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ETTEKANDE EESMÄRGID

� Sissejuhatav mõtisklus

� Lühiülevaade: pneumoonia klassifikatsioon, 
diagnostika, seisundi hindmine, ravivalik

� Kokkuvõte Tõstamaa-Varbla piirkonna  01.01-
06.03.2007 haigusjuhtude analüüsist

� Võimalused ennetuseks

� Sõnum
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MÕTISKLUS
� Haiguse äärmine mitmepalgelisus, 

sõltudes etioloogiast, patsiendi 
vanusest, kliinilisest staadiumist

� Sagedasim surmapõhjus 
nakkushaiguste korral

� Surmapõhjuste statistikas 5. kohal

� Eaka patsiendi eluküünla kustutaja

� Tüüpiline tundub olema atüüpiline 
pneumoonia

� Patsiendi hirm: “Äkki on kopsus, lasen 
kuulata”

� Kollegiaalsuse ja arst-patsient suhte 
proovikivi
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MEENUTUS PEREARSTITÖÖ 
OMAPÄRAST

� Eelselekteerumata patsient
� Nõela leidmine heinakuhjast, ajanappus, 

uuringuvõimaluste kaugus, “vaatame veel”, 
“sagedasemad seisundid esinevad 
sagedamini”

� Segu somaatilistest ja psüühilistest 
vaevustest 

� Soov väga aidata oma patsienti, võimalikult 
kiiresti ja ladusalt ning vältida tülisid 

Perearstitöös on üpris sage 
patsient, kes esitab kiiresti 10 
erinevat vaevust, soovib 10 

erinevat retsepti-paberit-uuringut, 
seejärel võtab ette oma sugulaste 
terviseprobleemid. Kõigele sellele 

soovib ta saada lahenduse 10 
minutiga
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“KÕIK MINU MURED”
63 a. NAISPATSIENT

PNEUMOONIA PRAKTILINE 
JAOTUS 
� Tavaelu pneumoonia (CAP)

– Primaarne või sekundaarne
– Tüüpiline-atüüpiline
– Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, viirused

� Haiglatekkene pneumoonia, 48 tundi peale 
hospitaliseerimist

� Aspiratsioonipneumoonia ( ajuinfarkt, 
müasteenia, pulbaarparalüüs, söögitoru 
patoloogia, joove)

� Pneumoonia langenud immuunsusega 
patsiendil
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�Aeglane, hiiliv algus

�Peavalu, lihasvalu, kerge 
palavik

�Kuiv ärritusköha

�Röga vähene või puudub

�Mittevastavus auskultatoorse ja 
röntgenleiu vahel

�Leukotsüütide arv vähe tõusnud 
või normis, CRP ?

�Diagnostika: seroloogia + DNA 
meetodid + kultiveerimine

�Rögas domineerivaid 
mikroorganisme ei leidu 

�Ootamatu algus vappekülma ja 
palavikuga

�Köha, õhupuudus 
nn.ninatiivahingamisega

�Pleuraärritusest rindkere valu

�Punakaspruun röga, domineerib 
tõenäoline haigustekitaja

�Kindel füüsikaline leid

�Labor: leukotsütoos, CRP tõus

�Röntgenleid

ATÜÜPILINE 
PNEUMOONIA

TÜÜPILINE 
PNEUMOONIA

KÄSITLUSTAKTIKA VALIK
� Arstikunsti alus: õigele patsiendile, õigel ajal, 

õige ravi, õiges kohas
� Perearsti peamine küsimus: kes ja kus ravib 

patsienti, ehk kas jätta haige oma hingele või 
suunata edasi

� Pikaaegse ( üle 7 päeva) respiratoorse 
sümptomaatikaga patsiendi seisundi 
objektiviseerimine
– Anamnees
– Füüsikaline uurimine
– Labor
– Röntgenograafia
– Seisundi skoorimine üldtunnustatud metoodikal, nt. 

