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Lisa 5. Nimekiri kodeeritud Postimehe lugudest 

 

16.11 

P1 Palgauuring: arstide keskmine palk ulatub üle 1700 euro kuus 

http://www.tarbija24.ee/635850/palgauuring-arstide-keskmine-palk-ulatub-ule-1700-euro-

kuus/ 

P2 Alo Raun: tasuta ravi pole olemas 

http://arvamus.postimees.ee/636034/alo-raun-tasuta-ravi-pole-olemas/?redir= 

P3 Ravivigu hindav komisjon võib peagi appi saada juristid ja psühholoogid 

http://www.tarbija24.ee/635698/ravivigu-hindav-komisjon-voib-peagi-appi-saada-juristid-ja-

psuhholoogid/ 

P4 Naistel koguneb vanuse lisandudes meestest vähem ülekilosid 

http://www.naine24.ee/635826/naistel-koguneb-vanuse-lisandudes-meestest-vahem-

ulekilosid/ 

P5 „Kui ei ole surmatõbi, siis saab ikka viinast abi“ – tõde või müüt? 

http://www.tarbija24.ee/635778/kui-ei-ole-surmatobi-siis-saab-ikka-viinast-abi-tode-voi-

muut/ 

P6 Neurootilisel inimesel on väiksem tõenäosus kogeda kirglikku armastust 

http://www.naine24.ee/635896/neurootilisel-inimesel-on-vaiksem-toenaosus-kogeda-

kirglikku-armastust/ 

17.11 

P7 Ema järsk meeleolumuutus mõjub lootele halvasti 

http://www.naine24.ee/637228/ema-jarsk-meeleolumuutus-mojub-lootele-halvasti/ 

18.11 

P8 Riik ei pea õnnetuste ennetamiseks traumaregistrit vajalikuks 

http://www.postimees.ee/639026/riik-ei-pea-onnetuste-ennetamiseks-traumaregistrit-

vajalikuks/ 
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P9 Imre Vähi: kulturisti dieet oleks mõnele spordivõõrale inimesele surmav 

http://sport.postimees.ee/639056/imre-vahi-kulturisti-dieet-oleks-monele-spordivoorale-

inimesele-surmav/ 

P10 Valga haigla ülemarst peab astuma kohtu ette 

http://www.tartupostimees.ee/638586/valga-haigla-ulemarst-peab-astuma-kohtu-ette/ 

P11 EL ei luba vett reklaamida kui vedelikupuuduse peletajat 

http://www.tarbija24.ee/638570/el-ei-luba-vett-reklaamida-kui-vedelikupuuduse-peletajat/ 

P12 HIV-i leviku pudelikaela läbivad kõige efektiivsemad tüved 

http://www.naine24.ee/638652/hivi-leviku-pudelikaela-labivad-koige-efektiivsemad-tuved/ 

P13 Kolmeminutiline viivitus enne nabanööri kinnitamist võib vähendada aneemiaohtu 

http://www.naine24.ee/638396/kolmeminutiline-viivitus-enne-nabanoori-kinnitamist-voib-

vahendada-aneemiaohtu/ 

P14 Perearst: väike naps pärast tööd on edukate naiste seas tõusev trend 

http://www.naine24.ee/636148/perearst-vaike-naps-parast-tood-on-edukate-naiste-seas-

tousev-trend/ 

19.11 

P15 Antibiootikumide liigtarbimine aitab nakkustel levida 

http://www.tarbija24.ee/639700/antibiootikumide-liigtarbimine-aitab-nakkustel-levida/ 

20.11 

P16 Üldine HIV-i nakatumine vähenes kümnendiga neli korda 

http://www.tarbija24.ee/639680/uldine-hivi-nakatumine-vahenes-kumnendiga-neli-korda/ 

