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Kasvajate terviklik käsitlus 

• Primaarne preventsioon, kasvajate tekke vältimine 
• Sekundaarne preventsioon, vähieelsete seisundite ja vähktõve 

varane avastamine 
• Diagnostika 
• Kirurgiline ravi 
• Medikamentoosne ravi 
• Kiiritusravi 
• Toetav ravi 
• Taastusravi 
• Kaasuvate patoloogiate ravi 



• Kas kaugmetastaasidega patsientide ravitulemustes on 
progressi ? 



Metastaatilise melanoomiga patientide elulemus 

• 42  II faasi kliinilise uuringu metaanalüüs (1975–2005) 

• 2,100 patsienti 
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Korn EL, et al. J Clin Oncol 2008;26:527–534 



Wolchok JD et al. N Engl J Med 2017;377:1345-1356. 

Metastaatilise melanoomiga patsientide elulemus immuunraviga 
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cancer trends in Estonia prior to 
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British Journal of Cancer? 

 



Käärsoole vähiga patsientide elulemus 

 

5-aasta suhteline elulemus käärsoole vähi korral: 

• 50% aastatel 1995-1999  

• 59% aastatel 2010-2014 

 

• Käärsoole vähi elulemus paranes oluliselt vasakpoolsete vähkide osas (51% → 62%) 
ja neljanda staadiumi osas (6% → 15%).  

• Enam oli tõus väljendunud nooremas vanusegrupis ning naistel. 



Pärasoole vähiga patsientide elulemus 

5-aasta suhteline elulemus pärasoole vähi korral: 

• 38% aastatel 1995-1999  

• 56% aastatel 2010-2014 

 

• Pärasoole vähi elulemus paranes oluliselt peaaegu kõigis subgruppides.  

 

• Väljendunud paranemine esines:  

• II staadium:  58% → 75% 

• III staadium: 34% → 70% 

• IV staadium: 1% → 12% 



Rahvatervis  versus personaalne vähk 

• Rahvatervis: teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise 
tervise edendamiseks ja tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu.  

 

• Solidaarsus tervishoiuteenuste rahastamises: reaalselt teatud piirini 
 
• Kulutõhusus: tervishoiuökonoomika termin (mis arvestab patsientide 

kohortide mediaane) 
 
kuid: 
• Vähktõbi on lõpuks iga konkreetse indiviidi probleem 
• Ravi, mis ei ole kulutõhus arvestades kõiki patsiente keskmiselt, võib olla 

efektiivne individuaalse patsiendi lõikes 
 



Randomiseeritud uuringud vs. personaalmeditsiin 
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23. Mai 2017 FDA heakskiit: pembrolizumab MSI-H või dMMR 
soliidtuumorite raviks sõltumata kasvajapaikmest 

The FDA’s approval of pembrolizumab 
was based on data from 149 patients 
with MSI-H or dMMR cancer who 
were enrolled in five multicenter, 
single-group clinical trials. 



Toetavast / palliatiivsest ravist 



 

 

Metaanalüüsi peamised tulemused: 

 

• Palliatiivne toetav ravi parandas patsientide elukvaliteeti  

 

• Ei leidunud olulist seost palliatiivse toetava ravi ja elulemuse 
paranemise vahel 





Integration of Palliative Care Into Standard Oncology Care: American 

Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update 2017 

 

Guideline Question 

• Should palliative care concurrent with oncology care be standard 

practice? 

 

Methods 

• An Expert Panel was convened to update clinical practice 

guideline recommendations based on a systematic review of the 

medical literature. 

 



1. soovitus 

• Kaugelearenenud kasvajatega patsiendid tuleks suunata 

interdistsiplinaarseks toetavaks palliatiivraviks haiguse 

varases kulus, koos aktiivse spetsiifilise onkoloogilise 

raviga 

 

• (type: evidence based, benefits outweigh harms; evidence 

quality: intermediate; strength of recommendation: 

strong). 



2. soovitus 

• Palliatiive toetav ravi tuleks läbi viia interdistsiplinaarsete 

toetava ravi meeskondade poolt, nii ambulatoorselt kui ka 

statsionaarselt 

 

• (type: evidence based, benefits outweigh harms; evidence 

quality: intermediate; strength of recommendation: 

moderate). 



Toetav / palliatiivne ravi Kliinikumi vähikeskuse patsientidele 

• Toetava ravi onkoloog dr Kaiu Suija 

• Kliiniline psühholoog Kaie Jõeveer 

• Hingehoidja / sotsiaaltöötaja Kai Jõemets 

• Füsioterapeudid statsionaarsetele patsientidele 

• Taastusravi kliinik, statsionaarse õendusabi osakond 

• Koduse toetusravi võrgustik 

• Haiglavõrk / perearstid üle-Eesti 

 

• Onkoloogiaõe iseseisev vastuvõtt - koordinatsioon 



Overall survival results of a randomized trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment (NCT00578006) 

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting 



Alternative: Systematic Symptom Monitoring 

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting 



Study Design 

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting 



Slide 18 

Presented By Ethan Basch at 2017 ASCO Annual Meeting 



Tervishoiu kogukulud ja kulutused vähktõvele, 2014 

Total health expenditure Direct health cost of cancer 

% of GDP Per capita  

(€, PPP) 

% of THE Per capita  

(€, PPP) 

Estonia 5.7 % 1,124 5.8 % 65 

Finland 9.4 % 2,706 4.4 % 119 

Latvia 5.7 % 1,043 6.2 % 64 

Europe 10.1 % 2,793 6.0 % 169 

IHE Report 2016:4 



Kokkuvõte 
● Erinevaid vähivastaseid meetmeid ei tohi vastandada, kõik 

on vajalikud 

● Kaugele arenenud kasvajate ravitulemused paljudel 

kasvajapaikmetel on paranenud 

● Vähiravi muutub järjest personaliseeritumaks 

● Vajalik on toetava ravikompleksi kohene lisamine 

spetsiifilisele onkoloogilisele ravile 

● Eestis on vaja tervishoiu finantseerimist suurendada 



Tänan! 

peeter.padrik@kliinikum.ee 


