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Insuldijärgne taastusravi.
Käsitlusjuhendi tutvustus
Aet Lukmann1 , Annelii Jürgenson2 , Janika Kõrv3
Insuldijärgse taastusravi korralduse
ühtlustamiseks ning ravitee sidususe
parandamiseks on koostatud tõenduspõhise käsitluse põhimõtteid
järgiv insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhend. Juhend hõlmab pärast
insulti (rahv usvahelise haig uste
klassifikatsiooni 10. väljaande ehk
R HK-10 d iag noosi kood I60–I69)
tek k i nud f u n k t sioon i h ä i r e teg a
täiskasvanud patsientide (alates 19.
eluaastast) taastusravi korralduslikku käsitlust sõltumata insuldi
etioloogiast, raskusastmest, lokalisatsioonist ning patsiendi vanusest
ja soost. Juhendis on käsitletud
akuutravile järgnevaid tegevusi ning
see on mõeldud kasutamiseks kõikidele insuldihaigete raviga tegelevatele arstidele (taastusarstid, neuroloogid, neurokirurgid, geriaatrid,
sisearstid, perearstid) ja taastusravispetsialistidele (füsioterapeudid,
tegev usterapeudid, logopeedid ja
kliinilised psühholoogid).
Alljärgnevalt on antud ülevaade
juhendi põhiaspektide kohta, täisma hus on seda või ma l i k lugeda
aadressil https://w w w.ravijuhend.
ee/ ter v i shoiu v a r av/ ju hend id / 7/
insuldijargne-taastusravi#4a07651d.

Sissejuhatus
Insult on arenenud riik ides üks
peamisi puude põhjustajaid. Haigest u m isest põhjustat ud f u n k tsionaa l sed hä i red ei mõjut a m it te
üksnes patsiendi igapäevast toimetulek ut ja eluk valiteeti, vaid on
suur koorem ka lähedastele ning
ter v ishoiu- ja sotsiaalsüsteemile
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nii meditsiinilises, majanduslikus
k ui ka psühholoogilises mõttes.
Eest i s h a iges t ub i n su lt i u mbes
4000 inimest aastas (1). Euroopas
on suremus ajuinfarkti 13,2–27,4%
( 2). A ast a pä r ast i n su lt i on ü le
kolmandikul inimestest funktsionaalne puue (3) ning ka kümne aasta
möödumisel insuldi põdemisest
sõltub 20–30% isikutest suuremal või
vähemal määral kõrvalisest abist (4).
Õigel ajal alustatud ja piisava
intensiivsusega multidistsiplinaarne
taastusravi tagab patsientide parema
funktsionaalse seisundi ja elukvaliteedi, vähendab suremust, voodipäevade arvu ning võimaldab suuremal
arvul patsientidest pöörduda koju
kõrvalabist sõltumatuna (5).
Insuldijärgse taastusrav i
eesmärgid on saavutada patsiendi
parim võimalik toimetulekuvõime
n ing sõlt umat us kõr valabist n ii
füüsiliselt, psühholoogiliselt kui ka
sotsiaalselt, tagada haigele parem
elu k v a l iteet, sa mut i v ä hendada
patsiendi pereliikmete-hooldajate
koormust.
I n s u ld i t a a s t u s r a v i on om a
olemuselt patsiendikeskne individuaalne protsess,
• mis on suunatud funktsionaalsele treening ule ning
igapäevaoskuste arendamisele ning
• m ille t ulemusel saav utatud oskusi saab patsient
rakendada oma tavapärases
elukeskkonnas.
Ajukahjustuse tagajärjel tekkinud
funktsioonihäire (nt liigutuslik häire,
kõnnihäire, neelamishäire, kognitsioonihäire, kõnehäire jms) määrab
ravi eesmärgid ja meetodid (5).

