MITMESUGUST

Kliinikumi preemia
ajakirja Eesti
Arst parimale
teadusartiklile
Tar tu Ülikooli Kliinikum annab 2017.
aastal taas välja preemia ajakirja Eesti
Arst parimale teadusartiklile, vt preemia
statuuti allpool. Preemia nominente
saavad esitada kõik Eesti Arsti lugejad
kuni 28. veebruarini 2017 e-posti aadressil
eestiarst@eestiarst.ee.

Preemia statuut
Ajakiri Eesti Arst on ilmunud alates 1922.
aastast ning selle missiooniks on läbi
aegade olnud eestikeelse arstiteaduse arendamine. Tartu Ülikooli Kliinikum soovib
preemiaga tunnustada ajakirja Eesti Arst
autoreid ja toetada eestikeelset arstiteadust selle kvaliteedis ning järjepidevuses.
1. Preemia antakse eelmise kalendriaasta
jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud
uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu
kirjeldava artikli eest selle põhiautorile.
2. Preemia väljaandmise kordi ühele
autorile ei piirata.
3. Preemia suurus on 1600 eurot. Preemia
võidakse jagada mitme artikli vahel.
4. Preemia nominendid esitatakse 28.
veebruariks kirjalikult ajakirja Eesti
Arst toimetuskolleegiumile e-posti
aadressil eestiarst@eestiarst.ee. Nominendi esitamisel toob esitaja lühidalt
välja töö peamised väärtused.
5. Nominente võivad esitada kõik ajakirja
Eesti Arst lugejad ja ajakirja Eesti Arst
toimetus.
6. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus ajakirja Eesti A rst
toimetuskolleegiumi poolt tehtud
ettepanekul hiljemalt 31. märtsil.
7. Preemiatunnistus antakse autorile üle
Tartu Ülikooli Kliinikumi tähtsündmusel.
8. Preemia saaja ja Tartu Kultuurkapital
sõlmivad omavahel vastavasisulise
lepingu.
9. Tar t u Ülikooli K liinik um ja Tar t u
Ku lt uu rk apit a l teat av ad pr eem ia
saajast oma kodulehtedel w w w.kliinikum.ee ja http://w w w.kultuurkapital.ee.
10. Preemia on saajale tulumaksust vabastatud.
11. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali hallatavast sihtkapitalist.
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Ida-Tallinna Keskhaigla preemia ajakirja Eesti
Arst parimale haigusjuhu kirjeldusele
Ajakiri Eesti Arst on ilmunud 1922. aastast
ning selle põhieesmärk on Eesti arstiteadlaste ja praktiseerivate arstide tegevuse
tutvustamine ning eesti meditsiinikeele
arendamine. Ida-Tallinna Keskhaigla soovib
preemiaga tunnustada ajakirja Eesti Arst
autoreid ja toetada praktilis-teaduslikku
mõtlemist ning seeläbi arendada Eesti
meditsiiniteadust.
1. Preemia antakse eelmise kalendriaasta
jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud
haigusjuhu kirjelduse eest selle autorile või autorite kollektiivile.
2. Preemia väljaandmise kordi ühele
autorile ei piirata.
3. Preemia suurus on 1000 eurot (neto).
4. P r e e m i a n o m i n e n d i d e s i t a t a k s e
kirjalikult ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumile kalendriaasta 28.

veebruariks e-posti aadressil eestiarst@eestiarst.ee. Nominendi esitamisel toob esitaja lühidalt välja töö
peamised väärtused.
5. Nominente võivad esitada kõik ajakirja
Eesti Arst lugejad ja ajakirja Eesti Arst
toimetus.
6. Preemia saaja määrab Ida-Tallinna
Keskhaigla juhatus hiljemalt kalendriaasta esimese kvartali lõpuks, lähtudes
Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedi
komisjoni ettepanekust, ühele nominendile kolme kandidaadi hulgast,
kelle on ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegium esitanud.
7. Preemia antakse üle Ida-Tallinna Keskhaigla tähtsündmusel.
8. Preemiaga seotud maksud tasub IdaTallinna Keskhaigla.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla preemia ajakirjas
Eesti Arst ilmunud parima artikli eest
PREEMIA STATUUT
1. Üldsätted
1.1. Parima artikli preemia asutaja on
SA Põhja-Ees t i Reg ion a a l h a ig l a .
Preemiaga soov ib regionaalhaigla
t u n nu s t a d a a j a k i r j a E e s t i A r s t
autoreid ja toetada arstlikku mõtlemist ning seeläbi arendada Eesti
meditsiiniteadust ja -keelt.
1.2. P reem ia a nt a k se v ä lja ü k s kord
aastas.
1.3. Preemia antakse välja summas 1000
(neto) eurot.
1.4. Preemia väljaandmise kordi ühele
autorile (põhiautorile) ei piirata.

2. Preemia taotlemine ja
kätteandmine
2.1. Preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst
avaldatud artikli autorile ( põhiautorile).

2.2. Preemia nominente saavad esitada
kõik Eesti Arsti lugejad kalendriaasta
28. veebr uariks e-posti aadressil
eestiarst@eestiarst.ee.
2.3. Nominendi esitamisel toob esitaja
lühidalt välja töö peamised väärtused.
2.4. Preemia määratakse regionaalhaigla
juhatuse otsusega ühele kolmest
kandidaadist, kelle on ajakirja Eesti
Arst toimetuskolleegium esitanud,
h i ljema lt k a lend r iaasta esi mese
kvartali lõpuks.
2.5. Preemia antakse üle regionaalhaigla
tähtsündmusel.
2.6. Preemiaga seotud maksud tasub
regionaalhaigla.

3. Ülevaatus
3.1. Stat uut v aadata k se ü le v ajaduse
korral, kuid mitte harvem kui kord
kolme aasta jooksul.
3.2. Ülevaatuse eest vastutab teadus- ja
arendusteenistuse juhataja.
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