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Üldnõuded uurimustööle 

 Originaalsus - Antiplagiaadi programm olemas! 

 Süsteemsus- jälgi lõputöö ülesehitust 

 Objektiivsus: refereerida autoriteete, 
eelretsenseeritud ajakirjadest, raamatud, 
dissertatsioonid 

 Tõestatavus- diskuteeritavate faktide viited 
kättesaadavad  (kontrollitavad)  

 Täpsus ja selgus: sõnastus, faktid, arvud, viited 

 Kriitilisus – jälgi tõenduspõhisust 

 Selektiivsus – väldi laialivalgumist, hoida kinni 
teemast 



Üliõpilastöö sisu ja teema valik 

Kaks varianti: 

 Uurimuslik: põhineb originaalsele materjalile s.h. 

küsimustik  

 Referatiivne: põhineb kirjanduses esinevale 

faktimaterjalile – min. 10 originaalsele algallikale  

Teema valik: kontakteeru õppejõuga 

                       E-post:     olev.salum@ut.ee jt. 

 

NB! Igal õppejõul kuni 3 juhendatavat 

 



Töö kirjandusega 
Soovitus: alustada (systematic) review article 

leidmisega kasutades märksõnu 

 http://www.utlib.ee/ -> virtuaalsed 
erialaraamatukogud -> arstiteaduskond -> 

     A-Z TÜ-le avatud e-ajakirjad   

     Science Direct (Elsevier)–> J.Prosth.Dent 

     Scopus (Elsevier Science)  

     Blackwell Synergy -> J.Prosthodontics 

                                         Int J Prosthodontics (QB) 

 http://helios.nlib.ee 

 http://www.eb.com 

 http://google.com 

http://www.utlib.ee/
http://helios.nlib.ee/
http://www.eb.com/
http://google.com/


Metoodiline juhend 

Silvi Roomets 

Üliõpilsatööd ja nende vormistamine arvutil 

AS Rebellis 

Tallinn 2006 





Vormistamise alus 

 Vormistamine ühtsetest teadustöödele esitatavatest 
nõuetest tulenevalt -> 

  ISO 5966-1982 (E) Documentation : 

     Presentation of Scientific and technical reports 

  ISO 690:1987 (E) Documentation: 

    Bibligraphic references-Content, form and structure 

 Vormistada nii paber (A4)* kui elektoonilisel  
kandjal (E-portfolio) 

 

* Märkus: stilistiline kirjeldus (shrift, alalõigud ja –pealkirjad) 
vt. metood. juhend; spiraal- või kiirköites 

 

 



Vormistamise probleemistik 

 Teadustöö koostisosad 

 Teaduslikkust tagavad kriteeriumid 

 Kirjandusele viitamised 

 Kaitsmise reeglistik 

 Sagedamini esinevad vead 

 Näpunäited arvuti kasutamisest 

 



Teadustöö koostisosad 
 Tiitelleht: vt. kujundus; signeeritult 

 Resümee (Abstract) : eesmärgi,tegevuse objekti, metoodika ja 
tulemuse lühikirjeldus (1 lk.) + (Võtmesõnad) Keywords;           
eesti ja inglise keeles 

 Sisukord 

 Lühendite loetelu: Kui üle 20 ja need vähetuntud;  

                                   konkreetse teksti jaoks kasutatavaid kirjeldada                      

                                   esmakordsel mainimisel tekstis 

 Töö eesmärk (hüpotees) ja ülesanded 

 Sissejuhatus (1/10 põhiosast) 1-1,5 lk 

 Töö põhiosa: 3 osaline (vt. edasi); 10-15 lk. 