Insuldijärgsete
funktsioonihäirete
paranemise aeg
Insuldijärgne taastusravi põhineb
teadmisel, et insuldi käigus kahjustada saanud ajukoore motoorsed,
sensoorsed, kognitiivsed jt funktsioonid võivad taastuda ja/või paraneda tä nu k udede spontaa nsele
regener atsioon i le. Mit te v ä hem
oluline osa taastumisest on funktsionaalsel paranemisel, mis toimub
ajuplastilisuse mõjutamise, taasõppe, harjutamise ja kohanemise
teel, seejuures on oluline roll just
taastusravil.
Insu ld ist ka hjustat ud aju koe
spontaanne ehk neurobioloogiline
paranemine toimub suuresti esimese
kol me k uuga ja jät k ub v ä hema l
määral veel mõne kuu vältel (6).
Funktsionaalne taastumine võib
kesta veel kuid pärast neurobioloogilise paranemise lõppemist.
Ena m i k u l insu ld i läbi tei nud
pat sient ides t (60 –90% ) toi mub
suurem osa ehk 64–90% funktsionaalsest paranemisest esimese 3–6
kuu vältel, seejärel saav utatakse
platoo (7, 8). Sellest tulenevalt on
mõistetav, et taastusravi on kõige
tõhusam esimese 6 kuu jooksul.
Insuldist põhjustatud funktsioonihäirete muutust pikemas perspektiivis on vähe uuritud. Mitme
uuringu tulemused viitavad siiski
sellele, et esimesel aastal pärast
i n s u lt i jõu av ad f u n k t sion a a l ne
toimetulek ja motoorne võimekus
teatud tasemeni, mis hiljem enam
oluliselt ei parane (9, 10).
Neil insuldihaigetel, kelle funktsionaalne taastumine on aeglane ja
vähene, on täheldatud raskendava
asjaoluna tundlikkushäiret, hemi
anopsiat, visuaalruumilist neglekti
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ja aju raskemakujulist kahjustust
(11). Suuremakoldeline insult ja ka
kõrgem iga mõjutavad paranemist
negatiivselt (12).

Taastusravi korraldus insuldi
järel
Juhendis on kirjeldatud insuldijärgsele taastusravile suunamise põhimõtteid alates akuutravi lõpetamisest kuni funktsionaalse paranemise
platoo saavutamiseni. Insuldijärgne
taastusravi vajadus tehakse kindlaks
akuutosakonnas funktsionaalse(te)
häire(te), näiteks käelise tegevuse,
siirdumis-, kõnni-, neelamis-, kõneja tajuhäire olemasolul. Insuldist
põhjustat ud f u n k tsionaa lsete
häirete, nende raskusastme ja üldseisundi alusel otsustatakse edasine
rav itaktika. Patsient suunatakse

statsionaarsele või ambulatoorsele
taastusravile, kodusele taastusravile,
järelravile või õendusabiosakonda.
Insuldijärgse taastusravi algoritm on toodud joonisel 1.
Et tagada võimalus taastusraviks
ka neile insuldipatsientidele, kelle
seisu nd neu roloog iaosa kon nast
väljakirjutamisel ei vasta taastusravile suunamise kriteeriumidele
ja ravi jätkatakse järel- või õendusabiosakonnas, on juhendis antud
soov itus hinnata patsiendi taastusravi vajadust taastusarsti poolt
3. kuul pärast insulti. Soov ituse
järgimiseks tuleks akuutraviosakonnast väljakirjutamisel teavitada
patsienti ja tema lähedasi vajadusest
registreerida taastusarsti vastuvõtule. Vastava saatekirja väljastab
raviarst, nt neuroloog, perearst või

ka õendusabiosakonna konsulteeriv
arst.
Tu lemusl ik u k s para nem isek s
p eab s t at sion a a r ne t a a s t u sr av i
insuldihaigetel olema piisavalt intensiivne. See tagatakse patsiendi funktsioonihäiretele vastavate teraapiate,
nagu füsioteraapia, tegevusteraapia,
kõneravi, neelamisravi, kognitiivse
teraapia, psü h hoteraapia osutamisel vähemalt viiel päeval nädalas
vähemalt kolm tundi päevas (13).
Statsionaarse taastusravi kestuse
kohta kindlad ajalised soovitused
puuduvad. Ravi optimaalne pikkus
sõltub insuldi ja funktsioonihäire(te)
raskusastmest, patsiendi vanusest
ja sotsiaa lsest t ug ivõrg usti k ust
(14). Mida raskemad on funktsioonihäired, seda kauem patsiendid
statsionaarset ravi vajavad (14–16).

Ägeda insuldi akuutravi
neuroloogia osakonnas

Taastusravi ei vaja: kodu
(sh hooledkodu)

Mõõdukas-raske
funktsioonihäire, patsient
ei ole ravivõimeline

Mõõdukas-raske
funktsioonihäire, patsient
ravivõimeline

Kerge või üksik
funktsioonihäire, patsient
ravivõimeline

Insuldi järelravi ja/või
iseseisev statsionaarne
õendusabi

Insuldijärgne
statsionaarne taasturavi

Insuldijärgne
ambluatoorne taasturavi

Neuroloog:
• patsiendi funktsionaalse seisundi ja
taastusravi vajaduse hindamine akuutravi
lõpus
• taastusravi vajaduse olemasolu –
suunamine taastusarsti vastvõtule
Taastusarst:
• patsiendi funktsioonihäire hindamine,
taastusravi viisi ja funktsioonihäirepõhise
teraapia valik
• funktsionaalse seisundi vahehindamine
3. kuul pärast insulti, et otsustada edasine
ravi
• sõidukijuhtimise, relvaloaga (vastavate
motoorsete, sensoorsete ja kogniitiivsete
eelduste hindamine) seotud tegevus
taastusravi lõpetamise eel

