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Väino Sinisalu – peatoimetaja

Esimesed Eesti Arstide Päevad (EAP) peeti 11. ja
12. detsembril 1920. a Tallinnas, osa võttis üle 80
eesti arsti. Arstide päevad kujunesid Eesti Arstide
Liidu korraldatud iga-aastaseks ürituseks.
Arstide päevad olid teaduslike ettekannete ja
kutseküsimuste arutamiseks korraldatud arstide
foorumid, mis toimusid regulaarselt igal aastal
erinevates linnades. Viimased sõjaeelsed päevad
korraldati 21.–22. juunil 1939. a Pärnus ja neil
osales 131 arsti.
Taasiseseisvunud Eestis taastas Eesti Arstide Liit
EAP traditsiooni. Esimesed sõjajärgsed Eesti Arstide
Päevad peeti 1994. a Tartus Vanemuise teatrimajas.
Kahel päeval olid kavas teaduslikud ettekanded.
Samal ajal toimus ka esinduslik meditsiini- ja
farmaatsiatoodete näitus. Sellest ajast on arstide
päevad jällegi iga-aastane esinduslik arstide üritus.
Kuna EAP ajal toimub ka traditsiooniline näitus,
kus Eestis esindatud meditsiini- ja farmaatsiafirmad
esitlevad oma toodangut, on tehnilistel põhjustel
seda võimalik korraldada eelkõige Tallinnas ja
edaspidi ka Tartus. Teistes linnades ei ole vajalikke
ruume, kuhu saaks samal ajal üles panna näituse
ja kus võiks pidada 900–1000 osavõtjaga arstide
konverentsi.

Konverentsiprogrammi koostamisel on lähtutud
sellest, et iga arst, sõltumata oma erialast, saaks
endale vajalikku informatsiooni ning laiendada ka
erialast silmaringi. Meditsiinierialad on aga nii
tihedasti seotud, et hea spetsialist kitsamal erialal
saab olla vaid arst, kel on laialdased teadmised
kogu meditsiinist.
Selle aasta päevadel käsitletakse nii igapäevase
ravitöö probleeme, viirusinfektsioone kui
baasteaduste osa kliinilises meditsiinis (meditsiiniline biokeemia). Kindlasti on kõigile kolleegidele
vajalikud ja huvipakkuvad küsimused, mis on
seotud eesti rahvastiku ja rahva tervisega.
Eesti Arsti aprillikuu number kajastab 2002. a
Eesti Arstide Päevade temaatikat. Artiklitena ei ole
vormistatud mitte kõik ettekanded, kuid usutavasti
on võimalik saada hea läbilõige EAP ajal
käsitletavatest probleemidest.
Eesti Arstide Päevad on ka aeg, mil on võimalik
kohata kolleege ja vanu sõpru ning kursusekaaslasi, kellega igapäevane kutsetöö just tihedasti
kokku ei vii. Kindlasti on võimalik lähemalt tutvuda
nende kolleegidega, kelle tegemistest on küll kuulud
või loetud, kuid keda isiklikult veel ei tunta.
Häid Eesti Arstide Päevi kõigile!
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