 Kokkuvõte (Summary) = Püstitatud eesmärgi tulemuse lühikirjeldus 
eesti ja inglise keeles; (1/10 põhiosast); 1-1.5 lk 

 Kirjanduse loetelu 

 (Aine)register (Index) -soovitav 

 Lisad: Eksperimendi protokollid; kirjandus,mis pole kättesaadav 

 

 



Tiitellehe 

kujundus 



Töö põhiosa 
Sisaldab 3 eraldi peatükki: 

1. Kirjanduse ülevaade, mis käsitleb analüüsivalt 
probleemistikku ja teadusliku-metoodilisi 
lähteseisukohti 

2. Materjal ja metoodika: metodoloogiline osa, kus 
antakse uuringute objekti (materjali) kirjeldus ning 
esitatakse andmete kogumise (n. küsimustik) ja 
töötlemise (n.statistiliste) meetodeid  

3. Tulemused vastavalt püstitatud probleemidele koos 

 diskussiooniga s.o. vastulausete ja nõrkade kohtade 
äramärkimisega ja koos: 

 diskussiooni ja  

 järeldustega s.o 3-5 paarilauselise koondmõtet 

 



Viitamine  

 Teksti sees viitamine: 

   (Salum 1996:3)              - 3 näitab lk. numbrit 

 Kui mitu viidet samal aastal siis: 

   (Salum 1996a:3) (Salum 1996b:4) jne. 

 Kasutatud kirjanduse loetelus seada autorid 

alfabeedilisse järjekorda  ->vt. edasi 

 Viitekirjed samas keeles, mis originaal s.h. 

lühendid ja muud märgid 



Viitamine 

Tekstis sees: 

(Becker 1990a:93) 

 

(Becker 1990b:703) 

Kirjanduse loetelu (nn.viitekiri) 

(Becker 1990c:31) 

NB! 

Vol 

Nr 

Lk 

Nimi 

Aasta 



Elektroonilise teksti 

parandamine  

 Töötades Microsoft Word keskkonnas 

 Rippmenüüst:  

      *  Insert Comments 

      *  Highlihts   

      * Track Changes (Ctrl + Shift + E)  

         Backspace  - tõmbab maha 

         Saab (punasega) vahele kirjutada 
 

 
 



Kaitsmise reeglistik 

1.Ajagraafik: 

 Teema ja õppejõu valik: 4.nov.2013 

 Töö esitatakse juhendajale tutvumiseks hiljemalt: 
17.märts.2014 

 Lõplikult vormistatud töö esitatakse paberkandjal ja 
elektrooniliselt: 28. märtsil 2014 

2.Kaitsmine:  1-30.apr. 2014 

3. Erialakomisjon: juhendaja + eriala arvamusliider+ üliõpilased 

4. Kaitsmise vorm: lühiettekanne 15.min (PowerPoint) + avalik 
diskussioon 15.min. 

5. Kaitsmise hindamiskriteeriumi alus: arvestatud-mittearvestatud 

     

 



Sagedamini esinevad vead 

1.Vormistamise esinevad vead: 

 (kiir)köidetult, tiitelleht, alajaotused, järgnevus 

2. Sisulised (tõenduspõhisus): 

 Laialivalguvus ja ebatäpsus 

 Faktiline materjal ebapiisav, ebaoluline ja pole 
kontrollitav  

 Jooniste viited puuduvad 

 Tsiteeringud ebatäpselt 

3. Ajagraafiku eiramine (esitamisel, kaitsmisel) 

4. Grammatika – keelekorrektori vajadus; 

    õppejõud tegeleb vormiliste ja sisuliste probleemidega 

 



Tõenduspõhine meditsiin * 

Def: Tõenduspõhine meditsiin on kirjalikul tõestusmaterjalil 
põhinev argumenteeritud meditsiin (Evidence Based 
medicine –EBM) 

 EBM põhimõte on ravi osutamine vastavalt parimale 
kaasaegsele argumentatsioonile 

 Selleks vajatakse peamiselt kliinilise meditsiini alast 
kirjandust  

 Selle protsessi iseloomulik külg on metodoloogia, mis 
võimaldab kogu maailmas teatud teemal tehtud 
meditsiiniuuringute kirjelduste hulgast eraldada põhjendatud 
argumentatsiooni 

 Fundamentaaluuringuid ei saa rakendada konkreetse haige 
ravis konkreetses situatsioonis, vaid kasutavad neid tulevikus  

 Raviarstid püüavad leida tõestusmaterjali, mis võimaldab 
paremini ravida tänaseid haigeid 

* Vaata soovitatud kirjandus  



EB märksõnad 

 Clinical vrs. in vitro study 

 Experimental vrs epidemilogical 

 Prospective vrs retrospective clinical study 

 Randomized vrs. selected study group 

 Controlled vrs. non -controlled study 

 Double blind study 

 Inter- & intraexaminer calibration 



What is EBD ? 

