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LIBR1 MEDICI

KIRJASTUSELT MEDICINA ON ILMUNUD
HINGAMISTEEDE NAKKUSED
Hingamisteede nakkusliku päritoluga haigusi (kõripõletik. kõripealsete põletik, 
neelupõletik, bronhioliit, laste ja täiskasvanute kopsupõletikud, nina kõrval- 
koobaste põletik, keskkõrvapõletik) käsitlevate artiklite kogumik.

1994,741k Hind 10kr ISBN 9985-829-01-8

VAKTSINEERIJA KÄSIRAAMAT
Juhendmaterjal vaktsineerimisega tegelevatele inimestele Eesti tervishoiu
asutustes. Raamatu on heaks kiitnud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi 
spetsialistid.

1994,112 1k Hind 10 kr ISBN 9985-829-02-6

RADIOLOOGIA
Raamat on tõlgitud soome keelest ja mõeldud eelkõige arstiteaduskonna üli
õpilaste põhiõpetuseks. Samas sobib see käsiraamatuks ka kõikidele arstidele ja 
võimaldab leida kiiresti andmeid erinevate radioloogiliste uuringute informa
tiivsuse kohta. Raamatu tekst on näitlikustatud rohkete piltidega.
Ainevaldkonnad: läbivalgustusmeetodid ja -tehnika; rindkere, süda ja vere
sooned; luud, liigesed ja lihased; magu ja seedetrakt, urogenitaalsed elundid; 
närvisüsteem; nägu ja kael.

1995,5961k Hind 210kr ISBN 9985-829-05-0



LIBRI MEDICI

Skeletisüsteemi 
ülekoormus- 
haigused ja 

spordivigastused

SKELETISÜSTEEMI ÜLEKOORMUSHAIGUSED JA
SPORDIVIGASTUSED
Jaan Seeder
Raamatus käsitletakse peamiselt ülekoormusest põhjustatud haiguste diagnoosi
mise ja ravi küsimusi, kusjuures erilist tähelepanu on pööratud nn keeruliste 
liigeste - õla, põlve ja selja probleemidele, muu hulgas ka injektsioonravile.
Raamat on vajalik kirurgidele, ortopeedidele, perearstidele, kel tuleb ravida 
skeletisüsteemi haiguste ja vigastustega haigeid.

1995,158 1k Hind 89 kr ISBN 9985-829-07-7

1.1 <11
I.l avike

Reumatoloogia
REUMATOLOOGIA
Reinhold Birkenfeldt, Leo Päi, Tiit Haviko
Raamatus on esitatud reumatoloogiliste haigete uurimismetoodika, kõigi põhi
liste reumaatiliste haiguste epidemioloogia, etiopatogenees, klassifikatsioonid, 
kliiniline pilt, diagnoosimine, diferentsiaaldiagnoos, ravi ja rehabilitatsioon. 
Eraldi peatükid on pühendatud liigesesisestele injektsioonidele ning kirurgilise 
ravi näidustustele ning võimalustele. Teos sobib õpperaamatuks kõigile arsti
dele, eriti sisearstidele ja perearstidele

1995,3261k Hind 107 kr ISBN 9985-829-06-9

GER1AATRIA
Tõlge soome keelest. Käsitletakse vanuritele tüüpilisi sümptomeid j a probleeme 
ning geriaatriliste haiguste diagnostika ja raviga seotud erijooni.
Teemad: vanadus ja vanurite tervisehooldus; geriaatriline füsioloogia ja 
patofüsioloogia; sümptomite ja probleemide selgitamine ja ravi; sümptomite 
äkiline halvenemine; vanuri taastusravi; geriaatriline ennetus; teenused eakatele 
patsientidele; surev vanur.

1996,328 1k Hind 150kr ISBN 9985-829-09-3



LIBRI MEDICI

HAIGE UURIMINE
Raamatu peamised teemad: arsti ja haige suhtlemine; anamneesi põhialused; 
eri elundkondade kliiniline uurimine; haigusloo koostamine.
"Haige uurimine" on mõeldud ühtaegu propedeutika õpikuks meditsiiniõppu- 
reile ning käsiraamatuks igale üld-ja erialaarstile, kelle igapäevatööks on hai
gete uurimine ja ravimine.

