfarkt, südame rütmihäired, pahaloomulised 
kasvajad)• Kellel ei esine psüühilist ega sotsiaalset häiret, mis 
halvendaks kooperatsiooni (alkoholism, orgaaniline 
ajukahjustus) • Kellel pulmonaalne puudulikkus on süvenenud viimase poole 
aasta vältel • Kellel esineb adekvaatne suhtumine programmi ja patsient
peab kinni ettenähtud ajagraafikust
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Hingamispuudulikkuse funktsionaalne 
klassifikatsioon Moseri j. 

1. aste: normaalne elutegevus ei ole häiritud, kuid 
õhupuudus tekib tugeval füüsilisel koormusel. 
Tööhõive: võimelised töötama

2. aste: igapäeva tegevuse ja tasapinnal kõndimise korral ei 
teki õhupuudust, õhupuudus tekib trepist tõusul. 
Tööhõive: füüsilise töö tegijatel häiritud.

3. aste: õhupuudus tekib teatud igapäeva toimingute puhul 
(riietumisel, dušši võttes) ja tasapinnal tempokalt 
kõndides. Tööhõive: võimalik eritingimusi arvestades.

4. aste: ei suuda ise teostada igapäevatoiminguid. 
Rahuolekus õhupuudust ei ole, õhupuudus tekib 
minimaalsel füüsilisel koormusel. Tööhõive: võimatu

5. aste: ei suuda välja minna, sageli muutuvad 
"voodihaigeteks". õhupuudus esineb rahuolekus; on 
sõltuv teiste abist igapäevatoimingute teostamisel. 
Tööhõive: võimatu 
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Kestvustreening I
• Tavaliselt ordineeritakse 3-5 korda nädalas• Pidev kõrge intensiivsusega treening (>60% 

maksimaalsest tasemest) 20-60 min. seansi kohta annab 
maksimaalse kasu füüsilise sooritusvõime osas 
(koormustaluvus, lihasfunktsioon ja bioenergeetika)

Enne treeningprogrammi lülitamist on vaja (tagamaks 
koormustreeningu turvalisust):• Individuaalset koormustaluvuse hinnangut• Lisahapniku vajadust• Kardiovaskulaarsete kaasuvate haiguste 

kindlakstegemist ja hindamist
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Kestvustreening II: Jalutamine („Leisure
Walking“)

• Sobiv meetod KOK korral• Sise- ja välisruumis• Siseruumiski käimine:•Tagab parema käimiskapatsiteedi suurenemise kui 
treening veloergomeetril ja elukvaliteedi tõusu 
(Leung et al. 2010)

• 3-kuune välisõhus jalutamine („Nordic Walking“)•Suurendab patsiendi üldist füüsilist aktiivsust ja 
annab positiivsema suhtumise füüsilisse 
aktiivsusesse 6-9 kuuks (Breyer et al. 2010)
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Perioodiline treening (intervalltreening)

• Kestvustreeningu variant, kus suure intensiivsusega 
treening vaheldub madala intensiivsusega treeningu või 
puhkusega• Vähem haigussümptomeid ja nendest johtuvaid 
katkestamisi• Annavad siiski suured treeningkoormused• Isegi kahhektilistel KOK-patsientidel (Vogiatzis et al. 
2010)

• Muus osas tulemused pideva kestvustreeninguga 
võrreldavad (elukvaliteedi, koormustaluvuse ja 
lihastalitluse järgi)
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Jõu‐/vastupidavustreening
• Kohalike lihasgruppide (sealh. käte, jalgade) treenimine 

suuremate raskuste korduva tõstmisega/liigutamisega• Sobib lihasmassi ja/või lihasjõu kaotusega isikutele• Kiirendab lihasmassi ja lihasjõu taastumist ja põhjustab 
seejuures vähem hingeldust

• On atraktiivne eriti raske hingeldusega patsientidel ja 
haiguse (KOK) ägenemise ajal (Troosters et al. 2010)• Kombineerimine kestvus- ja 
jõu/vastupidavustreeninguga annab olulist lisaväärtust 
perifeersete lihaste düsfunktsiooni esinemisel 
krooniliste hingamiselundite haiguste korral
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Jalgade treening
Eesmärk:• Parandada koormustaluvust (toimib nii füüsilist kui 

ka psühholoogilist taluvust tõstvalt katkestades 
circulus vitiosus’e)

Vahendid:• Veloergomeeter• Jooksurada (“treadmill”)• Astmestik (“step-test”)

Näidustused:• KOK ja teised kopsuhaigused:•Eelnevalt määratud max. koormustaluvus•Treeningu ajal jälgida SpO2, vajadusel 
suurendada O2 pealevoolu
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Käte treening
Eesmärk:• Parandada koormustaluvust (toimib nii füüsilist kui ka 

psühholoogilist taluvust tõstvalt katkestades circulus 
vitiosus’e)

• Eelistatum, kuna igapäeva toimingutes on tarvis just 
käte tööd

Näidustused:• KOK • Tsüstiline fibroos (CF)• Postoperatiivselt (“kopsude mahtu vähendav” kirurgia, 
kopsu(de) transplantatsioon) • Näidustuste ring laieneb pidevalt
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Ülajäsemete treeningu efektid
• Ülajäsemete kestvus- ja vastupidavustreening parandab 

käte funktsiooni KOK haigetel (Janaudis-Ferreira et al. 
2009)• Ei mõjuta düspnoed, mis on tingitud 
igapäevatoimingutest (Janaudis-Ferreira et al. 2011) 
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Neuromuskulaarne elektrostimulatsioon 
(NMES) 

