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Eesti Vähiliidu 2019 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. 

2015. aastal registreeriti Eestis 8662 uut vähijuhtu, neist 4231 meestel ja 4431 juhtu naistel. 2015 aasta 

lõpus oli Eesti rahvastikus 57 367 isikut (22 627 meest ja 34 740 naist), kellel oli diagnoositud mõni 

pahaloomuline kasvaja. Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja oli eesnäärmevähk, mis 

moodustas 26% kõigist esmasjuhtudest. Naistel esines kõige sagedamini nahavähki (v.a melanoom) ja 

rinnavähki, mis moodustasid vastavalt 21% ja 17% kõigist esmasjuhtudest.  

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. Vähiravi on ühiskonnale ressursimahukas, kahjud haigestunud inimese 

elukvaliteedile on suured ja haigus sageli fataalne. 30-40% vähijuhtumitest on seotud inimeste 

tervisekäitumisega ja neid saaks tõhusa ennetustööga vältida.  

Vähiliidu poolt tellitud ja SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt 2016 aastal läbiviidud vähiravi 

sotsiaalmajandusliku analüüsi arvutuste kohaselt on vähktõvega kaasnevad otsesed kulud Eesti riigile 102 

miljonit eurot aastas. Kui arvestada juurde elukvaliteedi langusega kaasnevad kaudsed kulud, siis on 

vähktõve majanduslik koormus riigile ligikaudu 1,7 miljardit eurot aastas.  

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  

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 täisliikmed ja toetajaliikmed 

Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon Eesti mittetulundusühingutele, mis tegelevad vähktõve 

probleemidega. Vähiliitu kuulub 17 organisatsiooni, nende hulgas 14 patsientide ühendust ning 

ühtekokku ligi 2 000 liiget.  

Eesti Vähiliidu täisliikmed            

• 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 

 

Eesti Vähiliidu toetajaliikmed 

• Eesti Onkoloogide Selts 

• Eesti Onkoloogiaõdede Ühing 
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ENNETUSTEGEVUSED  
 

Rahvusvaheline emakakaelavähi ennetamise kampaania „Kingi endale kindlustunne“ 

Igal aastal saab Eestis 

ligikaudu 180 naist 

emakakaelavähi diagnoosi 

ning selle haiguse tagajärjel 

sureb umbes 70 naist. Eestis 

on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged 

ning emakakaelavähi esinemise sagedus aina kasvab. Koostöös Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu 

Instituudiga viisime läbi emakakaelavähi ennetamise kampaania 21. – 26. jaanuaril. Kutsusime Eesti naisi 

osalema emakakaelavähi uuringutel ja sihtgrupi naisi (1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989. aastal 

sündinud ravikindlustatud naisi sõeluuringul), sest emakakaelavähk on aeglaselt arenev haigus ning oma 

tervist regulaarselt jälgides on emakakaelavähki haigestumist võimalik ennetada! 2018. aastal  lisati 

riiklikusse immuniseerimiskavasse tüdrukute vaktsineerimine emakakaelavähi vastu, sest enne 

papilloomiviirusesse nakatumist (st enne suguelu alustamist) on vaktsineerimine kõige 

tõhusam. Emakakaelavähki ennetavat vaktsineerimist tehakse 12 aastastele tüdrukutele 

koolitervishoiutöötaja juures.  

Maailma vähipäev - 4. veebruar  

 4. veebruaril ühinesime rahvusvaheline vähivastane liidu UICC (Union for International Cancer Control) 

maailma vähipäevaga ja kutsusime sel aastal inimesi üles mõtlema, mida meie ühiskonnas saame või 

mida mina isiklikult saan ära teha seoses võitluses vähiga. Igal aastal diagnoositakse maailmas 14 

miljonit uut vähijuhtumit ja registreeritakse 8,2 miljonit vähisurma. Kõigil inimestel, vaatamata nende 

elukohale, on  õigus saada võrdsetel tingimustel kvaliteetset vähiravi. Kahjuks on  veel riike, kus 

tervishoiusüsteem on alarahastatud ja on palju inimesi, kellel puudub ravikindlustus ning seetõttu puudub 

pääs vähi varasele avastamisele ja elupäästvale ravile. Maailma vähipäev on väga hea võimalus tõsta 

vähihaigus esile inimeste mõtetes läbi meediakajastuste, et mõjutada nende hoiakuid ja oma tervisesse 

suhtumist. Haarata kaasa riigi tervishoiupoliitika eest vastutavaid isikuid ning esmatasandi 



5 

 

meditsiinitöötajaid, kes looksid Eesti inimestele parimad 

võimalused vähi varaseks avastamiseks ning kaasaegseks raviks.  

