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Eesti Vähiliidu 2015 aasta tegevusaruanne

Vähki haigestumine maailmas on tõusuteel. 2012. aastal haigestus maailmas 14 miljonit inimest, 8,2
miljonit neist kaotas elu selle raske haiguse tõttu. Prognoositakse, et 2025. aastaks on 19,3 miljonit
uut haiget ning 11,4 miljonit vähist tingitud surma. Enne 75. eluaastat haigestub vähki üks kolmest
mehest ja üks neljast naisest.
Vähk on Eestis surmapõhjuste hulgas juba aastaid südame- ja veresoonkonna haiguste järel teisel
kohal. Eesti Vähiregistri andmetel haigestub meil igal aastal vähki juba 8 000 inimest ja vähki sureb
aastas ca 3 600 inimest. Eestis on ligikaudu 45 000 vähipatsienti.
Kuna vähihaigestumus on tõusutendentsiga ja vähi tõttu kaotab meie töövõimeline elanikkond
palju väärtuslikke tööaastaid, siis võime julgelt väita, et vähk ei ole Eestis mitte ainult meditsiiniline,
vaid ka väga oluline sotsiaalne probleem. Eesti naised haigestuvad kõige sagedamini rinnavähki,
mehed aga eesnäärmevähki.
Eesti Vähiliit keskendub oma töös ennetustegevusele, tervislike eluviiside populariseerimisele ja
haiguste varajasele avastamisele. Väga olulisel kohal on vähihaigete elukvaliteedi parandamine ja
vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.
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Eesti Vähiliidu struktuur
Eesti Vähiliidu president: prof. dr. med. Väino Rätsep
Nõukogu esimees: dr. Vahur Valvere, SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja
Nõukogu liikmed:
dr. Kaiu Suija SA Vähihaigete Toetusravi juhataja, Lõuna-Eesti Vähiühingu juhatuse esinaine
Valve Kirsipuu SA Vähihaigete Toetusravi nõukogu esimees
Daisy Tauk vandeadvokaat
Kadi Lambot ettevõtja
Luule Agu Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus
Juhatuse esimees: Maie Egipt
Põhikohaga töötajaid on vähiliidus 4

Missioon
Vähiliidu missiooniks on teavitada ühiskonda vähi riskidest ning panustada vähi ennetustegevusse.
Samuti ühendada vähipatsiendid, nende lähedased ja arstid tugivõrgustikuks ning pakkuda tuge
vähipatsientidele, parendades nende elukvaliteeti.
Eesti Vähiliidu president prof Väino Rätsep:
“Haigestumise vähendamiseks ja ravitulemuste parandamiseks on vaja tegutseda üldrahvaliku
ulatusega. Otsustati asutada Eesti Vähiliit kui mõttekaaslaste vabatahtlik ühendus, mis koondaks
arste ja teadlasi, meditsiinitöötajaid ja vähihaigeid, üksikisikuid ja ettevõtteid – kõiki neid, kelle
püüdluseks on võitlus vähktõvega”
Eesti Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere:
“Vähiliidu tänase päeva tähtsaim ülesanne on senisest veelgi mõjusamalt panustada tervislike
eluviiside propageerimisse ja oma tervisliku seisundi pidevasse jälgimisse. See on meie ühiskonnale
kõige tõhusam viis vähki ennetada ja haigust tema tekkejärgus õigeaegselt avastada.”
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Eesti Vähiliidu allorganisatsioonid ja liikmed
Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon Eesti mittetulundusühingutele, mis tegelevad vähktõve
probleemidega.
Vähiliitu kuulub 17 allorganisatsiooni, nende hulgas 14 patsientide ühendust ning ühtekokku ligi 2
000 liiget.

Meie liikmesorganisatsioonid
• Eesti Onkoloogide Selts
• Eesti Onkoloogiaõdede Ühing
• Vähihaigete Laste Vanemate Liit
• Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus
• Lõuna-Eesti Vähiühing
• Tehisuurisega Haigete Ühing ESTILCO
• Pärnumaa Vähiühing
• Järvamaa Vähihaigete Ühing
• Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm
• Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus
• Tallinna Kohanemiskeskus Danko
• Läänemaa Vähiühing
• Rinnavähihaigete Selts
• Rinnavähk BCF (eelkõige taastusoperatsiooni vajavatele naistele)
• Vähiühing KAEV
• Saaremaa Vähiühing
• Eesnäärmevähi Liit
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ENNETUSTEGEVUSED
Rahvusvaheline emakakaelavähi
ennetamise kampaania
„Kingi endale kindlustunne“
Igal

aastal

saab

emakakaelavähi
haigestuvad

Eestis

diagnoosi.

peamiselt

150-160

naist

emakakaelavähki

nooremad

naised.