1996,232 1k Hind 149 kr ISBN 9985-829-08-5

ÜLDARSTI KÄSIRAAMAT II osa
Ainevaldkonnad: nakkushaigused; suu; seedimine; põrn, maksja sapp; neerud; 
uroloogia; anesteesia; spordimeditsiin; suhkurtõbi; endokrinoloogia; güneko
loogia; rasedus; raseduse vältimine; lastenõuandla; lastehaigused; laste- 
psühhiaatria; psühhiaatria; neuroloogia; silmahaigused; kõrva-, nina- ja 
kurguhaigused; narkootikumid.

1996,687 1k Soodushind 75 kr ISBN 9985-829-11-5

MEDITSIINISÕNASTIK
Toimetaja Pavel Pogovski
Keeletoimetaja Rein Kull
"Meditsiinisõnastik" on seletav sõnaraamat, mille aluseks on "Lääketieteen ter
minit" ja mida on täiendanud ning täpsustanud Eesti Meditsiiniterminoloogia 
komisjon. Sõnastik sisaldab ligi 28 000 märksõna koos ladina-, inglise-ja soo
mekeelsete vastetega. Lisaks avab teos ka sõnade etümoloogia. Sõnastikku on 
kerge kasutada. Kasuliku ja mahuka teatmeteosena on sellel püsiv väärtus kõigi 
jaoks, kes ühel või teisel viisil tegelevad tervishoiuga või haigete eest hoolitse
misega.

MEDITSIINI

SÕNASTIK

1996,510 1k Hind 508 kr ISBN 9985-829-05-0



LIBRI MEDICI

ÕENDUSE 
к Asi raama i

ONKOLOOGIA PEREARSTILE
Tõlge inglisekeelsest raamatust "Essential Oncology For Health Professionals", 
1994.
Raamat on jagatud nelja ossa: sissejuhatus kliinilise onkoloogia põhimõiste
tesse; kliiniline onkoloogia: kasvajate kliiniline uurimine ja raviprintsiibid; 
ülevaade küsimustest, mis on seotud vähihaige toitumise, valu ja psühho- 
sotsiaalsete probleemidega; vähihaige raviga kaasnevad probleemid enda ja 
arsti poolt vaadatuna, võimalikud lahendused.
Raamat annab hea ülevaate ja baasteadmised kliinilise onkoloogia alustest ning 
võimaldab arstil ennast kontrollida.

1996,250 1k Hind 168kr ISBN 9985-829-10-7

SÜNNITUSABI JA GÜNEKOLOOGIA
Raamatus käsitletakse inimelu etappe üsast hauani. Keskendutakse kliinilistele 
aspektidele, kuid esitatakse ka piisavalt taustandmeid eri haiguste põhjustest ja 
tekkemehhanismidest, tuginedes kaasaegsetele geneetikaalastele teadmistele. 
Käsitlemist leiavad nii reproduktsiooni normaalsed ilmingud (rasedus, sünnitus) 
kui ka selle häired. Raamat on mõeldud õpikuks meditsiiniüliõpilastele. Samas 
sobib see ka pere- ja üldarsti käsiraamatuks ning naistehaiguste alale spetsiali
seeruva arsti esmaseks kirjanduseks.

1997,626 1k Hind 436 kr ISBN 9985-829-12-3

D

ÕENDUSE KÄSIRAAMAT
Tõlge raamatust “Hoitotyön käsikirja” (1996) on heaks abiliseks nii sotsiaal-ja 
terviseerialal õppijale kui ka töötavale meditsiiniõele.
Ainevaldkonnad: oskuste õpetamine; õendussuhe - koostöösuhe; protsess- 
mõtlemine õenduses; hügieen õendushoolduses; puhkus ja uni; nahahooldus ja 
haavaravi; liikumine; vitaalfunktsioonid ja temperatuuri regulatsioon; toitmine 
ja eritustegevus; medikatsioon; vereülekanne; infusioonravi; seksuaalsus; usuli
sed ja vaimsed vajadused; surija õendushooldus; aineregister.

