MTÜ Eesti Vähiliit on asutatud 1992. aastal
Eesti Onkoloogide Teadusliku Seltsi eestvõttel.
Eesti Vähiliidu president dr 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 Vähiliit on tegutsenud kaks aastakümmet. Selle aja jooksul on tulnud
ja läinud Eesti kroon, vahetunud kaksteist valitsust ja kolm presidenti ning
sirgunud täisealiseks terve põlvkond vabas Eestis sündinud noori.
SA Vähihaigete Toetusravi juhataja dr Kaiu Suija:
„Eesti Vähiliit alustas koduse toetusravi projektiga 1997. aasta oktoobris
Tallinnas ja Tartus, praeguseks on loodud koduse toetusravi rühmad
kõigis Eesti maakonnakeskustes. 2001. aastal loodi Eestis 15 patsientide
toetuskeskust, kus kümne aasta jooksul on aidatud üle 10 000 vähihaige.“

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.“

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt:
„Üheksa aastat tagasi Eesti Vähiliidus tegevdirektorina tööd
alustades pidin tunnistama, et enamasti läheb vähikartuses
inimene arsti juurde viimasel hetkel ja jääb pahatihti ravimisega
hiljaks. Sellest äratundmisest sündis mõte hakata senisest rohkem
tähelepanu pöörama ennetuskampaaniatele. Praegu võime
öelda, et meie ennetustöö on kandnud vilja. Ja mis kõige tähtsam:
inimeste, kogu ühiskonna terviseteadlikkus on kasvanud ning
Eesti Vähiliidu tegevusel on selles olnud täita oluline roll.”

Eesti Vähiliidu struktuur
EESTI VÄHILIIDU PRESIDENT prof dr Väino Rätsep
NÕUKOGU ESIMEES dr Vahur Valvere
SA PERH Onkoloogia - ja
hematoloogiakliiniku juhataja
EESTI VÄHILIIDU JUHATUSE ESIMEES Maie Egipt

NÕUKOGU LIIKMED:
dr Kaiu Suija, SA Vähihaigete Toetusravi juhataja
ja Lõuna-Eesti Vähiühingu juhatuse esinaine
Valve Kirsipuu, SA Vähihaigete Toetusravi
nõukogu esimees
Daisy Tauk, vandeadvokaat
Kadi Lambot, AS Eesti Ajalehed juhatuse esimees
Luule Agu, Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus

Eesti Vähiliidu eesmärgid
Vähiregistri andmetel elab Eestis ligikaudu 34 000 vähipatsienti. 2008. aastal diagnoositi
Eestis 7122 pahaloomulise kasvaja esmasjuhtu ja aastas sureb vähki keskmiselt 3500
inimest. Viimase kümne aastaga on uute vähijuhtumite arv kasvanud viiendiku võrra.
Oma leviulatuse tõttu on vähk globaalne probleem, samas on vähki suremus vähenenud,
vähemalt pooltel vähihaigetel on šanss terveneda, kui haigus avastatakse varases staadiumis. Spetsialistide hinnangul on ligikaudu kolmandikku kõigist vähijuhtudest võimalik
ennetamisega vältida ja sõeluuringutega varakult avastatud vähki ka tervistavalt ravida.

Sellest lähtuvalt keskendub Eesti Vähiliit oma töös ennetustegevusele, tervislike eluviiside
populariseerimisele ja haiguste varajasele avastamisele. Väga olulisel kohal on vähihaigete
elukvaliteedi parandamine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.

Eesti Vähiliidu allorganisatsioonid ja liikmed
Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon Eesti mittetulundusühingutele, mis tegelevad
vähktõve probleemidega. Vähiliitu kuulub 15 allorganisatsiooni, nende hulgas
12 patsientide ühendust ning ühtekokku üle 2000 liikme.
Eesti Vähiliidu 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
VÄHIÜHING „KAEV“
SAAREMAA VÄHIÜHING