P17 Eesti pole narkomaanide HIVsse nakatumist kontrolli alla saanud 

http://www.tarbija24.ee/639676/eesti-pole-narkomaanide-hivsse-nakatumist-kontrolli-alla-

saanud/ 

P18 Grusiinid kaevad Eesti sünnitusabi 

http://www.tartupostimees.ee/639930/grusiinid-kaevad-eesti-sunnitusabi/ 
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P19 Ülekaalulised söövad keskmisest harvem 

http://www.tarbija24.ee/640142/ulekaalulised-soovad-keskmisest-harvem/ 

21.11 

P20 Haiguse taga võib peituda viinapits 

http://www.tartupostimees.ee/641806/haiguse-taga-voib-peituda-viinapits/ 

16.12 P21 Aknega võivad olla hädas ka 40ndates naised 

http://www.naine24.ee/670326/aknega-voivad-olla-hadas-ka-40ndates-naised/ 

P22 Inimkatsete kohtuprotsess kuulutati kinniseks 

http://www.tartupostimees.ee/640774/inimkatsete-kohtuprotsess-kuulutati-kinniseks/ 

P23 Toitumine mõjutab suuresti sperma kvaliteeti 

http://www.naine24.ee/641330/toitumine-mojutab-suuresti-sperma-kvaliteeti/ 

P24 Juhtkiri: uimastiennetus on nõrgaks jäänud 

http://arvamus.postimees.ee/640844/juhtkiri-uimastiennetus-on-norgaks-jaanud/?redir= 

P25 Unehäirete korral tuleb leida sobiv lõdvestusmeetod ja muuta ka mõtlemist 

http://www.naine24.ee/640956/unehairete-korral-tuleb-leida-sobiv-lodvestusmeetod-ja-

muuta-ka-motlemist/ 

22.11 

P26 Amet kontrollib tuvisid taudi suhtes 

http://www.sakala.ajaleht.ee/642202/amet-kontrollib-tuvisid-taudi-suhtes/ 

P27 Kuidas taip teravana hoida? 

http://www.naine24.ee/641304/kuidas-taip-teravana-hoida/ 

P28 Vähene uni ja liigne teleri vaatamine soodustavad lapse rasvumist 

http://www.tarbija24.ee/642208/vahene-uni-ja-liigne-teleri-vaatamine-soodustavad-lapse-

rasvumist/ 
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P29 Arstid: suhkru- ja rasvamaksust oleks ka Eestis kasu 

http://www.tarbija24.ee/642014/arstid-suhkru-ja-rasvamaksust-oleks-ka-eestis-kasu/ 

P30 Analüüs: soodushinnaga toitude seas on vähe tervislikku 

http://www.tarbija24.ee/641032/analuus-soodushinnaga-toitude-seas-on-vahe-tervislikku/ 

23.11 

P31 Eesti ei näe arenenud riikide tervisestatistikas kuigi hea välja 

http://www.tarbija24.ee/644204/eesti-ei-nae-arenenud-riikide-tervisestatistikas-kuigi-hea-

valja/ 

P32 Lastearst: päkapikud toogu pigem kuivatatud puuvilju 

http://www.naine24.ee/644018/lastearst-pakapikud-toogu-pigem-kuivatatud-puuvilju/ 

P33 Arvutiga töötaja neli halba harjumust 

http://www.naine24.ee/644396/arvutiga-tootaja-neli-halba-harjumust/ 

P34 Abdul Turay: ellu jäävad vaid parimad 

http://arvamus.postimees.ee/643706/abdul-turay-ellu-jaavad-vaid-parimad/ 

P35 Kuidas ära hoida sügisväsimusest tulenevat ajaraiskamist? 

http://www.naine24.ee/643910/kuidas-ara-hoida-sugisvasimusest-tulenevat-ajaraiskamist/ 

P36 Nätsu närimine kaalu langetamiseks? 

http://www.naine24.ee/643764/natsu-narimine-kaalu-langetamiseks/ 

24.11 

P37 TAI: alkoholismi ravi võimalustega on Eestis suur probleem 

http://www.tarbija24.ee/645878/tai-alkoholismi-ravi-voimalustega-on-eestis-suur-probleem/ 

P38 Eesti on rasvunud naiste osakaalult Euroopas neljas 

http://www.naine24.ee/645666/eesti-on-rasvunud-naiste-osakaalult-euroopas-neljas/ 

P39 Üheksa põhilist suuhügieeni probleemi 

http://www.naine24.ee/645534/uheksa-pohilist-suuhugieeni-probleemi/ 
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P40 Kuidas paratsetamool toimib? 

http://www.tarbija24.ee/645654/kuidas-paratsetamool-toimib/ 

25.11 

P41 Pealtnägija sai jälile kütusega äritsenud kiirabitöötajale 

http://www.postimees.ee/647692/pealtnagija-sai-jalile-kutusega-aritsenud-kiirabitootajale/ 

