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Emakakaelavähi ennetamise projekt 2009
Üheskoos emakakaelavähi vastu - emakakaelavähk on ennetatav
19.-24.jaanuaril 2009. a toimub arvult kolmas rahvusvaheline emakakaelavähi vastu võitlemise
nädal. Eesti Vähiliit koostöös SA Vähi Sõeluuringud organiseerivad samal ajal järjekordse
emakakaelavähi ennetamise nädala ka Eestis, et juhtida eelkõige naiste, aga ka avalikkuse ja
meditsiinitöötajate tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varajase avastamise võimalustele.
150-160 naist saab igal aastal emakakaelavähi diagnoosi. Emakakaelavähk on üks
vähkipaikmetest, mida on võimalik ennetada. Nii Eestis kui ka kogu maailmas on emakakaelavähi
ennetamine väga oluliseks prioriteediks. Vähieelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat,
õigeaegselt avastatuna on see kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähi tekitajaks on
inimese papilloomiviirus (HPV). Praegustel tütarlastel - tulevastel emadel on olemas tõhusaim
võimalus emakakaelavähki ennetada vaktsineerimise teel. Parima tulemuse selle haiguse vastu
annabki vakstineerimine ja sõeluuring üheskoos.
Vähieelsete seisundite väljaselgitamiseks viiakse läbi emakakaelavähi sõeluuringuid (Pap-teste)
paljudes riikides. Eestis kutsutakse igal aastal kirjaliku kutsega uuringule haigekassas
kindlustatud naised vanuses 30 - 55 aastat.
2009. aastal kutsutakse uuringule vastavalt aastatel 1954, 1959, 1964, 1969, 1974 ja 1979
sündinud ravikindlustatud naised. Sel aastal on kirjaliku kutse saajate nimekirjas üle 35 000.
Emakakaelavähi sõeluuring on osa Eesti riiklikust vähistrateegiast, mida rahastatakse nii riigi
kui Eesti Haigekassa eelarvest. Kogu selle aasta jooksul kutsutakse eeltoodud sünniaastate
naised kirjaliku kutsega uuringule elukohajärgsesse naistenõuandlasse.
Emakakaelavähi ennetamine jaotatakse kolmeks: HPV/emakakaelavähi vastane vaktsineerimine,
regulaarne naistekontroll ja emakakaela sõeluuringud, emakakaela vähieelsete seisundite ravi.
Emakakaelvähi vastane vaktsiin on lisatud riiklikusse vaktsineerimiskalendrisse või
soodusnimekirja paljudes riikides. Hetkel veel ei kuulu vaktsineerimine Eesti riiklikusse
vaktsineerimiskavasse ning seetõttu peavad vaktsineerida soovijad need kulud ise kandma.
Emakakaelavähi ennetamise nädalal kuulutatakse välja fotokonkurss teemal "Terve Eesti naine"
Ootame fotosid A4 formaadis, värvilisi, mis kujutavad eesti naisi erinevates eluvaldkondades,
propageerides elutervet olemist ja tervislikke eluviise. Fotosid palume saata või tuua Eesti
Vähiliitu, aadressil Viru 5-5, 10140, Tallinn 20 . veebruarini. Laekunud töödest tuleb
ülevaatenäitus märtsis Tallinna Ülikooli Akadeemislise Raamatukogu fuajees Rävala pst. 10. Ž ürii
poolt väljavalitud parimatest fotodest koostame 2010. aasta Vähiliidu heategevusliku kalendri,
mida jagatakse Vähinädala raames oktoobris.
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