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Eesti Vähiliidu 2021 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. 

Igal aastal haigestub Eestis vähki ligi 8800 ja vähi tõttu sureb umbes 3800 inimest. 

Pahaloomulised kasvajad on meie inimeste surma põhjustes südame- ja veresoonkonnahaiguste 

järel teisel kohal. Vähijuhtude hulk suureneb 2030. aastaks eeldatavalt 11 000-ni, mis ühelt poolt 

on tingitud rahvastiku vananemisest, kuid teisalt elustiilist tulenevate riskitegurite – näiteks 

rasvumise – mõjust. Seejuures ligi 40 protsenti vähijuhtudest on ennetatavad.  

Vähk on Eestis surmapõhjuste hulgas juba aastaid südame- ja veresoonkonna haiguste järel teisel 

kohal. 2017. aasta lõpus oli Eesti rahvastikus 62 000 isikut, 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 
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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. 

 

Eesti Vähiliidu struktuur 

Eesti Vähiliidu president: prof. dr. med. Väino Rätsep 

Nõukogu esimees: dr. Vahur Valvere, PERH-i Onkoloogia-hematoloogia teadus- ja 

arendusjuht, onkoloog  
 
Nõukogu liikmed:  
 

dr. Kaiu Suija SA Vähihaigete Toetusravi juhataja, Lõuna-Eesti Vähiühingu juhatuse esinaine  

Luule Agu Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus  
 
Juhatuse esimees: Maie Egipt 
 
Põhikohaga töötajaid on vähiliidus 2 ja 3 lepinguga nõuandetelefoni töötajat. 

 

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: 
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“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 täisliikmed ja toetajaliikmed 

Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon Eesti mittetulundusühingutele, mis tegelevad vähktõve 

probleemidega. Vähiliitu kuulub 17 organisatsiooni, nende hulgas 15 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 1956,1961,1966,1971,1976, 1981, 1986 ja 1991. aastal sündinud ravikindlustatud 

ja ka ravikindlustamata naisi sõeluuringule, 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 
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tervishoiupoliitika eest vastutavaid isikuid ning esmatasandi 

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 üle Eesti FB-s ja Paides 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 2021 rinnavähi mammograafilisele sõeluuringule 50-69 aastaseid ravikindlustatud ja ka 

ravikindlustamata naisi sünniaastatega a 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. 

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 12. tegevusaasta. 2021.aastal on buss täielikult renoveeritud ja varustatud uue, kaasaegse 
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3D mammograafiga. Vähiliidu mammograafiabussi opereerib Viljandi haigla. Koostöös Viljandi 

haigla spetsialistidega pakub mammograafiabuss võimalust kontrollida rindade tervist ka väikestes 

linnades ja maakohtades, kus vastavaid erialaarste ei ole. 12 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. 

 

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 Eesti looduskosmeetikafirmaga JOIK kutsusime inimesi teavitama sõnumiga Aitame 
üheskoos rinnavähki ennetada!  Aitame koos! Varakult avastatud rinnavähk on enamikel 
juhtudel ravitav. Kingi endale kindlustunne ja mine kontrolli.  

https://www.facebook.com/Roosa-Ruulib-1261923423923297/ 

https://www.keemia.ee/index.php/et/artiklid/joik-tooted-osalevad-roosa-lindi-kampaanias 

 

Rinnavähi teavituskampaania “Rinna tervise päev” 

Eesti Vähiliit liitus 15. oktoobril juba 14 

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 
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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. 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. 

3. mail juhtis Eesti Vähiliit tähelepanu sellele, et viimase 10 aasta vältel on haigestumus 

melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra. Mittemelanoomseid pahaloomulisi 

nahakasvajaid diagnoositi 2018.a Eestis 476 mehel ning 805 naisel. Eestis avastatakse aastas 

umbes 1281 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi haigusjuhte esines 2018.a 84 mehel ja 139 

naisel.   
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„Terve Eestiga vähi vastu“  -   2021 a  valmis vähitõrjeplaan 

Sotsiaalminister Tanel Kiik moodustas eri 
organisatsioonide esindajatest koosneva vähitõrje 
tegevuskava juhtrühma. Juhtrühma eestvedamisel valmis 
9.aprillil 2021. aastal riiklik vähitõrjeplaan. 

9. aprill 2021.a kiitis vähitõrje tegevuskava juhtrühm heaks 
Eesti vähitõrje tegevuskava järgmiseks kümneks aastaks. 
Tervise- ja tööministrile kinnitamiseks esitatava tegevuskava 

eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning 
parandada vähipatsientide elukvaliteedi. Terviklik kava 
hõlmab kõiki vähitõrje valdkondi alates ennetusest, 
diagnostikast ja ravist kuni vähijärgse perioodini inimese elus. 

