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Adik Levin 70
17. augustil 2010 on 70. sünnipäev teenekal
lastearstil Adik Levinil. Ta on sündinud
1940. a Valgas ja lõpetanud 1959. a Pärnu
1. Keskkooli. Lastearsti kutse omandas ta
Leningradi Pediaatria Instituudis 1968.
aastal. Lastearsti tööd alustas dr Levin
Kilingi-Nõmmel, kuid veel samal aastal
viis elutee dr Levini Kasahstani, kus ta oli
aastatel 1969–1975 Uralski oblasti keskhaigla lasteosakonna juhataja.
1974. a kaitses ta Nõukog ude L iidu
Meditsiiniteaduste Akadeemia pediaatria
instituudis kandidaadiväitekirja vereülekande erinevate meetodite mõjust kopsupõletikuga imikutel. 1975. a töötas Adik Levin
taas Eestis Tallinnas ning alates 1979. a asus
ta vast avatud Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonna juhatajaks. Osakonnast
kujunes tema 25 tööaasta jooksul kõrgelt
hinnatud vastsündinute meditsiini keskus.
1991. a kaitses ta Nõukogude Liidu Meditsiiniteaduste Akadeemias oma doktoritöö
teemal „Sotsiaalbioloogiliste ja meditsiinilis-psühholoogiliste faktorite mõju ema
ja vastsündinu organismi vastastikusele
koostoimimisele“. Dr Levin on avaldanud
monograafi a, olnud mitme raamatu kaasautor, tema osalusel on avaldatud üle 150
teadusartikli. 1996. aastast tänaseni on
ta õpetanud üliõpilasi Tallinna Ülikooli
sotsiaaltöö instituudis. 2004. a alustas ta
uute individuaalsete toitumisprogrammide
loomisega Eestis.
Dr Levin on olnud teerajajaks vastsündinute humaanse meditsiini ideoloogia
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juurutamisel, mille põhisisuks on haigete
vastusündinute ja nende emade pidev koosviibimine haiglas. Ta on tutvustanud oma
vaateid väga paljudel rahvusvahelistel lastearstide üritustel üle maailma ning 2001.
aastal võeti Tšiili 41. pediaatriakongressil
vastu Pucóni deklaratsioon, kus soovitati
järgida Tallinnas välja töötatud vastsündinute humaanse meditsiini süsteemi kogu
maailmas.
D r L ev i n on ol nud W HO Eu roopa
regiooni ajutine nõunik, Eesti Rinnapiima
Komitee juhatuse liige, Eesti IBFAN grupi
koordinaator, Eesti bioeetika nõukog u
aseesimees, Tallinna inimuuringute eetikakomitee liige, Eesti Pediaatrite Seltsi juhatuse liige, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
Nõukogu liige ja mitme rahvusvahelise
projekti koordinaator Eestis.
Dr Levini suureks teeneks on esimese
Eest i k liinilise eetikakomitee loomine
Ta l l i n na L asteha ig las, m ida t a ju ht is
aastatel 1997–2005.
Soovime heale kolleegile Adik Levinile
jätkuvat jõudu tema ettevõtmistes ja head
tervist!
Tallinna Lastehaigla eetikakomitee ning
Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja
imikute osakonna kolleegide nimel
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