• Kasutatakse peamiselt jalalihastel• Võimalik lihasgruppe selekteeritult (tahtmatult) 
stimuleerida elektriimpulssidega• Ei põhjusta hingeldust, annab minimaalset 
kardiotsirkulatoorset lisakoormust (Sillen et al. 2011)• Väldib tavalise koormustreeninguga kaasaskäivat 
kognitiivseid, motivatsioonilisi ja psühholoogilisi 
aspekte/probleeme

• NMES parandab lihasjõudu ja koormustaluvust ning 
vähendab düspnoed, sealh. raske KOK korral (Sillen et 
al. 2009)• NMES võib rakendada ka KOK ägenemise korral 
(Giavedoni et al. 2012)
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(Sisse)hingamislihaste treening

• Inspiratory muscle training (IMT) koos kogu keha 
treeninguga (Gosselink et al. 2011):• Annab KOK korral sissehingamislihastele lisajõudu• Ei mõjuta hingeldust ega maksimaalset koormustaluvust
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Koormustreeningu efekti maksimiseerimise võimalusi
• Kaasuva bronhodilatatoorse ravi optimiseerimine

võimendab koormustreeningust saadavat kasu (Franssen
et al. 2011)• Anaboolsete ravimite (steroidide) kasutamine 
koormustreeningu efekti suurendamiseks ei ole leidnud 
kinnitust (Lewis et al. 2007)• Lisahapniku kasutamine on näidustatud peaaegu kõikidel 
(KOK-haigetel (Nonoyama et al. 2007)•Hapniku pealevoolu tiitrimine peab olema 

individuaalne•He-O2 segu kasutamine: ei ole veel kinnitust leidnud• Mitteinvasiivse positiivse rõhuga ventilatsiooni (NPPV) 
kasutamine:•KOK-haigetel, kellel on ventilatsioonipuudulikkusega 

hingamispuudulikkus (öine või koormuseaegne) 
suurendab koormustreeningu efektiivsust (Corner et 
al. 2010): suurema lihaskoormuse võimaldamine
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Rehabilitatsiooni efektid koormustaluvuse 
mõõdikute näol•„Minimaalne (kliiniliselt) oluline erinevus“ (Minimal 

Important Difference, MID): vähim muutus mingis kliinilises 
mõõdikus, mis näitab mõistlikult olulist muutust (halvenemist 
või paranemist) patsiendi seisundis (Kiley et al. 2005)•Registreerib arst, uurija või patsient ise

•Pärast PR-i:•47,5 m tõusva koormusega süstikkäimistesti korral 
(Singh et al. 2008)•186 sekundit kestvus-süstikkäimistesti korral (Pepin et 
al. 2011)•6 min. kõnnitestil 25-35 m (Puhan et al. 2008, 2011) 
(varem 54 m) (Redelmeier et al. 1997)•-0,4 COPD Control Questionnaire (CCQ) järgi (Kon et al. 
2014)
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Patsientide valik PR programmi: kellele 
sobiks? 

• Varasem teave pärineb raske KOK haigetelt• Tegelikkuses: mida „noorem“ on haigus, seda 
parem raviefekt (mistahes raviga)• Näidustatud KOK korral alates GOLD B staadiumist 
(varem II staadiumist) kõikide edasiste staadiumide 
korral (GOLD; Vogiatzis et al. 2011)• Võimalik, vajalik ja kasulik isegi 
perieksatserbatsioonilises perioodis (vahetult 
peale ägenemist)• Vanusest tingitud piiranguid ei ole• Vajalik on patsiendipoolne teadlik soov osaleda
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PR vahetus ägenemise järgses 
(perieksatserbatsioonilises) perioodis

• Vahetult peale hospitaliseerimist KOK ägenemisega• Ventilatsioonipuudulikkus võib olla takistuseks 
kestvustreeningule• Jalalihaste vastupidavustreening on kasulik, hästi talutav ja 
ohutu; parandab lihasjõudu ja tõstab hilisemat 
koormustaluvust (Toosters et al. 2010)• NMES: ägedas perioodis, ka intensiivravis (sealh. 
mehhaanilisel ventilatsioonil), efektiivne meetod lihaskao ja 
jõudluse languse ärahoidmiseks ja paranemise 
soodustamiseks (Gerovasili et al. 2009)• PR varases hospitaliseerimisjärgses perioodis (3 nädala 
sees): näidustatud, turvaline ja efektiivne:•Sümptomite vähendamine, koormustaluvuse ja 

elukvaliteedi tõstmine, hilisema meditsiiniabi vajaduse 
vähenemine; ka elulemuse parandamine (Puhan et al. 
2011)
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Pulmonaalse rehabilitatsiooni kui 
ravimeetodi efekti püsivus

• Saadud kasu möödub ca 6…7-12 kuu pärast• PR efekt elukvaliteedile säilib suhteliselt paremini kui 
efekt koormustaluvusele (Waterhouse et al. 2010)
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PR muud soodsad toimed patsiendile
• KOK korral on tasakaaluhäire (Annegarn et al. 2012)  ja 

kukkumised tavalised (Beauchamp et al. 2009): PR-l efekt nõrk• Koormustreening langetab suurenenud arterite jäikust ja 
autonoomset südame düsfunktsioni (vähendab pulsilaine 
levimiskiirust) (Vivodtzev et al. 2010)• PR vähendab depressiooni, ärevuse ja hirmu sümptomeid 
(Conventry et al. 2009), ennekõike algselt kõrge 
sümptomiskooriga patsientidel (Harrison et al. 2012)