• ravile saabumisel neelamisfunktsiooni
hindamine, häirete kahtluse korral
suunamine logopeedi vastuvõtule ja
neelamise instrumentaalsele uuringule
• korduv neelamise instrumentaalne
uuring neelamisfunktsiooni dünaamika
ja toitmisviisi muutmise vajaduse
hindamiseks

• funktsioonihäiretest sõltuvalt
vajalikke teraapialiike vähemalt 5
päeva nädalas vähemalt 3 tundi päevas
• funktsioone taastava ravi jätkamise
otsus 2–3 ravinädala järel, kui
funktsionaalse iseseisvuse hindamisel
(FIM / FIM + FAM) positiivne muutus

NB!
Üldine soovitus
insuldijärgsele
patsiendile: vähemalt
kuu aega pärast insulti
mootorsõidukit mitte
juhtida!

FIM – funktsionaalse iseseisvuse mõõdik; FIM + FAM – funktsionaalse iseseisvuse mõõdik, mida on täiendatud funktsionaalse hindamise
mõõdikuga

Joonis 1. Ägeda insuldihaige taastusravi algoritm.
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Eestis saab funktsioonihäiretega
raske insuldiga patsiendile pakkuda
intensiivset funktsioone taastavat
taastusravi kuni 21 päeva, ning kui
funktsionaalses seisundis jätkub
i nterd istsipl i naa rse meeskon na
hinnangul positiivne dünaamika,
siis saab ravikuuri ka pikendada.
Kergekujulisema või vaid ühepaari funktsioonihäire korral võib
patsiendi suunata kohe akuutravi
lõppem ise jä rel a mbu latoorsele
taastusravile, samuti võib pärast
statsionaarset taastusravi jätkata
rav i ambulatoorselt. Ühest rav i
etapist teise sujuvaks üleminekuks
peaks ambulatoorset taastusravi
planeerima juba haiglaravi perioodil,
et vältida ravipausi liiga pikaks venimist korralduslike küsimuste tõttu.
Ambulatoorse taastusravi alternatiivina võib osale patsientidele
korraldada füsioteraapiat ja tegevusteraapiat patsiendi kodus Eesti
Ha igekassa tasutav a teenusena.
Koduse taast usrav i eesmä rk on
harjutada pärast insulti vajalikke
tegev usi (nt enesehooldus, õues
kõndimine, poes käimine). Teenus
hõlmab ka patsiendi ja tema lähed a s te nõu s t a m i s t abi v a hend ite
soetamisel ja kodus vajalike kohanduste tegemisel.
Esi a lg u ei ole Ee s t i s v a r a ne
kodune multidistsiplinaarse taastusravi teenus (ingl early supported
discharge, ESD) kättesaadav, kuigi
see on osa s r i i k ides soov it at av
alternatiiv statsionaarsele taastusravile funktsioonihäiretega kerge
ja mõõduka insuldiga patsientidele
(17, 18, 19) Taastusravi jätkatakse
patsiendi kodus multidistsiplinaarse
meeskonna toetusega sama intensiivselt ja samal tasemel nagu statsionaarsetes tingimustes.
ESD raviliigi olemasolu korral on
võimalik lühendada statsionaarse
ravi kestust, suureneb patsientide
hulk, kes saavad hakkama koduses
keskkonnas ega pea siirduma hoolde koju ( 20). ESD -te e nu s eg a on
patsientide rahulolu ja elukvaliteet
parem kui tavakäsitluse korral (21).
On tõestatud, et kodune taastusravi
on võrreldes statsionaarse taastus456

raviga kulutõhusam (22, 23). Kuna
taastusravi läbiviimisel patsiendi
kodus on hulk eeliseid, on ravijuhendi töörühma liikmed andnud
soov it use hakata teenust Eestis
arendama ja pakkuda seda võimalust mõõduka funktsioonihäirega
insuldiga haigetele.

Funktsionaalse toimetuleku
hindamine kui taastusravi
efektiivsuse näitaja
Insuldijärgse taastusravi efektiivsust
hinnatakse nii funktsioonihäire(te)
rask usastme vähenemise k ui ka
funktsionaalse iseseisvuse suurenemise järgi. Seni ei olnud Eestis
kokku lepitud ühiselt aktsepteeritavas funktsionaalset seisundit
hindavas mõõdik us, m ida saaks
kasutada ka insuldiga patsientide
taastusravi tulemuslikkuse hindamiseks.
Tö ör ü h m v a l i s s ob i v a i m a k s
taastusravi tulemuslikkust hindav a k s mõõd i k u k s Ü hend k u n i ngriigis loodud vahendi FIM + FAM
(funktsionaalse iseseisvuse mõõdik,
mida on täiendatud funktsionaalse
hindamise mõõdikuga; ingliskeelne
lü hend ), m il lega h in nata k se n ii
m oto or s e t k u i k a kog n it i i v s e t
funktsiooni. Hinnangu aluseks on
mõõdiku skoori muutus. Mõõdikut
rakendatakse statsionaarse taastusravi jätkamise vajaduse üle otsustamiseks. Juhul kui patsiendi funktsionaalse iseseisv use tase enam
ei muutu (skoor ei ole võrreldes
viimase hindamisega paranenud),
siis ei ole taastusrav i jätkamine
näidustatud.