Igal aastal haigestub Eesti 

Vähitõrje tegevuskavas defineeritakse vähitõrje prioriteedid 
ja eesmärgid Eestis. „Arvestades järjest suurenevat 
vähikoormust meie ühiskonnas on selline dokument 

kauaoodatud ja ääretult vajalik,“ ütles Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer. 
„Rahvusvaheline kogemus näitab, et läbimõeldud vähitõrjeplaan aitab vähendada nii vähki 
haigestumist ja suremust kui ka parandada vähihaigete elukvaliteeti.“  

Prioriteetide ja eesmärkide määratlemisel lähtuti Eesti hetkeolukorrast, tõenduspõhisusest ja 
ressursside efektiivse kasutamise printsiibist. Tegevuskavas käsitletakse eri valdkondi alates 
riskiteguritest lähtuvast ennetusest ja vähi varasest avastamisest, vähiravist kuni vähihaigete ja 
vähist paranenute toetamiseni. Eraldi teemana käsitletakse laste ja noorte vähki haigestumist, 
arvestades selle rühma haavatavust ja vähiravi pikaajalisi tervisemõju 

Juhtrühma kuulusid Eesti Vähiliidu, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, Eesti Onkoloogide 
Seltsi, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu ja peremeditsiini ning kliinilise meditsiini instituudi 
esindajad, Eesti Õdede Liidu, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi ning 
Sotsiaalministeeriumi esindajad. Plaani koostamiseks moodustatakse Tervise Arengu Instituudi 
koordineerimisel eri valdkondade ekspertidest koosnevad töörühmad ning kaasatakse ka 
patsientide esindaja. 

Eesti Vähiregistri andmetel registreeritakse Eestis igal aastal ligikaudu 9000 esmast vähijuhtu ja 
ligi 4000 vähist põhjustatud surma. Vähk on Eestis enneaegse suremuse põhjusena 
südameveresoonkonnahaiguste järel teisel kohal ja vähki haigestutakse üha sagedamini. 
Haigekassa on aasta-aastalt suurendanud vähiravi ja -ravimite rahastamist. 2019. aastal tasus 
haigekassa üle 40 000 inimese pahaloomulise kasvaja ravi eest 133,5 miljonit 
eurot. Vähiravimitele kulus 2019. aastal enam kui 53 miljoni eurot.  
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https://statistika.tai.ee/pxweb/et/Andmebaas/Andmebaas__02Haigestumus 

2019. aasta 13. septembril liitus Eesti maailma vähideklaratsiooniga. 2013. aastal vastu võetud 
maailma vähideklaratsioon seab eesmärgiks vähendada vähist tingitud enneaegset suremust, 
parandada inimeste elukvaliteeti ja tõsta vähielulemust. Lisaks on Euroopa Komisjon algatanud 
Euroopa vähivastase võitluse tegevuskava koostamise.  

 

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 

 

Vähiteemaliste teavituskampaaniate meediakajastus 2021 

EKV kampaania jaanuar 2021 

19.jaanuar Õhtuleht – Tervise eri – Kingi endale kindlustunne, EKV riskifaktorid 

18.- 21. jaan.  KUKU, saade „Terviseks!“  EKV  sõeluuringust, uuendused, diagnostika, ravi   
intervjuu dr Terje Rauaga 

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/terviseks-2021-01-19/ 

http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/terviseks/ 

21.jaan pressiteade  „Kingi endale kindlustunne“ 

 "Pressiteade - emakakaelavähi ennetamise kampaania" on laiali saadetud järgmistele meedia 
listidele, 443 aadressile. 

1 ) Uudised <uudis@pressiteated.ee> 
2 ) Sotsiaal/tervishoid <sotsiaal@pressiteated.ee> 
3 ) Onlined <online@pressiteated.ee> 
 
22.jaan Linnaleht – Kingi endale kindlustunne, EKV riskifaktorid eesti ja vene k. 
 