4. veebruaril kutsusime inimesi üles süütama Lootuse küünalt 

kõigile keda vähihaigus on puudutanud.   

Küünlad süttisid Tallinnas Vabaduse väljakul kl 16.15-17.30, 

Saaremaal kl 17.00-18.00 Kuressaare Keskväljakul, Viljandis kl 

16.30-17.30 Arkadia aia alguses, Pärnus kl 16.15-17.15 Iseseisvuse 

Väljakul ja Türil kl 17.00 kultuurimaja pargis.  

 

Rinnavähi varase avastamise teavituskampaania  „Kingi endale kindlustunne“ 

Rinnavähk ehk rinnanäärme kasvaja on nahavähi järgi sagedaseim Eesti naistel 

esinev vähivorm. Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositakse igal aastal enam üle 

800 uue rinnavähi juhu, kuid kahjuks ligi 25% naistest on haigus juba avastamise 

hetkel kaugele arenenud. Vastavalt Euroopa soovitustele, alustas riik rinnavähi 

sõeluuringu sihtgrupi naiste vanuserühma etapilist laiendamist kuna 

haiguskoormus kuni 70 aastaste naiste seas on jätkuvalt kõrge. Koostöös Eesti 

Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudiga kutsusime 2019 rinnavähi 

mammograafilisele sõeluuringule 50-68 aastaseid ravikindlustatud naisi 

sünniaastatega  1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969.  

Kampaania käigus andsime koostöös Haigekassaga välja pressiteate, näitasime ennetusklippi televisioonis 

ja rääkisime rinnavähist erinevate meediakanalite vahendusel.  

Mööda Eestit sõitev annetajate ja toetajate 

abiga ostetud vähiliidu mammograafiabussil 

täitus 10. tegevusaasta. Koostöös TÜ kliinikumi 

spetsialistidega pakub mammograafiabuss 

võimalust kontrollida rindade tervist ka 

väikestes linnades ja maakohtades, kus 

vastavaid erialaarste ei ole. 10 aasta jooksul on 

mammograafiabussis uuringul käinud üle 70 

000 naise, rinnavähk on avastatud ligikaudu 300 naisel, kusjuures 85% juhtudest on olnud haigus 

avastamise momendil varases staadiumis, kus ravitulemused on väga head ja on võimalik täielik 

tervistumine. 
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Rinnavähi teavituskampaania „Roosa Ruulib“   

Rinnavähi teavituskampaania „Roosa ruulib“ on sihitud eelkõige 

noorematele naistele, kes ei kuulu sõeluuringu sihtgruppi. 

Kampaania eesmärk oli teada anda, et väga oluline on, et naised 

hooliksid oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, 

perearsti ja kontrolliksid ise oma rindu st. teostaks rindade 

enesevaatlust üks kord kuus.   

Kampaania oli suunatud peamiselt sotsiaalmeediasse. 

Koostöös Stockmanni kaubamajaga kutsusime inimesi  üles tegema endast foto kampaania erinevate 

sõnumitega ning seda jagama Facebookis. Tutvu kampaanialehega https://www.facebook.com/Roosa-

Ruulib-1261923423923297/ 

 

Rinnavähi teavituskampaania “Rinna tervise päev” 

Eesti Vähiliit liitus 15. oktoobril juba 12 korda 

EUROPA DONNA (Euroopa Rinnavähi 

Ühendus) poolt algatatud üleeuroopalise 

teavituskampaaniga Rinna Tervise Päev. 

Teavituskampaaniaga soovime tütarlastele ja 

naistele meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamise seisukohast ning rinnavähi 

varajase avastamise võimalusi.  Tervislik eluviis on eeldus rindade heale tervisele. Ole füüsiliselt aktiivne, 

säilita normaalset kehakaalu ja toitu tervislikult  - see on võimalus oluliselt vähendada rinnavähi tekke 

riski. 

Andsime välja pressiteate, kirjutasime temaatilisi artikleid ning edastasime raadiosaateid ja teavitusklippe 

TV-s ja sotsiaalmeedias.  

