
RinnavRinnaväähi varajane hi varajane 
avastamineavastamine

TTÜÜ Kliinikumi kogemusKliinikumi kogemus

Sulev UlpSulev Ulp
SA TSA TÜÜ KliinikumKliinikum
RadioloogiakliinikRadioloogiakliinik

VanemarstVanemarst--õppejõudõppejõud

Eesti Vähiliidu ümarlaud
”Vähi sõeluuringud kui investeering Eesti rahva tervisesse”

15. mail 2012 Riigikogu konverentsisaalis



RinnavRinnaväähi sõeluuringhi sõeluuring

�� ÜÜleriigiline sõeluuring Eestis alates leriigiline sõeluuring Eestis alates 2002 a.2002 a.

�� Sihtgrupp 45 Sihtgrupp 45 –– 59 59 a.(kunia.(kuni 2006); 2006); 50 50 –– 65 (62)65 (62)

�� Uuringul osalenud Uuringul osalenud 245 620 naist245 620 naist

�� Avastatud rinnavAvastatud rinnaväähk hk 1086 1086 naisel (4,4 / 1000)naisel (4,4 / 1000)

�� 76,3 %76,3 % avastatud varajases staadiumisavastatud varajases staadiumis

�� 2000 2000 –– 2010 on statistiliselt v2010 on statistiliselt väähenenud henenud 
kaugelearenenud rinnavkaugelearenenud rinnaväähihi osakaal  osakaal  50 50 –– 65 a.65 a.
naiste vanusegrupis (TAI uuring)naiste vanusegrupis (TAI uuring)



PõhiprobleemidPõhiprobleemid
�� SõeluuringuregistriSõeluuringuregistri puuduminepuudumine

�� EbatEbatääpne pne rahvastikuregisterrahvastikuregister

�� LiigaLiiga kitsas sihtgrupp (40 kitsas sihtgrupp (40 –– 75 a.) >> 75 a.) >> 45 45 –– 69 a.69 a.

�� KindlustamataKindlustamata naisi ei kutsuta! (8naisi ei kutsuta! (8--12%)12%)

�� Rahastamine Rahastamine uuringutepõhineuuringutepõhine

�� VVäähene osalusaktiivsus (soovitatav > 75%)hene osalusaktiivsus (soovitatav > 75%)
�� 2003 a. 2003 a. -- 37%37%

�� 2006 a.2006 a. -- 47%47%

�� 2009 a.2009 a. -- 52%52%

�� 2011 a.2011 a. -- 55%55%



Võimalikud lahendusedVõimalikud lahendused

�� AndmabaasideAndmabaaside ttääpsustamine (kutsed!)psustamine (kutsed!)

�� Naiste Naiste teadlikkuse tõstmineteadlikkuse tõstmine
�� IgaIga--aastased meediakampaaniadaastased meediakampaaniad

�� Perearstide selgitustPerearstide selgitustöööö

�� Lisarahastus mittekindlustatud naisteleLisarahastus mittekindlustatud naistele

�� Osalenud naiste positiivne kogemusOsalenud naiste positiivne kogemus

�� Uuringu Uuringu kkäättesaadavuse parandaminettesaadavuse parandamine
�� MOBIILNE MAMMOBUSSMOBIILNE MAMMOBUSS



Mobiilne Mobiilne mammobussmammobuss

�� Esimene Esimene mammobussmammobuss Eestis Eestis 2002 a.2002 a.

�� ÜÜleminek digitaalsele leminek digitaalsele mammograafialemammograafiale
2005/2006 (Tervishoiu Pildipank)2005/2006 (Tervishoiu Pildipank)

�� Uus VUus Väähiliidu hiliidu mammobussmammobuss 2009 a.2009 a.

�� OOÜÜ MammograafMammograaf mammotreilermammotreiler 2009 a.2009 a.

�� TTääisdigitaalne isdigitaalne mammograafmammograaf 2012 a.2012 a.

�� Tulevikus Tulevikus rohkemrohkem mammobussemammobusse??



Sõeluuring EestisSõeluuring Eestis
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MammobussMammobuss 20022002



MammobussMammobuss 20022002



MammobussMammobuss 20062006



MammobussMammobuss 20092009



Lorad Lorad SeleniaSelenia ((HologicHologic) 2012) 2012



Vajalikud eeldusedVajalikud eeldused

�� Hea Hea asukohtasukoht (soovitavalt keskuses)(soovitavalt keskuses)

�� Kiire Kiire internetiinternetiüühendushendus

�� Stabiilne Stabiilne elektrivarustuselektrivarustus

�� TurvalisuseTurvalisuse tagaminetagamine



MammobussiMammobussi eelisedeelised

�� Uuringu kUuringu käättesaadavus ttesaadavus kohapealkohapeal

�� MammobussiMammobussi saabumine on saabumine on ssüündmus!ndmus!

�� KonkreetsemKonkreetsem reklaamikampaaniareklaamikampaania

�� Soovitatav kSoovitatav küülastus lastus 2 korda aastas2 korda aastas

�� Info levib Info levib ““suustsuust--suhusuhu””

�� Juba teatakseJuba teatakse--oodatakse, et oodatakse, et buss tuleb jbuss tuleb jäälle!lle!

�� Oluliselt Oluliselt tõusnud osalusaktiivsustõusnud osalusaktiivsus



OsalusaktiivsusOsalusaktiivsus

�� 2009 2009 –– 2011 aastatel :2011 aastatel :

��ÜÜle Eesti 52 le Eesti 52 –– 55%55%

��MammobussisMammobussis 58 58 –– 80%80%



TulevikuperspektiivTulevikuperspektiiv

�� Sõeluuringute rahastamine Sõeluuringute rahastamine riigieelarvestriigieelarvest
(populatsioonipõhine!)(populatsioonipõhine!)

�� Sõeluuringute Sõeluuringute keskregistrikeskregistri kkääivitamineivitamine

�� Rahvastikuregistri Rahvastikuregistri ttääpsemakspsemaks muutminemuutmine

�� SihtrSihtrüühma hma laiendaminelaiendamine (45 (45 –– 69 a. naised)69 a. naised)

�� MobiilseMobiilse mammobussiteenusemammobussiteenuse ulatuslikum ulatuslikum 
kasutuselevõtt (kasutuselevõtt (rohkemrohkem mammobussemammobusse?)?)



Mobiilne Mobiilne üüksus ksus MASUMASU ajalajal