25.jaan Postimees , suur tiraazˇ 250000 eks. üle Eesti.  – Kingi endale kindlustunne-EKV riskid 
 
22.jaan Saarte Hääl -  EKV riskitegurid 

22.jaan Järvamaa Teataja 
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3.veebruar  algab koostöö Viljandi  haiglaga 

 "Pressiteade - Viljandi haigla ja Eesti Vähiliit alustavad koostööd" on laiali saadetud järgmistele 
meedia listidele, 364 aadressile 
1 ) Uudised <uudis@pressiteated.ee> 
2 ) Sotsiaal/tervishoid <sotsiaal@pressiteated.ee> 

3 ) Onlined online@pressiteated.ee 

4.veebruar -  Ülemaailmne vähi päev 

"Eesti Vähiliidu pressiteade - täna on ülemaailmne vähipäev" on laiali saadetud järgmistele 
meedia listidele, 351 aadressile 
1 ) Uudised <uudis@pressiteated.ee> 
2 ) Sotsiaal/tervishoid <sotsiaal@pressiteated.ee> 
3 ) Onlined <online@pressiteated.ee> 

Türi 4.veebruar -  Ülemaailmse vähivastase võitluse päev. 

https://www.facebook.com/1452647374862003/posts/3540213676105352/?sfnsn=mo 

4.veebr. Türil süttisid lootuse küünlad – Järvamaa Teataja 

 

Autor: Meditsiiniuudised  • 4. veebruar 2021 Vähipäeval rõhutatakse tõrjeplaani olulisust 

Loe pikemalt: https://www.mu.ee/uudised/2021/02/04/vahipaeval-rohutatakse-torjeplaani-
olulisust  

Raadio 4 – Dr V. Valvere intervjuu  vähipäeva puhul. 

Melanoom/nahavähk 

Pressiteade 2.05.21. Eesti Vähiliit 2.mail tähistatakse melanoomipäev motoga “Tervisekäitumine 
minevikus määrab teie tuleviku”. 

27. aprillil  Postimees-Tervise eri - nahavähi riskitegurid , ABCDE reeglistik 

6.mail Maaleht Hoia Tervist eriväljaanne – nahavähi riskitegurid 

30. mai Õhtuleht – Kas see võib olla melanoom? Märka muutusi nahal. Onkoloog Kadri Putnik 

alates 28.mai - Õhtulehe veeb    

Rinnavähi varase avastamise kampaania 

14.05  Linnaleht RV riskitegurid  eesti ja vene keeles 
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14.05 ja 15.05  Postimees + kõik maakonnalehed 

26.mai Terviseuudised eriväljaanne „Rinnavähk“ 

Maikuu jooksul Kanal 2/11  RV klipp „Ära jää hiljaks“ 

Vähinädal    20.sept – 27.sept 2021  teema: Nahavähk ja melanoom 

Pressikonverents 20.sept kl 11.00 Viru Konverentsikeskuses, Duetto saalis 

20.09. "Eesti Vähiliidu pressiteade - täna algab nahavähist ja melanoomist teavitamise nädal" 
laiali saadetud järgmistele meedia listidele, 352 aadressile 
1 ) Uudised <uudis@pressiteated.ee> 
2 ) Sotsiaal/tervishoid <sotsiaal@pressiteated.ee> 
3 ) Onlined <online@pressiteated.ee> 
 

20.09. Tallinna Linnameedia tegi  pressikonverentsist otseülekande Weebis. 

07.09. Õhtuleht – TERVIS  „Kuidas tunda ära melanoomi ja kuidas see ohustab“ + riskitegurid 

14.09. Postimees – TERVIS  - nahavähi/melanoomi riskitegurid 

20.09 -  03.10.   Õhtulehe weebis artikkel  nahavähi teemal - dermatoloog Ene Mäestu. 

20. 09.   Siiri Rannamaa nahavähi teemal kohalikus raadios  

20.09.    Med 24 – nahavähi teema,  Madis  Filippov 

07.09. Õhtuleht – TERVIS ERI  „Kuidas tunda ära melanoomi ja kuidas see ohustab“ + 
melanoomi riskitegurid 

14.09. Postimees – TERVIS ERI  - nahavähi/melanoomi riskitegurid 

20.09  AK   reporter : Vahur Lauri   https://www.err.ee/1608344954/liikuv-diagnostikakabinet-
alustab-taas-nahavahi-kontrolli-eesti-eri-paigus 

20.09 Raadio 4 – intervjuu dr Vahur Valvere 

20.09 raadio KUKU – intervjuu vähiliidu diagnoosikabinetis läbiviidavatest uuringutest 

20.09. Med 24 – vähiliidu pressiteade, Madis  Filippov, https://med24.ee/uudised/algab-
nahav%C3%A4hist-ja-melanoomist-teavitamise-n%C3%A4dal 

20.09. Duo 5 (endine Kanal2)  - Tallinna Televisiooni uudised 

vähinädalast: https://www.youtube.com/watch?v=CToRcxwbQFo 
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20. 09.  Kuressaare Kadi raadio -  Siiri Rannama intervjuu  

