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2002.a. jätkas Eesti Vähiliit projekti “Vähihaigete kodune toetusravi” jätkuvat 
arendamist ja teenusevõrgu laiendamist. Avati 5 uut KTR kabinetti – Narvas, 
Haapsalus, Paides, Raplas ja Jõgeval, millega saavutati 5.a. tagasi püstitatud eesmärk 
– luua kogu vabariiki kattev vähihaigete KTR tegutsev süsteem. Aasta lõpul toetas 
KTR süsteemi väljaarendamist vabariigi sotsiaalministeerium, eraldades hasartmängu 
maksust laekunud vahenditest 300 000.- krooni. Aasta jooksul osutati KTR teenust 
449 patsiendile ja koduse toetusravi lepingumahuks EHK piirkondlike osakondadega 
kujunes EEK.:1 031 416.-  
Jätkus mahukas töö tervist edendava projektiga “Naised vähi vastu – II etapp”, 
milleks EHK-lt laekus EEK.: 250 000.- Projekti raames toimus mahukas 
kirjastustegevus – kirjastati brozüürid “Mida on vaja teada rinnavähist” ja “Abiks 
rinnavähi patsiendile” vene keeles tiraaziga 3000 eks., brozüür “Mida on vaja teada 
nahakasvajatest” eesti ja vene keeles tiraaziga ā 3000 eks. , voldik “Mida on  vaja 
teada nahamelanoomist” eesti ja vene keeles tiraaziga ā 3000 eks. ning plakat “Väldi 
nahamelanoomi teket” – tiraaziga 1000 eks. 
Projekti vahenditest rahastati esimene TV saade EVL ja ETV koostööprojektist 4-
saatega sarjast “Vähk kivi all”, mis leidis vaatajaskonna väga sooja vastuvõtu ja andis 
märgatava tõuke naiselanikkonna aktiivsusele oma terviseuuringutes osalemisel. 
Projekti käigus toimus ka ulatuslik loengute tsükkel vabariigi linnades ning 
rahvusvahelise vähinädalaga seonduv pressikonverents teemal “Patsiendi 
õigused”Projekti raames jätkus ka  EVL nõuandetelefoni töö plaanitud graafiku 
alusel, helistamisi oli 1709 
Põhjamaade MN-i poolt eraldatud vahenditest laekus EVL-le EEK.: 264 000.-, millest 
kulutati rinnavähi sõeluuringuid teostavate arstide-radioloogide ja med.õdede 
koolituseks EEK.: 154 000.- Koolitus jätkub aastal 2003. 
EVL-i poolt taotletud 2002.a. sponsortegevus oli hea tulemusega ja suunatud 
sponsorite poolt enamuses projektis “Naised vähi vastu” püstitatud eesmärkide 
kiiremale saavutamisele ja paremale tulemusele. Nii laekus kosmeetikafirmalt 
AVON-Eesti AS EEK.: 127 800.- rinnavähi skriiningu toetuseks 7-lt 
farmaatsiafirmalt laekus toetusi EEK.: 76 000.- naistevähki käsitleva telesaatesarja 
toetuseks, Hansapangalt EEK.: 106 000.- kirjastus- ja koolitustegevuseks ning 
vähihaigete laste toetuseks jne. 
Üleplaaniline laekumine oli EEK.: 257 000.- 
2002.a. osteti ka varasematel aastatel laekunud sponsor- ja annetusvahenditest 
laekunud rahast mobiilne mammograafiaseade, milleks kulutati EEK.: 729 000.- ja 
milline on renditud soodsalt OÜ-le Mammograaf 3-ks aastaks, võimaldades saadud 
rahast tasuda liisingumaksed ning teha otstarbekaid kulutusi vähivastase propaganda 
tõhustamiseks. 
Liikmesorganisatsioonide töö on olnud rahuldaval tasemel, samas aga nende 
tööprojektide finantseerimine EVL poolt oli ebarahuldav. 
Liikmesorganisatsioonides viidi läbi arvukaid ühisüritusi, eriti vähihaigetele- 
esmapatsientidele ja nende pereliikmetele. Neid üritusi toetati EPI Fondi poolt 
eraldatud koolitusrahadega EEK.: 90 000.- ulatuses. EPI Fondi poolt on toetatud ka 
EVL halduskulusid EEK.: 54 000.- ulatuses. 
Tekkinud kasum võimaldab efektiivsemalt realiseerida vähiliidu töö põhisuundi 
eelolevatel aastatel. 



Rahvusvahelised kontaktid sõsarorganisatsioonidega olid sisutihedad ja tulemuslikud. 
Võeti osa UICC aastakonverentsist Oslos ning osaleti mitmetel eriala konverentsidel 
Euroopas. Eriti tihedad olid  suhted Soome ja Rootsi vähiliitudega, kelle aktiivsel 
toetusel eraldati EVL-le Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetusstipendium 
rinnavähi sõeluuringu projekti meeskonna täiendkoolituseks EEK.: 350 000.- 
Aasta jooksul toimus 4 Vähiliidu juhatuse koosolekut, kus arutati hetke aktuaalseid 
küsimusi. 
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