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Pneumoonia e. kopsupõletik 

 

  

Olemus: äge infektsioosne põletik kopsu alveolaartasandil 

(kroonilise pneumoonia mõistet ei eksisteeri) 

Definitsioon - pneumoonia kahtlus (esialgne diagnoos): 

•Äge haigestumine  

•Tekkinud või süvenenud köha,  

•Vähemalt üks rindkere lokaalne leid (tekkinud või suurenenud 

rögaeritus, tekkinud või süvenenud hingeldus, rindkere 

düskomfort, rindkerevalu, vilistav hingamine, auskultatoorne 

leid)  

•Palavik >4 päeva või 

•Düspnoe/tahhüpnoe või pulsisagedus >100/min rahuolekus 

•Sellist sündroomi seletava alternatiivse seisundi puudumine 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Pneumoonia e. kopsupõletik: lõplik diagnoos 

 

  

Definitsioon - esialgne diagnoos + radioloogiline leid 
•Äge haigestumine  

•Tekkinud või süvenenud köha,  

•Vähemalt üks rindkere lokaalne leid (tekkinud või suurenenud rögaeritus, 

tekkinud või süvenenud hingeldus, rindkere düskomfort, rindkerevalu, 

vilistav hingamine, auskultatoorne leid)  

•Palavik >4 päeva või 

•Düspnoe/tahhüpnoe või pulsisagedus >100/min rahuolekus 

•Sellist sündroomi seletava alternatiivse seisundi puudumine 

 

•Radioloogiliselt sedastatavad, tõenäoliselt uued 

kopsuinfiltraadid või –varjustusalad 

 

•Eakatel: akuutse, pneumooniale iseloomuliku kliinilise 

sündroomiga sobiv(ad) varjustus(ed) muude seletavate 

põhjuste puudumisel 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Pneumooniat tuleks kahtlustada patsientidel, kellel on: 

• Äge köha ja üks alljärgnevast:  

•Värske koldeline (unilateraalne) leid rindkerel 
(füüsikalisel uurimisel) 

•Düspnoe  

•Tahhüpnoe 

•Pulsisagedus >100/min 

•Palavik >4 päeva 

 

• Seerumi CRP kontsentratsioon >100 mg/L  
• S-CRP <20 mg/L muudab pneumoonia ebatõenäoliseks 

 

• Pneumoonia kahtluse korral tuleb diagnoosi kinnitamiseks  
teha rindkere röntgenogrammid 

 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1-E59 

Nn. biomarkerid pneumoonia korral 

 

  

•C-reaktiivne valk (CRP)  

•Prokaltsitoniin (PCT) 

•D-dimeerid 

•Karboksüterminaalne provasopressiin (CT-proAVO, kopeptiin) 

•Midregionaalne kodade natriureetilise peptiidi propeptiid (MR-proANP) 

•Midregionaalne proadrenomedulliin (MR-proADM) - lubavaim 

•Triggering receptor expressed on myeloid cells (TREM-1) 

•Neerupealiste reaktsiooni markerid 

 

Kasutatavad: 

•Bakteriaalse patogeeni olemasolu markeriks 

•Pneumoonia raskuse määramisel 

•Hospitaliseerimisotsuse tegemisel 

•Riskide hindamisel 

•Ravi pikkuse õigel määramisel 

•Mittepneumooniliste AHTI korral antibiootikumravi oridneerimisel 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumoonia etioloogia, ravimresistentsus ja trendid I 

 

  

 

• β-laktaamid on endiselt kasutatavad ekstrameningeaalsete S. 

pneumoniae infektsioonide ravis 

•Mõõdukalt penitsilliinresistentsed tüved on ravitavad: 

• Tüved mille MIC90 8 mg/L:  

•G-penitsilliin 2 g i.v. 6 i.v. 

•Tseftriaksoon 1 g 2 i.v. 

•Tsefotaksiim 2 g 4 i.v. 

•Amoksitsilliin + klavulaanhape 2 g/0,125 g 2 i.v. 