Insuldijärgse neelamisfunktsiooni hindamine taastusraviperioodil
Insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhendi kesk mes on taastusrav i
korralduslik külg ning selles ei ole
k äsit let ud er i ne v ate f u n k tsioon i hä i rete k l i i n i l ist f ü siaat r i l ist
ravi. Mõningase erandi moodustab
neelamishäire.
Orofa r ü ngeaa l ne dü sfaag ia
esineb esimesel 72 tunnil pärast
insu lti ü le 50%-l ju ht udest (24)

ja selle õigeaegne hindamine on
üliolulise, vahel ka elulise tähtsusega. Juhendis on rõhutatud instrumentaalsete neelamisuuringute
nagu videofluoroskoopia ( VFS) või
fiiberendoskoopia (FEES) olulisust
(25, 26) neelamishäire raskusastme
ja etioloogia täpsustamisel. V FS
ja FEES on ainukesed meetodid,
millega saab usaldusväärselt võimal i k k u aspiratsioon i d iag noosida
(27). Instrumentaalne uuring tuleb
pärast insulti teha patsientidel,
kelle puhul on kliinilisel uuringul
tekkinud orofarüngeaalse düsfaagia
või aspiratsiooni kahtlus. Instrumentaalse uuringu leiu alusel on
võimalik valida meetod, mis häire
raviks kõige paremini sobib (28).
Teades, et taastusravi perioodil
võib neelamishäire spontaanselt
paraneda, on juhendi töörühm soovitanud hinnata patsiendi neelamisfunktsiooni korduvalt, et lõdvendada
piiranguid söömisel-joomisel.

Sõidukijuhtimise võime
käsitlus insuldi järel
Varasemast ena m on käsitlet ud
sõidukijuhtimise võimega seonduvaid probleeme insuldi läbipõdenud
patsiendil. Paljudele insulti põdenud
pat sient idele on autoju ht i m i ne
olulise tähtsusega, kuna see mõjutab
otseselt elustiili ja heaolu. Samas on
mootorsõiduki juhtimiseks vajalik
teatav sensoorne, motoorne ja kognitiivne võimekus, mis võib pärast
insulti olla kahjustatud. Mootorsõiduki juhtimise võimekuse langust/
kadu näitavad eelkõige visuaalruumilised häired ja tähelepanuhäired,
motoorse võimekuse langus, homonüümse hemianopsia esinemine ning
parema ajupoolkera kahjustus (17).
Juhend annab praktilise soovituse insuldijärgsel patsiendil vähemalt kuu aega pärast insulti mootorsõidukit mitte juhtida. Teiseks soovituseks on hinnata mootorsõiduki
juhtimise õigusega patsiendil enne
insuldijärgse taastusrav i lõpetamist sõiduki juhtimise motoorseid,
sensoorseid ja kognitiivseid eeldusi
ning dokumenteerida need ravidokumendis.
Eesti Arst 2021; 100(8):454–457

ravijuhend
Relvaloa andmine või
peatamine insuldi korral
Samuti tuleb vajaduse korral hinnata
insulti põdenud isiku kognitiivseid
ja füüsilisi eeldusi relvaloa taotlemiseks ja peatamiseks. Tõendust
relvaloa peatamisega seotud asjaolude kohta teaduskirjandusest ei
leitud, mistõttu lähtus töörühm
soov ituse andmisel insuldihaige
võimalikest kehaliste ja kognitiivse te f u n k t sioon ide hä i re test ja
raskusastme hindamisest. Insuldijärgsel patsiendil, kel on või kes alles
soovib taotleda relvaluba, tuleb enne
insuldijärgse taastusravi lõpetamist
hinnata relvakäsitsemise motoorseid, sensoorseid ja kognitiivseid
eeldusi ning dokumenteerida need
ravidokumendis.

Kokkuvõtteks
Kokkuvõttes võib loota, et insuldijärgse taastusravi käsitlusjuhend
võimaldab kõikidel insuldipatsientidega kokku puutuvatel meedikutel
jt spetsialistidel süsteemsemalt
mõista tä napäev ase taast usrav i
põhimõtteid ja võimalusi. Nii on
tagatud taastusravi vajavate insuldihaigete tõenduspõhine käsitlus ja
ladus raviteekond.
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