
Vaskulaarsel jalamil naha lihaslapp.  

 

1)Näidustus on analoogne lõikusega mille puhul kasutatakse vaskulariseeritud 

naha – lihaslapi siirdamist (100604) . Vaskulariseeritud lappi kasutatakse 

olukordades kus ei ole võimalik kasutada vaba nahaplastikat või 

nihutusplastikat . Põhjuseks võib olla haava põhja vaskularisatsiooni 

puudumine mistõttu vabaplastika ei ole teostatav . Sellisel juhul on järgmine 

valik nihutusplastika ( kodeeritud kui nahaplastika „toitval jalal „ ) kuid seda 

võib takistada koe mobiilsus või verevarustus . Samuti on vaskulariseeritud lapi 

kasutamine näidustatud kui on vaja mahulist kude , näiteks rinna 

rekonstruktsioon . 

Sagedasemad näidustused vaskulaarsel jalamil lapi ja vaskulariseeritud naha 

lihaslapi kasutamiseks oleks  

Rinna rekonstruktsioon  

Kanna rekonstruktsioon  

Istmiku lamatise rekonstruktsioon  

Aksillaarpiirkonna ja kubeme piirkonna rekonstruktsioon  

Labakäe dorsaalse pinna rekonstruktsioon  

Põlveliigese ja hüppeliigese rekonstruktsioon  

Lahkliha rekonstruktsioon  

2) Täpset ravijuhtude prognoosi on keeruline esitada kuna 

kasutamisnäidustuste varieeruvus on suur . Tihti on analoogse trauma või 

haigusmehhanismiga tekkinud defekti või koesesundi  lahendamiseks mitmeid 

valikuid .  

Ühe ravijuhu vältel on võimalik , et teenust tuleb  osutada mitu korda . Samuti 

nagu kõigi  teiste  plastikakirurgia hulka kuuluvate  teenuste ( naha vabaplastika 

, nihutusplastika  , vaskulariseeritud naha lihaslapi siirdamine ) osutamine võib 

olla sama ravijuhu jooksul vajalik mitu korda . 



Osutamise kordade arvu on keeruline prognoosida kuna näidustuste 

varieeruvus on suur . Ühe defekti katmiseks kasutatakse siiski 1 transplantaati – 

mitmekordne kasutamine võib tuleneda sellest , et patsiendil on eri 

kehapiirkonadades mitu defekti mille ravimiseks on vaja kasutada sama 

meetodit  ( nt mõlema kanna rekonstruktsioon , mõlema tuhara lamatise 

rekonstruktsioon , mitme keha piirkonna pehmekoe trauma, mitut piirkonda 

haaravad IV astme põletused  ) 

3) Kuna seni on teenust kodeeritud vaid koodiga 100604 siis on keeruline saada 

täpset ülevaadet palju on neist tegelikult mikrovaskulaarsed ja kui palju 

vaskulaarsel jalamil lapid . PERH plastikakirurgia ja põletusravi osakonna senise 

tegutsemisaja statistika põhjal alates 1.09.14( osakonna töö algus )  võime tuua 

välja järgmised andmed : aastal 2014    september – detsember   on osutatud 

teenust 100604  17 korda millest 5 korral oleks võinud teenuse kodeerida kui 

vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamisena . 2015 I kvartali jooksul on 

tehtud 11 vaskulariseeritud naha -lihaslapi siirdamist millest 4 juhul oleks 

võinud kodeerida selle uue taotletava teenusena . Ilmselt oleks uue taotletava 

teenuse osakaal 20-25 % senisest teenusest.  

4) Teenust kasutavad oma praktikas plastikakirurgid , pea kaelakirurgid  ja 

käekirurgid .  Kuna hetkel on taotlemisel eriala plastikakirurgia siis tõenäoliselt 

kodeeritakse seda enamikel juhtudel selle eriala alt. Hetkel on olukord kus 

PERH plastikakirurgia osakond kodeerib s3eda põletuse alt, pea kaelakirurgid 

üldkirurgia alt , käekirurgid ortopeedia alt ja TKK veresoontekirurgia alt .  

5) Arvestades  , et vaskulariseeritud lapi puhul on väga olulise tähtsusega 

postop vaskularisatsiooni jälgimine ja võimalus alati kirurgilise sekkumise 

vajaduse järele siis on teenuse osutamine alati statsionaarne .  

 

6 ) kulutabel lisatud .  

 

 


