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RinnavRinnaväähi skriining Eestishi skriining Eestis

�� ÜÜlele--Eestiline Eestiline skriining alates skriining alates 2002 a.2002 a.

�� Uuringugrupp: (45)Uuringugrupp: (45)50 50 –– 6262(65)(65) a. a. naisednaised

�� Rahastab Rahastab Eesti haigekassaEesti haigekassa

�� StatsionaarsedStatsionaarsed kabinetid Tallinnas (3), kabinetid Tallinnas (3), 
Tartus, PTartus, Päärnus, Jõhvis ja Narvasrnus, Jõhvis ja Narvas

�� 22 mobiilset mobiilset üüksust ksust (mammobuss ja treiler)(mammobuss ja treiler)

�� Digitaalne skriining Digitaalne skriining alates 2006 a.alates 2006 a.

�� Personaalsed kutsed saadetakse Personaalsed kutsed saadetakse 
ravikindlustusega ravikindlustusega naistelenaistele 2 aastase 2 aastase 
intervalligaintervalliga

�� Naised saavad ise Naised saavad ise validavalida uuringukohauuringukoha



RinnavRinnaväähi skriining Eestis (II)hi skriining Eestis (II)

�� Uuringul kUuringul kääinud : inud : 311 728 311 728 naistnaist (1 (1 –– 5 korda)5 korda)
�� Tagasikutsutud naisi : Tagasikutsutud naisi : 3,1%3,1%
�� RinnavRinnaväähk avastatud hk avastatud 1376 naisel (4,4/1000)1376 naisel (4,4/1000)
�� 76 %76 % varases staadiumisvarases staadiumis
�� EEÜÜ komisjonikomisjoni raport (22.12.2008) : Eesti on raport (22.12.2008) : Eesti on 
ttääitnud itnud EEÜÜ nõuded nõuded rinnavrinnaväähi skriiningu osas hi skriiningu osas 

�� 2000 2000 –– 2010 a. statistiliselt oluline 2010 a. statistiliselt oluline hiliste rinnvhiliste rinnväähi hi 
juhtude vjuhtude vääheneminehenemine ainult ainult 50 50 –– 65 a.65 a. naistel naistel 
(Tervise Arengu Instituut)(Tervise Arengu Instituut)

�� 5 aasta elunevus5 aasta elunevus: Eesti Arst nr. 11 (dets. 2012): Eesti Arst nr. 11 (dets. 2012)
•• 1990 1990 –– 1994 1994 -- 58,0%58,0%
•• 2000 2000 –– 20042004 -- 66,2% (E66,2% (EÜÜ mediaan 82,9%)mediaan 82,9%)
•• 2005 2005 –– 20092009 -- 69,6%69,6% (prognoos)(prognoos)



Peamised probleemidPeamised probleemid

�� Skriiningu keskregistri Skriiningu keskregistri puudumine (jaan. 2015!)puudumine (jaan. 2015!)

�� EbatEbatääpne pne populatsiooniregister populatsiooniregister (kutsed!!!)(kutsed!!!)

�� LiigaLiiga kitsas uuringugrupp kitsas uuringugrupp (50(50--62 a.)       62 a.)       
Rahvusv. Rahvusv. 40 40 –– 75 a. 75 a. EesmEesmäärk rk -->> 45 45 –– 69 a.69 a.

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

�� Rahastamine Rahastamine lepingu alusellepingu alusel

�� Madal osalusaktiivsus Madal osalusaktiivsus (eesm(eesmäärkrk > 75%> 75%))

•• 2003 a. 2003 a. -- 37%37%

•• 2006 a.2006 a. -- 47%47%

•• 2009 a.2009 a. -- 52%52%

•• 2012 a.2012 a. -- 55%55%

•• 2013 a. 2013 a. -- 53%53%



Võimalikud lahendusedVõimalikud lahendused

�� Andmebaaside Andmebaaside korrigeeriminekorrigeerimine (kutsed!)(kutsed!)
�� Uus Uus finantseerimismudel finantseerimismudel (riigieelarvest!)(riigieelarvest!)
�� Naiste Naiste teadlikkuse teadlikkuse tõstminetõstmine

•• IgaIga--aastased meediakampaaniadaastased meediakampaaniad
•• Perearstide nõuandev/toetav rollPerearstide nõuandev/toetav roll
•• Mittekindlustatute kaasamineMittekindlustatute kaasamine
•• Osalenud naiste positiivne kogemusOsalenud naiste positiivne kogemus

�� Skriiningu Skriiningu kkäättesaadavuse ttesaadavuse parandamineparandamine
•• MOBIILSED MOBIILSED ÜÜKSUSED!!!KSUSED!!!