•Erütromütsiin ei toimi, kui S. pneumoniae MIC90 >0,5 mg/L 

•H. influenzae ja M. catarrhalis on makroliididele vaid mõõdukalt 

tundlikud või hoopis resistentsed 

•Keskkonnatekkesed metitsilliinresistentsed S. aureus’e (MRSA) 

tüved: 

• On tavaliselt üksnes β-laktaamresistentsed 

• Raviks on vajalik toksiinide supressioon 

• Vankomütsiin üksi ei ole efektiivne 

• Klindamütsiin või linesoliid on optimaalne valik 

 A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
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Pneumoonia etioloogia, ravimresistentsus ja trendid II 

 

•Atüüpilised patogeenid: 

 

•Resistentsus antibiootikumide suhtes on madal ja tavaliselt ei ole 

ravi ebaõnnestumise põhjusteks 

•Mycoploasma pneumoniae resistentsus makroliidide suhtes on 

tõusmas (Jaapan); Euroopas vajab olukord selgitamist 

 

 

 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Atüüpiline (Mycoplasma pneumoniae-tekkene) pneumoonia  

29-aastane naispatsient Mycoplasma pneumoniae-tekkese pneumooniaga vasakul, 

peamiselt lingulas. Klassikaline haiguspilt, kiire positiivne radioloogiline dünaamika (6 

päevaga) 

 

Pneumoonia diferentsiaaldiagnoos 

 

  

Erinevad haigusseisundid, mille korral võib esineda pneumooniaga 

sarnane kliiniline või radioloogiline leid või mõlemad 

•Infektsioossed haigused: 

•Äge bronhiit 

•Kroonilise bronhiidi või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) 

ägenemine 

•Kopsutuberkuloos (eeskätt infiltratiivne ja koldeline, vahel ka 

dissemineerunud kopsutuberkuloos) 

•Mitteinfektsioossd seisundid: 

•Kopsuarteri emboolia (mõnel juhul infarktpneumoonia) 

•Kopsu kasvajad (eeskätt pahaloomulised) 

•Südamepuudulikkus 

•Eosinofiilsed pneumooniad 

•Oblitereeriv bronhioliit 

•Difuussed parenhümatoossed kopsuhaigused (k.a. Idiopaatilised 

interstitsiaalsed pneumooniad: IPF, DIP, RB-ILD, AIP, NSIP, COP, LIP), 

infiltraadid süsteemsete jt. organite haiguste korral) 

•Teised harvaesinevad kopsuhaigused  

 A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Kongestiivne südamepuudulikkus pneumoonia 

diferentsiaaldiagnoosina 

 

  

Südame vasaku poole puudulikkus võib esineda >65-

aastastel patsientidel, kellel on (kasvõi üks järgnevast): 

•Ortopnoe 

•Südame tiputõuke dislokatsioon 

•Müokardiinfarkt (anamneesis) 

•Arteriaalne hüpertensioon (anamneesis) 

•Kodade virvendusarütmia (anamneesis) 

 

Kongestiivsele südamepuudulikkusele räägib vastu: 

•Aju natriureetilise peptiidi N-terminaalse propeptiidi (NT-

proBNP (BNP) seerumikontsentratsioon <150 pg/mL 

•Aju natriureetilise peptiidi (BNP) seerumikontsentratsioon 

<40 pg/mL 

•Põletikunäitude vähene tõus vereseerumis 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Kongestiivne südamepuudulikkus pneumoonia 

diferentsiaaldiagnoosina 

• 70-aastane meespatsient südamepuudulikkuse ägenemisega; hospitaliseeritud 

pulmonoloogia osakonda, kuna diferentsiaaldiagnoosiks pneumoonia: nähtav kliiniline 

ja radioloogiline (juuresolevalt nähtav parempoolsel ülesvõttel) paranemine 4 päevaga, 

peamiselt diureetilise raviga 

A. Altraja ©2012 

Pneumoonia ravi ja prognoosi seisukohalt olulised 

kaasuvad haigused 

Eriti olulised on nn. kardiopulmonaalsed kaasuvad haigused: 

• Krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 
(KOK) 

• Südamepuudulikkus 
• >65-aastastel, ortopnoe, tiputõuke dislokatsiooni ja/või müokardi infarkti, 

hüpertensiooni või kodade virvenduse korral 

Lisaks veel: 

• Suhkurdiabeet 

• Neeruhaigused (puudulikkus) 

• Alkoholism  

• Pahaloomulised kasvajad 

• Maksahaigused 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
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Patsiendi komplikatsiooniriski hindamine ambulatoorselt 

 

  

•Patsientidel 65 a.: 
 

•Kaasuvad haigused 

•KOK 

•Diabeet 

•Südamepuudulikkus 

•Hospitaliseerimine viimase aasta jooksul 

•Ravi suukaudsete glükokortikosteroididega 

•Antibiootikumide tarvitamine viimase kuu jooksul 

•Üldine nõrkus 

•Ülemiste hingamistede sümptomite puudumine 

•Teadvusehäired 

•Pulsisagedus >100/min. 