1997,279 1k Hind 174 kr ISBN 9985-829-13-1



LIBRI MEDICI

AMBULATOORNE KIRURGIA
Tõlge väljaandest “Kirurgiset pientoimeenpiteet” (Tampere 1991). Käsiraamat 
on mõeldud perearstile, kellel oma igapäevatöös tuleb kokku puutuda ka kirur
gilist ravi vajavate haigustega, ning üliõpilastele ja intemidele kirurgia põhi
oskuste omandamisel.
Käsitletud on üld-, gastro-, rindkere-, veresoontekirurgia, traumatoloogia, 
uroloogia ja anestesioloogia valdkonda kuuluvaid probleeme, kusjuures on 
antud kirurgiliste protseduuride üksikasjalikud kirjeldused koos joonistega.
1997, 108 lk Hind 108 kr ISBN 9985-828-148-X

NEUROLOOGIA TASKURAAMAT
Eritoimetaja Ain-Elmar Kaasik
Väljaanne on Ameerika Ühendriikide ja Euroopa arstkonnas populaarse, tasku
formaadis käsiraamatu “The Little Black Book of Neurology” tõlge, mis on 
koostatud sõnaraamatu põhimõttel - märksõnad on paigutatud alfabeedilises 
järjekorras. Tekst on illustreeritud sobivate jooniste ja tabelitega. Käsiraamat on 
igati sobiv abiline üldpraktiseerivatele arstidele, sisehaiguste spetsialistidele ja 
pediaatritele. Selles leidub rohkesti teavet ka neuroloogidele ja psühhiaatritele. 
1997,452 1k Hind 263 kr ISBN 9985-829-15-8

KLIINILISE MIKROBIOLOOGIA KÄSIRAAMAT
Toimetajad Marika Mikelsaar, Reet Mändar
Kirjutajad T. Brilene, A. Juhani, T. Kärki, K. Kermes, T. Krispin, A. Krüüner, 
S. Kõljalg, E. Laja, K. Lõivukene, M. Mikelsaar, R. Mändar, P. Naaber, E. Sepp, 
E. Türi
Ainevaldkonnad: infektsioonhaiguste patogeneetilisi aspekte; tähtsa
mate mikroobigruppide üldiseloomustus; inimorganismi normaalne 
mikrofloora; antimikroobsed preparaadid; vaktsineerimine ja 
seroteraapia; mikrobioloogiline diagnostika; tähtsamad kliinilised 
infektsioonid, nende tekitajad ja mikrobioloogiline diagnostika (menin- 
giidid; entsefaliidid; silmainfektsioonid; kõrvapõletikud, sinusiidid, 
neelupõletikud, bronhiidid, viiruslikud hingamisteede nakkused, 
kopsupõletikud, tuberkuloos, sooleinfektsioonid, antibakteriaalse ravi
ga seotud diarröa, viiruslikud hepatiidid, kuseteedeinfektsioonid, sugu- 
teedeinfektsioonid, haava- ja pehmete kudede infektsioonid, 
anaeroobsete mikroobide poolt põhjustatud infektsioonid, bakterieemia 
ja sepsis, hospitaalinfektsioonid, zoonoosid); 6 lisatabelit ja aine
register.
1998, 363 lk Hind 258 kr ISBN 9985-829-16-6



LIBRI MEDICI

INTENSIIVRAVI KÄSIRAAMAT ÕELE
Eritoimetaja Silver Sarapuu
Tõlge väljaandest "Akuuttisairaanhoidon opas". Käsiraamat on mõeldud inten- 
siivravialaste baasteadmiste andmiseks meditsiiniõdedele. Raamatus on püütud 
jälgida soome autorite teksti, asendatud on mõningate ravimpreparaatide nime
tused Eestis kasutatavate analoogidega. Raamatus on kajastatud kõik intensiiv
raviga seotud meditsiinivaldkonnad.

1998,278 1k Hind 187 kr ISBN 9985-829-19-0

NAISTE RINNANÄÄRMEVÄHI ENNETAMINE
Väino Rätsep
Käsiraamat on mõeldud kõige laiemale arstkonnale, eelkõige pere- ja üldarsti
dele. Siit saab teadmisi ka asjast huvitatud tavalugeja. Teaduslikult põhjendatud 
ja kaasajal aktsepteeritud seisukohad esitatakse üldistatult, laskumata pikema
tesse teaduslikesse aruteludesse.
Ainevaldkonnad: rinnanäärmete struktuur ja selle muutused; rinnanäärmevähi 
tekkepõhjustest; rinnanäärmevähi riskitegurid; rinnanäärmete healoomulised 
haigused; toitumistavad riskitegurina; teised riskitegurid; rinnanäärmete esma
ne uurimine; skriining.