Asendamatud sihtasutused
Eesti Vähiliit on loonud kaks sihtasutust: SA Vähi Sõeluuringud ja SA Vähihaigete Toetusravi.
Igal aastal haigestub Eestis ligi 650 naist rinnavähki ja 190 naist emakakaelavähki, seetõttu oli
oluline 2004. aastal luua SA Vähi Sõeluuringud, mis koordineeriks ja korraldaks sõeluuringuid
emakakaela- ja rinnavähi varajaseks avastamiseks. Alates 2008. aastast juhib sihtasutust Katrin
Kuusemäe. Uuringuid rahastab Eesti Haigekassa ning need on sihtrühma kuuluvatele ravikindlustatud naistele tasuta.
SA Vähihaigete Toetusravi pakub tuge vähipatsientidele, keda ei ole võimalik terveks ravida.
Kergendamaks nende inimeste vaevusi pakutakse tuge nii haigele kui ka tema perele, et juhul,
kui on võimalik ning patsient ja tema omaksed seda soovivad, saaks vähipatsient oma elu
lõpuperioodi veeta kodus, lähedaste keskel. „Koduse toetusravi puhul käivad meedikud
patsienti kodus ravimas ja toetamas, meeskonda kuuluvad arst, õde ja vabatahtlik tugiisik.
Toetusravi hõlmab haige korralikku hooldust ja psühholoogilist toetust nii haigele kui ka
perele, samuti toetust omastele haige surma järgselt. Mõistva pere toetus on haigele
kõige olulisem,” toonitab SA Vähihaigete Toetusravi juhataja dr Kaiu Suija.
Kodusele toetusravile saamiseks on vaja saatekirja perearstilt või raviarstilt, kes otsustavad, kas patsiendile on selline ravi sobilik. Infot koduse toetusravi kohta antakse Vähiliidu
tasuta nõuandetelefonil 800 2233.

Rinnavähi mammograaﬁlise
sõeluuringuga alustati
Tallinnas 1996. ja
Tartus 1998. aastal.
Alates 2002. aastast toimub süstemaatiline sõeluuring kõigis Eesti piirkondades. Rinnavähi sõeluuringutes osalemise aktiivsus on järjepidevalt kasvanud,
2003. aastal tuli uuringule 37% kutsutud naistest, 2006. aastal 50%, 2010.
aastal 66%. 2003. aastal alustas Eesti
Vähiliit koostöös Eesti Haigekassaga ka
emakakaelavähi sõeluuringuid, avastamaks emakakaelarakkude muutusi
varases staadiumis, mil neid on võimalik eemaldada ja hoida ära emakakaelavähi teke. Kutse saanutest tuli 2006.
aastal uuringule 33%, 2008. aastal
57%, 2010. aastal 62%.

Iga killuke sinust on hoolimist väärt...

Eesti Vähiliidu mammograaﬁabuss

Järjepidev ennetustöö

2009. aastal ostis vähiliit heategevusürituste ja sponsorite abiga uue mammograaﬁabussi, mis võimaldab hõlmata rinnavähi sõeluuringutega ka Eesti väikelinnu ja aleveid,
kus ei ole statsionaarset mammograaﬁ.
2011. aasta lõpul osteti bussi täisdigitaalne mammograaf, mis tagab senisest
30% täpsema diagnostilise kvaliteedi, väiksema kiirgusdoosi ja ühtlasi kiirema
patsienditeeninduse. Tänu Eesti Vähiliidu mammograaﬁabussile on oluliselt
kasvanud sõeluuringus osalejate arv Lõuna- ja Kesk-Eestis.

Eesti Vähiliidu esimeste ettevõtmiste tunnuslause
„Vähk on ennetatav ja ravitav“ on siiani päevakohane.
Vähiliit korraldab alates 2004. aastast järjepidevalt
vähiennetuskampaaniaid – see on tema tegevuses
esmatähtis. Koostööpartneriteks on Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituut.
Iga aasta jaanuaris ja mais toimuvad vähiliidu eestvõttel emaka- ja rinnavähi teavituskampaaniad sõnumitega „Kingi endale kindlustunne” ja „Ära jää hiljaks”.
2006. aastal valiti Eesti Vähiliit ja Avon Eesti rahvusvahelisel Avoni kõnnil USA-s kümne parima rinnavähi
vastu võitleva organisatsiooni hulka.
2009. aastal hindas rahvusvaheline emakakaelavähi
föderatsioon ECCA Eesti Vähiliidu tööd emakakaelavähi
ennetamisel Tarkusepärli auhinnaga.