•Kehatemperatuur >38ºC 

•Hingamissagedus >30/min. 

•Arteriaalne vererõhk <90/60 mmHg 

•Pneumoonia on diagnoositud esmatasandi arsti poolt 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Patsiendi komplikatsiooniriski hindamine ambulatoorselt 

 

  

•Patsientidel <65 a.: 
 

•Diabeet 

•Astma 

 

•Igas vanuses patsiendil: 

 

•Kõik tõsised kaasuvad haigused 

•Aktiivne pahaloomuline kasvaja 

•Raske maksahaigus 

•Raske neeurhaigus (puudulikkus) 

•Muud immuunkompetentsust mõjutavad kaasuvad haigused 

 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Millal suunata pneumooniaga ambulatoorselt ravitav patsient 

haiglasse 

 

  

•Raskesti haiged patsiendid, kellel on pneumoonia kahtlus (“esialgne 
diagnoos”) – eriti relevantsed on seejuures järgnevad sümptomid ja tunnused: 

•Tahhüpnoe 

•Tahhükardia 

•Hüpotensioon 

•Vähimadki teadvusehäired 

•Pneumooniaga patsient ei reageeri rakendatud ravile piisavalt  

•Vanemad patsiendid (65 a.) kõrgenenud komplikatsiooniriskidega, eriti 
järgnevate kaasuvate haigustega patsiendid: 

•Diabeet 

•Südamepuudulikkus 

•Keskmise raskusega kuni väga raske KOK 

•Maksahaigused 

•Neeruhaigused (puudulikkus) 

•Aktiivne maliigne kaasuv haigus 

•Patsiendid kopsuarteri emboolia kahtlusega 

•Patsiendid maliigse kopsukasvaja kahtlusega 

•Kodus raviga hakkamasaamine on muudel põhjustel ebatõenäoline** 
 

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
A. Altraja ©2012 

Pneumooniaga patsiendi intensiivraviosakonda 

suunamise kriteeriumid 

 

  

•Kliinilised tunnused, mis viitavad: 

•Ägedale hingamispuudulikkusele 

•Raskele sepsisele või septilisele šokile 

•Infiltraatide oluline progresseerumine radioloogiliselt 

•Raske kaasuvate haiguste dekompensatsioon 

•Raske pneumoonia olemasolu:  

•Vähemalt kahe tunnuse esinemine: 

•Süstoolne vererõhk <90 mmHg 

•Raske hingamispuudulikkus (PaO2/FIO2 <250) 

•Vähemalt 2 sagara haaratus rindkere 
röntgenogrammil (multilobaarne haaratus) 

•Vähemalt ühe tunnuse esinemine: 

•Vajadus mehhaanilise ventilatsiooni järgi 

•Vajadus vasopressorite järgi >4 tunni (septiline šokk) 

•C(U)RB-65 ja PSI skoorid ei seostu intensiivravi vajadusega 
üheselt  

A. Altraja ©2012 
Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 

üldised valdkonnad 

Arvestatakse 10 aspekti 3 valdkonnast 

• Prognostiline hindamine 

• Korrektse ravigrupi määramine 

• Antibiootikumide valikut määravate tegurite hindamine 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 

prognostiline hindamine 

• Vanus: patsiendid 65 a. jaotuvad mõõduka/hea toimetulekuga 

ja raskelt haigeteks (ADL skoor) 

• Jämeda hinnangu j. voodihaiged on rasked 

• Üldine prognoos: patsiente, kellel pneumoonia on kaasuva 

raske (põhi)haiguse ootuspäraseks terminaalseks 

sündmuseks, ravitakse palliatiivse meditsiini reeglite järgi 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
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Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 

korrektse ravigrupi määramine  

• Varasemad hospitaliseerimised ja antimikrobiaalne ravi: 