• Kasutusel lai valik haiguse kontrolli all olemise taset ja 
haigusest sõltuvat elukvaliteeti näitavaid küsimustikke-
mõõdikuid:•Lung Information Needs Questionnaire•Bristol COPD Knowledge Questionnaire•COPD Self-Efficacy Scale•Pulmonary Rehabilitation Adapted Index of Self-Efficacy 

(PRAISE)
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PR soodsad mõjud tervishoiusüsteemile
• Hospitaliseerimiste hulga, haiglaravi päevade arvu ja 

kiirabivisiitide arvu oluline vähenemine (Rasekaba et al. 2009; 
Griffiths et al. 2000)
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PR programmi teostus
• Kõik PR programmi elemendid peavad olema 

standardiseeritud• Erinevate tervishoiupiirkondade vahelised erinevused 
ressursside olemasolust, struktuurist, personali 
olemasolust, rahastamisest tulenevalt 

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Patsientide reaalne valik PR programmi 

• PR on kasulik sõltumata patsiendi vanusest, haiguse 
raskusest või haiguse stabiilsusest (Ambrosino et al. 
2012)

• PR vastunäidustusi on väga vähe: •Mistahes seisund, mis välistab ohutu 
koormustreeningu või segab pulmonaalse
rehabilitatsiooni protsessi muul viisil

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013

PR on kasulik kõikidele kroonilise kopsuhaigusega 
isikutele, kellel on vaatamata optimaalsele muule ravile 
püsivad sümptomid ja/või piiratud funktsionaalne 
seisund (Annegarn et al. 2013)



Kaasuvad haigused ja pulmonaalne 
rehabilitatsioon

• Krooniliste kopsuhaigustega (näit. KOK-ga jt.) 
kaasnevad muud haigused küllalt sageli • Kaasuvate haiguste olemasolu ja osalus sümptomite 
tekkes vajab selgitamist• Kaasuvad haiguse:•Omavad rolli patsientide evalueerimisel ja 

monitooringul•Põhjustavad turvariske PR läbiviimisel• Kaasuvate haiguste mõju PR-st osavõtule, PR 
programmi täielikule läbimisele ja PR tulemustele ei ole 
täielikult selge 

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Pulmonaalne rehabilitatsioon: millistes 
tingimustes

• Nii statsionaaris kui ambulatoorselt• Koormustreening võimalik isegi patsiendi kodus•Efektiivne k.a. hapnikust sõltuvatel patsientidel: 
paranes füüsiline sooritusvõime ja vähenes 
düspnoe (Fernandez et al. 2009)•12 nädalane programm kodus stabiilse KOK 
korral: oluline käte funktsiooni, koormustaluvuse, 
füüsilise sooritusvõime ja terviseskooride 
paranemine (Albores et al. 2013) 

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Pulmonaalse rehabilitatsiooni 
programmi kestus

• Kestuse osas ei ole konsensust• Pikema kestusega programmis annavad suuremat 
efekti ja tagavad parema efekti püsivuse• Minimaalselt 8-nädalane programm (Beauchamp et al. 
2011)

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Takistused PR programmi sisenemisel 
ja läbimisel

• Oluline osa patsientidest, kellele PR on näidustatud ja see ka 
määratakse, ei võta sellest osa või jätavad pooleli• Peamised takistused mitteilmumiseks (Keating et al. 2011):•Tavarutiinist väljumise vajadus•Rahastamise probleemid•Kohetuntava raviefekti puudumine•Sobimatu ajastus • Peamised põhjused poolelijätmiseks (Selzler et al. 2012):•Haigus ise (raskus) ja kaasuvad haigused•Liikumisvõimalused ja transpordiprobleemid•Kohetuntava raviefekti puudumine•Suitsetamine (alkohol)•Depressioon (Yu et al. 2014), (perekondliku) toetuse 

puudumine• Isolatsioon, tuntav seisundi halvenemine

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Uuringud enne ja pärast pulmonaalse 
rehabilitatsiooni programmi läbimist

• Anamnees ja objektiivne staatus
• Elukvaliteet (elukvaliteedi küsimustikud) • Aparaatselt mõõdetavad hingamisfunktsiooni näitajad •Ventilatsioonifunktsioon (forsseeritud 

spirograafia)•Obstruktsioon, restriktsioon•Parenhümatoosne, ekstraparenhümatoosne•Perfusioonifunktsioon – hemodünaamika 
parameetrid: ehhokardiograafia (välistatud rõhu 
tõus väikses vereringes)•Ventilatsiooni-perfusiooni suhe•Kopsude difusioonivõime määramine 

A. Altraja ©2017



Eelnevalt hinnatavad olulised parameetrid
• Anamnees ja status objectivus• Düspnoe hindamine (näiteks 10 m süstikkäimise 

testil)• Elukvaliteedi küsimustik• Funktsionaalne diagnostika:
•Spirogrammid•Kardiopulmonaalne koormustest•Arteriaalse vere gaaside analüüs ja SaO2 või SpO2

koormusel • Psühhosotsiaalne seisund• Ärrituvus / depressioon• Sotsiaalsus, perekonna toetus• Toimetulek igapäevaelu toimetustes
A. Altraja ©2017



Rehabilitatsiooni väljundparameetrid
• Olulised ka kogu ravitegevuse efektiivsuse näitajatena• Sümptomite leevendamine – olemas kindel tõendus, et 