P42 Haigekassa ravijärjekordade kontroll: olukord on läinud veelgi hullemaks 

http://www.tarbija24.ee/647092/haigekassa-ravijarjekordade-kontroll-olukord-on-lainud-

veelgi-hullemaks/ 

P43 Saun tõstab tuju ja turgutab südant 

http://www.tarbija24.ee/646728/saun-tostab-tuju-ja-turgutab-sudant/ 

26.11 

P44 Tuvide surma põhjustab lindude paragripp 

http://www.sakala.ajaleht.ee/647934/tuvide-surma-pohjustab-lindude-paragripp/ 

27.11 

P45 Ragnar Viir: istumine hävitab inimeste tervist 

http://www.postimees.ee/648755/ragnar-viir-istumine-havitab-inimeste-tervist/ 

P46 Apteekrite liit: asutamispiirang kaitseb maa-apteeke 

http://www.e24.ee/648589/apteekrite-liit-asutamispiirang-kaitseb-maa-apteeke/ 

P47 Kreekat tabas eestilik narkosüstijate HIV-buum 

http://www.postimees.ee/648625/kreekat-tabas-eestilik-narkosustijate-hiv-buum/ 

P48 Ravimitega reisimine muutub uuest aastast lihtsamaks 

http://www.tarbija24.ee/648343/ravimitega-reisimine-muutub-uuest-aastast-lihtsamaks/ 

28.11 
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P49 TV3: perearstide nimistute piirmäärasid plaanitakse suurendada 

http://www.tarbija24.ee/650157/tv3-perearstide-nimistute-piirmaarasid-plaanitakse-

suurendada/ 

P50 Viljandi õpetajaid hakatakse järgmisel nädalal vaktsineerima 

http://www.tarbija24.ee/649707/viljandi-opetajaid-hakatakse-jargmisel-nadalal-

vaktsineerima/ 

P51 Juhtkiri: haiged? Mis haiged? 

http://arvamus.postimees.ee/648953/juhtkiri-haiged-mis-haiged/?redir= 

P52 Liigne karvakasv võib viidata haigusele 

http://www.naine24.ee/649587/liigne-karvakasv-voib-viidata-haigusele/ 

P53 Kuidas aidata last, kui talle ei ole kõik toidud lubatud? 

http://www.naine24.ee/649089/kuidas-aidata-last-kui-talle-ei-ole-koik-toidud-lubatud/ 

P54 Tervisliku näksimise seitse reeglit 

http://www.naine24.ee/647344/tervisliku-naksimise-seitse-reeglit/ 

29.11 

P55 Viljandiga seotud kollatõve juhtude arv kasvas 120ni 

http://www.tarbija24.ee/650875/viljandiga-seotud-kollatove-juhtude-arv-kasvas-120ni/ 

P56 1. detsembril tehakse Tallinnas ja Narvas HIV-kiirteste 

http://www.tarbija24.ee/651005/1-detsembril-tehakse-tallinnas-ja-narvas-hiv-kiirteste/ 

30.11 

P57 Ministeerium ei plaani praegu apteekide asutamispiirangute kaotamist 

http://www.postimees.ee/653114/ministeerium-ei-plaani-praegu-apteekide-

asutamispiirangute-kaotamist/ 

P58 Tugevda oma tervist õige toiduga 

http://www.naine24.ee/652248/tugevda-oma-tervist-oige-toiduga/ 
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01.12 

P59 Miks on üle neljakümnesed naised sageli paksud? 

http://www.naine24.ee/654136/miks-on-ule-neljakumnesed-naised-sageli-paksud/ 

P60 Pärnus saadeti õpilased kollatõve tõttu vaheajale 

http://www.parnupostimees.ee/653506/parnus-saadeti-opilased-kollatove-tottu-vaheajale/ 

P61 Nakkushaigus ründab linde Sõrves ja Kuressaares 

http://www.ilmajaam.ee/653218/nakkushaigus-rundab-linde-sorves-ja-kuressaares/ 

P62 Vabane edukalt kõhurasvast 

http://www.naine24.ee/653670/vabane-edukalt-kohurasvast/ 

02.12 

P63 Rahvastikuteadlane: tervist mittetoetavat käitumist esineb enam maaelanikel 

http://www.postimees.ee/655614/rahvastikuteadlane-tervist-mittetoetavat-kaitumist-esineb-

enam-maaelanikel/ 

P64 Kalle Muuli: rohud sulle, raha mulle! 

