
Rehabilitatsiooniprogrammi „Programm astmadiagnoosiga 6-12-aastastele lastele“ kokkuvõte 

1. Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond (valida sobiv): 

 _X_ Sotsiaalnerehabilitatsioon 

_X_elamine (võiigapäevaelu) 

__ õppimine 
_X_ suhtlemine ja vaba aeg 

__  töövõimeeeldustearendamine 

 __ Tööalane rehabilitatsioon 

 

2. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond (valida sobiv(ad)): 
X  Tartu maakond 

 

3. Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise keskkond (valida sobiv(ad)): 
_X_Rehabilitatsiooniasutus  

_X_Kliendi keskkond  

__Kodu 

 _X_Lasteaed 
_X_Kool 

__Töökoht 

_X_Muu kliendi keskkond (treeningkoht treeningu väljavalimisel) 
__Muu (koostööpartnerite juures, avalikus ruumis jms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokkuvõte  

 

Programm on mõeldud astma diagnoosiga 6-12-aastastele lastele, kes ei osale regulaarselt 

sporditreeningutel. Programmi sisenevad lapsed 9-liikmeliste gruppidena. Grupid 

komplekteeritakse programmi koordineeriva spetsialisti poolt. 

Astmaga laste peamiseks probleemiks on eakaaslastega võrreldes madalam kehaline ja 

sotsiaalne aktiivsus, madal kehaline võimekus, kaasuvana sageli liigne kehakaal. Käesoleva 

programmi eesmärgiks on astma diagnoosiga laste aktiivsem eakohastes tegevustes osalemine 

ning selle üheks olulisemaks vahendiks on haigusteadlikkuse parandamine koos kehalise 

võimekuse suurendamisega.  

Programmis toimuvates füsioteraapia grupitundides tutvustatakse lastele erinevaid 

treeningstiile, arendatakse nende aeroobset võimekust ning meeskonnatööjulgust ja –tahet. 

Tegeletakse ka sotsiaalsete oskuste arendamisega.  

Igale programmis osalejale lähenetakse grupi- ja pereteenuste kõrval ka individuaalselt, andes 

näpunäiteid programmiväliseks kehaliseks aktiivsuseks, jagades nõuandeid üldiseks lihasjõu 

ja rühi parandamiseks ning toetades sotsiaalset aktiivsust. Oluliseks komponendiks on 

programmis astmaga lapse enda ja tema pere teadlikkuse tõstmine reaalsetest haigusega 

seotud piirangutest ja mil moel neid piiranguid vähendada on võimalik. 

Füsioterapeudid nõustavad klienti ja tema peret ka toitumise osas, võimalusel liidetakse 

programmi KOV rahastusega toitumisnõustaja. Toitumisnõustaja jagab näpunäiteid nii 

kehakaalu normaliseerimiseks või kaaluindeksi säilitamiseks, kui ka toitumiseks eesmärgiga 

hingamisteede kroonilist põletikku võimalikult madalal tasemel hoida.  

Tegemist on tsüklilise ambulatoorse programmiga, mille saab jagada kaheks osaks – sügisene 

ja kevadine tsükkel. Kahe tsükli vahele jääb pikem paus – talvine koolivaheaeg. 

Programmis osaleda soovivad lapsed, kes täidavad programmis osalemise eeltingimused, 

alustavad septembris aeroobse kehalis võimekus hindamisega füsioterapeudi poolt, kui 

programmis kasutatavat 6 minuti kõnnitesti ei ole teiste spetsialistide poolt kliendi 

hindamiseks kasutatud viimase 6 kuu jooksul. Vestlusel psühholoogiga fikseeritakse iga lapse 

individuaalsed piirangud ja eesmärgid.  

Programmi aktiivne sekkumine algab oktoobrist ja kestab detsembri esimese pooleni. Selle 

aja sees tuleb nädalas 1-2x (erandina mõnel nädalal ka 3x) erinevatel teenustel käia. Oluline 

on lapsevanemate motiveeritus lapse programmis osalemiseks, kuna programm sisaldab ka 

pereteenuseid, milles vanemad on kohustatud osalema. Samuti on oluline, et perekond täidaks 

programmis saadud juhiseid ka kodus.  

Programmi teine, kevadine tsükkel algab jaanuari viimasel nädalal. Kevadine tsükkel on 

intensiivsem, tegevused toimuvad kahel korral nädalas, mõnel nädalal ka 3x. Kevadine 

tsükkel lõpeb kliendi jaoks aprillikuuga. 

Kõik programmis toimuvad tegevused toimuvad rehabilitatsiooniasutuses Dorpat Tervis OÜ. 

Rehabilitatsiooniprogrammi oodatav tulemus on, et laste ja nende vanemate teadlikkus 

astmast ja sümptomitega toimetulekust on parem, laste kehaline võimekus paraneb ning nende 

kehaline ja sotsiaalne aktiivsus suurenevad. Vähenenud on osalus- ja tegevuspiirangute hulk 

ning koolist või lasteaiast haiguse tõttu puudutud päevade arv. Väheneb vanemliku 

järelevalve vajadus, mis omakorda võimaldab lapsevanematel oma töö- ja eraelus paremini 

hakkama saada.  

Klient arvatakse programmist välja, kui ta:  

• Puudub tervisega mitteseotud põhjustel järjest rohkem kui 3 grupitunnist  

• Puudub 2 kuu jooksul pooltest grupitundidest  

• Puudub kokku rohkem kui 40% grupitundidest  

• Puudub etteteatamata ja uut aega kokku leppimata 2-st individuaalsest tunnist  

• Ei tee grupitundides kaasa 



Programmi sihtgrupp  

1. Programmi suunamise kriteeriumid. 

Märkida valik „X“, vajadusel täpsustage 

Sihtgrupi kriteeriumid Lapsed 

(vajaduse

l täpsusta 

vanus) 

Tööeali

ne isik 

(16-65 

aastase

d) 

Eakas Kommentaar 

Puudespetsiifiline (täpsusta)     

 psüühikahäire (v.a. 

vaimupuue) 

    

 vaimupuue      

 keele- ja kõnepuue      

 kuulmispuue      

 nägemispuue      

 liikumispuue      

 liitpuue     

Haigusspetsiifiline (täpsusta) 6-12 a   Astma (J45) 

MUU (täpsusta)     

 

2. Lisainformatsioon ja täpsustused 

 

Programm sobib kliendile, kes: 

 

1. kelle rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on soovituslikult dokumenteeritud vajadus 

sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja füsioterapeudi teenuse järele 

2. kes saab regulaarselt käia ambulatoorsel teenusel (1-3x nädalas) 

3.kes on motiveeritud programmis osalema ning kelle vanemad on nõus teenustel osalema 

ja kodus juhtnööridele vastavalt tegutsema. 

Programm ei sobi kliendile, kes(vastunäidustused programmis osalemiseks): 
 

1. kes osaleb juba regulaarselt sporditreeningutel 

2. kel esineb vaimse arengu mahajäämus, intellektipuue või meelepuue 

3. kel on psüühikahäire 

4. kel on häirunud liikumisfunktsioon 

5. kel esineb raske kõnehäire või -puue 

 

 