Enamik haigusjuhtudest diagnoositakse vanuses
30-50 aastat; see on vanus, kus naised käivad
tööl, hoolitsevad perekonna eest või teevad mõlemat. Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis
kahjuks ei vähene, viimastel aastatel on haigestumuskordaja alla 50-aastaste naiste hulgas tõusnud
ligikaudu 10% ja on haigusjuhtude arvult naiste seas lausa teisel kohal.
Koostöös Eesti Haigekassaga ja Tervise Arengu Instituudiga kutsusime 2015 aastal emakakaelavähi
varase avastamise uuringule 51 118 naist sünniaastatega 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985.

Ülemaailmne vähi päev - 4. veebruar
Kampaania “Ülemaailmne vähi päev” toimub igal aastal 4. veebruaril. Kampaania eesmärk on
vähendada ennetatavate vähisurmade arvu tõstes avalikkuse teadlikkust haigusest ja survestades
valitsusi võtma vastu otsuseid, mis aitaksid haigusega võidelda.
Kampaania on oluline kuna vähiepideemia on tohutu ja jätkuvas tõusutrendis. 8.2 millionit
inimest sureb maailmas igal aastal enneaegselt (vanuses 30 kuni 69) vähki.
Tegutsema peab koheselt ning töötama välja tõhusaks tegutsemiseks vajalikud strateegiad, et tõsta
inimeste teadlikkust vähihaigusest. Pidevalt suureneb lõhe inimeste võimaluste vahel saada
informatsiooni ennetusvõimaluste kohta, saada vähi- ja palliatiivset ravi.
2015 aastal oli ülemaailmse vähi päeva tunnuslauseks “Kõik on meie võimuses”
Kampaania keskendus neljale teemale:
•
•
•
•

Tervislikud valikud
Varajane avastamine
Ravivõimalused
Elukvaliteet
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C-hepatiidist teavitav kampaania - veebruar
Kampaania eesmärgiks oli tõsta C-hepatiit inimeste tähelepanu alla, rääkida haiguse iseloomust ja
viidata riskigruppide testimisvajadusele.
Kuna C hepatiit on hiiliv haigus, siis inimesed võivad viirust kanda 20 aastat ilma, et nad seda
teaksid. Seetõttu avastatakse haigus tihti liiga hilja. Iga haigus sh vähk on varases staadiumis
avastades kontrolli all hoitav ja mõnel puhul isegi ravitav. Vähiliidu missiooniks on inimesi sellest
informeerida ja kutsuda veebilehele enda sihtrühma kuulumist testima
Vähiliidu C-hepatiidi kampaania sihtgruppideks olid:
• enne 1994 aastat vereülekannet saanud
• inimesed, kes on lasknud ennast tätoveerida või augustada kahtlastes sertifitseerimata
salongides.

Rinnavähi varase avastamise teavituskampaania
„Kingi endale kindlustunne“
Rinnavähk

ehk

rinnanäärme

kasvaja

on

sagedaseim

Eesti

naistel

esinev

vähivorm.

Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse igal aastal enam ligikaudu 700 uut rinnavähi juhtu, kuid
kahjuks ligi 25% naistest on haigus juba avastamise hetkel kaugelearenenud.
Koostöös Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudiga kutsusime 2015 Rinnavähi
mammograafilisele sõeluuringule ligikaudu 60 000 ravikindlustatud 50-62 aastast naist, kellele ei
olnud eelneval aastal mammograafilist uuringut tehtud. Kutsed saadeti 1953, 1955, 1957, 1959,
1961, 1963 ja 1965 aastal sündinud ravikindlustatud naistele.
Kampaania käigus andsime koostöös Haigekassaga välja pressiteate, näitasime ennetusklippi
televisioonis ja rääkisime rinnavähist erinevate meediakanalite vahendusel. Esinesid dr Kütner, dr
Ulp, dr Talk ja dr Valvere. Saates „Hommik Anuga“ 10. mail, esines rinnavähipatsient ja muuhulgas
tutvustati ka nutiseadmete enesevaatluse rakendust, mille allalaadimine suurenes peale saadet 10
kordselt, 455 allalaadimist päeva jooksul, tavapärane ca 40 laadimist päevas.
Lisaks osalesime mammograafiabussiga 21. mail taas SEB Maijooksul. Pakkusime sõeluuringu
sihtgrupi naistele võimalust bussi külastusel kohe ka uuring läbida. Sel aastal tehti 45 ülesvõtet.
Mammograafiabuss viis koostöös Tartu Tervishoiukõrgkooliga ka kõrgkooli juures läbi
teavituspäeva.
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15. oktoobril toimus juba kaheksandat aastat EUROPA DONNA (Euroopa
Rinnavähi Ühendus) poolt algatatud üleeuroopaline teavituskampaania
Rinna Tervise Päev. Teavituskampaaniaga sooviti tütarlastele ja naistele
meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamise
seisukohast ning rinnavähi varajase avastamise võimalusi. Rinna Tervise
Päeva motoks oli „Tee iga päev häid valikuid oma rindade tervise
heaks“.
Olles füüsiliselt aktiivne, säilitades normaalset kehakaalu ja toitudes
tervislikult on võimalus oluliselt vähendada rinnavähi tekke riski.
IARC (Agency for Research on Cancer) andmete hinnangul on 25-33% rinnavähi juhtudest
põhjustatud liigsest kehakaalust ja mitteaktiivsest eluviisist. Viimased uuringud näitavad, et
ülekaalu vältides väheneb menopausi- järgne rinnavähi tekke risk. Väga oluline on täiskasvanueas
säilitada kehamassiindeksit (BMI) vahemikus 18,5 – 24,9.

Melanoomi Esmaspäev ja nahavähi teavitusnädal - 4-10. mai
4. mail ühinesime üleeuroopalise melanoomi teavituskampaaniaga Melanoma Monday. Kampaania
eesmärk oli informeerida avalikkust melanoomi ja nahavähi riskiteguritest.
Samuti teavitasime avalikkust liigse päikesevõtu ja solaariumi külastamise ohtudest. Andsime välja
pressiteate ja kajastasime teemat meedias. 10. juunil esines temaatilise intervjuuga Terevisioonis dr
Marina Teras.

Ülemaailmne tubakavaba päev - 31. mai
Eesti Vähiliit tähistab rahvusvahelist tubakavaba päeva igal aasta 31. mail. Sel päeval osutatakse
ülemaailmset tähelepanu tubakatarvitamise laiale levikule ja sellest tulenevatele terviseriskidele,
mille tagajärjel sureb aastas ligi 6 miljonit inimest.
Tubakas tapab ligi pooled tema tarbijatest – kuni 50% praegustest tubakatarvitajatest sureb lõpuks
tubakatarvitamisega seotud haigustesse.
Eesti Vähiliit rõhutab, et inimeste tubakatarbimisel on tugev seos kopsuvähi riskiga. Kopsuvähk
on kõikjal maailmas jätkuvalt number 1 vähist tingitud surma põhjustaja. Iga päev sureb kopsuvähki
3000 inimest s.t 2 surma minutis. Tubakavabal päeval avaldasime pressiteate erinevatele
meediakanalitele sõnumiga, et suitsetamine on esimene ja ohtlik kopsuvähi riskitegur.
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Maardu Sügisjooks - 26. september
Teavituse eesmärgil osales Eesti Vähiliit Maardu Sügisjooksul koostöös Spordiselts Kalev ja Active
Program´iga.
Ürituse eesmärk oli juhtida inimeste tähelepanu oma elustiilile ning tõsta teadlikkust terviseliikumisest.

Rahvusvaheline vähinädal - 12 – 18. oktoober
12. oktoobril algas Eesti Vähiliidu traditsiooniline vähinädal, mis käsitles süvendatult pea- ja
kaelapiirkonna pahaloomulisi kasvajaid, räägiti ka vähihaigestumusest, -suremusest ja
vähihaigete elulemusest tervikuna ning uutest arengutest vähi sõeluuringute valdkonnas.
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate gruppi kuuluvad huule, suukoopa, ninaõõne, nina- kõrvalkoobaste,
ninaneelu, suuneelu, alaneelu, kõri ja süljenäärmete kasvajad.
Vähinädala eesmärk oli teadvustada Eesti inimestele, millised vähkkasvajad pea-ja kaelapiirkonnas
esinevad, mida inimene ise saab nende vältimiseks teha ning millisel juhul tuleks oma perearsti
poole pöörduda või oma lähedasi sinna suunata.
Ettekannetega saab tutvuda meie kodulehel http://cancer.ee/info-vahist/ettekanded/

PATSIENTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED
Patsientide konverents
15. mail 2015 viisime läbi II vähipatsientidele ja nende lähedastele mõeldud konverentsi, mille avas
vähiliidu patroon Siiri Oviir. Konverentsil osales ca 200 patsienti ja lähedast.
Ettekannetega saab tutvuda siit http://cancer.ee/ettekanded/

Tervise – ja koolituslaager patsientidele
14. - 16. augustil Pärnus WASA Taastusravikeskuses
Patsientide tervise- ja koolituslaager tähistas sel aastal oma 10 juubelit Pärnus taastusravikeskuses
WASA. Koolituslaagris osales 150 patsienti üle Eesti. Kolmel päeval said patsiendid osa erinevatest
loengutest ja teraapiatest. Lisaks uutele teadmistele on terviselaager väga oluline sellepärast, et
pakub võimalust saatusekaaslastega suhelda, kogemusi vahetada ja luua tihedamaid suhteid
vähipatsientide maakondlike ühenduste vahel, mida patsiendid on nimetanud äärmiselt oluliseks.
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Jätkutegevus 2014/2015 koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga läbiviidud
projektile „Läbi Vähiliidu väärtuslike nõustamisteenuste parem elukvaliteet
vähipatsientidele“
Projekti elluviimise eesmärgiks oli läbi nõustamis- ja tugiteenuste pakkumise käivitamise
suurendada oma sihtgrupile Eesti Vähiliidu poolt pakutavat lisandväärtust, hoides, taastades ja
parendades vähipatsientide ja nende tugivõrgustiku elukvaliteeti.
Projekti jätkuks pakkusime 2015 aastal nõustamisteenuseid vähipatsientidele, nende lähedastele
ning tugivõrgustikule 4 maakonnas: Saaremaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Lõuna-Eestis.
Osaleda sai onkoloogia-, psühholoogia-, toitumisteraapia-, lümfiteraapia- ja loovteraapialastel
nõustamistel ning eneseabi koolitustel. Kokku viisime läbi 8 nõustamist, millest sai osa ligikaudu
200 inimest.

Rohkem teadmisi vähipuudest, üheskoos vähipuude vastu
Projekti eesmärk oli aidata saavutada patsientidel psüühiline ja moraalne tasakaal pärast haigusest
teadasaamist, operatsiooni ja taastumise perioodil aidata luua tihedamaid suhteid maakondlike
vähiühingute vahel, otsida lahendusi vähihaigusega seotud probleemidele,
toetada psühholoogiliselt vähipatsientide lähedasi, pereliikmeid, töökaaslaseid jne.,
lõhkuda väljakujunenud suhtumist, et vähk on surmahaigus ja luua patsientidele hoiak, et
tänapäeva meditsiinis on võimalik patsienti aidata ja tervistavalt ravida.
Projekti raames viisime läbi vähipatsientide tervise- ja koolituslaagri.
Projekti rahastas hasartmängumaksu laekumisest SA Eesti Puuetega Inimeste Fond.

Eneseabi ja toimetuleku koolitused vähipatsientidele
Projekti raames viisime läbi vaimse tervise koolitused patsientide ühingutes vähipatsientidele ja
nende tugiisikutele Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduses, ühingus ESTILCO, Pärnumaa
Vähiühingus, Viljandimaa Vähihaigete Tugirühmas, Järvamaa Vähihaigete Ühingus. Projekti rahastas
Tervise Arengu Instituut.

Nõuandetelefoni, kodulehe ja foorumi projekt
Vastavalt vähistrateegiale oli projekt suunatud info andmisele vähipatsientidele ning nende lähedastele,
samuti omavahelise suhtluse soodustamiseks. Projekt aitab töös hoida nõuandetelefoni 800 2233, kodulehte
ja foorumit. Kodulehelt on võimalik esitada küsimusi vähiliidu meditsiininõunikule ja pääseb ka otse
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foorumisse, mis on väga oluline suhtluskoht meie sihtrühmale. Projekti rahastas Tervise Arengu
Instituut.

