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Noore vähiarsti 50 000 kroonise koolitustoetuse pälvis Kadri Putnik
Vähiliit koostöös juhtiva vähiravi pakkuja Roche Eestiga toetab taas kord noort arst-residenti 50 000 kroonise
koolitustoetusega. Sel aastal osutus valituks dr Kadri Putnik, kes osaleb tänu toetusele Texase Ülikooli mainekas
M. D. Andersoni Vähikeskuses erialasel koolitusel. Stipendium antakse üle neljapäeval, 8. oktoobril toimuval
Vähiliidu heategevuskontserdil.
„Vähiravi ja -diagnostika on pidevalt arenevad valdkonnad, mille parimaid praktikaid on võimalik omandada Ameerikas.
U.S. News and World Report 2009. aasta aruandes on M.D. Andersoni Vähikliinik parim onkoloogia erialaga tegelev
haigla USA-s, seega tegemist on tõesti parimatest parimaga,“ ütles toetuse pälvinud onkoloogia eriala arst-resident Kadri
Putnik. „Nädal aega vältaval väljaõppel avaneb ühtlasi võimalus vahetada kogemusi kolleegidega mujalt maailmast ning
väärtuslikke suhteid sõlmida ning mis peamine – tagasi tulles õpitut Eesti patsientide hüvanguks rakendada,“ lisas Kadri.
„Seekordse toetuse pälvinu on pühendunud ning valdkonda panustamisest huvitunud noor spetsialist,“ ütles Vähiliidu
juhatuse esimees Vahur Valvere. „Ühtlasi on rõõm, et taas avaneb noorel inimesel võimalus tuua Eestisse uusimaid
teadmisi vähiravist,“ lisas Valvere.
Võitja selgitamisel osalesid Tallinna ja Tartu vähikIiinikute juhtivad spetsialistid.
Noorele vähiarstile makstava stipendiumi annavad Estonia kontserdisaalis 8. oktoobril toimuval Vähiliidu
heategevuskontserdil üle Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi ja Vähiliidu juhatuse esimees Vahur Valvere.
1941. aastal loodud M. D. Andersoni Vähikeskuse teadustööprogrammi, mis pühendub täielikult erinevate vähipaikmete
alus- ja kliinilistele uuringutele, peetakse üheks kõige tõhusamaks vähiravialaseks jõupingutuseks maailmas. Keskuse
poole on viimase kuuekümne aasta jooksul pöördunud ligi 700 000 patsienti ning 2008. aastal sai vähikeskuses ravi ligi
85 000 vähihaiget.
M.D. Anderson investeeris 2007. aastal teadustöösse üle 445 miljoni dollari.
Vähiliidust
Praeguseks 17 aastat tegutsenud Eesti Vähiliit (www.cancer.ee) on 1992. aastal Eesti Onkoloogide Seltsi järglasena
loodud mittetulunduslik organisatsioon. Vähiliidu ülesandeks on kaasa aidata vähktõvevastase võitluse ideede ja
strateegia väljatöötamisele Eestis. Vähiliidu töö põhisuundadeks on vähktõve tekkimise vältimiseks edendada elanikkonna
teadlikkust, parandada vähihaigete rehabilitatsiooni ja elukvaliteeti ning aidata kaasa vähktõvega seotud sotsiaalsete
probleemide lahendamisele. Läbi oma sihtasutuste osaleb Eesti Vähiliit vähi sõeluuringute ja vähihaigete koduse
toetusravi läbiviimisel.
Roche’ist
Roche, mille peakorter asub Baselis, Šveitsis, on juhtiv teadusuuringutele suunatud tervishoiuettevõte, mis tegutseb nii
ravimite kui ka diagnostikumide vallas. Roche on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis pakub diferentseeritud
ravimeid selliste valdkondade tarbeks nagu onkoloogia, viroloogia, põletikulised haigused, ainevahetus ja
kesknärvisüsteem. Roche on ühtlasi personaliseeritud tervishoiu teerajaja, mille eesmärgiks on ravi kohandamine
erinevate patsiendigruppide vajadustele. 2008. aastal töötas Roche’is rohkem kui 80 000 töötajat üle kogu maailma ning
ettevõtte investeeris ligi 9 miljardit Šveitsi franki teadus- ja arendustegevusse. Lisainfot leiad: www.roche.com.
Roche tegutseb Eestis iseseisva ettevõttena alates 2005. aastast ning peamisteks tegevusvaldkondadeks on kliinilised
uuringud ning Roche’i ravimite registreerimine ja müük Eesti turule. Roche on Eesti juhtiv vähiravimite tarnija. Lisainfot
leiad: www.roche.ee.
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