
Uroloogiliste kasvajate töörühm koordineerib uroloogiliste  
vähipaikmete diagnostikat ja ravi Regionaalhaiglas. Töörühma olu-
lisim väljund on üks kord nädalas toimuv multidistsiplinaarne 
konsiilium (MDK). Konsiiliumis osalevad raviotsuse tegemiseks 
kõik vajalike erialade spetsialistid, võimaldades nii patsiendile 
pakkuda kiiret ja parimat võimalikku personaliseeritud vähiravi 
teenust. Lisaks toimub keerulisemate ravijuhtude otsuse tegemi-
seks ka üks kord kuus konsiilium patoloogidega. Töörühm koor-
dineerib ka eri uroloogiliste vähipaikmete andmebaaside aren-
damist Regionaalhaiglas, võimaldades efektiivselt analüüsida 
vajaminevaid näitajaid nii raviotsuse tegemisel kui ka teadustöö 
eesmärgil.

Koostöös Eesti Uroloogide Seltsiga on praeguseks välja tööta-
tud ja Sotsiaalministeeriumi vähiravi kvaliteedi komisjoni poolt 
kinnitatud eesnäärmevähiga ja neeruvähiga haigete käsit-
lusjuhend. Algoritm kajastab antud vähipaikmetega patsientide 
diagnostikat ja raviotsuse tegemist, võimaldab haigetel saada 
eriarsti vastuvõtule 2-4 nädala jooksul ning läbi konsiiliumi ka 
juba raviotsust 6-8 nädalat pärast esmast pöördumist.

Koostöös Tallinna Perearstide Seltsiga on käivitatud e-visiidi pro-
jekt, mis võimaldab kasvaja kahtlusel või juba olemasoleva diag-
noosiga patsiendi suunata kiiresti esmatasandi arsti juurest spet-
sialisti vastuvõtule.  E-visiit võimaldab prioritiseerida patsientide 
järjekorda ja eriarstiabi vajadust ning vähendab tarbetute eriarsti 
visiitide hulka.

Hormoonresistentse eesnäärmevähiga patsientidele oli koostöös 
ravimfirmadega 2011.–2013. aastal  avatud Regionaalhaiglas kaks 
teise raviliini programmi uute tänapäevaste ravimitega, et arstid 
saaksid ravikogemuse ning patisentidele oleks võimalik pakkuda 
ravi ka esimese liini keemiaravi ammendumisel.
„Cabazitaxel NPP“ (Named Patient Program/ Sanofi- Aventis)
„Abirateron NPP“  (Named Patient Program/ Jannsen)
„BNIT-PRV-301“ (Named Patient Program/ Bavarian Nordic)
Kõik programmis osalevad haiged saavad ravi ravivajaduse lõpuni.

Regionaalhaigla on praeguseks tõusnud onkouroloogiliste 
kasvajate suurimaks ravikeskuseks Eestis. 2012. aastal teos-
tati Regionaalhaigla üld-ja onkouroloogia keskuses 475 onkouroloo-
gilst operatsiooni, mis on mahult suurim Eestis.
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Joonis 1. Eesnäärmevähiga haigete käsitluse algoritm.

Joonis 3. Operatsioonide arv haigusrühmade kaupa 2012. 
aastal piirkondlikes ja keskhaiglates.

Joonis 4. Meesuguelundite ja kuseelundite pahaloomuliste 
kasvajate esmasjuhud Eestis  2002. ja 2009. aastal.

Joonis 5. Meessuguelundite ja kuseelundite pahaloomuliste 
kasvajatega SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla statsionaaris ravitud 
haiged 2012. aastal.

Joonis 2. Neeruvähiga haige käsitluse algoritm.

*Ooteajad sõltuvad (tähtsuse järjekorras) 
1. eriarstide piisavusest  
2. radioloogia koormatusest 
3. haigekassa rahastatusest 
4. haigete motivatsioonist

Lühendid:
PSA – prostata-spetsiifiline antigeen
CaP – eesnäärmevähk
UH – ultraheli-uuring
SPECT – skeleti stsintigraafia
KT – kompuutertomograafia
MDK – multidistsiplinaarne konsiilium
RH – regionaalhaigla
KH – keskhaigla
I, II H – 1. ja 2. etapi haigla
EAU – European Association of Urology
HRPCa – hormoonrefraktaarne eesnäärmevähk

*Ooteajad sõltuvad (tähtsuse järjekorras) 
1) eriarstide piisavusest
2) radioloogia koormatusest
3) haigekassa rahastatusest 
4) haigete motivatsioonist 

Lühendid:
UH – ultraheli-uuring
KT – kompuuter-tomograafia
EAU – European Association of Urology
MDK – multidistsiplinaarne konsiilium

Eesnäärme brahhüteraapia.Neeru krüoablatsioon.

Praeguseks on Regionaalhaiglas juurutatud kõik enamlevinud uro-
loogiliste kasvajate ravimeetodid, hõlmates nii kirurgilist ravi kui 
ka erinevaid kiiritus- ja süsteemravi võimalusi. Eraldi võiks välja tuua 
2011. aastal käivitatud eesnäärmevähi brahhüteraapia (BT). Te-
gemist on väheinvasiivse koesisese kiiritusravi meetodiga. Mada-
la progressiooniriskiga eesnäärmevähi korral on BT ravitulemuste 
efektiivsus võrreldav  kirurgilise raviga. Brahhüteraapia on patsien-
dile kergemini talutav, raviprotsess kiirem ja tüsistusi vähem.

Lisaks toimuvad regulaarselt juba 2008. aastast ainsana Ees-
tis kindlate näidustuste korral eesnäärmevähi ja neeruvähi  
väheinvasiivsed krüoablatsiooni (külmutamine) protse-
duurid.
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