
Kõik torakaalonkoloogia töörühma liikmed on oma eri-
aladel spetsialiseerunud kopsude, keskseinandi ja rind-
kereseina pahaloomuliste kasvajate diagnostikale ja 
ravile, mis on heaks eelduseks meditsiiniteaduse ja tehno-
loogia tänapäevaste võimaluste igakülgsel rakendamisel 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla igapäeva praktikas. Jätkuvalt 
kõrge haigestumine kopsuvähki on mõjutanud töörühma 
prioriteete – töörühma kõige suurem tähelepanu on suuna-
tud nimetatud valdkonnaga seotud temaatikale.

Torakaalonkoloogia töörühma peamine töövorm on inter-
distsiplinaarne konsiilium, kus koostatakse kõigile pat-
sientidele individuaalne raviplaan. Konsiiliumi liikmetena 
peame väga tähtsaks patsiendi ja tema lähedaste vahetut 
osalemist arutelus, et anda igale inimesele võimalus kaasa 
rääkida haiguse ravi ja sellest tulenevatest elukorraldust 
puudutavates valikutes.  

Olulisel kohal on töörühma kõigi liikmete järjepidev rahvus-
vaheline erialane täiendõpe. Aktiivne osalemine rahvusvahe-
listel teaduskonverentsidel, koos oma töötulemusi analüüsi-
vate ettekannetega, on võimaldanud torakaalonkoloogia 
innovatiivsete ravivõimaluste kiiret kasutuselevõt-
mist Regionaalhaigla tavapraktikas.

Torakaalonkoloogia töörühma tegevuse kõige  
priori teetsemad valdkonnad lähitulevikus on:

• PET-CT uuringu kasutamine kõigil kopsuvähiga haigetel 
kirurgilise ravi ja radikaalse kiiritusravi planeerimisel 

• endoskoopilise ultraheli (EBUS, EUS) näidustuste laien-
damine kõigile lokaalset ravi vajavatele patsientidele 
kasvaja staadiumi määramise eesmärgil

• miniinvasiivse kirurgia (videotorakoskoopiline lobektoo-
mia) näidustuste laiendamine ja osakaalu suurendamine

• kopsuvähi stereotaktilise kiiritusravi juurutamine

• kaugelearenenud kopsuvähi erinevate morfoloogiliste 
alamtüüpide personaliseeritud keemia- ja bioloogilise 
ravi süstemaatiline rakendamine molekulaargeneetilise 
diagnostika (EGFR, ALK, MAGE-A3 jne) keskuse loomi-
sega diagnostikakliinikus.
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dr Agu Lipping, dr Diana Saranova (patoloogia); 
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