PR vähendab pingutuseaegseid ja igapäevaste 
toimingute sooritamisega seotud haigussümptomeid • Koormustaluvuse suurenemine – tõus KOK haigetel, 
lisaks suureneb V’O2, koormustaluvuse kestus ja 
perifeersete lihaste jõud • Ägenemiste ja komplikatsioonide vältimine/vähenemine 
– andmed olemas, kuigi vähemveenvad• Suremuse langus – andmed olemas (Schols et al., 
1998)• Haiguse progresseerumist vähendav mõju – ei mõjuta 
FEV1 langust, kuid vähendab sümptomeid ja 
tervishoiuressursi kasutust, parandab koormustaluvust

A. Altraja ©2017 Wouters, 2004 



Rehabilitatsiooni väljundparameetrite 
hindamine praktikas

Näitaja Tingimused Hindamine
Düspnoe Igapäevatoimingutes Küsitlusel,

võrrelda 
baasandmetega

Lihtsad standardsed 
koormustestid

Võrrelda 
baasandmetega

Elukvaliteet Elukvaliteedi 
küsimustikud

Koormustaluvus 10 m süstikkäimistest, 
muu kardiopulmonaalne 
koormustest

Võrrelda 
baasandmetega

A. Altraja ©2017



Patsientide rehabilitatsioon KOK korral
Eesmärgid:•Sümptomite vähendamine•Elukvaliteedi parandamine•Emotsionaalse ja füüsilise osavõtuvõime parandamine 
igapäevaelust
•Näidustatud alates B staadiumist

Rehabilitatsioon tegeleb seega probleemidega, sealh. 
ekstrapulmonaalsetega, millega farmakoteraapia ei tule 
toime:•Koormuse talumatus (ka liikumisvõime piiratus)•Sotsiaalne isolatsioon•Meeleoluhäired (depressioon)•Lihasatroofia (sarkopeenia)•Kaalulangus (kahheksia)

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2017



Mittefarmakologiline ravi KOK korral 
patsiendigrupiti

GOLD, 2011-2014A. Altraja ©2017

Grupp Essentsiaalselt vajalik Soovituslik Kohalike 
juhiste 
järgi

A • Suitsetamise lõpetamine 
(vajadusel 
farmakoterapeutiliste võtetega)

Füüsiline 
aktiivsus

Gripi ja S. 
pneumoniae
vastu vaktsi-
neerimine

B-D • Suitsetamise lõpetamine 
(vajadusel 
farmakoterapeutiliste võtetega)

• Pulmonaalne rehabilitatsioon
• Muud võtted (kirurgiline ravi)

Füüsiline 
aktiivsus

Gripi ja S. 
pneumoniae
vastu vaktsi-
neerimine



KOK korral esinevad suletud ringid 
• Füüsiline vorm: paljud KOK patsiendid vähendavad 

oma füüsilist aktiivsust düspnoe tõttu. Tekib suletud 
ring – edasine füüsilise aktiivsuse vähenemine 
lihaste edasine atrofeerumine  süvenev düspnoe 
füüsilise aktiivsuse vähenemine

• Vaegtoitumus (eelmisega sarnane situatsioon): Halb 
isu  ebaadekvaatne energiavarustus  lihasnõrkus, 
jõuetus, liikumise, sotsiaalsuse probleemid  hirm, 
depressioon  halb isu

A. Altraja ©2017



Füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste 
tagajärgede suletud ring KOK korral

Düspnoe

Depressioon

Füüsilise vormi kadumine

A. Altraja ©2017

KOK Piiratud 
liikumisvõime

Sotsiaalne 
isolatsioon

GOLD, 2010



Füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste 
tagajärgede suletud ring KOK korral

Isutus: 
toitumishäired

Depressioon

Füüsilise vormi kadumine

A. Altraja ©2017

KOK
Piiratud 

liikumisvõime

Sotsiaalne 
isolatsioon

GOLD, 2010



Rehabilitatsiooni efektid KOK korral
•Paraneb füüsilise koormuse taluvus•Paraneb tervisest sõltuv elukvaliteet (HRQoL)•Väheneb hospitaliseerimiste sagedus ja keskmine 
haiglasviibimise kestus•Väheneb KOK-ga seotud ärevus ja depressioon•Käte koormus- ja kestustreening parandab 
käsivarte funktsiooni•Treeninguga saavutatu kestab pärast vahetu 
treeningperioodi lõppu•Paraneb elulemus•Hingamislihaste treening toob kasu, eriti koos 
üldise koormustreeninguga•Paraneb psühhosotsiaalne staatus

A. Altraja ©2017 GOLD, 2010-2014



Rehabilitatsiooniprogrammi komponendid KOK korral
•Füüsiline treening•Toitumise ümberkorraldamine•Kehakaal on oluline sümptomeid, invaliidsust ja prognoosi 

määrav tegur KOK korral•Nii üle- kui alakaal on problemaatilised•Energiarikas, kuid normaalne (tasakaalustatud) dieet•Energiakulu hingamisele tervetel 1-2% kogukulutusest, 
KOK haigetel 50-60%, ägenemisel 80%•Teoorias rasvad  vähem CO2/cal)•Patsiendikoolitus•Füsiaatriline ravi – soodustada lima eritumist•Üldine füüsiline aktiivsus•Eri asendite kasutus (posturaalne drenaaž)•Hingamisharjutused koos köhimisharjutustega•Vastu positiivset rõhku väljahingamine - PEP (suletud 

huuled, veepudelisse 10 cm, PEP maskid, eriseadmed)•Sissehingamisharjutused (Triflo®)•Sekreedi eritumiseks ekspiratoorse õhuvoolu 
moduleerimine katkestustega (“Flutter”)•Pikaajaline kodune hapnikravi