Vähinädalad
Eesti Vähiliidu korraldatava iga-aastase vähinädala ajal on vähiteema tähelepanu keskmes
nii väli- kui ka trükimeedias, samuti raadios ja televisioonis ning jõudnud tänu sellele laia
auditooriumini. 2008. aastal turu-uuringuﬁrmalt EMOR tellitud monitooring kinnitas, et tänu
vähiliidu korraldatud ennetuskampaaniatele ilmub ajakirjanduses aastast aastasse sadu vähiteemalisi artikleid. Eesti Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere tõdeb, et senine töö on
vilja kandnud, kuid pole sugugi otsa saanud: „Peale palju kõneldud rinna- ja emakakaelavähi
on veel kasvajapaikmeid, millest tuleb rääkida ja kirjutada – suremus on suur nii kopsu- kui
ka soolevähi puhul, kasvab haigestumine nahavähki.“
2004

2011

2010

Rahvusvahelistel vähinädalatel on aastate jooksul käsitletud eri vähipaikmete temaatikat.

2003

aasta vähinädala
raames korraldatud
meditsiinikonverentsil räägiti
soolevähist

2004

aastal oli vähinädala teemaks
„Ole tubakavaba!“

2005

aastal „Passiivse
suitsetamise
ennetamine“

2006

aasta vähinädal
keskendus meeste
tervisele, täpsemini
eesnäärmevähile

2007

aasta vähinädalal
käsitleti lümﬁvähki,
nädala teema oli
„Kas sa märkad
verehaigust?“

2008

aastal teadvustati
soolevähi olemust
ja toitumisküsimusi

2009

aastal oli
teemaks
nahavähi
ennetamine

2010

aasta vähinädala
teema oli „Elades
tubakata ennetame
kopsuvähki!“

2011

aastal „Eesti meeste
tervis – vähi ennetus
ja varajane
avastamine“

2012

aastal “Harva
esinevad
onkoloogilised ja
hematoloogilised
kasvajad”

Kampaania „Teksades rinnavähi vastu“
2010. aastal alustati koostöös veebiajakirjaga Femme
kampaaniat „Teksades rinnavähi vastu“, milles kutsuti
ettevõtete töötajaid kandma mai viimasel reedel ühtse
rõivastusena teksaseid ja rinnas roosat linti, mis näitab,
et iga kampaanias osaleja hoolib endast, lähedastest ja
neist, kes põevad rinnavähki. Selle kampaaniaga
teadvustame Eesti naistele ja kogu ühiskonnale rinnavähi
varajase avastamise ja sõeluuringu vajalikkust.

„Ära suitseta – tubakas tapab“ loenguprojekt
2005.–2007. aastal osales Eesti Vähiliit Euroopa Komisjoni suitsetamisvastases
kampaanias „Aita kaasa elule ilma tubakata!“, mis oli üks suuremaid terviseteadlikkuse
edendamise kampaaniaid Euroopas.

2011. aastal alustas vähiliit üldhariduskoolide õpilastele mõeldud loenguid, mille käigus
mõjutati ligi 10 000 noort loobuma tubakatoodete tarvitamisest või nende proovimisest.
Projekti tarbeks valmis vähiliidul ülevaatlik ja noortepärane infotrükis, mida jagatakse
tubakast loobumise nõustamise kabinettide kaudu ja koolituste käigus. Tulemust on
positiivselt hinnanud Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi ja WHO eksperdid.

Elujõudu saadakse üksteiselt

Tervistavad koolituslaagrid

„Elujõudu saadakse üksteiselt – see on haigete ühenduste põhimõtteks. Samasuguse
kogemusega inimeste vastastikuse toetamise jõud on suur, enda kogemusest tulenev
teadmine ja õppimine edukast toimetulekust aga unikaalne.“ Nii lausus Eesti Vähiliidu
kauaaegne president prof Väino Rätsep ühenduse kümnendal sünnipäeval ja need
sõnad peavad aegumatult paika.

Eesti Vähiliidu tegevuses on oluline valdkond psühhosotsiaalne toetus vähipatsientidele.

Vähiliit on võtnud oma südameasjaks tugiisikute väljaõpetamise
ning on koostöös Tervise Arengu
Instituudiga korraldanud koolitusi Tallinnas, Tartus ja Paides.
Praeguseks on välja õpetatud
148 tugiisikut ja vähiliit on
asunud koos meditsiinitöötajatega looma tugiisikute süsteemi.