1998,681k Hind 76 ISBN 9985-829-17-4

SÜNNIST ESIMESE SAMMUNI
Anne Ormisson
See on raamat imikust: kuidas ta sünnib ja areneb esimese eluaasta jooksul, kui
das teda hoida, toita ja kasvatada. Raamatus on 11 peatükki, milles käsitletakse 
ettevalmistusi lapse sünniks, vastsündinu kohanemist uue maailmaga, beebi 
kasvamist ja arenemist, samuti tema suhteid vanemate, õdede-vendade ja vana
vanematega. Toitumise peatükis on soovitused ja õpetus nii rinnaga, pudelist kui 
lusikast toitmiseks. Omaette peatükid on pühendatud lapse tervise hoidmisele, 
õnnetuste vältimisele ning tema aitamisele haiguse ja õnnetuse korral. Raamatus 
on nõuandeid noorele emale "lapsevoodis" olemise ajaks ning noorele isale uues 
olukorras tegutsemiseks. Raamat on mõeldud käsiraamatuks eelkõige noortele 
vanematele, aga on ilmselt kasulik ka vanavanematele ja kõigile teistele, kelle 
lähikonda sünnib laps. Mõned ivad võiksid saada ka meditsiinikoolide õpilased 
imiku ja sünnitaja hooldamiseks. Raamat on illustreeritud joonistuste ja värvi
fotodega. ■

1998,961k Hind 121kr ISBN 9985-829-20-4
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RAVIMITEATMIK
Toimetajad Küllike Lääne, Väino Sinisalu
"Ravimiteatmik" sisaldab detailset informatsiooni Eestis registreeritud ja 
müügilolevate käsimüügiravimite kohta. Peale selle on ära toodud andmed 
apteekides saadaolevate ravimisamaste ainete, naha-ja haavahooldusvahendite 
ning ravimtaimede, toidulisade ja loodustoodete kohta. Raamat on kasulik abi
vahend kõigile, kellel tuleb kergemate terviserikete korral ravimitest abi otsida. 
Kindlasti on "Ravimiteatmik" vajalik käsiraamat ka professionaalidele - arsti
dele ja apteekritele. Raamatust leiate samuti andmeid Eestis esindatud ravimi
firmade ning Eestimaal töötavate apteekide kohta.

RAVIMITEATMIK

veDe

1998,324 1k Hind 122kr ISBN 9985-829-18-2

VÄLTIMATU ABI KÄSIRAAMAT
Eritoimetaja Silver Sarapuu
Tõlgitud soomekeelsest raamatust "Meilahden akuuttihoito-opas". Esimest kor
da 19 aasta eest ilmunud raamat, mis tänu oma usaldusväärsusele ja arusaadavu
sele on Soomes saanud peamiseks vältimatu abi teatmeteoseks. Vältimatu abi 
käsiraamat on valvearsti põhitöövahend, millest leiab praktilisi nõuandeid es
maabiks ja edasiseks raviks ägedate seisundite korral. Raamat on kohandatud 
Eesti oludele.
Raamatus on järgmised osad: südame- ja vereringehaigused, gastroentero- 
loogia, kopsuhaigused, neuroloogia, kudede siirdamine, infektsioonid, endo- 
krinoloogia ja elektrolüütide tasakaalu häired, hematoloogia, intoksikatsioonid 
ja teised ägedad seisundid, rasedusperioodi ägedad komplikatsioonid, vältima
tus abis kasutatavad ravimid.