20.09. https://tervis.goodnews.ee/nahavahist-teavitamise-nadal-kontrolli-peeglist-oma-nahka-
kord-kuus/ 

21.09. Terevisioon intervjuu – nahavähk-melanoom dr Kadri Putnik 

21.09. Terviseleht – Algab nahavähist ja melanoomist teatamise nädal. 

Nahaarst: Pigem nahavähi kahtlust kontrollida kui hiljem kahetseda 

23.09. Maaleht  artikkel “ Nahavähk/melanoom“   autor:Anne Mari Alver 

27.09. Station  - nahavähi/melanoomi nädala meediakajastus 

05.10. Pealinn intervjuu - dr Kadri Putnik 

07.10. „Narvskaja Gazeta“  naha/melanoomi riskitegurid vene keeles 

12. 10. Meditsiiniuudised –artikkel „Efektiivseim meede on endiselt haiguse varajane 

avastamine“ intervjuu dr Kadri Putnikuga 

01.12 „ Kodutohter“  intervjuu dr Tamperega , Viljandi haigla nahaarst 

 

Naha- ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid 

 

Eesti Vähilidu naha-ja eesnäärmevähi diagnoosikabinetid jätkavad edukalt oma tööd koostöös 

Viljandi haiglaga. 

Kabinettide funktsionaalsus võimaldab nendes teha nii naha kui ka eesnäärme kontrolli, et 

avastada muutused võimalikult vara. Kabinettides on kaasaegne sisustus ning uuringuteks vajalik 
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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 

Viljandi haigla arstid. 

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

 

PATSIENTIDELE SUUNATUD TEGEVUSED  

Tervise – ja koolituslaager patsientidele  

Eesti Vähiliidu XVI üle-eestiline vähipatsientide vaimse tervise ja toimetulekualane laager 13.-15. 

augustil Jänedal. Laagris osales 130 patsienti. Lisaks uutele teadmistele pakub terviselaager alati 

võimalust saatusekaaslastega suhelda, kogemusi vahetada ja luua tihedamaid suhteid 

vähipatsientide maakondlike ühenduste vahel. Laagrit on patsiendid nimetanud väga vajalikuks.  

 

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 rahastab Tervise Arengu Instituut. 

 
Parukate laenutus 

Heade annetajate abiga saame juuksed kaotanud vähipatsientidele laenutada tasuta parukaid.  
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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 11. aastat. 2019. aastal oli Eesti Vähiliit 

keskkonnas projektiga „Terve Eestiga vähi vastu“ 

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, Vabaühenduste Liit, 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Swedbank ja Heateo SA „Armastan aidata annetuskeskkond“,  

meediapartnereid ning mitmeid erafirmasid Avon Eesti,  Lindex, Saku Läte AS, Stockmann 

Kaubamaja, Tallink, Eesti Kinnisvara, Ergo, BeMore Superfoods,  jpt  ning üksikisikuid, kes on 

meie tegevust toetanud.  Väga tänulikud oleme meie pikaajalistele suurtoetajatele Roche Eesti OÜ,  

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.  
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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 
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 914 634 962 435 2

Nõuded ja ettemaksed 3 700 6 235  

Kokku käibevarad 918 334 968 670  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 485 784 407 358 3

Kokku põhivarad 485 784 407 358  

Kokku varad 1 404 118 1 376 028  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 26 030 25 195 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 290 607 1 263 357 8

Kokku lühiajalised kohustised 1 316 637 1 288 552  

Kokku kohustised 1 316 637 1 288 552  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 87 476 87 473  

Aruandeaasta tulem 5 3  

Kokku netovara 87 481 87 476  

Kokku kohustised ja netovara 1 404 118 1 376 028  
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 175 583 138 090  

Muud tulud 133 510 79 429  

Kokku tulud 309 093 217 519  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -98 394 -65 170  

Tööjõukulud -123 855 -112 965 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -62 577 -37 992  

Muud kulud -27 549 -1 587  

Kokku kulud -312 375 -217 714  

Põhitegevuse tulem -3 282 -195  

Intressitulud 2 424 203  

Intressikulud -4 -5  

Muud finantstulud ja -kulud 867 0  

Aruandeaasta tulem 5 3  
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -3 282 -195

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 62 577 37 992

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 26 377 0

Kokku korrigeerimised 88 954 37 992

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 535 -3 865

Varude muutus 0 655

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 835 -6 055

Laekunud intressid 2 424 203

Makstud intressid -4 -5

Kokku rahavood põhitegevusest 91 462 28 730

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-197 716 -248 840

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
30 336 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -167 380 -248 840

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
27 250 278 935

Muud laekumised finantseerimistegevusest 867 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 28 117 278 935

Kokku rahavood -47 801 58 825

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 962 435 903 610

Raha ja raha ekvivalentide muutus -47 801 58 825

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 914 634 962 435



21

Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 87 473 87 473

Aruandeaasta tulem 3 3

31.12.2020 87 476 87 476

Aruandeaasta tulem 5 5

31.12.2021 87 481 87 481
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Vähiliit

01.01.2021 - 31.12.2021.a.

valuuta: EUR

                              

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti

Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise

aastaaruande koostamisel muudetud.

Raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel (RTJ 2,p.24-25) tulemiaruanne. Tulemiaruande

koostamisel peetakse kinni  RTJ 14 antud skeemist.

On arvestatud RTJ 12 nõuetega. 

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangas ja kassas olevat sularaha.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    300

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele

ja sihtfinantseerimine

leiab aset.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulud liigendatakse vastavalt kehtivale kontoplaanile ja kajastatakse õiges perioodis

õiglase hinnaga vastavalt EV seadustele ja heale raamatupidamise tavale.

Seotud osapooled

SA Vähihaigete Toetusravi reg.nr. 90008229

SA Vähi Sõeluuringud reg.nr. 90006578

Maie Egipt
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Sularaha ja pangakontod 914 634 962 435

Kokku raha 914 634 962 435

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmedArvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 340 806 262 807 602 807 602

Akumuleeritud kulum -44 -611 048 -611 092 -611 092

Jääkmaksumus 1 296 195 214 196 510 196 510

  

Ostud ja parendused 248 840 248 840 248 840

Amortisatsioonikulu -264 -37 728 -37 992 -37 992

Ümberliigitamised -141 429 -141 429 -141 429

Muud muutused 141 429 141 429 141 429

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 1 340 913 673 915 013 915 013

Akumuleeritud kulum -308 -507 347 -507 655 -507 655

Jääkmaksumus 1 032 406 326 407 358 407 358

  

Ostud ja parendused 211 160 211 160 211 160

Amortisatsioonikulu -264 -62 313 -62 577 -62 577

Müügid (jääkmaksumuses) -70 157 -70 157 -70 157

Ümberliigitamised -347 463 -347 463 -347 463

Muud muutused 347 463 347 463 347 463

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 1 340 625 720 627 060 627 060

Akumuleeritud kulum -572 -140 704 -141 276 -141 276

Jääkmaksumus 768 485 016 485 784 485 784
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 395 395 5

Võlad töövõtjatele 15 527 15 527 6

Maksuvõlad 10 108 10 108 7

Kokku võlad ja ettemaksed 26 030 26 030  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 498 498 5

Võlad töövõtjatele 13 692 13 692 6

Maksuvõlad 11 005 11 005 7

Kokku võlad ja ettemaksed 25 195 25 195  

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Võlad tarnijatele 395 498 4

Kokku võlad tarnijatele 395 498  

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Töötasude kohustis 5 475 5 337  

Puhkusetasude kohustis 9 772 8 317  

Võlg aruandvale isikule 280 38

Kokku võlad töövõtjatele 15 527 13 692 4

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 3 632 3 953

Sotsiaalmaks 6 300 6 838

Kohustuslik kogumispension 11 10

Töötuskindlustusmaksed 165 204

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 10 108 11 005
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Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2020 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

Kajastatud varade

soetusmaksumuses
31.12.2021

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

Uue mammograafiabussi

fond
220 204  0 300 000 220 204

Mammograafi ja

diagnoosikabinetide

renoverimise fond

275 500  -44 500 160 000 231 000

Amortisatsiooni fond 492 912  -7 128 0 485 784

Kokku

sihtfinantseerimine

põhivarade

soetamiseks

988 616 -51 628 460 000 936 988

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Terve Eestiga Vähi vastu-

Vähiliit 30 a. fond
60 000 18 000 0 0 78 000

Vähistrateegia projektide

fond
107 741 501 0 0 108 242

Jacobi fond 7 000 0 -5 623 0 1 377

Majanduskulude ja

palgafond
66 000 0 0 66 000

Ettenägematute kulutuste

fond
100 000 0 0 0 100 000

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

274 741 84 501 -5 623 0 353 619

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

1 263 357 84 501 -57 251 460 000 1 290 607

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 92 567 84 519

Sotsiaalmaksud 31 288 28 446

Kokku tööjõukulud 123 855 112 965

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 5



26

Eesti Vähiliit 2021. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Juriidilisest isikust liikmete arv 15 17

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 42 998 40 138