A. Altraja ©2017 GOLD, 2011-2014



Füüsiline koormustreening KOK 
rehabilitatsiooniprogrammi osana

•Seansside sagedus varieerub igapäevasest 
iganädalasteni •Seansi kestus varieerub 10 ja 45 min. Vahel•Intensiivsus varieerub 50%-st maksimaalsest 
hapnikutarbimisest maksimaalse talutava koormuseni•Vähemalt 28 seanssi (<28 seansi korral oluliselt 
halvemad tulemused)•Minimaalne soovituslik kestus 6 nädalat•Mida pikem programm, seda paremad on tulemused•Hea efekt koos füsiaatrilise ravi elementidega (käte 
treening, raskuste tõstmine, sissehingamislihaste 
treening jne.)

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2017



Füüsiline koormustreeningu läbiviimine

•Soovitatavalt saavutatakse vajalik südame 
löögisagedus (Finnerly et al., 2001)•Patsient kõnnib algul sümptom-limiteeritud 
maksimumtemponi•Seejärel lühike puhkus •Jätkab kõndi 

•Kestustreeningu korral on soovitatav tempo 60-80% 
sümptom-limiteeritud maksimumist•Rollaator vm. kõnniabivahend vähendab düspnoed ja 
pikendab läbitavat vahemaad

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2017



Rehabilitatsiooniprogrammi sobivus- ja 
valikukriteeriumid KOK korral

•Funktsionaalne staatus•Düspnoe raskus [Modified Medical Research Council
(MMRC) järgi]•Motivatsioon•Oluline, eriti ambulatoorsetel patsientidel•Suitsetamine•Rehabilitatsioon on kasulik ühtviisi suitsetajatel ja 

mittesuitsetajatel•Suitsetajatel suurem tendents 
rehabilitatsiooniprogramm katkestada

GOLD, 2010-2014A. Altraja ©2017



Rehabilitatsiooniprogrammi hindamine KOK korral
•Rakendatakse nii programmi sobivuse kui 
rehabilitatsiooni tulemuslikkuse hindamisel

•Üksikasjalik anamnees ja füüsiline läbivaatus•Spiromeetria ja bronhodilataatortest•Füüsilise jõudluse hindamine•Veloergomeetria, jooksurada•10 m süstikkäimistest (6 min. kõnnitest)•Füsioloogiliste väärtuste hindamine (maksimaalne 
hapnikutarbimine, südame löögisagedus, arendatav 
võimsus jne.)•Tervisliku seisundi ja õhupuuduse raskuse hindamine•Hingamis- ja alajäsemete lihaste (nt. reie nelipealihas) 

jõudluse hindamine kõhetumise all kannatavatel 
patsientidel

GOLD, 2006-2014A. Altraja ©2017



Pulmonaalne rehabilitatsioon muude 
kopsuhaiguste kui KOK korral

Hästi tõendatud efektiivsusega kontrollitud uuringutes:• Interstitsiaalsed kopsuhaigused (ennekõike idiopaatiline
kopsufibroos – IPF)• Bronhiektaasiatõbi• Tsüstiline fibroos• Astma• Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH) (2014. a. 
ravijuhtnöörid; 5. Maailmasümpoosium, Nice, 2013)• Kopsuvähk:•Preoperatiivne•Postoperatiivne•Kemo(radio)teraapiaga seoses• Kopsumahtu vähendav kirurgia: emfüseemi tüüpi KOK korral, 
obligatoorne ravimeetod enne operatsiooni• Kopsusiirdamine:•Enne siirdamist – elementaarselt vajalik ravimeetod•Pärast siirdamist – taastusravi eesmärgil

A. Altraja ©2017 Spruit et al. ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013



Pulmonaalne rehabilitatsioon idiopaatilise 
kopsufibroosi (IPF) korral

• Hästi tõendatud efektiivsusega kontrollitud uuringutes: •Kõnnidistantsi pikenemine, sümptomite 
leevendus, elukvaliteedi paranemine (Holland et 
al., 2008; Nishiyama et al., 2008)• Sarnased tulemused mittekontrollitud uuringutes 

(Jastrzebski et al., 2006; Naji et al., 2006; Ferreira et al., 
2009)• Rehabilitatsiooni efekt IPF korral suurem neil, kellel on 
halvem ravieelne füüsiline sooritusvõime (Ferreira et 
al., 2009)• Vajalik kohaldada rehabilitatsiooniprogrammi 
(treeningu liikide) ülesehitust fibrootiliste 
kopsuhaiguste eripäradele vastavaks (võrreldes 
KOK’ga, kuna adapteerumine koormusega on erinev) 
(Vainshelboim B., Breathe 2016; 12: 130-138)