VÄLTIMATU 
ABI 
KÄSIRAAMAT

MESKINA

1998, 384 lk Teine, täiendatud trükk Hind 218 kr ISBN 9985-829-22-0

REISIMEDITSIINI TEATMIK
Toimetajad Kai Zilmer, Argo Parts
Tõlge soomekeelsest raamatust "Matkailijan terveysopas", 1998.
Teatmik on kohandatud Eesti oludele.
"Reisimeditsiini teatmik" on abiks praktiseerivatele arstidele, turismifirmadele 
ja kõikidele teistele, kes oma töös annavad teavet ja nõu tervisega seonduvates 
küsimustes neile, kel seisab ees reis välismaale. Käesolev raamat annab infor
matsiooni mitmetest võimalikest terviseohtudest ja nakkuslikest haigustest 
maakera eri piirkondades ning kaasaegseid nõuandeid profülaktiliste meetmete 
osas. Eriline tähelepanu on pööratud malaariale, mis viimastel aastatel on tõsi
seks probleemiks paljudes maades. Teatmik sisaldab erinevate riikide vaktsinat- 
siooninõudeid, samuti kasulikke soovitusi tervisega seonduvate probleemide 
osas eelseisval reisil.

REISIMEDITSIINI 
TEATMIK m 

9959

ЗВД
MEDINA

1998,128 1k Hind 112 kr ISBN 9985-829-21-2
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PALLIATIIVNERAVI
Tõlge soome keelest.
Ainevaldkonnad:
mis on palliatiivne ravi; palliatiivse ravi koht meditsiinis; palliatiivse ravi 
ajaloost ja arengust; sümptomaatiline ravi; valu; hingamisteede sümptomid; 
seedeelundkonna sümptomid; väsimus ja kahheksia; nahanähud; tursed; kesk
närvisüsteemi sümptomid; palliatiivne kirurgia; toitmise ja ravimite manusta
mise abivahendid; abivahendid haiglas ja kodus; vähiravist tingitud 
kõrvalnähtude ravi; raskete haiguste mõju psüühikale; suhtlemine; kannatuste ja 
mure leevendamine; palliatiivse ravi korraldus; eetilised otsused elu lõppjärgus.

1998,230 1k Hind 211kr ISBN 9985-829-24-7

LIIKUMINE JA MEDITSIIN
Tõlge soomekeelsest raamatust "Liikuntalääketiede".
Esimene raamat, mis käsitleb kompleksselt liikumise mõju meditsiinilisi 
aspekte. Raamatus kirjeldatakse liikumise füsioloogilist toimet elundisüsteemi- 
dele ning teavitatakse lugejat liikumisravi uurimismeetoditest ja liikumise 
mõjust erinevatel eluetappidel. Peale selle käsitletakse ulatuslikult liikumise 
tähtsust haiguste patofüsioloogia, profülaktika, ravi ja taastusravi seisukohalt 
ning räägitakse liikumisega kaasnevatest ohtudest ja liikumisravi arengust. 
Lisaks arstidele ja üliõpilastele pakub raamat vajalikke teadmisi ka treeneritele, 
liikumisravi instruktoritele ja teistele, kelle töö on seotud liikumisega. Tervise- 
ja võistlussportlasedki leiavad siit rohkesti kasulikku infot.

1998,448 1k Hind 308kr ISBN 9985-829-23-9

ÜLDARSTI KÄSIRAAMAT
Täiendatud üheköiteline "Üldarsti käsiraamat" on võrreldes varem ilmunud ka
heosalise väljaandega põhjalikult uuendatud ja aktualiseeritud. Raamatusse on 
lisatud kümneid uusi artikleid ja ligi 400 artiklit on oluliste muudatustega. Lisa
tud on ülevaatlik värvikleebis kõige levinumate nahahaiguste kohta. Kogenud 
terapeudid on eriarstide soovitused seadnud selgeiks uurimis-ja ravijuhendeiks 
nii ambulatoorsel kui ka haiglapolikliinilisel tööl olevaile arstidele.

1999, 1112 lk Teine, täiendatud trükk. Hind 777 kr ISBN 9985-829-26-3



LIBRI MEDICI

MEDITSI1NITERMINITE LÜHENDEID
Koostanud ja toimetanud Pavel Bogovski, Ilmar Laan, Rein Kull
EV Meditsiiniterminoloogia Komisjoni koostatud raamat "Meditsiiniterminite 
lühendeid” on vajalik nii arstidele, õdedele, üliõpilastele kui ka kõigile teistele 
meditsiini ja tervishoiuga seotud inimestele.