Mammobuss 2002 a.Mammobuss 2002 a.



Mammobuss 2002 a.Mammobuss 2002 a.



Mammobuss 2006 a.Mammobuss 2006 a.



Mammobuss 2009 a.Mammobuss 2009 a.



Lorad Selenia (Hologic) 2012Lorad Selenia (Hologic) 2012



Eduka tegevuse eeldusedEduka tegevuse eeldused

�� Hea Hea asukohtasukoht (keskuses)(keskuses)

�� Kiire Kiire internetiinternetiüühendushendus

�� Stabiilne Stabiilne elektrivarustuselektrivarustus

�� Tõhus Tõhus reklaamreklaam

�� TurvalisusTurvalisus



Mobiilse Mobiilse üüksuse eelisedksuse eelised

�� Skriiningu kSkriiningu käättesaadavus ttesaadavus kohapealkohapeal

�� Mammobussi saabumine on Mammobussi saabumine on ssüündmus!ndmus!

�� Paremini suunatud Paremini suunatud reklaamikampaaniareklaamikampaania

�� Informatsioon liigub Informatsioon liigub ““suustsuust--suhusuhu””

�� Soovitatav kSoovitatav küülastus lastus 2 korda aastas2 korda aastas

�� Naised teavad, et Naised teavad, et mammobuss tuleb mammobuss tuleb 
ikka ja jikka ja jäälle lle -- ja nii igal aastal!ja nii igal aastal!

-->>
�� Oluliselt tõusnud Oluliselt tõusnud osalusaktiivsus!osalusaktiivsus!



Osalusaktiivsus 2013 a.Osalusaktiivsus 2013 a.

�� TartumaaTartumaa -- 57,6%57,6% STATS.STATS.

�� ValgamaaValgamaa -- 61,7%61,7%

�� PõlvamaaPõlvamaa -- 62,2%62,2%

�� ViljandimaaViljandimaa -- 62,6%62,6%

�� JJäärvamaarvamaa -- 63,1%63,1%

�� VõrumaaVõrumaa -- 65,4%65,4%

�� JõgevamaaJõgevamaa -- 68,1%68,1%
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Üle Eesti - 53%



Skriinida või mitte skriinida?Skriinida või mitte skriinida?



Skriiningu kriitikudSkriiningu kriitikud

�� Welch HG. Welch HG. „„Cancer survivor or victim of Cancer survivor or victim of 
overdiagnosis?overdiagnosis?““ New York TimesNew York Times. November . November 
21, 201221, 2012
http://www.nytimes.com/2012/11/22/opinio/canhttp://www.nytimes.com/2012/11/22/opinio/can
cercer--survivorsurvivor--oror--victimvictim--ofof--overdiagnosis.htmloverdiagnosis.html

�� Bleyer A, Welch HG. Bleyer A, Welch HG. „„Effect of three decades Effect of three decades 
of screening mammography on breastof screening mammography on breast--
cancer incidence.cancer incidence.““ N Engl J MedN Engl J Med. November 22, . November 22, 
2012;367(21):19982012;367(21):1998--2005 2005 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa12http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa12
0680906809



SSüüüüdistuseddistused

�� ÜÜlediagnoosiminelediagnoosimine –– paljud skriiningul paljud skriiningul 
avastatud vavastatud väähid ei avalda mõju naiste hid ei avalda mõju naiste 
elunevusele elunevusele --> > üüleravimineleravimine!!

�� SSkriiningkriining ei paranda ei paranda elunevustelunevust!!

�� RinnavRinnaväähiga naiste parem elunevus ei ole higa naiste parem elunevus ei ole 
mitte tmitte täänu skriiningule vaid nu skriiningule vaid ttäänu nu 
paremale ravile!paremale ravile!



