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¤ Kindlasti jätkab Eesti Arst ka tulevikus, 
vähemasti seni, kuni meil säilib eestikeelne 
arstiõpe. 

¤ Küllap jääb ka Tartu Ülikooli juhtkond ja 
akadeemiline arstkond oma tegevusega 
toetama eestikeelse meditsiinilise kirjasõna 
arengut. 

¤ Teadustulemuste levitamine on niisama 
tähtis kui uute teadmiste loomine.



EA on vähemalt kuus ühes

• Praktiliste soovituste esitamine

• Tsunfti käekäigu ja sisemise arengu 
peegeldaja

• Kvaliteetne eesti meditsiinikeele korpus

• Teadusajakiri

• Eesti tervishoiupoliitika positsioonide 
kogumine ja esitamine 

• Meditsiini ja teiste eluvaldkondade seoste 
esitamine/erialane meelelahutus



EA formaat on aegade jooksul 

vähe muutunud
• Ajakirja maht ei ole aastate jooksul oluliselt 

kasvanud

• Kaastööde autorite peamine kirjutamise 
motiiv on entusiasm

• Ajakirja numbri struktuur on pikka aega olnud 
üsna ühesugune 

• Artiklid eesti keeles (uurimuste, ülevaadete, 
haigusjuhtude, ravimiinfo artiklite kokkuvõtted 
ka inglise keeles); artiklite stiil ja keelepruuk 
pigem akadeemiline



Voorused

• Igas numbris mitmekesine lugemismaterjal 

nii sisu kui formaadi mõttes

• Kliinilist praktikat käsitleva materjali juhtiv 

roll ajakirja sisus 

• Kaastööd erinevatelt huvigruppidelt 

• Ülioluline dünaamiline meditsiikeele 

edendamise ja säilitamise keskkond



Kitsaskohad

• Autorite entusiasmist üksi ei piisa  ajakirja 

numbrite pikaaegseks planeerimiseks ja  

kaastööde sujuvaks toimetusprotsessiks;

• Diskussiooni vähesus ajakirja veergudel –

temaatilisi artiklisarju ja kirju toimetusele 

napib 



EA teadusartiklitest

• Tüüpiliselt igas numbris 1 uurimusartikkel, 2-3 
ülevaadet, 1 haigusjuht;

• Teaduartiklite eelretsenseerimine on kriitilise 
tähtsusega kvaliteedi tagamise mehhanism; 
retsensentide arvu ja valikut piirab tugevasti 
eestikeelse professionaalse kogukonna väiksus

• Igihaljas teema on teadusartiklite keele küsimus

• Teadusinfo levi peab vastama tänapäeva standarditele 
– kajastamine ja levi oluliste teadusväljaannete 
andmebaaside kaudu.

• Eesti enda seisu kajastavad kõrgetasemelised tööd 
peaks huvi pakkuma rahvusvahelisele kogukonnale ja 
seetõttu hästi ühilduma   



Tartu ülikool ja EA

• Traditsiooniliselt tugev side arstiteaduskonna ja 
ajakirja vahel; koostöö praeguse 
meditsiiniteaduste valdkonnaga on jätkuvalt 
kriitilise tähtsusega EA kui teadusajakirja 
arendamisel

• Ülikoolil on kirjastamistoetuste meede (~110 000 -
120 000 eurot aastas), millega toetatakse üksnes 
kõrgekvaliteedilisi nö ülikooli kaubamärgi all 
ilmuvaid teadusväljaandeid (ajakirjad ja 
sariväljaanded) ja konkursi alusel eestikeelse 
õppekirjanduse loomist. Reeglina peavad toetavad 
ajakirjad töötama open access põhimõttel ja  
kuuluma ETISe klassifikatsiooni 1.1 või 1.2 järku.



Väljavaated

• Pikk väljaandmise traditsioon ja püsiv 
arvukas lugejaskond (trükiarv  üle 3000 
eksemplari) loob tugeva platvormi ajakirja 
edasiseks arendamiseks

• Oluline EA edasise arendamise mitmekülgne 
väljavaade sisaldub iseseisvas e-versiooni 
loomises

• Ajakirja teadusliku osa tõhusam sidestamine 
tänapäevase teaduskommunikatsiooni 
vahendite ja põhimõtetega teenib kõigi 
ajakirja sidusrühmade huve.