 
Teavituskampaania metastaatilisest rinnavähist 

Tähelepanu juhtisime ka metastaatilisele rinnavähile näidates televisioonis teavitusklippi 

https://www.youtube.com/watch?v=onovNvhbi0Q 

Diagnoositud rinnavähi juhtudest  on viimases ehk neljandas  staadiumis 5-10%. Umbes kolmandik varases 

staadiumis diagnoositud rinnavähke võivad paraku edasi areneda ja jõuda siiretena mujale kehasse. 
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Metastaseerunud ehk kehas mitmes piirkonnas siirdega rinnavähi puhul on tavaliselt kasvajad ka 

lümfisõlmedes, ajus, luudes või maksas.  Erinevalt varases staadiumis rinnavähi ravist, kus ravi eesmärgiks 

on kasvaja eemaldamine ning selle taas tekke ja siirdumise ärahoidmine, ei ole kaugele arenenud 

rinnavähist paraku võimalik täielikult terveneda. Sellisel juhul on ravi eesmärgiks elulemuse pikendamine 

ja elu kvaliteedi säilitamine. 

 

Melanoomi Esmaspäev ja nahavähi teavitus  

Maikuu esimesel esmaspäeval tähistatakse Eestis ja kogu Euroopas Melanoomi Esmaspäeva. 6. mail 

juhtis Eesti Vähiliit tähelepanu sellele, et viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi Eestis 

kasvanud lausa poole võrra. Mittemelanoomseid pahaloomulisi nahakasvajaid diagnoositi 2016.a Eestis 

530 mehel ning 903 naisel. Eestis avastatakse aastas umbes 1433 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi 

haigusjuhte esines 2016.a 89 mehel ja 126 naisel.  2019 aastal paigutasime suveks Pärnu ja Haapsalu 

randade riietuskabiinidesse ohtlikest sünnimärkidest teavitavad visuaalid. 

 

 

Heategevuskontsert „Terve Eestiga vähi vastu“ 

13. septembril 2019. a kell 18.00 toimus Rahvusooperis Estonia 

heategevuskontsert „Terve Eestiga vähi vastu“.   

Kontserdil astusid üles:  

sopran Perrine Madoeuf (Prantsusmaa), metsosopran Annely 

Peebo (Austria), bariton Jānis Apeinis (Läti), Rahvusooper Estonia 

ooperi- ja balletisolistid, koor ja sümfooniaorkester, dirigent Risto 

Joost.  

Kontserdi tulud aiatavad Eesti Vähiliidul ellu viia vähi ennetamise 

ja haiguse varajase avastamise seisukohalt olulisi tegevusi. 

Kontserdi salvestas ning edastas ERR.  

Ning aitavad juba haigestunud inimestele pakkuda 

psühhosotsiaalset tuge, elukvaliteedi ja sotsiaalse staatuse 

säilitamiseks. 
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Teaduskonverents „Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv Eestis“ 

13. septembril 2019 viisime läbi teaduskonverentsi „Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv 

Eestis“ arstidele. Konverentsil puudutasime aktuaalseid teemasid seoses vähihaigusega. Esinesid ka 

välislektoreid ning kõnega astus üles UICC (Union for International Cancer Control) tegevjuht Cary Adams. 

Toimunud konverentsi kohta andsime välja Meditsiiniuudiste erilehe. Konverentsi sihtrühmaks olid 

onkoloogid, radioloogid, perearstid, günekoloogid ja meestearstid. 

Konverentsi programmiga saate tutvuda Vähiliidu kodulehel https://cancer.ee/rahvusvaheline-

teaduskonverents/ 

 
Meestele suunatud teavituskampaania „Iga mees peab teadma“ 

Meeste tervisele ja eeskätt eesnäärme vähki haigestumisele juhtisime tähelepanu sügise vältel läbi 

meediakajastuste, artiklite ja tervisesaadete. Samuti kajastasime teavitavaid audioklippe raadiotes ning 

videoklippe televisioonis.  https://www.youtube.com/watch?v=Up2Jyq3IrBo 

https://www.youtube.com/watch?v=lS7f4olWdIU 

 

Naha- ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid 

Eesti Vähilidu naha-ja eesnäärmevähi 

diagnoosikabinetid jätkasid edukalt oma 

tööd.  

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. 

Lisainformatsioon ja kabinettide liikumisgraafikud http://cancer.ee/a/diagnoosikabinetid/ 
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PATSIENTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED  

 
Tervise – ja koolituslaager patsientidele  

02. – 04. augustil korraldasime patsientidele, kes kuuluvad meie liikmesorganisatsioonidesse tervise – ja 

koolituslaagri Jäneda Puhkekeskuses. Laagris osales 130 patsienti. Kolmel päeval said patsiendid osa 

erinevatest loengutest ja teraapiatest. Lisaks uutele teadmistele pakub terviselaager võimalust 

saatusekaaslastega suhelda, kogemusi vahetada ja luua tihedamaid suhteid vähipatsientide maakondlike 

ühenduste vahel. Laagrit on patsiendid nimetanud väga vajalikuks. 