Liidu liikmete enda sõnul on üks oodatuim, paljudele lausa aasta tippsündmus iga-aastane üle-eestiline tervise- ja koolituslaager, kus nii
korraldajate kui ka osalejatena on kaasatud kõik vähiliidu allorganisatsioonid. Tervise- ja koolituslaagreid, mida on korraldatud alates 2005.
aastast, praeguseks kaheksa korda, on osa saanud eri vähipaikmetega
patsiendid. Looduskaunites kohtades peetavad laagripäevad on sisustatud õpitubade, loengute ja teraapiaga. Tutvustatakse uusi ravisuundi
ja -võimalusi, tehakse psühho- ja kohanemistreeninguid, vahetatakse
kogemusi ja saadakse eraviisilist nõu oma ala spetsialistidelt.

Eesti Vähiliidu uued projektid

2011

„Eesti Vähiliidu kui
katusorganisatsiooni ja
selle võrgustiku areng
ning koostöö edendamine.
Avaliku võimu kaasamine
osalemisvõimekuse
suurendamiseks”.
Projekti eesmärk oli
arendada vähiliitu kui
katusorganisatsiooni
ja selle võrgustikku ning
edendada koostööd
kohalike omavalitsustega.

2012
„Vähipatsientide elukvaliteedi parandamine
läbi koordineeritud eestkostetegevuse“.
Projekti eesmärk on uurida vähipatsientide elukvaliteeti
mõjutavaid tegureid ning korraldada patsientidele, nende lähedastele ja tugiisikutele esimene konverents Eestis.
Projekti tulemusena selguvad 2013. aastal Eesti Vähiliidu
kui eestkosteorganisatsiooni jaoks parimad võimalused
vähipatsientide elukvaliteedi parandamiseks.
Tänu 15. mail 2012. Riigikogus toimunud ümarlauale
„Vähi sõeluuringud kui investeering Eesti rahva
tervisesse“, panime aluse soolevähi pilootprojektile.

Projekte rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Hüva nõu ja praktiline abi nõuandetelefonilt
800 2233
1994. aastast töötab Eesti Vähiliidu nõuandetelefon, millele helistades saavad nii vähihaiged kui ka nende lähedased usaldusväärset nõu ja abi. Helistamine on lauatelefonidelt tasuta. Abivajajaid nõustavad kogemustega arstid,
meditsiiniõed ja psühholoogid, kes võtavad kõnesid vastu
Tallinnas ja Tartus. Helistajal on õigus jääda anonüümseks,
sest nii on kergem rääkida vähiga seotud muredest, hirmudest jt tunnetest, kui need puudutavad helistaja lähedast. Kõnede sisu jääb kuulaja-vastaja ning küsija teada.
Nõuandetelefonile helistajate arv on kogu aeg kasvanud
ja telefon nõuandeseansside ajal pidevalt töös.
Nõuandetelefon 800 2233 on helistajatele avatud
kõigil tööpäevadel kl 10–12 ja 18–20.

Eesti Vähiliidu
meditsiininõunik
dr Tiiu-Liis Tigane

Nõustamiskeskus
ja teabetuba
Silmast silma saavad patsiendid ja nende
lähedased nõu küsida Eesti Vähiliidu
ruumides Tallinnas Viru tn 5. Kokkuleppel
saab paluda nõu ja tuge psühholoogilt.
Kord nädalas, neljapäeviti kl 12–15, võtab
vastu mammoloog dr Astrid Järvet, kes
annab patsientidele nõu seoses rinnaproteesidega. Vähiliit toob Eestisse Saksa
ﬁrma Thämert toodetud Silima proteese.
Põhja-Eesti regionaalhaigla polikliinikus on vähihaigete teabetuba, kus abivajajaid nõustavad vähiliidu meditsiininõunik dr Tiiu-Liis Tigane ja Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduse juht Merike Värik.
Lõuna-Eesti Vähiühingus Tartus, aadressil Tiigi 11 on võimalik haigetel ja nende pereliikmetel
saada arstilt ja meditsiiniõelt nõu vähihaigusega seotud meditsiinilistes ning psühhosotsiaalsetes küsimustes.