•Patsiendid, keda on hospitaliseerimised viimase <3 kuu 

jooksul ja kes on saanud korduvalt antibakteriaalset ravi, 

peaksid klassifitseeruma nosokomiaalpneumooniaga 

patsientideks (koos vastava raviga) 

• Raske immunosupressiooni riskiteguritega patsiendid (s.t. 

võimalike oportunistlike patogeendega) peaksid saama ravi 

immunokomprimeeritud patsientide ravijuhtnööride järgi 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumooniaga patsientide jaotus ravi läbiviimise aspektist: 

antibiootikumide valikut määravate tegurite hindamine 

• Pneumoonia raskus: kuigi pneumoonia raskusel üksi on vaid 

vähene seos mikroflooraga, on vajalik laiaspektriline 

kombinatsioon katmaks kõik potentsiaalsed patogeenid ja 

vältimaks ravi ebaõnnestumisest tingitud surma 

• Kaasuvad haigused: võivad sõltumatult mõjutada tõenäoliste 

patogeenide spektrit 

• Patsiendi elukoht: hooldekodus elamine kui selline ei tarvitse 

mõjutada mikrofloorat ja riske hinnatakse individuaalselt 

• Aspiratsioon: kahtlustatud või dokumenteeritud, 

makroaspiratsioon või “silentne” aspiratsioon 

• Patogeenide ja nende resistentsusmustrite regionaalne ja 

lokaalne levik 

• Antibakteriaalsete ravimite individuaalne talutavus ja toksilisus 
A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumooniaga patsientide jaotus ravi 

läbiviimise aspektist 

I. Ambulatoorsed patsiendid 

II. Hospitaliseeritud patsiendid, kes ei vaja intensiivravi 

III. Intensiivraviosakonda hospitaliseeritud patsiendid 

(raske pneumooniaga) 

  A) ilma P. aeruginosa esinemise riskita 

  B) P. aeruginosa esinemise riskiteguritega 
 

Lisaks eriolukorrad: 

• Aspiratsioonipneumoonia 

• Keskkonnatekkese metitsilliinresistntse Staphylococcus 

aureus’e (CA-MRSA) ohu korral (Mandell et al., 2007) 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005 

Fluorokinoloonresistentsuse riskitegurid 

• Fluorokinoloonide esindaja kasutamine lähianamneesis  

• Muudab fluorokinolooni kasutamise pneumoonia empiirilises 
ravis ebasoovitavaks 

 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al., 2011 

Pneumoonia antibakteriaalse ravi alustamise kiirus 

 

  

•Ravi algus ei tohi viibida 

•Antibiootikumravi alustatakse kohe diagnoosimise järel 

•Septilise šoki korral ei tohi viivitus ületada 1 tundi 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Pneumoonia ambulatoorne ravi (variandid) I 

 

  

•Amoksitsilliin (ei ole atüüpiliste infektsioonitekitajate ja 

efektiivne M. catarrhalis’e, samuti rea enterobakterite vastu) 

•Tetratsükliin 

 

•Antiviraalne ravi ei ole soovitatud 

•Ülitundlikkuse korral eelnevartele  uue põlvkonna 

makroliid (klaritromütsiin, roksitromütsiin, asitromütsiin) – 

mitte aga spiramütsiin 

•Arvestada kohalikke tundlikkuse näitajaid, eeskätt 

penitsilliin- ja makroliidresistentsust - Eestis ei ole veel 

probleemi 

•Kui saabub resistentsus  uue põlvkonna nn. 

“antipneumokokiline” e. “respiratoorne” fluorokinoloon 

(moksifloksatsiin või levofloksatsiin) 

 
A. Altraja ©2012 

Woodhead et al. Eur Respir J 2005 

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
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Ambulatoorne ravi juhtimine ja patsiendi monitooring 

 

  

•Antibakteriaalse ravi kliiniline efekt peaks olema nähtav 3 
päevaga 

•Patsienti tuleb nõustada võtma arstiga kontakti, kui selle ajaga 
ei ole efekt tuntav 

•Tõsiselt haigeid kontrollida aktiivselt 2 päeva pärast esimest 
visiiti (kellel alguses olemas vähemalt 2 tunnust alljärgnevast): 

•Kõrge palavik 

•Tahhüpnoe 

•Düspnoe 

•Oluline kaasuv haigus 

•Vanus 65 a. 

