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Eesti Vähiliidu 2016 aasta tegevusaruanne 
 

 

Vähki haigestumine maailmas on kahjuks jätkuvalt tõusuteel.  

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 aastas vähki juba üle 8 500 inimese ja vähki sureb 

aastas ca 4 000 inimest. Eestis on ligikaudu 50 000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ENNETUSTEGEVUSED  
 

Rahvusvaheline emakakaelavähi 
ennetamise kampaania  
„Kingi endale kindlustunne“ 
 
Koostöös Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu 

Instituudiga viisime läbi emakakaelavähi 

ennetamise kampaania  

25. – 30. jaanuaril. Kutsusime Eesti naisi osalema 

emakakaleavähi uuringutel ja sihtgrupi naisi 

sõeluuringul, sest emakakaelavähk on aeglaselt arenev haigus ning oma tervist regulaarselt jälgides on 

emakakelavähki haigestumist ennetada!  

Andsime välja pressiteate ning ilmusid mitmed temaatilised artiklid, intervjuud raadiotes ja televisioonis. 

Kahjuks saab Eestis igal aastal 150-160 naist emakakaelavähi diagnoosi. Emakakaelavähki haigestuvad 

peamiselt 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 2016 aastal emakakaelavähi varase 

avastamise uuringule  50 411 30-55 aastast naist. 

 

Ülemaailmne vähi päev - 4. veebruar  

  
4. veebruaril ühinesime kampaania “Ülemaailmne vähi päev”. 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. 

2016 aastal oli ülemaailmse vähi päeva tunnuslauseks “Meie saame” 

Kampaania keskendus üleskutsetele, kuidas meist igaüks saab inspireerida muutusi ja ise tegutseda, et 

seljatada vähiepiteemia kogu maailmas. Üleskutsetega saab tutvuda http://cancer.ee/wp-

content/uploads/2016/02/WCD2016_Factsheets_AllMessages__Estonian.pdf 
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C-hepatiidist teavitav kampaania  

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 2016 Rinnavähi mammograafilisele sõeluuringule 51 600 ravikindlustatud 50-63 aastast naist, 

kellele ei olnud eelneval aastal mammograafilist uuringut tehtud. Kutsed saadeti 1953, 1956, 1958, 1960, 

1962, 1964 ja 1966  aastal sündinud ravikindlustatud naistele.  

Kampaania käigus andsime koostöös Haigekassaga välja pressiteate, näitasime ennetusklippi televisioonis ja 

rääkisime rinnavähist erinevate meediakanalite vahendusel.  

Lisaks viibis meie mammograafiabuss 22. mail taas SEB Maijooksul. Pakkusime sõeluuringu sihtgrupi naistele 

võimalust bussi külastusel kohe ka uuring läbida.  
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15. oktoobril toimus juba üheksandat 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 - 9. mai  

9. 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.  

 

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. 

 

 

 

 

 



 7 

Naha-ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid 

28. juunil andis Eesti Vähiliit üle koostöös 

"Jõulutunneliga" soetatud naha-ja 

eesnäärmevähi diagnoosikabinetid Tartu 

Ülikooli Kliinikumile.  

Kabinettide avamine sai võimalikuks tänu 

annetustele, mis koguti ETV heategevussaatega 

"Jõultunnel". ETV heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli 2015. aastal pühendatud naha- ja eesnäärmevähi 

varajase diagnoosimise kabineti avamisele ning saade kogus tänu telefoniannetajatele, firmadele ja FoRevo 

Fondile kokku üllatava 312 628 eurot. Kabinettide funktsionaalsus võimaldab nendes teha nii naha kui ka 

eesnäärme kontrolli, et avastada muutused võimalikult vara. Kabinettides on kaasaegne sisustus ning 

uuringuteks vajalik kõrgekvaliteetne aparatuur. Ultraheliaparaat eesnäärme uuringuteks ja digitaalne 

dermatoskoop ning spetsiaalsed luubid nahauuringuteks. Kabinetid on varustatud kaldteedega, et 

võimaldada ligipääs liikumispuuetega inimestele. Mobiilsetes diagnoosikabinettides võtavad patsiente vastu 

Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid ning väljasõidud algasid augustis. 

 

Rahvusvaheline vähinädal – 10. oktoober 

Eesti Vähiliit ja Eesti Haigekassa koostöös korraldasid 10. oktoobril traditsioonilise vähinädala 

pressikonverentsi teemal seedeelundite kasvajad, mille fookuses oli soolevähk. Vähihaigestumus Eestis 2013 

diagnoositi Eestis 8154 vähi esmasjuhtu, mis on üle 30% rohkem kui aastal 2000 (6032 juhtu). Vähi 

esmasjuhtude arvu suurenemisega on kaasnenud vanusjaotuse muutus: aastal 2013 diagnoositi juba ligi 20% 

juhtudest 80-aastastel ja vanematel ning ligi 50% juhtudest vanuses 70 aastat ja enam. Juhtivad vähipaikmed 

olid 2013 meestel eesnääre (26% juhtudest), kops (15%) ning käär- ja pärasool (11%); naistel rind ja nahk 

(mittemelanoom) (mõlemad 18%) ning käär- ja pärasool (12%). Ligi kolmandik avastatud vähijuhtudest on 

avastamise hetkel levinud soole algkoldest teistesse elunditesse (maks, lümfisõlmed, kopsud) ehk on 

teisisõnu kaugmetastaaside staadiumis. See muudab ravivalikud keerukamaks nii patsiendile kui ka arstile, 

mistõttu on vähi varane avastamine oluline. Samas on varajase avastamise korral tegu ühe paremini ravitava 

kasvajaga. 2016 aastal alustati jämesoolevähi sõeluuringuga ka Eestis Uuringu sihtrühmaks on 60. aastased 

ravikindlustatud mehed ja naised. 