1999,2901k Hind 147 kr ISBN 9985-829-25-5

LASTEHAIGUSED
Tõlge soomekeelsest väljaandest "Lastentaudit", 1998.
Kirjeldatakse laste harilikke haigusi ning nende ravimisjuhendeid. Käsitletakse 
ka terve lapse arenemist ja toitumist, allergiat ja astmat, südame-ja vereringe- 
haigusi, endokriinseid ja vedelikutasakaalu häireid ning nõuandla ja kooliarsti 
tööd. Haigustest on põhjaliku käsitluse saanud nakkushaigused. Teose lõpus on 
peale diagnoosimise tähestikulises järjekorras toodud loetelu laste üldistest 
probleemidest. Raamat on rohkete värvipiltidega.
Sobib arstidele ja arstiteaduse üliõpilastele, tervishoiutöötajatele ning teistele 
vastavast alast huvitatuile.

1999,4861k Hind 499 kr ISBN 9985-829-27-1

NARKOLOOGIA
Eritoimetaja Veiko Vasar.
Tõlge soomekeelsest väljaandest “Päihdelääketiede”, 1998.
Esimene teos, mis käsitleb joovastavate või narkootiliste ainete mõju, neist 
tingitud haigusi ja kogu ravimise kompleksi. Peale alkoholi käsitletakse ka teisi 
sõltuvust põhjustavaid või joovastavaid aineid. Teoses vaadeldakse joovasta
vate ainete tarvitamise tausta, epidemioloogiat, nende neuroloogilisi toime
mehhanisme ja sõltuvuse teket ning haiguse diagnostikat. Suur osa raamatust 
käsitleb alkoholismi, alkoholi mõju elundeile ja alkoholi tarbimisest tulnud hai
gusi, kusjuures antakse avar pilt alkoholismist ja muust narkomaaniast ning 
nende sõltuvushaiguste igasugustest ravimeetoditest. Teos on mõeldud arsti
teaduses ja sotsiaalalal töötavale lugejaskonnale.

MEDITSIL-I

L,ÜHENDEID

2000, 509 lk Hind 378 kr ISBN 9985-829-28-X



LIBRI MEDICI

KIRJASTUSELT MEDICINA ON ILMUMAS

DIABEET
Tõlge soome keelest.
Diabeetikute aktiivsus ja vastutus oma haiguse asjatundjatena on ravis esmatähtis. Selleks läheb tarvis 
teadmisi, oskusi ja motivatsiooni ning seda ka vastava ala töötegijailt. Esimese tüübi (noorus-)diabee- 
tikute ravitasakaal saavutatakse veresuhkru jälgimise ja insuliinraviga, mida teostab haige ise. Täis
kasvanud diabeetikud peavad läbima tõhusa primaarse ravijärgu, eriti aga kõhnumiskuuri ja 
liikumistreeningu. Teisalt tuleks alustada arstimite ja insuliiniga. Praktikasse aitab neid meetodeid viia 
informatsioon, mille saab sellest raamatust.
Teos on mõeldud eeskätt suhkurtõbe põdevaile täiskasvanuile ja haigete laste vanemaile omaravi 
toeks, kuid ka sel alal tegutsevaile tervishoiutöötajaile ning üliõpilastele.

2000, 250 lk

PSÜHHIAATRIA
Eritoimetajad Veiko Vasar, Jakov Šlik
Tõlge soome keelest.
Raamat psühhiaatriast on ligi 30 autori töö. Teoses käsitletakse kõiki vaimse tervise häireid, nende 
tunnuseid, ravija selle meetodeid, ka psühhoteraapiat. On kasutatud ICD-10- ja DSM-IV-klassifikat- 
siooni mõisteid ning kriteeriume. Tuuakse rohkesti haigusjuhtumite kirjeldusi. Raamatusse on paigu
tatud ulatuslik indeks ja psühhiaatriliste terminite loetelu. Teos on mõeldud psühhiaatrite, 
psühholoogide, arstide ja teiste spetsialistide käsiraamatuks. Sellest saab kasu igaüks, kes seda tööd 
teeb või selle vastu huvi tunneb.