EBD is process of dig out, evaluation and clinical use of 

relevant information: 

1. Formulate the clinical relevant question 

2. Find best source of proof 

3. Evaluate critically the source for validity and clinical 

applicability 

4. Put it into practice 

5. Assess results 

Evidence-Based Dental practice is defined as integration of 

experience and expertise with a critical analysis of relevant 

clinical evidence obtained through systematic research and 

with a consideration of the patient’s needs and 

preferences. 

Quo vadis prosthodontics ? 
Olev Salum 

BSCD 2008 Vilnius 

 



Grading the Evidence 

Source: SUNY Downstate Medical Center. Medical Research Library of Brooklyn ( Modified ) 
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Why EBD ? 

 The attitude of community is changed- institutional 
responsibility is replaced by personal responsibility 
 

 Patients and dentists save time and money by using 
protocols that work, have improved satisfaction and 
pride in high-quality care 

 

 Allow effectively and fairy utilise scanty health care 
resourses 

 

     The doctors are under two side pressure to         

     learn: 

•     meet the professional requirements and laws 

•     meet to well informed (by free Medline) patient        

     request 



Trends in prosthodontic literature 



How to manage literature?  

 In medicine more than 2 milllion publications 

revealed every year, that increase 4% per year 

 

 There is calucalated that responsible medical doctor 

should read every day at least 19 publication 

(Davidoff, F 1995) 

 

 Sackett claimed (1995) that actually the mean British 

doctor spend only 1 hour per week for special 

literature 

 



Evidence based practice in 

dentistry 
1. The Journal of Evidence-Based Dental Practice  

     J.Evidence Based Dental Practice        

(http://www.jebdp.com) 

 

2. American Dental Association section on EBD  

     ADA. Center of Evidence-Based Dentistry  

     (http://ebd.ada.org/Default.aspx)  

 

3. Trip Database (www.tripdatabase.com/oral)  

 

4. EBD MacMillan Science Communication (BDA) 

EBA based on BDA (http://www.nature.com/ebd/index.html) 

 

http://www.jebdp.com/
http://ebd.ada.org/Default.aspx
http://ebd.ada.org/Default.aspx
http://ebd.ada.org/Default.aspx
http://ebd.ada.org/Default.aspx
http://www.tripdatabase.com/oral
http://www.nature.com/ebd/index.html
http://www.nature.com/ebd/index.html


Tõenduspõhine praktiline hambaravi 

Gilette 2009 



What is urgently needed ? 

1. Original high level studies 

2. Systematic overview: 

 Why an overview is done (aim) 

 Conditions of collection of papers is 
rehearsed 

 There are explained why the listed papers are 
included 

 There are listed and explained why some 
papers ar excluded 

3. Case (reports) series 

Reply to interest both investigators aswell readers  



‘You cannot fight against the future.  

Time in our side’. 

W.E. Gladstone 1809-98 



Soovitatud kirjandus 

1. Roomets S. Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil, 
Tallinn 2006 

2. Aarma A. Teadustöö alused .TTÜ 2008 

3. LM Friedman, CD Furberg, DL DeMets Fundamentals of 
Clinical Trials, 4th edit. Springer2010 

4. EBM_eesti keeles 

   Anne-Marie Haraldstad : Meditsiiniraamatukogu panus 
tõestusmaterjalil põhinevasse argumenteeritud 
meditsiini, 1999 

5. Annual review of selected dental literature .J.Prosthetic 
dentistry, Elsevier 2009, 2010 

6. Jane Gilette Answering Clinical Questions using the 

Principles of Evidence-Based Dentistry. J Evid Base Dent 

Pract 2009;9:1-8 

http://www.kliinikum.ee/infokeskus/mk_files/Transferofknowlidge/EBM_eesti.html
http://www.kliinikum.ee/infokeskus/mk_files/Transferofknowlidge/EBM_eesti.html
http://www.kliinikum.ee/infokeskus/mk_files/Transferofknowlidge/EBM_eesti.html