A. Altraja ©2017 King, ILD, 5th ed. 2011; Raghu et al., 2011; 2015; Vainshelboim, 2016



Pulmonaalse rehabilitatsiooni efektid IPF korral

Tervislik seisund 

Koormustreening

Idiopaatiline 
kopsufibroos

Südame-veresoonkonna,
kopsu- ja lihaskonna
füsoloogia 

Koormustaluvus 
Sümptomid 
Elukvaliteet 

Koormustaluvus 
Sümptomid 
Elukvaliteet 

Füsoloogilised
piirangud 

Vainshelboim, 2016A. Altraja ©2017



Patsiendikoolitus 

A. Altraja ©2017



Patsiendikoolituse eesmärgid
• Patsiendi õpetamine, nõustamine ja käitumise 

“modifitseerimine” mõjutamaks patsiendi teadmisi, 
suhtumist ja tervisekäitumist (Curtis, 1996)• Parandada patsiendi motivatsiooni ja teadlikku 
koostööd ravi kõikide aspektide osas (ka 
suitsetamisest loobumisel) ravi eesmärkide teostumise 
nimel• Anda oskusi haigusega elamiseks ja toimetulekuks• Anda oskusi haiguse ägenemise puhuks (ennetamine, 
käitumine ja toimetulek)• Anda oskusi, teadmisi ja käitumisjuhiseid ka elu 
lõpuperioodiks

A. Altraja ©2017



Patsiendikoolituse meetodid

• Konsultatsioonid tervishoiutöötajatega (ka 
grupitöö)

• Kodune või kaugkoolitus
• Pulmonaalse rehabilitatsiooni programmide 

läbimine

A. Altraja ©2017



Patsiendikoolituse sisu
• Suitsetamisest loobumine• KOK olemus, riskitegurid ja patofüsioloogia• Ravi üldised seisukohad• Farmakoteraapia põhimõtted• Enesega toimetulek haiguse kontekstis• Hingelduse ja õhupuudusega toimetulek• Patsiendipoolne seisundi hindamine ja ravi juhtimine• Ägenemiste vältimise võimalused• Millal pöörduda arstiabi poole• Otsuste tegemine ja käitumine ägenemiste korral• Juhised haiguse edasiarenemise puhuks ja elu 

lõpuperioodiga seonduvate probleemide 
lahendamiseks ning otsuste tegemiseks

A. Altraja ©2017



Patsiendikoolitus KOK korral
Eesmärgid•Ei paranda kopsufunktsiooni ega koormustaluvust, kuid 
võib parandada patsiendi oskusi ja võimet toime tulla oma 
haiguse ja terviseprobleemidega•Parandada teadlikku koostööd ravi kõikide aspektide osas 
(ka suitsetamisest loobumisel)•Anda oskusi haigusega elamiseks ja toimetulekuks, ka elu 
lõpuosaks•Anda oskusi haiguse ägenemise puhuks (ennetamine, 
käitumine ja toimetulek)

Meetodid•Avatud kommunikatsioonil põhinevad konsultatsioonid 
tervishoiutöötajatega (ka grupitöö)•Kodune või kaugkoolitus•Pulmonaalse rehabilitatsiooni programmide läbimine•Kohandada konkreetse patsiendi vajaduste ning patsienti 
ümbritseva keskkonnaga

A. Altraja ©2017 GOLD, 2006-2010



Patsiendikoolituse sisu KOK korral
Kõikidele patsientidele:•Riskitegurite elimineerimine
I-III staadiumi KOK patsientidele lisaks:•KOK kui haiguse olemus ja tekkepõhjused•Inhalaatorite jt. ravivõimaluste kasutamine•Ägenemiste äratundmine ja ravi•Hingelduse ja õhupuudusega toimetulek
IV staadiumi KOK patsientidele lisaks eelnevale:•Informatsioon KOK tüsistuste kohta•Informatsioon hapnikravi kohta •Juhised haiguse edasiarenemise puhuks ja elu 
lõpuperioodiga seonduv teemadering

GOLD, 2010A. Altraja ©2017



Rindkere füsioteraapia;

Hingamistehnika ja hingamislihaste 
treening 

A. Altraja ©2017



Rindkere füsioteraapia
Eesmärk: parandada sitke sekreedi väljutamist 

hingamisteedest

• Posturaalne drenaaž• Rindkere kloppimine• Rindkeres vibratsiooni tekitamine• Segmentaalne hingamine• Köhimise harjutused 

A. Altraja ©2017



Köhimisharjutused ja “Flutter”
• Kasutatavad nii ambulatoorselt kui statsionaaris• KOK ägenemise vältimiseks • Postoperatiivselt, eeskätt atelektaaside vältimiseks • Ka muude sekreedi/röga hüpersekretsiooni või 

peetusega kulgevate haiguste korral:•Tsüstiline fibroos (CF)•Bronhiektaasiatõbi •Krooniline bronhiit 

A. Altraja ©2017



Hingamisharjutused 
Vajalikkus: • Skeletilihaste düsfunktsiooni ja atroofia 

vältimiseks ning ravimiseks•Inaktiviteediatroofia•Metaboolne atroofia•Põletikuline atroofia (KOK süsteemne efekt)•Glükokortikosteroidide kasutamisest 
müopaatia

Eesmärgid: • Vähendada hingeldust õhupuudusega (düspnoed)• Parandada hingamislihaste töö efektiivsust

A. Altraja ©2017



Hingamisharjutuste meetodid 

• Hingamine läbi torutatud huulte või 
puhumine spetsiaalse, takistusega toru 
kaudu

• Diafragmaalhingamine

A. Altraja ©2017



Hingamisharjutustega objektiivselt 
saavutatavad tulemused

• Suureneb ekspiratoorne tippvool (PEF) 
• Väheneb energia kulutamine hingamistööle
• Õige hingamisliigutuste koordinatsioon 
• Veregaaside sisalduse paranemine 
• Suureneb füüsilise koormuse taluvus 

A. Altraja ©2017



Hingamisharjutustega saavutatavad 
subjektiivselt tuntavad tulemused

• Düspnoe vähenemine 
• Enesetunde paranemine

A. Altraja ©2017



Pulmonaarse rehabilitatsiooniga 
seonduvad eelinfo allikad ja 
uurimismeetodid tulenevalt 

rehabilitatsiooni komponentidest

A. Altraja ©2017



Eelinfo ja uurimismeetodid 
farmakoteraapiaks

• Määrata haiguse raskusaste, püsivus ajas 
• Kontrollida ravi vastavust haiguse 

raskusastmele (ravipass!)