Vähipatsientide tervise- ja koolituslaagrit rahastas hasartmängumaksu laekumisest SA Eesti Puuetega 

Inimeste Fond. 

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, Põhja-Eesti Vähihaigete Ühenduses, 

Läänemaa Vähiühingus.  Projekti rahastas Tervise Arengu Instituut.  

 

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 www.cancer.ee on võimalik esitada küsimusi vähiliidu  

meditsiininõunikule ja pääseb ka otse foorumisse, mis on oluline suhtluskoht meie sihtrühmale. Projekti 

rahastas Tervise Arengu Instituut. 

 
Rinnvähipatsientide vastuvõtud 
 
Jätkusid rinnavähipatsientide vastuvõtud, et vahendada rinnaproteese rinnavähipatsientidele. 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 trikood. 

Parukate laenuts 

Heade annetajate abiga saame juuksed kaotanud vähipatsientidele laenutada tasuta parukaid.  
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EESTKOSTETEGEVUS 

 
Riiklik vähistrateegia lõppes aastal 2015. Kuigi vähk on üks 

peamisi surma põhjuseid Eestis, siis täna ei ole Eesti riigi 

keskses tervishoiupoliitikas vähispetsiifilisi eesmärke. 

Vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere rõhutab, et plaan 

vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil.  

Suremuse vähendamiseks, patsientide elulemuse 

pikendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks on oluline, et 

riiklikul tasandil tegeletakse kõikide vähihaigust puudutavate aspektidega.  

Eesti Vähiliit seisab selle eest, et riigil oleks kindel visioon ja tegevuskava vähihaigusega tegelemiseks.   

Eesti Vähiliidu eestvedamisel allkirjastasid 13. septembril  2019 suurürituse „Terve Eestiga vähi vastu“ 

raames Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Rahvusvahelise vähivastase võitluse liidu (UICC) juht Cary 

Adams ja Eesti Vähiliidu nõukogu esimees dr. Vahur Valvere  Maailma vähideklaratsiooni.  

Maailma vähideklaratsiooni põhieesmärkideks on oluliselt vähendada vähist tingitud enneaegseid 

surmasid, suurendada vähist tervenenute hulka ja parandada vähipatsientide elukvaliteeti. Deklaratsioon 

kutsub valitsuste liidreid ja tervishoiu teemaga tegelevaid poliitikuid üles vähendama vähikoormust, 

tunnustama suuremat võrdsust ja integreerima vähikontrolli teema tervise töökavadesse. Maailma 

vähideklaratsioon käsitleb paljusid teemasid, näiteks vähipatsientide õigusi, vähiennetust ja varajast 

avastamist, diagnostikat ja ravi, siinhulgas ka toetus- ja taastusravi, vähiuuringuid ja riiklikke 

vähiprogramme.  

 

TOETAV KOOSTÖÖ  
 

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 

10. aastat. 2019. aastal oli Eesti Vähiliit keskkonnas projektiga „Terve 

Eestiga vähi vastu“ 
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Annetused aitavad Eesti Vähiliidul ellu viia vähi ennetamise ja haiguse varajase avastamise seisukohalt 

olulisi tegevusi. Lisaks aitavad juba haigestunud inimestele pakkuda psühhosotsiaalset tuge, elukvaliteedi 

ja sotsiaalse staatuse säilitamiseks. 

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

 

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,  TÜ Androloogiakeskus, Tallinna Sotsiaal- ja 

tervishoiuamet, Eesti Puuetega Inimeste Koda, EMSL, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Swedbank ja 

Heateo SA „Armastan aidata annetuskeskkond“,  meediapartnereid ning mitmeid erafirmasid Avon Eesti,  

Lindex, Saku Läte AS, Stockmann Kaubamaja, Tallink, Eesti Jalgpalli Liit, FC Elva Jalgpalliklubi, BeMore 

Superfoods, Linea Shop, jpt  ning üksikisikuid, kes on meie tegevust toetanud.  Väga tänulikud oleme meie 

pikaajalistele suurtoetajatele Roche Eesti OÜ, Abbvie AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal, 

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.  

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

Control (UICC). Teeb tihedat koostööd ka Euroopa rinnavähikoalitsiooni – Europa Donnaga, mille Eesti 

esindajaks on 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). 

2016. aastast kuulume Euroopa kolorektaalvähi mittetulunduslikku organisatsiooni EuropaColon, et 

üheskoos teha veelgi tõhusamalt teavitustööd soolevähist.  

 

Maie Egipt 

MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees 