RinnavRinnaväähi skriiningu korhi skriiningu korüüfeedfeed

Laszlo Tabar Peter B. Dean



VastulauseVastulause

�� Peter B. Dean; Laszlo Tabar                                     Peter B. Dean; Laszlo Tabar                                     
„„Mammography's alleged harms: Mammography's alleged harms: 
Separating fact from fictionSeparating fact from fiction““
http://www.auntminnie.com/index.aspx?sechttp://www.auntminnie.com/index.aspx?sec
=sup&sub=wom&pag=dis&ItemID=101925&=sup&sub=wom&pag=dis&ItemID=101925&
wf=5227wf=5227



VastuvVastuvääitedited

�� Mammograafia skriiningu Mammograafia skriiningu 
efektiivsuse kohta tehtud efektiivsuse kohta tehtud eksitavadeksitavad
jjääreldusedreldused tehti teadmata, millised tehti teadmata, millised 
naised naised osalesidosalesid skriiningul ja skriiningul ja 
millised mitte millised mitte ning sageli isegi ning sageli isegi 
teadmata, kas naisel, kellel teadmata, kas naisel, kellel 
rinnavrinnaväähk diagnoositi hk diagnoositi oli oli üüldse ldse 
kunagi kunagi mammograafiamammograafia tehtud!tehtud!



VastuvVastuvääited (2)ited (2)

�� EbamEbamäääärasusi rasusi nagu nagu „„me eeldameme eeldame““; ; 
„„meie parema meie parema ääranranäägemise jgemise jäärgirgi““; ; 
„„meie analmeie analüüüüs ns nääitasitas““ jne. kasutati jne. kasutati 
selles NEJM artiklis selles NEJM artiklis rohkem kui rohkem kui 770!0!
korralkorral



VastuvVastuvääited (3)ited (3)

�� Teadlased, kellel on ligipTeadlased, kellel on ligipääääs s isikustatudisikustatud
informainformatsiooniletsioonile iga naise kohta paljudesiga naise kohta paljudes
randomiseeritud uuringutes on tõestanud, randomiseeritud uuringutes on tõestanud, 
et naistel, kes et naistel, kes kutsutakse kutsutakse skriiningule skriiningule 
vvääheneb rinnavheneb rinnaväähki suremushki suremus 25% 25% -- 30%30%!!

�� Veelgi enam Veelgi enam -- 43% 43% -- 49% 49% vväähem naisi hem naisi 
sureb sureb rinnavrinnaväähki kui nad khki kui nad kääivad ivad 
regulaarseltregulaarselt mammogmammograafilisel uuringul!raafilisel uuringul!



VastuvVastuvääited (4)ited (4)

�� Ravi Ravi efektiivus :efektiivus :
•• JJäätkuvad tkuvad edusammudedusammud vväähiravis hiravis on on 
oluline faktor võitluses rinnavoluline faktor võitluses rinnaväähigahiga, , 
kuid,kuid, nagu selgelt nnagu selgelt nääitavad andmed itavad andmed 
kõigist allikatestkõigist allikatest, , s.h.s.h. RahvuslikustRahvuslikust VVäähihi
InstitInstituudistuudist, , on ravion ravi kõigekõige efektiivsem efektiivsem 
kui rinnavkui rinnaväähki saab hakata hki saab hakata ravima ravima 
võimalikult varases staadiumis!võimalikult varases staadiumis!



VastuvVastuvääited (5)ited (5)

�� Ravi Ravi efektiivusefektiivus ::
•• TTäänu skriiningule nu skriiningule varemvarem alustatud valustatud väähiravi suurem hiravi suurem 
efektiivsus leidis hiljuti kinnitust efektiivsus leidis hiljuti kinnitust RoostisRoostis

•• Umbes Umbes pooltes maakondades pooltes maakondades otsustasid kohalikud otsustasid kohalikud 
poliitikud kutsuda naisi skriiningule alates poliitikud kutsuda naisi skriiningule alates 4040. . 
eluaastasteluaastast, , samas kui mujal oli naiste skriiningule samas kui mujal oli naiste skriiningule 
kutsumise vanuse alampiir kutsumise vanuse alampiir 5050 eluaastateluaastat

