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30 aastat Eesti Vähiliitu 

Mittetulundusühingu Eesti Vähiliit asutas 1992. aastal Eesti Onkoloogide Teaduslik Selts. 

Eesti Vähiliit keskendub oma töös eeskätt vähi ennetamisele ja vähi varajasele avastamisele ning 

tervislike eluviiside populariseerimisele, kuid väga olulisel kohal on ka vähihaigete elukvaliteedi 

parandamine ja haigusega seotud psühhosotsiaalsete probleemide lahendamine. 

  

30 tegevusaasta jooksul on Eesti Vähiliit 

  
•          käivitanud rinna, emakakaela- ja eesnäärmevähi sõeluuringute pilootprojekte 

•          loonud üle Eesti vähipatsientide tugivõrgustiku, mis liidab 15  ühingut üle 2000 

liikmega 

•          mööda Eestit sõidavad annetajate ja toetajate abiga ostetud 

vähiliidu mammograafiabuss ning eesnäärme- ja nahavähi mobiilsed 

diagnoosikabinetid, mis pakuvad võimalust kontrollida oma tervist ka väikestes linnades 

ja maakohtades, kus vastavaid erialaarste ei ole.   

•          Vähiliit on korraldanud ligi 30 aastat teavituskampaaniaid, vähinädalaid ja 

meditsiinitöötajatele suunatud kõrgetasemelisi teaduskonverentse. Samuti oleme välja 

andnud teadlikkuse laiendamiseks trükiseid, tootnud filme ja teavitusklippe. Oleme 

korraldanud teaduslikke konverentse nii arstkonnale kui ka patsientidele.  

•          Eesti Vähiliidu eestvedamisel allkirjastasid 13. septembril 2019 suurürituse „Terve 

Eestiga vähi vastu“ raames Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Rahvusvahelise vähivastase 
võitluse liidu (UICC) juht Cary Adams ja Eesti Vähiliidu president dr Vahur Valvere 
Maailma vähideklaratsiooni.  Sellest rahvusvahelise dokumendi allkirjastamisest 

lähtuvalt loodi riiklik vähitõrje töögrupp Sotsiaalministeeriumi juurde eesmärgiga töötada 

välja Eesti Vabariigi vähitõrje kümne aasta kava. Alates 30. aprillist 2021 Eestil ongi 

tervise- ja tööminister hr Tanel Kiige poolt kinnitatud täiuslik  vähitõrje tegevuskava 

aastateks 2021-2030. See on väga oluline dokument  iga inimese jaoks Eestis. 

  

•          Eesti Vähiliidul on juba uued väljakutsed vähi ennetustegevuse jätkamiseks.  Plaanis 

on soetada mobiilne kompuutertomograaf, mis võimaldab nii kopsuvähi 

sõeluuringut kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid teha inimese elukoha lähedal – ka 

väljaspool suurlinnu. Nii on võimalik haigus avastada enne sümptomite ilmnemist ja 

tänu sellele alustada ravi väga varajases kopsuvähi 

staadiumis. Kompuutertomograafia, mis tagab patsiendile madala kiirgusdoosi, on 

asendamatu vähi diagnostikas ning eriti efektiivne ägedate haigusjuhtude ja suurte 

traumade korral.  

  

www.cancer.ee 

http://www.cancer.ee/


https://www.facebook.com/vahiliit/ 
 

https://www.facebook.com/vahiliit/