Eesti Vähiliidu koduleht
Eesti Vähiliidu koduleht www.cancer.ee on eesti ja vene keeles, iga kuu on lehel ligi
8000 külastust. Kodulehe kaudu on võimalik esitada küsimusi vähiliidu meditsiininõunikule ning saab osaleda vähifoorumis, et jagada haigusega seotud kogemusi,
vahetada mõtteid ja sõlmida omavahelisi toetavaid kontakte.
Vähifoorum on ka teraapilise
tähendusega, sest inimesed
leiavad omavahel suheldes
probleemidele lahendusi ja
maandavad sel moel pingeid.
Vähiliidu kodulehel on väljas
ka kõik teabematerjalid ja
ilmunud trükised.

Eesti Vähiliidu
koostatud trükised
Eesti Vähiliidu väljaannetena
on ilmunud üle kolmekümne
vähiteemalise trükise nii
eesti kui ka vene keeles.

Eesti Vähiliidu ﬁlmid ja reklaamklipid
Televisiooni kaudu saab teavitada suurt auditooriumi ja seepärast
on Eesti Vähiliit tootnud mitu vähiteemalist ﬁlmi ja videoklippi.
2002. aastal esietendus ETV eetris neljaosaline sari „Vähk kivi all“, seejärel
valmisid sõeluuringut propageeriv ja naiste rinnavähi ennetustegevust
teadvustav ﬁlm „Mammograaﬁ pilgu all“ ning teabeﬁlm „Ära jää hiljaks!“.
ÄRA JÄÄ
HILJAKS!

2005. aastal linastusid ETV-s suitsetamisvastased ﬁlmid „Ole tubakavaba“
ja „Eesti tubakavabaks“, mida näidati rahvusvahelisel vähinädalal.

2006. aastal valmis koostöös meestearst dr Margus Punabiga
ﬁlm „Mehe teine süda“, teemaks eesnäärmevähk.
MEHE
TEINE
SÜDA

Vähiliit on teinud mitu videoklippi,
innustamaks naisi tulema rinnavähi
ja emakakaelavähi sõeluuringule.
2009. aastal valmis nahavähi riskiteguritest teavitav klipp „Õigeaegselt
avastatud nahavähk on ravitav“
ja aasta hiljem reklaamﬁlm
„Ära suitseta – kopsuvähk
tapab“, selgitamaks
suitsetamise kahjulikkust.

ÄRA SUITSETA
KOPSUVÄHK
TAPAB

Eesti Vähiliidu teaduskonverentsid
korraldas Eesti Vähiliit perearstidele ja günekoloogidele teaduskonve-

2010. aastal rentsi „Varakult avastatud vähk on ravitav“, mis keskendus rinnavähi

ja emakakaelavähi sõeluuringutele. Tänu sellele konverentsile püstitati ka sõeluuringute
registri teema.

Eesti Vähiliidu koolitustoetused
Eesti Vähiliit annab koos OÜ-ga Roche Eesti alates 2007. aastast välja koolitustoetusi
arstidele: igal aastal toetatakse ühe onkoloogia või hematoloogia residentarsti
osalemist Texase ülikooli maailmakuulsa Andersoni vähikeskuse akrediteeritud
diplomijärgsel koolitusel.

teaduskonverents peeti vähinädala raames ning oli ajendatud murest

2011. aastal meeste üldise tervisliku seisundi ja lühikese keskmise eluea pärast.

Konverentsi teema oli „Vähk meestel – ennetamise, varase avastamise ja ravi kaasaegsed
võimalused”, konverentsil osalesid perearstid, uroloogid, gastroenteroloogid.

2012. aastal teaduskonverents „Harva esinevad

onkoloogilised ja hematoloogilised
kasvajad täiskasvanutel ja lastel“ on mõeldud eeskätt
perearstidele, onkoloogidele, ortopeedidele, endokrinoloogidele ja lastearstidele. Ettekannetega esinevad
nii rahvusvaheliselt tunnustatud välislektorid Itaaliast
ja Rootsist kui ka parimad erialaeksperdid Eestist.
Teaduskonverentside korraldamist on plaanis jätkata ka järgmistel aastatel.

dr. Hannes Jürgens
2010 aasta stipendiumi võitja
Kadri Mägi
Roche Eesti OÜ tegevjuht