•• Selline olukord kestis Selline olukord kestis 16 16 aastataastat

•• Iga Iga 4040--4949 a. naistel diagnoositud va. naistel diagnoositud väähijuhu detailne hijuhu detailne 
analanalüüüüs s nnääitas, et neil, kes itas, et neil, kes osalesid skriiningul osalesid skriiningul oli oli 
rinnavrinnaväähki suremus hki suremus 29% 29% madalammadalam, , vaatamatavaatamata
üühetaolistele ravijuhistele hetaolistele ravijuhistele kogu maal!kogu maal!

Hellquist BN, Duffy SW, Abdsaleh S, et al. Hellquist BN, Duffy SW, Abdsaleh S, et al. Effectiveness of populationEffectiveness of population--
based service screening with mammography for women ages based service screening with mammography for women ages 
40 to 49 years40 to 49 years.. CancerCancer. February 15, 2011;117(4):714. February 15, 2011;117(4):714--2222. . 



Skriiningu ohud ja riskidSkriiningu ohud ja riskid

�� RinnavRinnaväähi skriining ei hoia hi skriining ei hoia äära ra rinnavrinnaväähi tekethi teket

�� Mammograafia tegemine võib olla Mammograafia tegemine võib olla ebamugavebamugav

�� Mammograafial kasutatakse Mammograafial kasutatakse ioniseerivat kiirgustioniseerivat kiirgust

�� ValeVale--positiivsed leiud tekitavad positiivsed leiud tekitavad äärevustrevust

�� Vahel harva tuleb mammograafiat Vahel harva tuleb mammograafiat korratakorrata

�� RinnavRinnaväähi skriining ei avasta mitte hi skriining ei avasta mitte kõiki vkõiki väähkehke

�� RinnavRinnaväähk võib tekkida ka naistel, kes hk võib tekkida ka naistel, kes osalevadosalevad
skriiningulskriiningul

�� Skriining võib leida rinnavSkriining võib leida rinnaväähi, hi, mis ei vaja ravi mis ei vaja ravi ––
ttääna ei ole võimalik neid teistest eristada!na ei ole võimalik neid teistest eristada!

Macmillian Cancer Suport



Tulevikuperspektiiv EestisTulevikuperspektiiv Eestis

�� Skriiningu rahastamine Skriiningu rahastamine riigieelarvest riigieelarvest 
(populat(populatsioonipõhinesioonipõhine!)!)

�� ToimivToimiv skriiningu register skriiningu register ((jjaaaan. 2015)n. 2015)

�� ParandatudParandatud populatsiooniregisterpopulatsiooniregister

�� Laiem uuringugrupp Laiem uuringugrupp (45 (45 –– 69 69 a. naiseda. naised))

�� Rohkem Rohkem skriiningu meeskondiskriiningu meeskondi

�� RohkemRohkem ((enamusenamus??) ) skriiningust tehakse skriiningust tehakse 
mobiilsetes mobiilsetes üüksustesksustes



Skriiningumeeskondade juhidSkriiningumeeskondade juhid

�� Maret TalkMaret Talk -- PõhjaPõhja--Eesti RegionaalhaiglaEesti Regionaalhaigla

�� Theo RaudseppTheo Raudsepp -- OY Mammograaf RinnakliinikOY Mammograaf Rinnakliinik

�� Ele Virolainen/Sulev UlpEle Virolainen/Sulev Ulp -- Tartu Tartu ÜÜlikooli Kliinikumlikooli Kliinikum

�� Mariliis Soonsein Mariliis Soonsein –– IdaIda--Tallinna KeskhaiglaTallinna Keskhaigla

�� Piret VahtramPiret Vahtramääee -- PPäärnu haiglarnu haigla

�� Igor Muhhin Igor Muhhin –– IdaIda--Viru Keskhaigla (Puru haigla)Viru Keskhaigla (Puru haigla)

�� Katrin KruusemKatrin Kruusemääe e –– SA VSA Väähi Sõeluuringudhi Sõeluuringud
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