“PNEUMONIA SEVERITY INDEX”
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The Pneumonia Severity Index was developed to assist 
physicians in identifying patients at a higher risk of 
complications and who are more likely to benefit from 
hospitalization

Patient Characteristics Points

Demographics

Male Age (years)

Female Age (years) − 10

Nursing home resident + 10

Comorbid illness

Neoplastic disease + 30

Liver disease + 20

Congestive heart failure + 10

Cerebrovascular disease + 10

Renal disease + 10
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Physical examination findings

Altered mental status + 20

Respiratory rate > 30 breaths per minute + 20

Systolic blood pressure < 90 mm Hg + 20

Temperature < 35˚C or > 40˚C + 15

Pulse rate > 125 beats per minute + 10

Laboratory and radiographic findings

Arterial pH < 7.35 + 
30

Blood urea nitrogen > 22.85 mmol per L + 
20

Sodium < 130 mmol per L + 
20

Glucose > 13.87 mmol per L + 
10

Hematocrit < 30 percent + 
10

Partial pressure of arterial oxygen < 60 mm Hg or 
oxygen percent saturation < 90 percent

+ 
10

Pleural effusion + 
10

Total points:
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Point total Risk

Risk 

class

Mortality % (No. of 

patients)

Recommended site 

of care

No 
predictors

Low I 0.1 (3,034) Outpatient

≤ 70 Low II 0.6 (5,778) Outpatient

71 to 90 Low III 2.8 (6,790) Inpatient (briefly)

91 to 130 Moder
ate

IV 8.2 (13,104) Inpatient

> 130 High V 29.2 (9,333) Inpatient
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TÕSTAMAA TERVISEKESKUSE 
LÜHITUTVUSTUS

� Tööpiirkonnaks Varbla ja Tõstamaa vald 
Pärnumaal, kaugus maakonnakeskusest 40-
70 km. 

� Samaaegne 2 velskri ja perearsti vastuvõtt 
� Praksisesisene tööjaotus, arsti tööks 

peamiselt tõsisemate seisundite diagnostika ja 
käsitlustaktika valik, väikekirurgilised 
protseduurid

� Käepärane laboratoorne ja röntgendiagnostika 
(CRV, täisveretest, SR, lihtröntgenogrammid)
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HAIGUSJUHTUDE ANALÜÜS
01.01.2007-06.03.2007

� 910 ambulatoorset vastuvõttu
� Pneumoonia diagnoos 13 patsiendil
� 7 nais ja 5 meespatsienti. Noorem 9 a. 

poiss, vanem 62 a naine
� Domineerib nooruk või noor täiskasvanu
� Haiged pärinevad kogu piirkonnast
� 10 haigusjuhtu diagnoositud jaanuaris, 

2 veeebruaris ja 1 märtsis 2007
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� 11 juhul on juhtivaks sümptomaatikaks 
olnud üle 7 päeva kestnud tagasihoidlik 
või keskmiselt väljendunud 
respiratoorne sümptomaatika ja 
üldnähud, laborinäidud tagasihoidliku 
leiuga

� Auskultatoorne leid enamik juhtudel 
tagasihoidlik või puudub

� Pneumoonia diagnoos rindkere 
röntgenogrammilt: hindamise 
kriteeriumiks erinevalt piirdunud 
infiltraat, transparentsuse diferents

ATÜÜPILINE PNEUMOONIA

34 a. mees 18 a. mees

9 a. poiss 11 a. tüdruk
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61 a. Mees. Haige 2. 
Päeva, t 39 C. Vasaku 
alasagara krepitatsioonid, 
CRV 126, Leuk. 12 

29 a meespt. Kukkus eelmine
päev puuhalule, kahtlustab 
roidemurdu, esineb valu, 
köha. Krepitatsioon vasakul 
kesksagaras CRV 315, leuk
38. 