http://arvamus.postimees.ee/654504/kalle-muuli-rohud-sulle-raha-mulle/ 

P65 Kuivõrd põhjendatud on aluselise toitumise soovitused? 

http://www.naine24.ee/655080/kuivord-pohjendatud-on-aluselise-toitumise-soovitused/ 

03.12 

P66 Liit: arstiabi kvaliteeti on säilitatud arstide ülekoormuse hinnaga 

http://www.tarbija24.ee/656478/liit-arstiabi-kvaliteeti-on-sailitatud-arstide-ulekoormuse-

hinnaga/ 

P67 Hoiatav näide: ülekoormus treeningus võinuks lõppeda neerusiirdamisega 

http://www.naine24.ee/655466/hoiatav-naide-ulekoormus-treeningus-voinuks-loppeda-

neerusiirdamisega/ 
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04.12 

P68 Sotsiaalministeeriumi saamatus vihastas perearstid välja 

http://www.tarbija24.ee/656932/sotsiaalministeeriumi-saamatus-vihastas-perearstid-valja/ 

05.12 

P69 Kiirabiarst: narkomaanidega tegelemine tuleks jätta proffidele 

 http://www.postimees.ee/658396/kiirabiarst-narkomaanidega-tegelemine-tuleks-jatta-

proffidele/ 

P70 Sotsiaalministeerium: Arstid peavad andmeid esitama vastavalt kehtivale korrale 

http://www.tarbija24.ee/658126/sotsiaalministeerium-arstid-peavad-andmeid-esitama-

vastavalt-kehtivale-korrale/ 

P71 Kohus tunnistas tuntud arsti süüdi dokumendi võltsimises 

http://www.tartupostimees.ee/657848/kohus-tunnistas-tuntud-arsti-suudi-dokumendi-

voltsimises/ 

P72 Viljandi õpetajaid hakati täna kollatõve vastu vaktsineerima 

http://www.tarbija24.ee/658002/viljandimaa-opetajaid-hakati-tana-kollatove-vastu-

vaktsineerima/ 

P73 Lääne-Tallinna keskhaigla uueks juhiks sai Imbi Moks 

http://www.tarbija24.ee/657946/laane-tallinna-keskhaigla-uueks-juhiks-sai-imbi-moks/ 

P74 Lahutatud inimesed surevad nooremalt? 

http://www.naine24.ee/658076/lahutatud-inimesed-surevad-nooremalt/ 

P75 Nutva lapse raputamine võib ta eluajaks invaliidiks muuta 

http://www.tarbija24.ee/657516/nutva-lapse-raputamine-voib-ta-eluajaks-invaliidiks-muuta/ 

06.12 

P76 Seljavalu: müüdid ja tegelikkus 

http://www.naine24.ee/658858/seljavalu-muudid-ja-tegelikkus/ 
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P77 Tehnika arenguga kaasnevad hädad: hiirekäsi, SMS-pöial ja nutitelefoni-kael 

http://www.tarbija24.ee/659460/tehnika-arenguga-kaasnevad-hadad-hiirekasi-sms-poial-ja-

nutitelefoni-kael/ 

P78 Riigikogu pani paika maa-arstide lähtetoetuse 

http://www.tarbija24.ee/659070/riigikogu-pani-paika-maa-arstide-lahtetoetuse/ 

P79 Artroos.ee annab nõu liigesevaevustega patsientidele 

http://www.tarbija24.ee/658926/artroos-ee-annab-nou-liigesevaevustega-patsientidele/ 

07.12 

P80 Keila haigla eksjuhi pistisevõtmine ei leidnud tõendamist 

http://www.postimees.ee/661460/keila-haigla-eksjuhi-pistisevotmine-ei-leidnud-toendamist/ 