Pressikonverentsi ettekannetega saab tutvuda meie kodulehel http://cancer.ee/info-

vahist/ettekanded/ 
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PATSIENTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED  
 

Tervise – ja koolituslaager patsientidele  
12. - 14. augustil Nelijärve Puhkekeskuses 

 

12. – 14. augustil korraldasime patsientide tervise –ja koolituslaagri Nelijärvel. Laagris osales 150 patsienti. 

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. 

Laagris viisime läbi ka ühingute juhtide ümarlaua, et ühiselt arutada edasisi koostöövõimalusi vähiennetuse 

ja patsientide toetuse vallas.  

Vähipatsientide tervise- ja koolituslaagrit rahastas hasartmängumaksu laekumisest SA Eesti Puuetega 

Inimeste Fond. 

Jätkutegevus 2015/2016 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 2016 aastal nõustamisteenuseid vähipatsientidele, nende lähedastele ning 

tugivõrgustikule 30 loengut/grupinõustamist.  Terviseloengutel toitumisest, onkoloogilistest  haigustest, 

keemiaravist, ravimite kõrvaltoimed, lümfiteraapiast, TRE kui eneseabimeetod, psühhsotsiaalsed teemad 

toimetulekuks haigusega, stressiga jne loovteraapia, loodusravi ja ravimtaimed,  hiina meditsiin,  hoolduse 

korraldamine haigele, uudsed ravimid,  meelerahu olulisus patsiendi tervenemisel, patsientide ühingu 

juhtide juhtimisoskuste arendmine, tiibeti meditsiini tarkused, patsientide vaimne tervis jne.  osales 700 

patsienti erinevatest ühingutest üle Eesti.  

Eraldi nõustasime ka vähipatsientide ühingute juhte, et motiveerida ja toetada neid nende igapäevases 

vabatahtlikus töös. Kaks kootsingu päeva juhtidele viis läbi koolitaja Riina Varts ning meelerahu päeva 

psühholoog Helena Väljaste.  

 

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.  
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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 

foorumisse, mis on väga oluline suhtluskoht meie sihtrühmale. Projekti rahastas Tervise Arengu Instituut. 

 
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  

MTÜ Tervikliku Tervishoiu konverents – 14. juuni 

MTÜ Tervikliku Tervishoiu esimene konverents keskendus integratiivsele vähiravile. MTÜ Terviklik Tervishoid 

koostöös Eesti Vähiliiduga organiseeris 14. juunil Tallinnas konverentsi arstidele ja terapeutidele, kes 

puutuvad kokku onkoloogilise patsiendi ravi, toetamise ja taastumisega. Esimesel Tervikliku Tervishoiu 

konverentsil käsitleti tõenduspõhiseid tava- ja täiendmeditsiini võimalusi vähiravis. Teiste seas tutvustas 

Lähis-Ida suurima haigla integratiivse onkoloogia uuringute üksuse juhataja dr. Yair Maimon (PhD, OMD) 

kliiniliste uuringute tulemusi Hiina meditsiinis.  

Tervikliku Tervishoiu konverentsi eesmärk on soodustada traditsioonilise ja täiendmeditsiini arstide 

koostööd patsiendi tervenemise huvides.   

 

EESTKOSTETEGEVUS 

 
Riiklik vähistrateegia lõppes aastal 2015.  

Seoses sellega tellis Eesti Vähiliit Poliitikauuringute 

Keskuselt Praxis vähiravi sotsiaalmajandusliku 

analüüsi, kus Praxis toob muuhulgas ühe olulise 

soovitusena välja, et  riiklikul tasandil peavad olema 

vähiennetuses ja ravis kokkulepitud strateegilised 
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eesmärgid ning tegevussuunad, mida saab indikaatorite abil mõõta ja mille põhjal kokkuvõtteid  teha ning 

vastavalt tulemustele tegevusi korrigeerida. Seetõttu tuleb tagada vähi riiklik strateegia/programm.  

Ennetatavate pahaloomuliste kasvajate seas on täheldatud positiivseid muutusi üksnes meeste kopsuvähi 

puhul. Vähitõrje kõigi aspektide tõhustamiseks vajab Eesti hoolikalt kavandatud jätkustrateegiat.   

Eesti Vähiliit seisab kindlalt selle eest, et Rahva tervise arengukavasse saaks sisse eraldi peatükk riigi 

nägemusest vähi ja ka teiste krooniliste haiguste süsteemsest ja terviklikust ennetustegevusest ja patsientide 

toetamisest. Läbi efektiivse ennetustegevuse on võimalik vähisurmade arvu vähendada.  

 

HEATEGEVUSELE SUUNATUD PROJEKTID 
 
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-ja-toimetulek/vahiliit-toeta-vahipatsientide-

noustamiskeskuse-loomist  

Täname väga annetuskeskkonda ja kõiki annetajaid, kes on pidanud oluliseks meie projekti toetada! 

 

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 
 
Eesti Vähiliit kuulub 1993. aastast rahvusvahelisse vähivastasesse liitu Union for International Cancer 

Control (UICC). 

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.  

2006. aastast Euroopa emakakaelavähi liitu (European Cervical Cancer Association) ning Euroopa 

vähipatsientide koalitsiooni (European Cancer Patient Coalition).  

Pikaajaline koostöö organisatsioonidega International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) ja 

Internationa Cancer Information Service European Group (ICISG). 
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2016. aastast kuulume Euroopa kolorektaalvähi mittetulunduslikku organisatsiooni EuropaColon, et 

üheskoos teha veelgi tõhusamalt teavitustööd soolevähist.  

 

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,  meediapartnereid ning mitmeid erafirmasid Lindex, Saku Läte AS, Haljas OÜ  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 