Eesti Vähiliidu 11 heategevuskontserti
ja 4 kunstioksjonit
Iga-aastase vähinädala traditsiooniliseks osaks on saanud heategevuslik kontsert,
millest laekuv tulu investeeritakse vähi ennetustegevuseks. Esimese, 1997. aasta
oktoobris toimunud kontserdi pealkirjaks oli „Eluviisid“, 1999. aasta kontserdil
„Tugevam aitab nõrgemat!“.
Eesti Vähiliidu heategevuskontserdid on toimunud alates 2004. aastast igal aastal.
2012. aasta märtsis korraldas vähiliit Tallinnas Jaani kirikus
heategevuskontserdi koos kammerkooriga Voces Musicales,
patrooniks oli helilooja Arvo Pärt.
Samal eesmärgil on vähiliidu eestvõttel korraldatud heategevuslikke kunstioksjoneid Vaal galeriis
(1997), Draamateatris (1999),
Vanemuise kontserdimajas (2000)
ja Kumus (2009).

2011
2010

2009

2008

2012

Toetav koostöö Eestis
Eesti Vähiliit teeb aktiivset koostööd Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise
Arengu Instituudi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikuga
ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku ja androloogiakeskuse
arstidega, samuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja,
Eesti Patsientide Esindusühingu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu jpt partneritega.

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
Eesti Vähiliit kuulub 1993. aastast rahvusvahelisse vähivastasesse liitu (Union for
International Cancer Control), 2006. aastast Euroopa emakakaelavähi liitu (European
Cervical Cancer Association) ning Euroopa vähipatsientide koalitsiooni (European Cancer
Patient Coalition). Vähiliit teeb tihedat koostööd ka Euroopa rinnavähikoalitsiooniga
Europa Donna, mille Eesti foorum kuulub alates 1999. aastast vähiliidu koosseisu.
Alates 2003. aastast teeb vähiliit koostööd Ameerika rinnavähikoalitsiooniga, liidul on head
sidemed Soome, Rootsi, USA jt maade vähiliitudega.

Tänuväärne panus koostööpartneritelt
Eesti Vähiliit on töötanud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete
instituudi ja AS-iga Euroleib välja uue tervislike teraviljatoodete sarja.
Igalt müüdud Möldri tootelt annetatakse 1 eurosent vähi varajaseks avastamiseks.
Koostöös AS-iga Haljas on sündinud projekt „100% heategu vähiliidu
toetamiseks“, kus igalt granaatõunamahla ostult annetatakse 3 eurosenti
vähi varajaseks avastamiseks.
Vähiliidu pikaajaline koostööpartner ja suursponsor on kosmeetikaﬁrma Avon, mille heategevustoodete müügist saadav tulu läheb rinnavähi ennetustegevuseks. 2010. aasta lõpul annetas Avon vähiliidule ligi 10 000 eurot mammograaﬁabussis oleva aparatuuri uuendamiseks.
Oma toodete müügist saadud tulust toetavad vähiliitu ka AS Fazer Eesti, OÜ Baumax Eesti
ja OÜ Aravon. Oma panuse on andnud Eesti Rahvusringhääling – ETV heategevuslikus
saates „Jõulutunnel“ kogutud raha aitas osta esimest mammograaﬁ.
Head meediapartnerid vähiteema vahendamisel avalikkusele on paljude aastate jooksul
olnud ETV, TV 3, Kanal 2, Kuku raadio, Vikerraadio, Raadio 4, Eesti Päevaleht, Maaleht,
Postimees, Terviseleht, Linnaleht, Den za Dnjom, Zdorovje dlja vseh, Kodutohter, Elukiri jt.

Eesti Vähiliit tänab kõiki sponsoreid, koostööpartnereid ja eraisikust
annetajaid panuse eest vähivastasesse võitlusesse.

Eesti Vähiliidu töötajad
Eesti Vähiliidu tegevust koordineerib 7 liikmeline nõukogu.
Nõukogu ja vähiliidu omavaheline koostöö on olnud väga edukas.

EESTI VÄHILIIDU SUURSPONSORID

Eesti Vähiliidu tegevuse ulatust ja tulemusi vaadates tundub uskumatu, et kogu liidu
keskkontoris on vaid viis põhikohaga töötajat. Ilma nende väsimatu energia ja pühendumuseta ei oleks vähiliit suutnud korda saata kõike seda, millest eespool räägitud.
KOOSTÖÖPARTNERID

Kui tahad elus edasi jõuda,
aita kõigepealt teisi.
(Jaapani vanasõna)

EESTI VÄHILIIDU PIKAAJALISED TOETAJAD
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