Loodi Eesnäärmevähi Liit
2015 kevadel korraldatud patsientide II konverentsil sõlmisime kokkuleppe eesnäärmevähi ühingu
loomiseks. 09.12.2015 taotlusega vähiliidu nõukogule palus MTÜ Eesnäärmevähi Liit ennast vastu
võtta Eesti Vähiliidu liikmeks, eesmärgiga teha tihedat koostööd, mis on eelkõige meestele
suunatud teavitus- ja ennetustegevus. Liidu asutamiskoosolek toimus 16.09.2015.

1. detsembri

seisuga oli liidul liikmeid 19. Liidu juhatuse esimees on Kalev Lehtla.

Rinnvähipatsientide vastuvõtud
Jätkuvalt konsulteerib igal neljapäeval rinnavähipatsiente ja vahendab rinnaproteese mammoloog
dr Astrid Järvet. Eesti Vähiliidus on saadaval Saksa firma Thämerti toodetud Silima rinnaproteesid,
mida doteerib riik patsiendile isikliku abivahendi kaardi alusel 70% ulatuses.
Silima rinnaprotees on väga sarnane naturaalsele rinnale nii kaalus kui liigutustes ning tagab
varasema

mugavustunde

ka

sporti

tehes.

Samuti

on

saadaval

spetsiaalsed

kvaliteetsed rinnahoidjad ja ujumistrikood.

ARSTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED
Sügiskonverents
21.11.2014 viisime läbi rahvusvahelise sügiskonverentsi ”Rinna- ja emakakaelavähi diagnostika ja
ravi kaasaegsed võimalused”

Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses. Konverents algas

pressikonverentsiga, kus meediaesindajad näitasid aktiivselt üles huvi teema vastu.
Konverentsi eesmärkideks oli harida meie perearste ja informeerida üldsust. Kuna rinnavähi
sõeluuringut on oponentide poolt palju rünnatud, siis otsustasime konverentsil seda teemat
käsitleda ning rääkida ka tomosünteesi praktikasse jõudmisest, mis tänu 3D pildile annab just
tihedast rinnast parema ülevaate. Sellest teemast rääkisid konverentsi esimeses pooles Saksamaalt
Kiilist prof Fritz Schäffer ja dr Maret Talk tutvustas 3D mammograafia kasutamiskogemust PERH-s.
Konverentsi teises pooles esines üks maailma juhtivaid rinnavähi spetsialiste prof. Jonas Bergh
Rootsist. Lisaks rinnavähi diagnostika ja ravi kaasaegsete võimaluste tutvustamisele andis professor
ülevaate ka rahvusvahelistest rinnavähi ravi kokkulepetest.
Ettekanded http://cancer.ee/ettekanded/
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EESTKOSTETEGEVUS
Onkoloogia Foorum
Eesti Vähiliidu ja ravimifirma Roche Eesti eestvedamisel toimus Pärnus 20.- 21. novembril 2015
Onkoloogia Foorum, seoses vähistrateegia lõppemisega.
Foorumil osalesid Sotsiaalministeeriumist nõunik Ivi Normet, Haigekassa ja haiglate esindajad,
Tervise Arengu Instituudist dr Maris Jesse, Riigikogust pr Monika Haukanõmm.
Onkoloogia foorumil oli oluline tõstatada vähistrateegia küsimus kuna 2007-2015 kestnud
strateegia lõppes ja edaspidi on vähiteema viidud teiste teemadega kokku Rahvastiku tervise
arengukavasse (2009-2020) vaid kahe teemaga so. vähiregister ja sõeluuringud. Foorumi
paneeldiskussioonist jäi kõlama kõigi esinenud arstide arvamus, et kindlasti on jätkuvat
vähistrateegiat vaja. Seetõttu langetati vähiliidu nõukogu poolt otsus tellida 2016 aastal
Poliitikauuringute Keskuselt Praxis vähiravi sotsiaalmajanduslik analüüs ja 2007-2015 kehtinud
vähistrateegia tulemuste hindamine.

HEATEGEVUSELE SUUNATUD PROJEKTID
Heategevuslik rattasõit Käsmu - 7. august
Taani saatkonna algatatud heategevuslik rattasõit viis augustis Käsmus toimunud Viru Folgile ja
kogus raha vähihaigete laste toetuseks Eesti Vähiliidu Jacobi fondi.

