
Vaba semestri kasutamise aruanne 
 

Sissejuhatus. Seoses rakendusuuringu „Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest“, 

mis kestis 2009–2013 a. lõppemisega, oli vaja koostada nimetatud uuringust kokkuvõte, 

seetõttu taotleti vaba semester (VS) 03.02.2014.–22.06.2014.  

Vaba semestri eesmärgid:  

1.  Rakendusuuringu „Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest“ raporti koostamine. 

2.  Uuringuteemalise publikatsiooni kirjutamine, võimalusel avaldamine.  

3. Ämmaemandusõpiku „Sünnitus ja ämmaemandus.“ patoloogilise sünnituse peatükkide 

korrigeerimine. 

 

VS võimaldas toimida oma nägemuse kohaselt, paika panna päevakava ning arendada 

enesedistsipliini ettenähtud eesmärkide saavutamisel. 

 

Raporti koostamine 

Eesmärgistatud tegevus hoidis/ohjas töö protsessi kindlas suunas liikuvana andes võimaluse 

erinevatel rakendusuuringu etappidel seni kogutud andmeid süvenenult analüüsida. Viis aastat 

kestnud töö (kirjandusega tutvumine, uuringuks lubade taotlemine, sihtgrupi valimine, 

andmete kogumine, analüüsimine, tulemuste presenteerimine, kaastöötajate (eestkätt 

üliõpilaste) juhendamine jne), kohustas end tundma vastutavana oma tegevuste planeerimisel, 

realiseerimisel ja analüüsimisel. Samas tuli väärtustada kõiki neid, kes aitasid kaasa uuringu 

kordaminekule. Kogu protsess toimus tihedas koostöös üliõpilaste, õppejõudude ja raportis 

märgitud tervishoiuasutustega.Vt  lisa 1. Rakendusuuringu raport.  

 

Uuringuteemalise publikatsiooni kirjutamine, võimalusel avaldamine 

VS teiseks eesmärgiks oli rakendusuuringuteemalise artikli kirjutamine ja võimalusel 

publitseerimine. Esimesena saadeti publikatsioon „Experiences and Views of Pregnant 

Women on Smoking" ajakirja „European Medical, Health and Pharmaceutical Journal“ 

toimetusele eelretsenseerimiseks. Vastuseks saabus positiivse sisuga meil, kus teatati, et peale 

vormistuse korrigeerimist vastavalt toimetuse nõuetele, ollakse nõus avaldama. 19. juunil 

2014.a. saadetud meilis oli teade, et artikkel on ilmumisel. Vt lisa 2. Artikkel „Experiences 

and Views of Pregnant Women on Smoking“.  

 

Ämmaemandusõpiku peatükkide korrigeerimine 
Õpiku „Sünnitus ja ämmaemandus“ peatükid on U Kaasik-Aaslavi kirjutatud aastatel 2011–

2014. VS jooksul korrigeeriti patoloogilise sünnituse ja puerpeeriumi peatükke, kirjutati ja 

lisati kaks uut – 20. ja 22. peatükk. Muuhulgas, õpiku korrigeerimine toimub järjepidevalt 

seoses õppematerjali ajakohastamisega. Kättesaadav moodle keskkonnas  

https://moodle.e-ope.ee/mod/book/view.php?id=224855 

Õpiku 20. ja 22. peatükk vt lisa 3. 

 

VS eesmärgid täideti vastavalt lepingus ettenähtud tähtajale so 20.06.2014.  

 

Rakendusuuringuga seotud tugitegevused 

Seoses kevadsemestril Riia 1. Meditsiini Kolledžis 28.04–30.04.2014 toimunud 

rahvusvahelise konverentsiga “Prophylaxis and Quality of Human Life, avanes võimalus olla 

juhendajaks ämmaemanduse õppetooli 4. kursuse üliõpilasele, rakendusuuringu kaastöötajale 

Birgit Anteploonile, kes esindas nimetatud konverentsil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja ka 

Eesti Vabariiki esinedes rakendusuuringuteemalise suulise ettekandega  „Smoking Experience 

of Pregnant  Women Based on the Example of Three Womens` Clinics in Estonia. Hiljem 

http://ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/index
https://moodle.e-ope.ee/mod/book/view.php?id=224855


esines üliõpilane posterettekandega Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelisel nädalal, 

mis toimus 12.05.–16.05.2014. 

 

2013. aasta kevadel, koostöös rakendusuuringu kaastöötajate õppejõud Mare Vanatoa ja 

ämmaemanduse õppetooli vilistlase Tenel Koppeliga, esitati posterettekande teesid „Pregnant 

Smokers Experience and Viewpoints About Smoking During Pregnancy“ Prahas 01.06.–

05.06.2014. toimuvale kongressile International Confederation of Midwives (ICM) 30 th 

Triennial Congress. Positiivne eelretsensioon tagas ja kohustas raporti koostaja VS perioodil 

nimetatud kongressist osavõtu sh posteri presenteerimise. Teesid avaldati konverentsi 

kogumikus CD-l „ICM 30 th Triennial Congress Abstract Book“ 2014. Prague Czech 

Respublic. CD kättesaadav Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus. 

 

Rakendusuuringu tulemuste presenteerimine aastatel 2010 – 2014, uurimis-ja 

arendusstipendiumid 2010 –2012.a. vt täpsemalt Rakendusuuringu raport, lisa 12. 
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