
Rinnanäärme kasvajate töörühm alustas praegusel kujul 
koostööd 1. jaanuaril 2001, mil dr Agu Lippingu juhtimisel 
hakkasid regulaarselt toimuma iganädalased adjuvant-
ravi koosolekud patoloogiakeskuses. Peagi lisandus ka 
võimalus paralleelseks radioloogi arvamuseks kuvaril. Ra-
viotsused on sellest ajast regulaarselt dokumenteeritud, 
mis võimaldab retrospektiivset statistikat ja töö dünaami-
list analüüsi. Aastas sooritatakse rinnavähi patsientidele ligi 
400 operatsiooni (2011. aastal 446 operatsiooni, 2012. 
aastal 356 operatsiooni), lisaks plastilised operatsioonid. 
Tõuseb valvursõlme biopsiate arv (2011. aastal 138 biop-
siat, 2012. aastal 158), mis näitab vähi avastamist varase-
mas staadiumis ja seeläbi elulemuse paranemist. 

Lisaks adjuvantravi koosolekutele toimuvad preoperatiiv-
sed radioloogilised konsiiliumid ning ravikonsiiliumid 
patsientide osavõtul raviotsuste tegemiseks.

Töörühma efektiivsemale tööle aitavad kaasa kogenud 
õde-nõustajad Varje Ulla ning Raissa Žmarjova.

Patsientide kiiremaks teenindamiseks avati 2012. aasta 
septembris radioloogiakeskuse juures rinnakabinet. Aas-
taga on rinnakabinetti külastanud 2865 naist ning avasta-
tud ligi sada (99) esmast vähijuhtu, mis on pea kuuendik 
kogu Eesti esmasjuhtudest.

Pikaajalise eeltöö tulemusena alustati 1. augustil 2012 re-
gulaarset andmete sisestamist rinnavähi registrisse, mis 
nüüdseks on liidestatud ka infosüsteemiga EsTer. See oma-
korda võimaldab saada veelgi täpsemat statistikat, mis on 
eelduseks rinnavähi kompetentsikeskuse  üleeuroopa-
lisel akrediteerimisel.

Regulaarne plastikakirurgi osalemine töös teeb võima-
likuks neoadjuvantse kemoteraapia järgselt teostatava 
operatsiooni käigus ka kohese rinna taastamise. Mood-
saimat ravivõtet − rasva tüvirakkude süstimist on ra-
kendatud juba 2012. aastast. 
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Patsient pärast vasakpoolset mastektoomiat. Vasaku rinna hilistaastus selja lailihase ja proteesiga.

Geneetikute abil (dr Olga Kostina, dr Kairit Joost ja  
dr Riina Žordania) on võimalik konsulteerida perekondliku 
vähiriskiga patsiente ja vajadusel määrata ka BRCA1 ja 
BRCA2 geenimutatsioone.

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga on välja töötatud rinna-
vähi kahtlusega patsientide logistika alates perearstidest, 
samuti toimub ravijuhendite uuendamine. Igapäevatöös on 
aluseks NCCN’i ja St. Galleni konverentsi ravijuhised.

Teadustöö raames on tehtud koostööd Tervise Arengu 
Instituudiga (rinnavähi elulemus, statistika, poster ESMO 
2013 konverentsil), Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Ins-
tituudiga (rinnavähi bioenergeetika), Vähiuuringute Tehno-
loogia Arenduskeskusega (biomarkerid, bioenergeetika), 
Breast Cancer International Research Group’ga (ravimuurin-
gute üle-maailmne koostöövõrgustik), Skandinaavia rinna-
vähi töögrupiga, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. 
Käimas on ravimiuuringud rinnavähi uusimate ravimitega 
(T-DM1, Pertzumab). Plaanis on alustada uuringut vaktsiini-
dega.

Põhiliseks väljakutseks on töö muutmine kompaktse-
maks – patsientide kiirem pääsemine uuringutele ja operat-
sioonile, kiiremad vastused patoloogidelt. Loodame veelgi 
aktiviseerida plastikakirurgia suunda.

Diagnostikavõimalusi aitaks parendada rinna MRT aeg-
se biopsia võtmise võimalus, et vältida hüperdiagnostikat 
ja seeläbi langetada mastektoomiate arvu.

Kõik töörühma liikmed osalevad kvalifikatsiooni tõstmiseks 
igal aastal erialastel koolitustel, ka ise koolitame resi-
dente (günekoloogidel mammoloogiatsükkel) ning teeme 
aktiivset teavitustööd.