•Patsiente tuleb nõustada võtma ühendust, kui neil kodustes 
oludes kestab palavik >4 päeva, hingeldus süveneb, tekib 
joomisega mittekompenseeritav vedelikukaotus või hämardub 
teadvus 

•Patsiente tuleb nõustada pöörduma tagasi, kui sümptomite 
kadumine võtab >3 nädala 

Woodhead et al. Eur Respir J 2005 

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
A. Altraja ©2012 

Pneumoonia ravi II 

 

  

Hospitaliseeritud patsiendid, kes ei vaja intensiivravi (variandid) 

•β-laktaam ± kaasaegne makroliid* (alustada intravenoosselt), variandid: 

•Aminopenitsilliin ± kaasaegne makroliid  

•Aminopenitsilliin β-laktamaasi inhibiitoriga ± kaasaegne makroliid 

•Mitteantipseudomonaalne 3. põlvkonna tsefalosporiin (tsefotaksiim või 

tseftriaksoon) ± kaasaegne makroliid 

•Penitsilliin G (Euroopas) ± kaasaegne makroliid  

 

*Makroliidiks klaritromütsiin või asitromütsiin; mitte-Euroopas on 

makroliidide lisamine kindlalt vajalik (+) 

•“Respiratoorne” fluorokinoloon 

•Moksifloksatsiin – fluorokinoloonidest kõrgeima aktiivsusega S. 

pneumoniae vastu 

•Levofloksatsiin 

•Ertapeneem: enteeriliste gramnegatiivsete bakterite (eeskätt ESBL tüvede) 

kõrge riski korral, kuid Pseudomonas aeruginosa riski puudumisel 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. 2011; Mandell et al., 2007; Woodhead et al., 2005; Niederman et al., 2001 

Pneumoonia ravi IIIA: patsiendid intensiivravil 

P. aeruginosa riski puudumisel (alternatiivid): 

 

•3. põlvkonna mitteantipseudomonaalne tsefalosporiin + 

kasaegne makroliid (mitte erütromütsiin) 

•Respiratoorne fluorokinoloon (moksifloksatsiin või 

levofloksatsiin  3. põlvkonna mitteantipseudomonaalne 

tsefalosporiin  

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. 2011 

Pneumoonia ravi IIIB: patsiendid intensiivravil 

P. aeruginosa riski olemasolul kombinatsioon: 

•Antipseudomonaalne tsefalosporiin või atsüülureidopenitsillin 

koos β-laktamaasi inhibiitoriga) või karbapeneem (eelistatult 

meropeneem kuni 6000 mg/24 t., 3000 mg 2 3-tunniste 

infusioonidena)  

 +  

•Tsiprofloksatsiin või kaasaegse makroliidi ja aminoglükosiidi 

(gentamütsiin, tobramütsiin või amikatsiin) kombinatsioon 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. 2011 

Pneumoonia ravi kestus 

•Oluline roll on biomarkeritel: PCT, CRP 

•Ravile adekvaatselt reageerival patsiendil: 

•Ravi kestus ei peaks ületama 8 päeva 

•Tavaliselt 7 päeva  

•Sama ka nosokomiaalpneumoonia korral  

 

•Rehosipitaliseerimised on tingitud pigem kaasuvatest haigustest, 

peamiselt kardiopulmonaalsetest ja neuroloogilistest, mitte aga 

ebaadekvaatselt lühikesest ravist või lühikesest i.v. ravist (Jasti et 

al., 2008) 

•On täheldatud põletiku edasist kulgu vaatamata kliinilisele 

paranemisele (Yende et al. 2008) 

A. Altraja ©2012 Woodhead et al. 2011 

Ravimi manustamise tee valik pneumoonia korral 

•Suukaudne ravi seal, kus võimalik 

•Parenteraalne ravi seal ja niikaua kui vaja 

•Ambulatoorsetel patsientidel 100% suukaudne 

•Hospitaliseeritud patsientidel alustada reeglina i.v., üksikutel 

juhtudel ka kogu aeg suu kaudu (Marras et al., 2004): 

•Mitteraske pneumoonia 

•Sepsise puudumine 

•Seedetrakti normaalne funktsioon ja eeldatav 

absorptsioonivõime 

•Neil, kes pole kriitiliselt haiged, toimub siirdumine alustatud 

i.v. ravilt suukaudsele ravile 

A. Altraja ©2011 Woodhead et al. 2011 
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Mitteantibiootiline ravi pneumoonia korral 