Roosa Jalgpall 1. september
1. septembril kell 19:00 toimus Tartus Tamme staadionil kolmandat
korda järjest “Roosa Jalgpall”. Tegemist oli heategevusüritusega,
mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust rinnavähist ja selle varasest
avastamisest. Kogu teenitud ja annetatud tulu lähks Eesti
Vähiliidule. 2015 aasta üritus kulmineerus Eesti naiste Expert liiga
jalgpallimatšiga Tartu JK Tammeka ja valitseva Eesti meistri Pärnu
JK vahel. Erakorraliselt mängis Tammeka naiskond roosades
särkides, mis sümboliseerib ülemaailmset rinnavähikampaania
värvi.
Kohal oli mammograafiabuss ja Eesti Arstiüliõpilaste Selts, kelle
abiga sai tutvuda rinnavähiuuringutega ja kuulata ekspertide nõuandeid.
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Heategevuskontsert „Helisevad pärlid“
22. oktoober
22. oktoobril toimus järjekorras 11. vähiliidu
heategevuskontsert.
2015 aastal tegime koostööd Pille Lille Muusikute Fondiga.
Kontserdil saime kuulda kaunist klassikalist muusikat Eesti
tippsolistidelt.
Kontserdi avas vähiliidu patroon pr Siiri Oviir ja õhtut juhis
Maria Listra.
Kogu piletitulu läks mobiilse diagnostika kabineti fondi.

Koostöö Armastan aidata annetuskeskkonnaga
Annetuskeskkond

„Armastan

aidata“

ühendab

erinevaid

heategevuslikke organisatsioone, kes aitavad edendada Eesti elu
erinevates valdkondades. Eesti Vähiliit on olnud oma projektidega
keskkonnas juba 7. aastat.
2015. aastal oli Eesti Vähiliit keskkonnas jätkuvalt projektiga "Toeta
vähipatsientide nõustamiskeskuse loomist!" Projekti ja elluviidud
tegevustega saab lähemalt tutvuda siit: https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-jatoimetulek/vahiliit-toeta-vahipatsientide-noustamiskeskuse-loomist
Täname väga annetuskeskkonda ja kõiki annetajaid, kes on pidanud oluliseks meie projekti
toetada!
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Jõulutunnel
2015 aastal võitis ETV Jõlutunnelile laekunud
projektidest
vähiliidu

edasipääsu

projekt

naha-

aastalõpu
ja

saatesse

eesnäärmevähi

varajasele avastamisele.
Melanoomi tagajärjel sureb aastas ligi 60%
patsientidest,

mis

on

Euroopas

kõrgeim.

Eesnäärmevähki diagnoositakse Eestis igal aastal
ligi 1000 juhtu ning see arv kasvab.
Tänu Jõulutunneli kaudu laekunud telefoniannatustele 291 379,00 eurot on vähiliidul võimalus osta
kaks diagnostika kabinetti. Üks nahavähi varajaseks diagnostikaks ja teine eesnäärmehaiguste
diagnostikaks.
Koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga planeerime kabinetid töösse panna alates 2016 sügisest.
Täname kõiki heategijaid!

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Eesti Vähiliit kuulub 1993. aastast rahvusvahelisse vähivastasesse liitu UICC (Union for International
Cancer Control).
2006. aastast Euroopa emakakaelavähi liitu (European Cervical Cancer Association) ning Euroopa
vähipatsientide koalitsiooni (European Cancer Patient Coalition).
Vähiliit teeb tihedat koostööd ka Euroopa rinnavähikoalitsiooni – Europa Donnaga, mille Eesti
foorum kuulub alates 1999. aastast vähiliidu koosseisu. Alates 2015. aastast asus Eestit esindama
vähiliidu juhataja Maie Egipt.
Alates 2003. aastast teeb vähiliit koostööd Ameerika rinnavähikoalitsiooniga, liidul on head
sidemed Soome, Rootsi, USA jt maade vähiliitudega.

TOETAV KOOSTÖÖ EESTIS
Eesti Vähiliit tänab oma häid koostööpartnereid: Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise
Arengu Instituut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliinik, Tartu Ülikooli
Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik, Ida-Tallinna Keskhaigla, Androloogiakeskus, Tallinna
Sotsiaal- ja tervishoiuamet, Eesti Puuetega Inimeste Koda, EMSL, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali,
Swedbank, armastan aidata annetuskeskkond, Avon Eesti OÜ, meediapartnereid ning mitmeid teisi
12

erafirmasid ja üksikisikuid, kes on meie tegevust toetanud.

