
 

 

 

 

Lugupeetud Haigekassa 

1. Palume lähemalt selgitada, millistele patsientidele oleksid 

taotletavad tootegrupid - kompressioonpüksid bermuda ja capri ning 

kompressioontooted varvastele - näidustatud. Kas primaarse ja/või 

sekundaarse lümfitursega patsientidel, mõne konkreetse diagnoosi 

korral (nt. emakavähi operatsiooni järgselt, kui on eemaldatud 

kubemepiirkonna mõlema kehapoole lümfisõlmed vms.). 

 

Antud tooteid vajaksid nii primaarse kui sekundaarse tursega patsiendid. Primaarne 

lümfiturse vajab rohkem varvikut ning põlvikut/sukka, aga ka pükse, kui turse on 

arenenud kaugemale või alanud nt lümfisõlmede düsfunktsiooni tõttu proksimaalselt. 

Sekndaarse lümfitursega patsiendid vajavad suurema tõenäosusega pükse, kuid ka 

varvikut, kui turse on arenenud kogu jala ulatuses või patsienti on tabanud 

roospõletik. Sekundaarse lümfitursega pt (nii emakavähi järgselt, kui eesnäärme vähi, 

kui melanoomi tõttu) võib vaja kogu komplekti – varvik, sukk, püksid. Millist tüüpi 

püksid – capri või bermuda – jääb pädeva terapeudi otsustada, sest see sõltub turse 

omadustest ning patsiendi iseärasustest (vanus, liikuvus jne).   

 

2. Milline võiks olla kompressioontoodete vajaminev optimaalne kogus 

aasta jooksul tootegrupi lõikes ühe patsiendi kohta? 

 

1 patsient peaks saama aastas 2x varvikut ning 2x pükse. See mida patsient täpselt 

vajab sõltub tema seisundist ja tursest. Üks emakakaelavähi järgne patsient, kellel on 

eemaldatud ka mõlemapoolselt kubeme lümfisõlmed, võib vajada ainult sukka ja 

pükse, teine võib vajada sukka ja varvikut, ning kolmas patsient võib vajada nii 

varvikut, sukka kui ka pükse. 

 

3. Milline on Teie hinnangul patsientide arvu prognoos nimetatud 3 

tootegrupi lõikes 2018.aastaks. 

 

Varvik 440 nii sek kui prim (arvestatud 2x aastas) 

Püksid 140 nii sek kui prim (arvestatud 2x aastas) 

Võiks olla kompenseeritud kuni 2 toodet vastavalt vajadusele. Kui inimene vajab juba pükse, 

vajab ta suure tõenäosusega ka sukka või põlvikut (sõltuvalt tursest). Ainult 1 toode sel juhul 

ei taga oodatavat kvaliteetset tulemust. Puudu olevad kompresioontooted võivad turset isegi 

halvendada.Kuna ravi kättesaadavus on haiglates raskendatud (ruumipuudus, pikad 

järjekorrad) ning paljud patsiendid käivad säilitaval ravil eravastuvõttudes, et hoida jäseme 

olukord kontrolli alt, võiks olla korduv meditsiiiseadme retsepti kirjutamise õigus ka perearstil, 

et patsient ei peaks kaotama aega ning pikendama asjatult erialaarstile pääsemise järjekordi. 
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