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Vähiliit annab Viljandi haiglale üle mammograafiabussi 

 

Reedel, 5. veebruaril annab Eesti Vähiliit pidulikult Viljandi haiglale üle mammograafiabussi, 

millega hakatakse teostama rinnavähi sõeluuringuid Eestimaa väikelinnades. 

Mammograafiabuss on varustatud uue põlvkonna 3D mammograafiaseadmega, mis võimaldab 

teha rinnast pilte erinevate nurkade alt, mitte ainult kahes projektsioonis. „Me oleme saanud omale 

väga kvalifitseeritud personali nii radioloogiatehnikute kui radioloogide näol. Viljandi haiglal on 

praeguseks kaheksa spetsiaalselt koolitatud radioloogiatehnikut,“ ütles SA Viljandi Haigla 

radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. 

„Uus 3D mammograaf võimaldab igas eas naistel avastada rinnavähki, mis varajase avastamise 

korral on ravitav 100%. See tähendab reaalselt päästetud elusid, reaalselt võidetud aega 

lähedastega. Kui me suudame päästa kasvõi ühe inimese elu, on see väärtus omaette,“ ütles Eesti 

Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt. 

Andrus Aaviku sõnul on selle bussi eeliseks see, et ta on Eestis olemasolevatest mobiilsetest 

kabinettidest kõige väiksem, mis tähendab, et ei vaja suurt manööverdamispinda. Seega mahub 

Viljandi mammobuss ka väiksematesse kohtadesse kenasti ära. Kuu aega tagasi sõlmitud 

koostöölepe kohaselt hakkabki vähiliidu ja Viljandi haigla mammograafiabuss teenindama just 

Eestimaa väikelinnu. 

„Viljandi haigla üks strateegilistest valikutest on olnud minna haiglast välja, patsiendi juurde. Nii 

nagu eelnevalt meie Koduhaigla ja PAIK projekt on ka koostöö vähiliiduga üks samm 

patsiendikesksema tervishoiu poole,“ ütles SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere 

10 aasta jooksul on vähiliidu mammograafiabussis käinud uuringutel üle 70 000 naise. Nendest 

298-l on avastatud rinnavähk. 85-l % on avastatud vähk varajases staadiumis ja seda on saadud 

tervistavalt ravida.  



 

Uus aasta toob rinnavähi sõeluuringus kaasa olulise muudatuse, nimelt on uuringutele oodatud ka 

kõik ravikindlustamata naised, kes kuuluvad 2021. aasta sihtrühma. 2021. aastal kutsutakse 

rinnavähi sõeluuringule naisi (sh ravikindlustamata) sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969 ja 1971. 

Mammograafiabuss on valmis väljasõitudeks. Esimesed kolm nädalat peatub see turuplatsil 

Viljandi kesklinnas ja teenindab Viljandi linna ning maakonna elanikke. 

KUTSE: Vähiliidu mammograafiabussi pidulik üleandmine Viljandi haiglale toimub reedel, 5. 

märtsil kell 12.00 Viljandi haigla peahoone ees (Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald). 