2000, 800 lk

NAKKUSHAIGUSED
Eritoimetajad Mati Maimets, Kai Zilmer
Osaline tõlge väljaandest "Infektiosairaudet", 1998

Sisukord:
L Erinevate mikroobide tekitatud infektsioonid (bakteriaalsed infektsioonid, seenhaigused, parasitaar
sed haigused, viirusinfektsioonid).
II. Nakkushaiguste kliinilised sündroomid (naha-; silma-; suu-; ülemiste ja alumiste hingamisteede; 
südame, keskseinandi ja veresoonkonna; mao-sooletrakti infektsioonid ja kõhulahtisusega kulgevad 
infektsioonid; viirushepatiidid; kuseteede ja suguelundite infektsioonid; suguhaigused; neuro-; luude, 
lihaste ja liigeste infektsioonid; sepsis ja ebaselge etioloogiaga palavik; AIDS; malaaria ja babesioos 
jm).
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III. Eriprobleemid (infektsioonid looteeas ja varases lapsepõlves; vanuritel; kaasasündinud immuun- 
defitsiitsuse seisundid; infektsioonid immunosupressiivse ravi ajal; elunditransplantatsiooniga kaas
nevad infektsioonid; soonesiseste narkootikumide manustamisega seostuvad infektsioonid; 
kirurgilised; võõrkeha; vereülekandeinfektsioonid; infektsioonid neerupuudulikkusega patsiendil; 
lokaalse immuunuse langus; infektsioossed probleemid lasteaedades ja kinnistes asutustes; reisiinfekt- 
sioonid; infektsioonid immigrantidel; infektsioonid patsiendikahjustusena).

2000,511 lk

TERVISE KÄSIRAAMAT
Tõlge tuntud Soome arsti Jorma Palo menuraamatust "Lääkärikirja" 1998. Raamat on mõeldud eel
kõige elanikkonnale ja sisaldab rohkesti värvipilte ning jooniseid. Raamatus on 65 eri ainevaldkonda 
käsitlevat peatükki.

2000, 645 lk

KÄSIRAAMAT ÕELE
Tõlge soomekeelsest väljaandest "Sairaanhoitajan käsikirja" 1999.
Ainevaldkonnad: Nakkuspatsiendi õendus; vaktsineerimised; südame-ja veresoonkonnahaigustega 
patsiendi õendus; perifeersete veresoonte haiguste õendus; hingamiselundite haigustega patsiendi 
õendus; seedetrakti haigustega patsiendi õendus; pankrease-, maksa- ja sapihaigustega patsiendi 
õendus; neeruhaiguspatsiendi õendus; uroloogilise patsiendi õendus; suguhaiguspatsiendi õendus; al
lergilise patsiendi õendus; vähihaige patsiendi õendus; operatsioonipatsiendi õendus; 
traumatoloogilise patsiendi õendus; tugi-ja liikumiselundite haigustega patsiendi õendus; reumapat- 
siendi õendus; geriaatrilise patsiendi õendus; diabeedipatsiendi õendus; ainevahetushaigustega pat
siendi õendus; günekoloogilise patsiendi õendus; rasedus; raseduse vältimine; laps erakorralise 
patsiendina; hingeline esmaabi; psühhiaatrilise patsiendi õendus; neuroloogilise patsiendi õendus; sil
mahaigustega patsiendi õendus; kõrva-, nina-ja kurguhaigustega patsiendi õendus; uimastiprobleemi
dega patsiendi õendus; instrumentide hooldus raviüksustes.

2000, 494 lk

INIMESE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA
on õpik eelkõige meditsiinikoolide õpilastele, kuid ka teistele meditsiiniga seotud erialade õpilastele. 
Tõlge 1999. a ilmunud 12. täiendatud trükist. W. Nienstedt, О. Hänninen, A. Arstila, S.-E. Björqvist 
"Ihmisen fysiologiaja anatomia". Õpikus on üle 400 pildi ja joonise.

2000, 609 lk



LIBRI MEDICI

REUMATOL0OGIA
Toimetaja R. Birkenfeldt
Autorid R. Birkenfeldt, T. Haviko, R. Kallikorm, S. Päi, L. Veinpalu
Teos ei ole 1995. a väljaantud raamatu täiendatud või parandatud trükk, vaid uue autorite kollektiivi 
poolt kirjutatud uusimatel teadussaavutuste! põhinev laiaulatuslik käsiraamat. Esitatud on 
reumatoloogiliste haigete uurimismetoodika, kõigi põhiliste reumaatiliste haiguste epidemioloogia, 
etiopatogenees, kliiniline pilt, diagnostilised kriteeriumid ja ravi. Eraldi peatükid on pühendatud dife- 
rentsiaaldiagnoosile, liigesesisestele injektsioonidele, kirurgilise ravi nädustustele ja võimalustele 
ning taastusravile. Sobib õpperaamatuks kõigile üliõpilastele, intemidele ja residentidele ning käsi
raamatuks arstidele, eriti sisearstidele ja perearstidele.