Väga tänulikud oleme meie

pikaajalistele suurtoetajatele Roche Eesti OÜ, Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal ja teistele
ravimfirmadele, kes on vähi ennetustegevust toetanud.
Täname arste ja meditsiiniõdesid, kes on meid teavitustegevuses palju aidanud, andnud nõu,
esinenud meie konverentsidel ja meedias.

Maie Egipt
MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees
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2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

527 404

517 080

2

25 221

2 540

2 582

4 627

555 207

524 247

Materiaalne põhivara

113 319

167 711

Kokku põhivara

113 319

167 711

668 526

691 958

31 933

27 285

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

549 165

577 248

Kokku lühiajalised kohustused

581 098

604 533

581 098

604 533

87 425

87 403

3

22

87 428

87 425

668 526

691 958

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad

4

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

94 681

59 239

Muud tulud

144 379

143 338

Kokku tulud

239 060

202 577

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-100 006

-80 631

Tööjõukulud

-127 743

-113 143

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-5 485

-5 485

Muud kulud

-5 823

-3 296

-239 057

-202 555

Põhitegevuse tulem

3

22

Aruandeaasta tulem

3

22

Lisa nr

Tulud
Annetused ja toetused

Kulud

Kokku kulud

8

17

Eesti Vähiliit

2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

3

22

Põhivara kulum ja väärtuse langus

54 392

54 392

Kokku korrigeerimised

54 392

54 392

-22 681

6 379

Varude muutus

2 045

-53

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

4 648

-3 958

38 407

56 782

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-28 083

47 352

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-28 083

47 352

10 324

104 134

517 080

412 946

10 324

104 134

527 404

517 080

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

87 403

87 403

22

22

87 425

87 425

3

3

87 428

87 428
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Vähiliit
01.01. - 31.12.2015.a.
valuuta: EUR
täpsusaste: eurodes
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS
standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
MTÜ Eesti Vähiliit kasutab tulemiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva
raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.
Raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel (RTJ 2,p.24-25)tulemiaruanne. Tulemiaruande
koostamisel peetakse kinni RTJ 14 antud skeemist.On arvestatud RTJ 12 nõuetega.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangas ja kassas olevat sularaha.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir

30000

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine
leiab aset.
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.
Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulud liigendatakse vastavalt kehtivale kontoplaanile ja kajastatakse õiges perioodis
õiglase hinnaga vastavalt EV seadustele ja heale raamatupidamise tavale.

Seotud osapooled
SA Vähihaigete Toetusravi reg.nr. 90008229
SA Vähi Sõeluuringud reg.nr. 90006578
Maie Egipt
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2015

31.12.2014

527 404

517 080

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks
Erisoodustuse tulumaks
Sotsiaalmaks

Ettemaks

Maksuvõlg

3 719

3 270

354

186

7 576

56

6 205

Kohustuslik kogumispension

276

296

Töötuskindlustusmaksed

332

305

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

12 257

56

10 262

Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Muud masinad
ja seadmed

Masinad ja
seadmed

31.12.2013
Soetusmaksumus

488 892

488 892

488 892

-266 789

-266 789

-266 789

Jääkmaksumus

222 103

222 103

222 103

Amortisatsioonikulu

-54 392

-54 392

-54 392

488 892

488 892

488 892

-321 181

-321 181

-321 181

Jääkmaksumus

167 711

167 711

167 711

Amortisatsioonikulu

-54 392

-54 392

-54 392

488 892

488 892

488 892

-375 573

-375 573

-375 573

113 319

113 319

113 319

Akumuleeritud kulum

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

0

0

5 370

5 370

Maksuvõlad

12 257

12 257

Muud võlad

14 306

14 306

14 306

14 306

31 933

31 933

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

721

721

Võlad töövõtjatele

16 302

16 302

Maksuvõlad

10 262

10 262

Kokku võlad ja ettemaksed

27 285

27 285

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Võlad tarnijatele

0

721

Kokku võlad tarnijatele

0

721

31.12.2015

31.12.2014

Võlad töövõtjatele

5 370

16 302

Kokku võlad töövõtjatele

5 370

16 302

2015

2014

95 435

84 489

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

32 308

28 653

127 743

113 142

7

7
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

17

16

2015

2014

31 741

30 052

464

768

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2015

Müügid

Asutajad ja liikmed

2014

1 300

Müügid

Asutajad ja liikmed

1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
autokompensatsioon
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