P81 Unevajadus on pärilik 

http://www.naine24.ee/660580/unevajadus-on-parilik/ 

P82 TAI hakkab koolilaste puuviljasöömist uurima 

http://www.tarbija24.ee/660868/tai-hakkab-koolilaste-puuviljasoomist-uurima/ 

08.12 

P83 Valga haigla pole süüdi mõistetud ülemarsti saatust otsustanud 

http://www.tartupostimees.ee/662410/valga-haigla-pole-suudi-moistetud-ulemarsti-saatust-

otsustanud/ 

P84 Kohus mõistis Valga haigla ülemarsti keelatud ravimikatsetes süüdi 

http://www.tartupostimees.ee/661856/kohus-moistis-valga-haigla-ulemarsti-keelatud-

ravimikatsetes-suudi/ 

P85 Ravimiamet: Sell rikkus kogu Eesti arstiteadlaste mainet 

http://www.postimees.ee/662334/ravimiamet-sell-rikkus-kogu-eesti-arstiteadlaste-mainet/ 

P86 Viirustesse haigestumine kasvas enim laste seas 

http://www.tarbija24.ee/662348/viirustesse-haigestumine-kasvas-enim-laste-seas/ 
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P87 Oksüdatiivne stress polegi nii ohtlik 

http://www.naine24.ee/662324/oksudatiivne-stress-polegi-nii-ohtlik/ 

09.12 

P88 Arvo Haug: pime autojuhiks 

http://arvamus.postimees.ee/663440/arvo-haug-pime-autojuhiks/ 

P89 Nikotiin valmistab aju ette kokaiinisõltuvuseks 

http://www.naine24.ee/663788/nikotiin-valmistab-aju-ette-kokaiinisoltuvuseks/ 

P90 Kuus asja, mida iga naine saab teha rinnavähiriski vähendamiseks 

http://www.naine24.ee/663436/kuus-asja-mida-iga-naine-saab-teha-rinnavahiriski-

vahendamiseks/ 

P91 Keskendumisraskustel võib olla mitmeid põhjusi 

http://www.naine24.ee/663368/keskendumisraskustel-voib-olla-mitmeid-pohjusi/ 

12.12 

P92 ERR: firmad ja ülikoolid hakkavad ravimuda uurima 

http://www.postimees.ee/666688/err-firmad-ja-ulikoolid-hakkavad-ravimuda-uurima/ 

P93 Ekspert: psühholoogi juures käimine lapsendamist ei raskenda 

http://www.naine24.ee/666228/ekspert-psuhholoogi-juures-kaimine-lapsendamist-ei-

raskenda/ 

P94 Taksojuhtide aju on teistest erinev 

http://www.postimees.ee/665646/taksojuhtide-aju-on-teistest-erinev/ 

13.12 

P95 Seks muudab aju ehitust 

http://www.naine24.ee/667456/seks-muudab-aju-ehitust/ 

P96 Rinnaplastika läbinud suitsetajal võivad nibud kärbuda 

http://www.naine24.ee/667412/rinnaplastika-labinud-suitsetajal-voivad-nibud-karbuda/ 
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P97 Õed soovivad jaanuaris alustada läbirääkimisi palkade tõstmiseks 

http://www.tarbija24.ee/667382/oed-soovivad-jaanuaris-alustada-labiraakimisi-palkade-

tostmiseks/ 

P98 Mis on verikupumassaaž? 

http://www.tarbija24.ee/667050/mis-on-verikupumassaaz/ 

P99 10 olulisimat läbimurret meditsiinis aastal 2011 

http://www.tarbija24.ee/667158/10-olulisimat-labimurret-meditsiinis-aastal-2011/ 

15.12 

P100 Ilves: e-tervise lahendused parandavad elukvaliteeti 

http://www.tarbija24.ee/670852/ilves-e-tervise-lahendused-parandavad-elukvaliteeti/ 

P101 Terviseamet soovitab inimestel end gripi vastu vaktsineerida 

http://www.tarbija24.ee/670722/terviseamet-soovitab-inimestel-end-gripi-vastu-vaktsineerida/ 

16.12 

P102 ERR: Narva firma tahab asutada rahvusvahelise aju-uuringute keskuse 

http://www.postimees.ee/672314/err-narva-firma-tahab-asutada-rahvusvahelise-aju-

uuringute-keskuse/ 
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16.11 

S1 Surmatõvest paranenu: keemiaravi oli mulle nagu võidujooks ajaga 

http://www.ohtuleht.ee/452162 

S2 Ameerika ime: läbilastud peaga naine võitles end tagasi ellu 

http://www.ohtuleht.ee/452147 

S3 Uuring: tervishoiutöötajate palgad on aastaga tõusnud 

http://www.ohtuleht.ee/452213 

S4 Arstid nõuavad, et autodes suitsetamine keelataks 

http://www.ohtuleht.ee/452215 

17.11 

S5 Tahad arsti juurde – maksa! 