Eesti autorid kirjutavad:
KOPSUHAIGUSED

SISEHAIGUSED
Loengutele orienteeritud käsitlus

Kirjastanud dr Karl Väärt
Tõlgitud saksakeelsest teosest "Innere Medizin" (Gerd Herold 1999)

Tõlkinud dr Karl Väärt, dr Made Teder, dr Kristjan Väärt
Teemad: hematoloogia; kardioloogia; pulmonoloogia; gastroenteroloogia; organismi vee-ja elektrolüütide 
tasakaal; neeruhaigused; reumatoloogia; ainevahetushaigused; endokrinoloogia; veresoonte haigused; täht

samad nakkushaigused; laboratoorsete parameetrite referentsväärtused; ravimite peatükk; aineloend.
Raamat on mõeldud eelkõige arstiüliõpilastele ning sisehaigustega tegelevale arstkonnale.

1999, 928 lk Hind 495 krooni



KUSTANNUS OY DUODECIMI SOOMEKEELSED RAAMATUD
Akuuttisairaanhoidon opas (98) 490 kr Lääketieteellinen mikrobiologia (98) 826 kr

Allergologia (99) 798 kr Lääketieteen termit (99) 980 kr

Anestesiologia ja tehohoito (99) 1008 kr Lääkärin käsikirja (00) -868 kr

Biostatistiikan taskutieto (98) 210 kr Matkailijan terveysopas 2000 (00) -196 kr

Diabetes (99) 490 kr Meilahden akuuttihoito-opas (97) 518 kr

Endokrinologia (99/00) -1036 kr 1 Mielen lääkkeet - lääkkeen mieli (99) -588 kr

Epidemiologia ja biostatistiikka (00) -588 kr Naistentaudit ja synnytykset (96) 742 kr

Fysiatria (97) 798 kr Neurologia (00) -868 kr

Gastroenterologia (98) 1036 kr Palliatiivinen hoito (98) 546 kr

Ihmiseksi - Kirjoituksia 3. linjalta (99) 364 kr Perinnöllisyyslääketiede (98) 700 kr

Ihotaudit (98) 896 kr Perusterveydenhuollon psykiatria (96) 462 kr

Infektiosairaudet (98) 826 kr Potilaan tutkiminen (99) -504 kr

Kardiologia (00) Psykiatria (99) 826 kr

Keuhkosairaudet (99/00) -840 kr Puhe, puukko, pilleri (96) 236 kr

Kliininen radiologia (98) 728 kr Päihdelääketiede (98) 798 kr

Kliininen säteilybiologia (97) 532 kr Ravitsemustiede (99) 966 kr

Kliinisen tutkijan opas (99/00) -588 kr Reumataudit (94) 714 kr

Kohti karonkkaa (99) 490 kr Rokottajan käsikirja (99) 196 kr

Kouluterveydenhuolto (00) -868 kr Sairaanhoitajan käsikirja (99) 1260 kr

Käsikirurgia (99/00) -1540 kr Sairauksien ehkäisy (98) 826 kr

Lasten- ja nuorisopsykiatria (99/00) -826 kr Seksuaalisuus (95) 462 kr

Lastenneurologia (96) 840 kr Solunsalpaajahoito-opas (98) 532 kr

Lastenortopedia (97) 476 kr Syöpätaudit (99) 1008 kr

Lastentaudit (98) 868 kr Vakuutuslääketiede (99) 588 kr

Lasten tehohoito-opas (94) 364 kr Veritaudit (96) 798 kr

Lihavuus - Ongelma ja hoito (98) 476 kr Veritaudit (00) -882 kr

Liikuntalääketiede (99) 798 kr Vuorovaikutustaidot potilastyössä (99) 392 kr

Lääketieteellinen farmakologia ja Lääkärin CD-ROM (kestotilaus) 1848 kr

toksikologia (98), (kertatilaus) 1176 kr

mukana CD-ROM-visa 938 kr
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