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Rahvusvaheline konverents „Varakult avastatud vähk on ravitav“ 2010
Eesti Vähiliit organiseerib 30.aprillil 2010.a rahvusvahelise konverentsi „Varakult avastatud
vähk on ravitav“, mis on suunatud rinna-ja emakakaelavähi sõeluuringutele. Konverentsil
jagavad oma teadmisi ja kogemusi sõeluuringute läbiviimisest Soome ja Norra lektorid: prof Matti
Hakama Soome Vähiregistrist, prof Peter B.Dean Turu Ülikooli Kliinikumist ja dr Mari Nygard
Norra Vähiregistrist. Koos Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa,Tervise Arengu Instituudi
spetsialistide ja Eesti arstide-ekspertidega arutatakse, kuidas parandada ja tõhustada
sõeluuringute läbiviimist. Konverents on suunatud perearstidele ja günekoloogidele kuna
uuringud on näidanud, et just nendelt spetsialistidelt soovivad naised saada informatsiooni
sõeluuringute kohta.
Vähktõbi on Euroopa Liidus ja ka Eestis üks peamisi terviseprobleeme tekitavaid haigusi, millega
kaasnevad ühiskonnas märkimisväärsed kulud, seetõttu on äärmiselt oluline investeerida
Euroopa tervise tulevikku ning rakendada pikaajalise mõjuga ja jätkusuutlikke meetmeid.WHO
andmetel oli Euroopas ainuüksi 2005. aastal hinnanguliselt üle 17 miljoni vähktõve tõttu kaotatud
eluaasta. Euroopa Ühenduste komisjoni 2009 aasta teatises on sõnastatud
tegevuseesmärgid, milleks on vähendada vähktõve põhjustatud haiguskoormust,
hõlmates 2013. aastaks rinna-, emakakaela- ja soolevähi sõeluuringutega 100%
elanikkonnast. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid liikmesriigid edendama üldsusele ja
tervishoiuteenuste osutajatele suunatud ulatuslikke teavituskampaaniaid vähktõve
sõeluuringute kohta.(1)
See kinnitab ka Eesti Vähiliidu seisukohta, et rinna- ja emakakaelavähi teavituskampaaniaid tuleb
jätkata.
Rahvusvaheline konverents on avalöögiks igal aastal maikuus toimuvale rinnavähikampaaniale
„Ära jää hiljaks!“, mille eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud
rinnavähk on ravitav ja kutsuda naisi osalema sõeluuringus.
Rinnavähk on kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. Igal aastal diagnoositakse
Vähiregistri andmetel Eestis ligi 600 uut rinnavähijuhtu ja viimastel aastatel on uute juhtude arv
tõusnud umbes 10 %
2009.a. lõpus avaldatud rahvusvaheline rinnavähi raport, mis hõlmas 18 riigi andmeid tõi välja, et
eelkõige tänu vähi varajasele avastamisele ja edusammudele ravis on parimate tulemustega
riikides 10 aasta elulemusmäär praegu 80%, mis 50 aastat tagasi oli napilt üle 50% (2)
SA Vähi Sõeluuringute, Eesti Haigekassa ning Tervise Arengu Instituudi koostööna kutsutakse
Eestimaa naisi rinnavähi uuringutele. Nimelise kutse saavad naised vanuses 50-62 aastat.
Kutseid saadetakse järk-järgult sünniaastate kaupa, kuna kõiki naisi ei ole võimalik korraga
uurida. 2010. aastal kutsub haigekassa uuringutele 1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 1960
aastal sündinud ravikindlustusega naised.
Maailmas on tõestatud, et hästi organiseeritud sõeluuringutega on võimalik suremust rinnavähki
vähendada kuni 30%. Samuti on tänapäeval märkimisväärselt paranenud ravivõimalused.
Kogu Euroopas on igal aastal 60 000 uut emakakaelavähi juhtu ja 30 000 emakakaelavähist
tingitud surma, mis muudab emakakaelavähi sageduselt seitsmendaks vähiliigiks Euroopa naiste
hulgas. Emakakaelavähi esinemissagedus Eestis ei vähene, viimastel aastatel on
haigestumuskordaja alla 50-aastaste naiste hulgas tõusnud ligikaudu 10%. Igal aastal saab
Eestis 150-160 naist emakakaelavähi diagnoosi. Emakakaelavähk on ennetatav. Vähieelne

seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, õigeaegselt avastatuna on see kergesti diagnoositav ja
ravitav.
Vähieelsete seisundite leidmiseks viiakse läbi emakakaelavähi sõeluuringuid (Pap-teste) paljudes
riikides. Eestis kutsutakse igal aastal kirjaliku kutsega emakakaela sõeluuringule haigekassas
kindlustatud naised vanuses 30 - 55 aastat.
2010. aastal kutsub haigekassa uuringule aastatel 1955, 1960, 1965, 1970, 1975 ja 1980
sündinud kindlustatud naised, kellele ei ole eelneval aastal Pap-testi tehtud.
Rinnavähi- ja emakakaelavähi sõeluuringud on osa Eesti riiklikust vähistrateegiast, mida
rahastatakse nii riigi kui ravikindlustuse eelarvest.

Lisainfot rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringust Eestis leiate
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www.haigekassa.ee/ennetus
1.Vähktõve vastu võitlemise meede. Euroopa partnerlus, Brüssel 24.06.2009
2.www.comparatorreports.se
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