
EESTI KOPSULIIDU ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 
 
Eesti Kopsuliit on kopsuhaigusi põdevate inimeste esindusorganisatsioon Eestis, mis ühendab 
patsiente, nende omakseid, kopsuhaigustega kokkupuutuvaid meditsiinitöötajaid ning inimesi, kes 
soovivad oma aktiivse tegevusega kaasa aidata Kopsuliidu tööle.  
 
Mittetulundusühing Eesti Kopsuliit on loodud 1992.a. Eesti Kopsuliit kuulub Eesti Puuetega Inimeste 
Koja (EPIK) alla ning osaleb aktiivselt EPIK programmides ja üritustes. 
 
Eesti Kopsuliidu põhikirjaliseks eesmärgiks on hingamiselundite haiguste, sealhulgas tuberkuloosi ja 
astma ennetamine; haiguste ravi, järelravi ja igakülgse rehabilitatsiooni arendamine; Liit taotleb 
kopsuhaigusi põdevate inimeste ja nende perekondade sotsiaalse kaitstusega seotud probleemide 
teadvustamist ja lahendusteede leidmist. 
 
Eesti Kopsuliidu tegevuse eesmärkideks on  
 
� Tagada oma kroonilisi kopsuhaigusi põdevatele isikutele eluoluks võrdsed võimalused teiste 

kodanikega; 
� Tagada kopsuhaiguste levimuse ja haigusjuhtude vähenemise; 
� Arendada tervisekasvatustööd; 
� Seista kopsuhaigete ravivõimaluste paranemise eest Eestis; 
� Kanda hoolt tänapäevaste ravivõimaluste parema kättesaadavuse eest.  
 
Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks soovime järgida aastatel 2008-2010 järgmisi suundi: 
 
1. Esindada kroonilisi kopsuhaigusi põdevaid inimesi sotsiaalpoliitika ja ravimipoliitika 

kujundamisel;  
2. Jätkuvalt kaitsta kopsuhaigusi põdevate inimeste õigusi; 
3. Mõjutada seadusandlust selliselt, et oleks tagatud haiguste ennetamine, haigestunute ravi, 

rehabilitatsioon ning sotsiaalne kindlustus; 
4. Ühendada ja toetada linnade ja maakondade üksikliikmeid üle Eesti. Suurendada  
5. Selgitada ja levitada kopsuhaiguste ennetamise võimalusi üleriigiliselt;  
6. Tutvustada kopsuhaiguste uusi diagnostika- ja ravimeetodeid; 
7. Anda võimalusi kopsuhaigusi põdevatele inimestele ja nende omastele puhkuseks, sportimiseks ja 

enda kultuuriliseks arendamiseks. 
8. Korraldada koosolekuid, toimetada väljaandeid, teha õpetus- ja tervisekasvatustööd; 
9. Aidata kaasa kopsuhaigusi põdevate inimeste rehabilitatsiooni arendamisele ja läbi viimisele. 
10. Võidelda puhta elukeskkonna eest edendades suitsuvaba keskkonda tööl, kodudes ja avalikes 

kohtades. 
11. Teha koostööd teiste kopsuhaigete ja puuetega inimeste probleemidega tegelevate riiklike ja 

mitteriiklike organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 
12. Aidata kaasa meditsiinipersonali väljaõppele Eestis. 
13. Osaleda aktiivselt kopsuhaigusi, nende ravi- ja rehabilitatsioonivõimalusi puudutavates 

uurimustöödes. 
14. Arendada ja pidevalt uuendada Eesti Kopsuliidu lehekülge (www.kopsuliit.ee) 
 
2008 aasta tegevusprogrammi raame Eesti Kopsuliit õpetab kopsuhaigetele, kuidas oma haigusega ja 
eluga paremini toime tulla; jagab teavet kopsuhaiguste ennetamise edendamiseks; korraldab 
kopsuhaigetele inhalaatorite ja abivahendite kasutamise koolitusi; jagab teavet uute ravivõimaluste 
kohta; korraldab ravivõimlemist Liidu liikmetele; koordineerib Kopsuliidule koostööprojektide raames 
pakutavate soodustuste jõudmist Liidu liikmeteni. 
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