
                                                                                                                                  

 

 
 

RaTeRa uudiskirja ilmumises olnud aastane paus on lõppenud. 
Käesolevast uudiskirjast leiate juulis, augustis ja septembris 
raamatukogusse lisatud tervise valdkonna publikatsioonid. Pealkirjal 
klõpsates jõuate otse publikatsiooni kirje juurde raamatukogus. 

 
Tervishoiu instituudi uudised 

Tervishoiu instituudi uuenenud kodulehelt saab täpsemat infot meie 
tegevusvaldkondade ja teadustegevuse kohta. 

Rahvatervise raamatukogu lehel on võimalik kasutada rahvatervise 
sõnastikku. Sõnastik sisaldab rahvatervishoiu üldterminitele lisaks 
biostatistika, epidemioloogia, keskkonnatervishoiu, terviseökonoomika 
valdkondade termineid koos seletustega. 

Järjekordsed magistrandid kaitsesid juunis Tartu Ülikooli tervishoiu 
instituudis oma magistritööd ning neile omistati magistrikraad 
rahvatervises. Magistritöid saab uurida rahvatervise raamatukogu kaudu. 

13. novembril 2014 leiab Tartus aset tervisetehnoloogiate hindamise 
konverents, mille peateema on kolorektaalvähi sõeluuring.  
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Jalakäijahelkuri kasutamine Maanteeamet 

Eesti. Arve ja fakte 2014 Statistikaamet 
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Muud publikatsioonid  

Vaktsiinid ja vaktsineerimine : vaktsineerija käsiraamat Terviseamet 

 
 
 
 
Enne 2014. ilmunud uued publikatsioonid Rateras:  
 

Uuringud, analüüsid ja raportid 

Tervisesüsteemid muutustes. Eesti : tervisesüsteemi ülevaade 
2013 

WHO 

Tervisesüsteemid muutustes. Eesti : tervisesüsteemi ülevaade 
2008 

WHO 

Health Systems in Transition : Estonia : Health System Review WHO 

Arengukava "Eesti toit" lõpparuanne 2006-2008 Põllumajandusministeerium 

Eesti meditsiiniline sünniregister 1992-2012. Eesti meditsiiniline 
abordiregister 1996-2012 

Tervise Arengu Instituut 

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis : aastaraamat 2013 Eesti Konjunktuuriinstituut 

Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007, 2009 ja 2011 Tervise Arengu Instituut 

http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5839
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5839
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Laht%2C+Kristi
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5840
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5840
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Veerla%2C+Liisa
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5784
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5784
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Rahu%2C+Kaja
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5764
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5764
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Kleinberg%2C+Anne
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5765
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5765
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Nagirnaja%2C+Liina
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5774
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5774
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Ausmees%2C+Kristo
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5775
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5775
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Ress%2C+Krista
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5776
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5776
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Maddison%2C+Liivi
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5766
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5766
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Eglit%2C+Triin
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5767
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5767
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5767
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Muru%2C+Kai
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5768
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5768
http://rahvatervis.ut.ee/browse?type=author&value=Huik%2C+Kristi
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5798
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5885
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5885
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5886
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5886
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5884
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5864
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5785
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5785
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5787
http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/5786
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