TÜÜPILINE PNEUMOONIA

� 2 juhul on diagnoositav tüüpiline pneumoonia 
iseloomuliku anamneesi füüsikalise, 
laboratoorse ja röntgenleiuga. Ambulatoorseks 
raviks ordineeritud po amoksitsilliin-
klavulanaat rahuldav-hea efektiga

� Teistel puhkudel raviks klaritromütsiin tava või 
prolongeeritud vormina. Paranemine hea

� 67 a meespatsiendil teostatud rindkere 
röntgenogramm 2 nädalat kestnud 
tagasihoidlike respiratoorsete vaevuste tõttu, 
laborileid akuutsuseta. Röntgenogrammi 
alusel avastatud esmane parema kopsu 
tsentraalne tuumor, suunatud täpsustavatele 
statsionaarsetele uuringutele
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02.01.2007, eav
Pt kurdab mõned nädalad köha, olnud ka veidi palavikku. Pt loobunud suitsust 2 a eest. 
Ausk hingam kahin tasasem, perk veidi karbikõla. 
Ei plp reg LS. Spirogramm, BDT vt. 
Rö thx PA ja parerm külg: nähtav paremal tsentraalne tumoroosne varjustus, diam 8 cm. 
Pt sõnul sama leid ka varem, on uuritud Tartus saadetuna dr.Pressi poolt. 
Info puudub. 
Vt spiro: kerge KOK leid, BDT positiivne, 
sono: kerge hepatomegaalia, kajavaesem leid, ei näe kollet, sapipõis ii, neerud ii. Venvat 
patoloogiat ei näe. 
Töödiagnoos: KOK ägenemine. 
Ebaselge tumoroosne protsess paremas kopsus. 
Tab. Klacid 250 mg n. 14 1x2 rp. 8175228, 1x2
Ambroxol tab x3
Virtualkonsultatsioon dr.Pressiga.

Tere!
Kahjuks ei ole registratuurist võimalik leida patsiendi kaarti. Näen vaid Estrist, et ta on 
26.06.2002 käinud minu vastuvõtul, dgn on kahtlus interstitsiaalsele kopsuhaigusele. Rohkem 
külastusi tal minu juurde pole olnud. Praegune kopsurõntgen viitab küll parema kopsu 
tsentraalsele kasvajalisele protsessile.Vajaks CT-d, bronhoskoopiat. Kuna on kaugeltnurga mees, 
võiks suunata plaanilisena statsi .
Anne Press

KOPSUTUUMOR 67 a. meesp
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VÕIMALUSED ENNETUSEKS
� Gripiviiruse ja pneumokoki vastane 

vaktsineerimine
� Tõestatud efektiivsus, konkreetne 

tegevus perearstitöös
� Sihtrühmade nõustamine, arstlik soovitus 

( CV puudulikus, KOK, diabeet jt)
� Üleskutse noortele: mitte kinkida oma 

vanematele “kribu-krabu” vaid elu läbi 
vaktsiini



15

KOKKUVÕTTEKS

� Juhtivaks kopsupõletikuks esmatasandi 
töös on atüüpiline pneumoonia

� Arstlik mõte selle kahtlustamisel tekib 1-
2 nädalat kestnud tagasihoidlike 
respiratoorsete ja üldsümptomite 
analüüsil

� Laboratoorne leid on üldjuhul 
tagasihoidlik

� Diagnoos selgub rindkere 
röntgenogrammil, see on vajalik ka 
diferentsiaaldiagnostiliselt muu 
patoloogia välistamiseks

� Edasise käsitlustaktika valikul on abiks 
laiahaardeline seisundi skoorimine

� Ravivalik võib enamus juhtudel olla 
empiiriline, juhindudes 
sümptomatoloogiast, patsiendi 
vanusest, kaasuvatest haigustest
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� Tuginedes kirjandusele ja praktilisele 
kogemusele on eelistatud makroliidid, 
nende efekt on hea

� Rõhuv enamus patsiente on võimalik 
ravida hea efektiga haiglaväliselt 
kodulähedases tervisekeskuses

� Pneumoonia erinevate vormide 
ennetuses on tõestatud efektiivsusega 
gripiviiruse ja pneumokoki vastane 
vaktsineerimine

� Tähtis on vastastikune patsiendi ja arsti 
usaldus ning koostöö
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST
HEAD NAISTEPÄEVA 

KÕIGILE !!!


