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Uus aastaring
Andres Soosaar – Eesti Arst
Inimesed on aasta ajaühikuna vägagi omaks
võtnud, kuid ta on kummaline ses mõttes,
et tema füüsikalises, ühiskondlikus ja psühholoogilises tähenduses erinevad tublisti
samasse paika tagasijõudmise (kordumise)
ja uutesse kohtadesse jõudmise vahekorrad.
Kui füüsikalise aastaga teeb Maa jälle ühe
tiiru ümber Päikese ning toob loodusegi
rütmiliselt samasse aastaaega tagasi, siis
ühiskondade soov aastaga samasse punkti
tagasi jõuda võib õige erinev olla ning
üksikisiku mälu enamasti ei suudagi seda.
Nii kujunebki aasta muu hulgas ka sobivaks
arenguühikuks, kus loodus ja ühiskond
saavad meid tuntava taktiga mõjutada ning
mõjude tagajärjed peaks inimestele juba ka
palja silmaga nähtavaks muutuma. Erineval
moel haakuvad aastaga ka tervis ja haigus:
aastaga saab tervise heaks palju kasulikku
teha, kuid haigus seevastu ei hooli suurt
aastast, talle sobivad üht v iisi hästi nii
sekundid, minutid, aastad kui ka sajandid.
Vaadates selle nii inimliku mõõdupuuga
lõppenud aastaringile, tundub, et paljudes
kohtades on õhus aimdust, et samasse kohta
ei saa enam tagasi pöörduda ning midagi
põhimõtteliselt uut tuleb ette võtta. Olgu
tegemist araabia kevade, Euroopa võlakriisi
või Eesti meditsiiniga, kõikide nende puhul
näeme mitmeid rahutuks tegevaid märke
aastaid üsna kindlalt tiksunud sotsiaalsetes
süsteemides. Eesti meditsiinisüsteemis
tahavad enam-vähem üheaegset lahendust
nüüdisaja standarditele vastava arstiabi
k ät tesa ad av u se t ag a m i ne n i i aja l i ses,
piirkondlikus kui ka vahendilises mõttes
ning tõhusate, kogu süsteemi töötamise
k valiteeti parandavate meetmete arendamine. Neid probleeme süvendavad veel
Eesti meditsiinisüsteemi ja tegelikult kogu
ühiskonna väiksusest tulenevad raskused
üleilmse vaba konkurentsi olelusvõitluses.
Üldise liberalismi ajastul ei tööta enam väga
tõhusalt patriotismi argument, vaid hoopis
paremini mõjub arusaam kõigi õigusest
suurimale võimalikule õnnele, mida mis
tahes maamuna kohal inimesele pakkuda
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oleks. Ei pea küll selgeltnägija olema, et
mõista täiesti vaba liikumise positiivset
suurte valikuvõimalustega mõju nendele
ü h iskondadele, kes just si i n ja praeg u
suudavad inimestele pak k uda ilusamat
elu, mille järel peavad nad paratamatult
püsimise nimel hakkama oma paradiisi
ülejäänud õnneotsijate eest kaitsma. Küllap
peab Eestigi liberalism end korrigeerima,
sest vaevalt soovime ülemäära vaba riigina
k i i rkor r a s jäädav a lt la h k uda r a hv aste
areenilt.
Eesti A rsti 90. aastaring sisaldas nii
Andres Soosaar
positiivset arengut kui ka soovide täitumata jäämist. Esimeste hulka kuuluvad
kindlasti positiivsed vastukajad ajakirjale
meie lugejauuringus, toimetuse väga hea
koostöö teadustoi metajate, autor ite ja
retsensentidega, ajakirja paber versiooni
uus väljanägemine ning uuenenud koostöösidemed Eesti meditsiini oluliste institutsioonidega. Kindlasti väärib teie tähelepanu
ja kasuta m ist sek retär K r isti i na Or m i
laiendatud sisukordade veebiarhiiv, mis
hõlmab ajakirja numbreid alates praegusest
kuni 1989. aastani, kui ajakiri jätkas ilmumist Eesti Arsti nime all. Probleemne oli
kindlasti rahapuudusest tingitud ajakirja
piiratud maht, samuti ebaõnnestumised
Eesti Teadusinfosüsteemi reitingu parandamisel ja rahvusvahelistesse andmebaasidesse pürgimisel. Heameel on märkida, et
alanud aastal on ajakirja numbrid senisest
4 lehek ü lge pikemad n ing loomu l ik u lt
jätkame ka pingutusi Eesti A rsti muutmiseks tõeliselt rahvusvahelise levikuga
väljaandeks. Et ajakirja k valiteet sõltub
peamiselt autoritest ja retsensentidest,
siis neile kuulub toimetuse siiras tänu.
Niisamuti soovime autorite ja retsensentide
ringi jätkuvat avardumist.
Head kolleegid, soovin teile alanud aastal
rohkem ekstravertsust, nii et väärt osa
sellest jõuaks vastastikuseks innustuseks
ka Eesti Arsti veergudele!
andres.soosaar@eestiarst.ee
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