http://www.ohtuleht.ee/452336 

S6 Hiiumaa haigla avab uued osakonnad 

http://www.ohtuleht.ee/452341 

S7 Suurbritannias tahetakse gripi vastu vaktsineerida kõiki lapsi 

http://www.ohtuleht.ee/452376 

S8 Ülemiste hingamisteede viirusnakkusi põetakse praegu tavatult vähe 

http://www.ohtuleht.ee/452401 

S9 Uuring: naisüliõpilastel on rohkem seksuaalpartnereid ja suguhaigusi 

http://www.ohtuleht.ee/452429 

18.11 

S10 Haigekassa: vigastused põhjustavad aastas umbes 16 lapse surma 

http://www.ohtuleht.ee/452525 

S11 Esmaabi õppinud Laagna lasteaia õpetajad proovisid poissi elustada 

http://www.ohtuleht.ee/452554 
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S12 Ebaseaduslikud inimuuringud: Valga haigla ülemarst peab astuma kohtu ette 

http://www.ohtuleht.ee/452575 

S13 Evelin Ilves julgustas eakaid olema aktiivsed 

http://www.ohtuleht.ee/452595 

19.11 

S14 Eestlased tarvitavad vähem antibiootikume 

http://www.ohtuleht.ee/452700 

S15 Libaarst süstis naise istmikku tsementi ja superliimi 

http://www.ohtuleht.ee/452704 

20.11 

S16 Infarkti tõttu surnud ja arstiabita jäänud mehe omaksed nõuavad selgust 

http://www.ohtuleht.ee/452737 

S17 Üldine HIVi nakatumine vähenes kümnendiga neli korda 

http://www.ohtuleht.ee/452760 

S18 Tuntud Eesti arstid astuvad kohtu ette 

http://www.ohtuleht.ee/452787 

21.11 

S19 Lastehaiglas saab hommikukohvi juba kolmandast eluaastast 

http://www.ohtuleht.ee/452801 

S20 Juuksevärvis eluohtlik aine: naine langes pärast juuste värvimist koomasse 

http://www.ohtuleht.ee/452885 

S21 Haruldane haigus: naeratus võib tappa 7-aastase poisi 

http://www.ohtuleht.ee/452941 

S22 Inimkatsetes kahtlustatav ülemarst ei tunnistanud ennast süüdi 

http://www.ohtuleht.ee/452952 
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22.11 

S23 USA maratonil suri kaks meest 

http://www.ohtuleht.ee/453001 

S24 Kollatõbi kogub jõudu: ühe kuuga juba üle saja haigestunu 

http://www.ohtuleht.ee/452997 

S25 Popkorn: Ameerikalsed kuulutasid kinokrõbina tervislikuks 

http://www.ohtuleht.ee/452996 

S26 Kas jooksmine ajab näo kortsu? 

http://www.ohtuleht.ee/452995 

S27 Südamearst: suhkru- ja rasvamaks päästaks aastas 100 inimese elu 

http://www.ohtuleht.ee/452994 

S28 Eeskuju olemas: Taanis kehtib rasvamaks, Soomes magusamaks 

http://www.ohtuleht.ee/452993 

S29 Aastas sureb südamehaigustesse 17 miljonit 

http://www.ohtuleht.ee/452992 

S30 Ebaseaduslikud inimuuringud viisid tuntud arstid kohtu alla 

http://www.ohtuleht.ee/452976 

S31 Ravimiamet: meie seisame patsiendi eest 

http://www.ohtuleht.ee/452975 

S32 Mis on spinaalanesteesia? 

http://www.ohtuleht.ee/452974 

S33 Linnugripp? Amet kontrollib tuvisid taudi suhtes 

http://www.ohtuleht.ee/453049 

S34 Perverdist günekoloog kuritarvitas tuhendete patsientide usaldust 

http://www.ohtuleht.ee/453129 
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23.11 

