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2017 ilmunud uued publikatsioonid Rateras: 
 
 

Uuringud, analüüsid ja raportid 

Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015 TAI 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2016. 
Health Behavior among Estonian Adult Population, 2016 

TAI 

Prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud HIV-ga seotud 
tervishoiuteenuste külastajate ülevaade. 2016. aasta 

TAI 

Alkoholi tarvitamist, hoiakuid ja kahjusid hindava üle-Eestilise 
uuringu raport 

TAI 

Tervisestatistika aastaaruanne 2016 TAI 

  
 
 
 

Teadusartiklid 

Engagement in HIV care and its correlates among people who 
inject drugs in St. Petersburg, Russian Federation and Kohtla-
Järve, Estonia 

Heimer R, Usacheva N, 
Barbour R, et al 

HIV prevalence and gender differences among new injection-
drug-users in Tallinn, Estonia: a persisting problem in a stable 
high prevalence epidemic 

Uusküla A, Raag M, 
Marsh K, et al 

Large variation in predictors of mortality by levels of self-rated 
health: results from an 18-year follow-up study 

Reile R, Stickley A, 
Leinsalu M 
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2016 ilmunud uued publikatsioonid Rateras: 
 

Uuringud, analüüsid ja raportid 

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2016. 
Alcohol market, consumption and harms in Estonia. Yearbook 
2016 

Eesti Konjuktuuriinstituut, 
TAI 

Eesti lastevanemate roll alkoholiennetuses. Ülevaade 
ennetusprogrammi "Efekt" tulemustest 

TAI 

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15-16-aastaste õpilaste 
legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis: 
uuringu raport 

TAI 

Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2015. Eesti Abordiregister 
1996-2015. Estonian Medical Birth Registry 1992-2015. Estonian 
Abortion Registrt 1996-2015 

TAI 

Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi PRIDE 
korralduse analüüs 

RAKE 

Anonüümse HIV-nõustamise ja -testimise teenuse ülevaade 
aastatel 2005-2015 

TAI 

Narkomaaniaravi andmekogu 2014-2015. aastate aruanne TAI 

Eesti tervishoiukulud 2015 TAI 

Kahjude vähendamise teenuste külastajate profiil ning 
riskikäitumine. Esmakülastajate analüüs 2015. a. andmetel 

TAI 

HIV nõustamise ja testimise teenuse kasutamine 2015. aastal TAI 

Geriaatrilised hindamised 2012-2015 TAI 

Riskianalüüs. Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad 
riskid Tallinna näitel 

TAI 

Eesti. Arve ja fakte 2016 Statistikaamet 

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional development in Estonia Statistikaamet 

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical yearbook of 
Estonia 

Statistikaamet 
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