A. Altraja ©2017



Eelinfo ja uurimismeetodid 
patsiendikoolituseks

• Kas suitsetab? - kahtluse korral määrata 
väljahingatavas õhus CO või uriinis kotiniin • Kas on teadlik suitsetamise seosest oma haigusega • Kas on sõltuv nikotiinist - Fagerströmi test (küsimustik)• Kas esineb käitumuslikku sõltuvust (abstinentsi
küsimustik) • Ravimite tarvitamine (kõik retseptiravimid välja ostetud 
ja retseptid uuendatud) • Teadmised ravimite kohta: "hoo-" Ja "ravipiibu" 
eristamine • Esmaabi ägenemiste korral, vastavate ravimite 
olemasolu • Hingamistehnika • Individuaalne manustamisviisi valik (sõltuvalt PIF’st) 

A. Altraja ©2017



Eelinfo ja uurimismeetodid 
ergoteraapiaks

• Kodune toimetulek • Töötasapinnad, trepid, astmed • Keha asend füüsilisel koormusel, hingamistehnika 
tegevuse korral • Töö- ja puhkeaja graafik • Pingelõdvestustehnika

A. Altraja ©2017



Eelinfo ja uurimismeetodid 
füüsiliseks koormustreeninguks I 

• Aparaatselt mõõdetavad hingamisfunktsiooni 
näitajad•Ventilatsioonifunktsioon (forsseeritud 

spirograafia)•Perfusioonifunktsioon•Ventilatsiooni-perfusiooni suhe•Kopsude difusioonivõime 

A. Altraja ©2017



Eelinfo ja uurimismeetodid 
füüsiliseks koormustreeninguks II

• Hingamise funktsionaalse puudulikkuse astme (I-V)
määramine 

• Borg'i düspnoe skaala• Hemoglobiini saturatsioon O2-ga (SaO2) (SpO2pulssoksümeetrial)
ja/või • Arteriaalse vere gaaside analüüsil Astrupi järgi• Rahuoleku tingimustes• Koormusel (koormustestil):• Gradueerimata• 6 minuti käimistest• 10 meetri süstikkäimistest• Kardiopulmonaalne koormustest veloergomeetril või 

koormusrajal• Oluline - tulemuste erinevus dünaamikas 
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Eelinfo ja uurimismeetodid 
füüsiliseks koormustreeninguks

• Kardiopulmonaalne koormustest 
•Veloergomeetril 
•Koormus- (jooksu-)rajal 

A. Altraja ©2017



Monitooring

• EKG • Süsteemne vererõhk (RR) • Pulssoksümeetria (SpO2)• Arteriaalse vere gaasid (Astrup’i j.) • Hapniku tarbimine (V’O2)• Ventilatsioonifunktsloon• Ehhokardiograafia või pulmonaatrõhu mõõtmine • Rindkeresisene rõhk (söögitoruanduriga) 
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Määratakse maksimaalne koormustaluvus 
ja koormustaluvust limiteeriv faktor

• Tervel inimesel tekib koormustaluvuse “lagi” 
maksimaalse gaasitranspordi, vere tsirkulatsiooni ja 
lihastest vabanevate metaboliitide (laktaadi) kuhjumise 
tõttu

• Füsioloogiliseks maksimaalseks koormustaluvuseks
loetakse koormust, mille korral: pulsisagedus = 220 -
vanus ± 10 

või• Invasiivselt määratav: BE >10 mmol/L - s.o. anaeroobne 
lävi• Mitteinvasiivselt võimalik jälgida CO2 osarõhu järsku 
tõusu 
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Koormustaluvuse limiteeritust põhjustavad:
Kopsud - respiratoorselt limiteeritud• Takistus ventilatsioonis – lahendamiseks vajalik 

optimaalne bronhodilatatsoon• Arvestada düspnoe võimaliku põhjusena ka 
hingamislihaste nõrkuse tekkimist ja laktaadi 
produktsiooni• Tõsise ventilatsioonipuudulikkuse (näiteks 
hingamisteede obstruktsiooni) korral ei ole 
koormustreening võimalik• Vajalik ekspiirium vastu kõrgendatud rõhku• (raskematel juhtudel mehhaaniline ventileerimine)
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Koormustaluvuse limiteeritust põhjustavad:

Probleemid ka difusiooni/perfusiooni suhtega: • Vähenenud alveolaarpindala (emfüseem) või • Alveoolide hüpoventilatsioon (krooniline 
bronhioliit e. nn. “väikeste hingamisteede haigus”) 
või • Pikenenud difusioonitee difuussed 
parenhümatoossed kopsuhaigused) ühelt poolt• Koormusel suurenenud perfusioonimaht teiselt 
poolt 
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Füüsilise treeningu puhul arvestada lisaks:

• Ergonoomikat• Südant ja vereringet - kardiaalselt limiteeritud 
koormustaluvus•Pulsisagedus •Treening 75-85% maksimaalsest 

pulsisagedusest

• Lihased - ensümaatiliselt limiteeritud • Psühhofüsioloogiline limiteeritus 
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Pikaajaline (kodune) hapnikravi (LTOT) 
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Pikaajalise koduse hapnikravi eesmärgid

• Tõsta rahuoleku PaO2 vähemalt kuni 60 mmHg 
(8 kPa) ja/või SaO2 vähemalt 88-92%-ni 
(tagamaks elutähtsate organite hapnikuga 
varustatuse) 
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Pikaajalise koduse hapnikravi kriteeriumid
(NB!) KOK korral remissiooniperioodis ja maksimaalse 

adekvaatse medikamentoosse ravi korral ning 
rehabilitatsiooniprogrammi läbimisel:• Reeglina väga raske KOK’ga haigetele, kellel 
rahuolekus (ärkvelolekus) esineb hüpokseemia
vaatamata optimaalsele konservatiivsele ravile ja 
väljaspool ägenemisperioodi - kahes 3-nädalase 
vahega võetud arteriaalse vere analüüsis õhuga 
omahingamisel:• PaO2 <55 mmHg (8,0 kPa) või SaO2 <88% • Kaasuvate haiguste korral PaO2 <55-60 mmHg• (8,0-8,5 kPa)•Pulmonaalhüpertensioon•Perifeersed tursed (kardiaalne pais)•Polütsüteemia (hematokrit >55%)• O2 pealevool tiitritakse täpselt (füüsilisel koormusel 
1-2 liitri võrra suuremaks)

A. Altraja ©2017 GOLD, 2010



Pikaajalise koduse hapnikravi rakendamine 
muude krooniliste kopsuhaiguste ravis

• Samad rakenduskriteeriumid on kasutusel ka muude 
kroonilise hingamispuudulikkusega kulgevate 
hingamiselundite haiguste korral (praktikas on 
sagedasemad näiteks idiopaatiline kopsufibroos ja 
kopsuvähk)• Tõenduspõhisus vähesem• Idiopaatiline kopsufibroos (IPF):•Restrospektiivses uuringus (Douglas et al., 2000) 

ei nähtud efekti elulemise parandamiseks•Füüsilise sooritusvõime paranemine neil, kellel 
rahuolekus hüpokseemia (Morrison & Stovall, 
1992)

A. Altraja ©2017



Pikaajalise koduse hapnikravi 
kriteeriumidena arvestatakse veel:

• Mittesuitsetamine - obligatoorne! (vähemalt 2 kuud peab 
patsient olema mittesuitsetaja!)• Vastava süsteemi olemasolu ja väljaarendatut 
spetsialiseeritud kopsukliiniku baasil (eeldab muuhulgas 
pädeva hapnikraviõe olemasolu jne.)• Patsiendi sotsiaalsust, kooperaabelsust• Kodune sotsiaalne olukord • Patsient (vajadusel hooldaja) tuleb toime seadmete 
käsitsemisega• Patsient ja temaga kooselavad isikud on võimelised 
järgima ohutustehnika nõudeid ja suhtuma seadmetesse 
heaperemehelikult• Koduse elektrivarustuse kvaliteet • Elukoha kaugus spetsialiseeritud kopsuhaiglast • Juurdesõiduteede olemasolu (vajalik koduvisiitideks, 
teeninduseks) jne.
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Eeldused pikaajaliseks hapnikraviks
•Eelnevalt statsionaaris hapnikukontsentraatoriga testitud 
soovitud PaO2 tagav hapniku pealevool (tavaliselt 
vahemikus 1-4 L/min), mis ei põhjusta hüperkapniat•O2 manustatakse >15 tunni ööpäevas (kasutamine sellest 
ajapiirist vähem ei taga elulemuse paranemist KOK 
haigetel)•Ravi viiakse kindlasti läbi öötundidel ja füüsilise 
koormuse korral•Järjepidevus•Pikaajalise hapnikravi rakendamine individuaalse 
pulmonoloogilise rehabilitatsiooniprogrammi osana•Erikoolituse läbinud personali (hapnikraviõde, 
sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, 
toitumisterapeut, kopsuarst) kaasamine ravi läbiviimisse•Patsiendi motiveerimine ravi jätkama, kui ravi on toonud 
esialgse enesetunde paranemise
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Pikaajalise koduse hapnikravi läbiviimise viisid
Seadmed hapniku saamiseks / säilitamiseks:• Hapnikukontsentraator• Vedela hapniku konteiner• Suruhapnik balloonides (ainult ajutiselt – patsiendi 

liikumise ajal ruumist väljas või transpordi ajal, 
muudes olukordades on lubamatult kohmakas ja 
kallis) 

Manustatakse:• Ninakanüüliga• Nina- või nina-suu maskiga• Transtrahheaalne (invasiivne - peen kanüül viidud 
läbi trahhea) – meil kasutatakse harva
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Hapnikravi lennureisi ajal
•Peamiselt hapnikukontsentraator•Eesmärk säilitada PaO2 vähemalt 50 mmHg (6,7 
kPa)•Mõõduka või raske hüpokseemiaga patsientidel 
saavutatav ninakanüüliga 3 L/min või 31% Venturi
näomaskiga•Isikud, kellel merepinna tasemel on PaO2 vähemalt 
70 mmHg (9,3 kPa), võivad turvaliselt lennata ilma 
lisahapnikuta, kuigi hüpokseemia teke ei ole reisi 
ajal välistatud•Liikumine lennukis lennu ajal süvendab oluliselt 
hüpokseemiat
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