24.11 

S35 Raamat: maailma esirikkur tuli imekombel surmasuust välja 

http://www.ohtuleht.ee/453268 

S36 Kümnete perearstide töörütm: kaks nädalat Eestis, kaks nädalat ravitakse Soomes 

http://www.ohtuleht.ee/453274 

S37 Külmetushaigustesse haigestumine on madalam kui mullu 

http://www.ohtuleht.ee/453370 

S38 Kas kõht võib liigsest söömisest ka päriselt lõhki minna? 

http://www.ohtuleht.ee/453385 

S39 UURING: Eesti naised on euroliidu ühed kõige ülekaalulisemad 

http://www.ohtuleht.ee/453389 

25.11 

S40 Medõde töötas üheksa aasta jooksul vaid kuus päeva 

http://www.ohtuleht.ee/453444 

S41 Andrei Sõritsa: „Rasestumiseks on vaja silmad kinni panna!“ 

http://www.ohtuleht.ee/453436 

S42 Eesti naised on Euroopa paksemad 

http://www.ohtuleht.ee/453435 

S43 Naisele tsementi süstinud USA ilukirurg vahistati 

http://www.ohtuleht.ee/453432 

S44 Nätsuga liigsete kilode vastu 

http://www.ohtuleht.ee/453430 

S45 Euroopa teadlased pole veendunud narkolepsia ja gripivaktsiini vahelises seoses 

http://www.ohtuleht.ee/453550 
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S46 Kas kiirabiautode juhid äritsevad varastatud kütusega? 

http://www.ohtuleht.ee/453560 

26.22 

S47 Arstid toetavad alkoholireklaami piiramist 

http://www.ohtuleht.ee/453615 

S48 Bakterid ei ravi, vaid aitavad tervist säästa 

http://www.ohtuleht.ee/453585 

S49 Seitse toitu, mida tuleks süüa iga päev 

http://www.ohtuleht.ee/453584 

27.11 

S50 Ravimitega reisimine muutub uuest aastast lihtsamaks 

http://www.ohtuleht.ee/453713 

S51 Apteekrite liit: asutamispiirang kaitseb maa-apteeke 

http://www.ohtuleht.ee/453737 

28.11 

S52 Soomlased mures: võõrsilt tulnud hambaarstid on umbkeelsed 

http://www.ohtuleht.ee/453856 

S53 Perearsti nimistute piirmäär suureneb 

http://www.ohtuleht.ee/453929 

29.11 

S54 Tähelepanu: viirused varsti kohal 

http://www.ohtuleht.ee/453951 

S55 Perearst: tõbesid enneta ingveriga 

http://www.ohtuleht.ee/453950 



58	  

	  

Lisa 6 järg 

S56 Külmetuse kiirabi 

http://www.ohtuleht.ee/453949 

S57 Jacksoni ihuarstile loetakse täna karistus ette 

http://www.ohtuleht.ee/454032 

S58 Eestis levib HIV üha enam seksuaalsel teel 

http://www.ohtuleht.ee/454054 

30.11 

S59 Tartu veekeskus sai elustamisaparaadi 

http://www.ohtuleht.ee/454109 

S60 Terviseamet: kollatõve leviku takistamine on raske 

http://www.ohtuleht.ee/454125 

S61 Uus superviirus võib tappa pool inimkonda 

http://www.ohtuleht.ee/454144 

S62 Uus „Videviku“ film võib langetõvehooge esile kutsuda 

http://www.ohtuleht.ee/454199 

01.12 

S63 „Ma ei tunne end süüdlasena, sest ma ei teinud midagi valesti.“ 

http://www.ohtuleht.ee/454283 

S64 Möödunud nädalal haigestus grippi 80 inimest 

http://www.ohtuleht.ee/454321 

S65 Tallinnas avastati kaks, Narvas viis uut HIV-positiivset 

http://www.ohtuleht.ee/454397 

02.12 

S66 Keila haigla eksjuht sai pistisekahtluse 

http://www.ohtuleht.ee/454468 
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S67 Saaremaal ei lisandunud aastaga phtki uut HIV-nakkuse juhtu 

http://www.ohtuleht.ee/454473 

S68 Soome haiglas joodeti vastsünginutele puhastusvedelikku 

http://www.ohtuleht.ee/454476 

S69 Uskumatu! Naine süttis operatsioonisaalis põlema 

http://www.ohtuleht.ee/454494 

03.12 

04.12 

S70 Sotsiaalministeeriumi saamatus vihastas perearstid välja 

http://www.ohtuleht.ee/454729 

05.12 

S71 Nutva lapse raputamine võib ta tappa või tekitada püsiva puude 

http://www.ohtuleht.ee/454803 

06.12 

S72 Mida teha, et terve olla? Nõu annavad rahva südamesse läinud tohtrid 

http://www.ohtuleht.ee/454921 

S73 WiFi kahjustab spermat? 