•Varane mobilisatsiooni kõikidel patsientidel: juba ravi algusest 
peale vähemalt 20 minutiks ööpäevas istuma/püsti 

•Madalamolekulaarne hepariin ägeda hingamispuudulikkusega 

•patsientidele  

•Mitteinvasiivne mehhaaniline ventilatsioon võib olla näidustatud 
KOK ja ARDS korral 

•Raske sepsise ja septilise šoki korral vajalikud toetavad 
menetlused, sealh. intensiivravi menetlused 

•Glükokortikosteroidid ei ole pneumoonia korral näidustatud 

•Köha - kaitserefleks 

 

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 
A. Altraja ©2012 

Aspiratsioonipneumoonia: kellel kahtlustada 

• Puudub definitiivne konsensus 

 

• Aspiratsioonipneumooniat kahtlustada keskkonnatekkese 
pneumooniaga patsiendil, kui: 

• Pneumoonia järgneb tõendatud aspiratsioonile 

  või 

• Pneumoonia tekib aspiratsiooni riskitegurite olemasolul: 

• Teadvusehäired 

• Düsfaagia tingituna seedekulgla ülaosa (neelu) 
düsfunktsioonist mehhaanilistel või neuroloogilistel 
põhjustel  

A. Altraja ©2012 

 

Woodhead et al. Clin Microbiol Infect 2011 

Aspiratsioonipneumoonia - alkoholisõltuvuse tagajärg 

64-aastane alkoholilembene meespatsient aspiratsioonipneumooniale iseloomuliku 

bronhopneumooniaga alumistes ja tagumistes kopsuosades. Haigestumine raskes joobes 

magamajäämisel. 
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Aspiratsioonipneumoonia ravi 

Haiglatingimustes, kodunt hospitaliseeritud: 

• β-laktaam koos β-laktamaasi inhibiitoriga  

või  

• Klindamütsiin 

või 

• i.v. tsefalosporiin + suukaudne metronidasool 

või  

• Moksifloksatsiin 

 

Intensiivravil olles või hooldekodust hospitaliseeritud: 

• Klindamütsiin + tsefalosporiin 

või 

• i.v. tsefalosporiin + metronidasool 
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Pneumooniahaige antibakteriaalse  

ravi efektiivsuse hindamine: mida ja kui sageli praktikas hinnata 

•Esialgne kliiniline hindamine - võimalikult lihtsate ja 

kättesaadavate kriteeriumide põhjal 

•Kehatemperatuur 

•Lihtsad respiratoorsed (hingamissagedus) ja 

hemodünaamilised näitajad (südame löögisagedus, vererõhk) 

•C-reaktiivse valgu seerumisisaldust määrata 1. ja 3./4. päeval, 

eriti ebasoodsate kliiniliste parameetritega patsientidel  

•Ka prokaltsitoniini (PCT) seerumikontsentratsioon on 

väärtusliku info allikaks 

 

•Samasid parameetreid rakendada haiglast väljakirjutamise 

otsuse tegemisel – oluline kliinilise stabiilsuse saabumine 

 

•Täielik reageerimine ravile, k.a. radioloogiliste muutuste 

resorptsioon, vajab pikemat aega 
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“Mitteparanev pneumoonia” 
2 olukorda, mida tuleb teineteisest eristada: 

• Ravile mittereageeriv pneumoonia 

• Nähtav esimese 72 t. jooksul pärast hospitaliseerimist, tavaliselt 

tingitud resistentse või ebatavaliselt virulentse tekitaja poolt või 

peremeesorganismi defektse kaitsevõime tõttu 

• Ravile mittereageerimine, mis ilmneb pärast 24 t., on tavaliselt 

tingitud tüsistusest 

• Patsiendi käsitlus ravile mittereageeriva pneumoonia korral sõltub 

konkreetsest kliinilisest olukorrast 

• Ebastabiilsetel patsientidel täismahus uuringud, misjärel teisene 

empiirilise antibakteriaalse ravi alustamine; stabiilsetel patsientidel 

ei ole antibiootikumi vahetus alati vajalik 

• Aeglaselt paranev pneumoonia 

• Uued uuringud vastavalt kliinilistele vajadustele, patsiendi 

seisundile ja individuaalsetele riskiteguritele 
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