Professor Mati Rahu 65

30. jaanuaril sai Mati Rahu 65aastaseks.
Mati Rahu lõpetas Tallinna 2. Keskkooli 1960. aastal
ja Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna
meditsiinigeograafina 1968. aastal. Bioloogiakandidaadi väitekirja onkoloogia erialal kaitses ta
1976. aastal Moskvas NSVL Meditsiiniakadeemia
Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituudis. Kogu oma erialase karjääri jooksul on Mati Rahu
töötanud Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini
Instituudis (praegune Tervise Arengu Instituut), kus
ta aastast 1991 on juhatanud epidemioloogia ja
biostatistika osakonda. Nimetatud osakond kuulub
Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse kui ühe
Eesti teaduse tippkeskuse koosseisu. Viimased
15 aastat on Mati Rahu olnud tööalaselt seotud ka
Tartu Ülikooli tervishoiu instituudiga, 1993. aastast
külalisprofessorina.
Mati Rahu on Eesti vähiregistri rajajaid. Tema
suureks teeneks on olnud moodsa epidemioloogia kursuse väljaarendamine ja rakendamine

arstiõppe eri tasanditel. Viimastel aastatel on
tähelepanu koondunud veel kogemuste jagamisele
teadustegemise köögipoole kohta ja Eesti andmekaitseseaduse kui vastava eurodirektiivi põhimõtet
vääralt järgiva õigusakti teadus-, resp. inimvaenulikkuse selgitamisele.
Tema teadustöö põhisuunad on moodne epidemioloogia, nosogeograafia, haiguste registreerimine
ja epidemioloogia, vähistatistika ja epidemioloogia
oskuskeel. Ta on avaldanud ligi 170 teadusartiklit ja
monograafiat (k.a mitu haiguste leviku atlast) ning
lisaks veel hulga publitsistlikke artikleid.
Mati Rahu kuulub mitmesse erialaseltsi nii
Eestis kui ka mujal. Ta on paljude aastate vältel
arendanud viljakat koostööd Soome, Saksa, USA,
Suurbritannia ja Rootsi epidemioloogidega.
Tema (kaas)juhendamisel on kodu- või välismaal
kaitstud neli doktoriväitekirja (T. Aareleid, H. Karro,
K. Innos, K. Pärna) ja viis magistriväitekirja.
1997. aastal anti talle Eesti Vabariigi teaduspreemia (kollektiivi koosseisus) ja 2006. aastal Eesti
Punase Risti II klassi teenetemärk. Jaanuaris 2007
tunnustas Tartu Ülikool teda tänukirja ja aumärgiga.
Vaimutööle vaheldust ja inspiratsiooni ammutab
ta looduse rüpes avasilmi rändamisest ning nähtu
jäädvustamisest fotoaparaadiga.
Kolleegide jaoks on professor Mati Rahu
eelkõige suurte kogemuste ja avara silmaringiga
teadlane, keda võib õigustatult pidada moodsa
epidemioloogia rajajaks Eestis. Kuuldes, et kavatseme temast kirjutada selle juubelijutu, avaldas ta
mõningat kahetsust, et vastupandamatust tumedapäisest lokkisjuukselisest atleetliku kehaehitusega
sihvakast noorukist on nii kiiresti saanud auväärne
juubilar.
Õnnitleme ja soovime jõudu edaspidiseks!
Kolleegid Tartu Ülikooli tervishoiu instituudist
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