http://www.ohtuleht.ee/454920 

S74 Noored arstid hakkavad saama starditoetust kuni 15 000 eurot 

http://www.ohtuleht.ee/454984 

S75 SILIKOONRINDADEGA ÄRA SUITSETA: Nibud võivad küljest kukkuda! 

http://www.ohtuleht.ee/455016 
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07.12 

S76 Ligi pooled vähijuhtumid on põhjustatud valest eluviisist 

http://www.ohtuleht.ee/455153 

08.12 

S77 Ebaseaduslikke inimuuringuid teinud arst peab maksma suure trahvi 

http://www.ohtuleht.ee/455304 

S78 TV3: Ravimifirma tõmbas A-hepatiidi ja mulkide vahele võrdusmärgi 

http://www.ohtuleht.ee/455304 

09.12 

S79 Haigla ülemarst mõisteti süüdi seadusevastastes uuringutes 

http://www.ohtuleht.ee/455374 

S80 Inimuuringute eetika komitee: nõuded on täitmiseks kõigile 

http://www.ohtuleht.ee/455373 

10.12 

S81 Puudega beebi ema: minu laps pole ometi süüdi, et haigla raha otsa sai! 

http://www.ohtuleht.ee/455548 

11.12 

S82 Ida-Viru keskhaigla on valmis vastu võtma kümneid arste 

http://www.ohtuleht.ee/455721 

S83 Läänemaa kiirabiautojuhid taotlevad kõrgemat palka 

http://www.ohtuleht.ee/455723 

S84 Uus tervisehäda: nutitelefoni-kael 

http://www.ohtuleht.ee/455744 
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12.12 

S85 Prangli rahvas sai elustamisaparaadi 

http://www.ohtuleht.ee/455797 

S86 Ajaleht: Batuudikeskus annab traumapunktile tööd 

http://www.ohtuleht.ee/455811 

S87 Kanep viis teismelise poisi hullumajja 

http://www.ohtuleht.ee/455835 

S88 17aastane leiutas nanoosakese, mis hävitab vähirakke 

http://www.ohtuleht.ee/455879 

S89 Viljandimaal on end hepatiidi vastu vaktsineerinud 206 õpetajat 

http://www.ohtuleht.ee/455899 

13.12 

S90 Soome rahvameditsiini Nokia kogub Eestis populaarsust 

http://www.ohtuleht.ee/455939 

S91 Protseduur kestab kuni kaks tundi 

http://www.ohtuleht.ee/455938 

S92 Keda verikupud aitaksid? 

http://www.ohtuleht.ee/455937 

S93 Sõjas käinud arst Hiiu kliinikut juhiks 

http://www.ohtuleht.ee/455910 

14.12 

S94 Hooldushaiglad kasvatavad jõudu 

http://www.ohtuleht.ee/456046 

S95 Amet uurib, miks ravimifirma korraldas apteekritele Rootsi kruiisi 

http://www.ohtuleht.ee/456086 
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15.12 

S96 Digiretseptikeskus nörritas taas rohuostjaid 

http://www.ohtuleht.ee/456239 

S97 Digiretsepti süsteem streikis kogu kolmapäeva 

http://www.ohtuleht.ee/456272 

S98 KAALUS VAID 29,8 KILO: 16 aastat anoreksiaga võidelnud naine suri 

http://www.ohtuleht.ee/456274 

S99 Lubatust veidi rohkem paratsetamoolitablette võtnud naine suri maksakahjustuse tõttu 

http://www.ohtuleht.ee/456300 

S100 Silikooni peenisesse süstimine tappis suuremat riista soovinud mehe 

http://www.ohtuleht.ee/456306 

 

 


