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Professor Heidi-Ingrid Maaroos 70
12. septembril täh istas oma 70.
sünnipäeva TÜ arstiteaduskonna
e m e r i i t p r o fe s s o r H e i d i -I n g r i d
Maaroos. TÜ arstiteaduskonda astus
Heidi-Ingrid Maaroos 1960. aastal ja
pärast seda on peaaegu kogu tema
järgnev tööelu olnudki seotud Tartu
Ülikooliga, mida on nüüdseks kokku
juba ligikaudu 40 aastat. Vahetult
pärast ülikooli lõpetamist töötas ta
Märjamaa haigla röntgenikabineti
juhatajana, seejärel Tartu rajooni
nakkushaigla gastroenteroloogia
osakonna arstina, sellele järgnes juba
aspirantuur ülikoolis. 1966. aastal
alustas ta tööd Soome-Eesti gastroenteroloogide koostöörühmas.
Kandidaadiväitekirja hüpolaktaasia
ning mao ja peensoole limaskesta
morfoloogiliste muutuste teemal
kaitses H-I. Maaroos 1971. aastal.
E si me s e n a Ee s t i s a lu s t a s t a
Helicobacter pylori teemaliste uuringutega 1986. aastal ning sellel teemal
kaitses ta iseseisv use taastanud
Eesti esimese meditsiinidok tori
väitekirja 9. septembril 1991. Tema
eest võt m i sel moodu st at i Ta r t u
Ülikoolis rahvusvaheliselt tuntud
er ia lade v a hel i ne H. pylori uu r im i sr ü h m. See uu r i m i sr ü h m on
Eest i s tei nud t i hedat koostööd
T Ü arst iteaduskon na er i ü k sustega, samuti Kuressaare haigla ja
Lääne-Tallinna Keskhaiglaga ning
rahvusvaheliselt Euroopa H. pylori
uurim isr ühma ( EHSG), Euroopa
esmatasandi gastroenteroloogia
uurimisrühma (ESPCG) ning erinevate akadeemiliste asutustega, sh
Helsingi, Lundi, Uppsala, Newcastle’i
ülikooliga. Seega on juubilar selle
uurimissuuna rajaja Eestis ning seda
kinnitab ka 1994. aastal saadud Eesti
riigi teaduspreemia.
Asunud 1992. aastal loodud TÜ
peremeditsiini ja polikliiniku õppetooli etteotsa, pani ta oma tööga

448

Prof Heidi-Ingrid Maaroos.
Foto: Erik Peinar

aluse Eesti peremeditsiinis toimuvale teaduslikule ja pedagoogilisele
tegev usele. Prof H-I. Maaroos on
tunnustatud õppejõud omal erialal
ja ka Eesti peremeditsiini koolkonna
rajaja, sest tema juhendamisel on
kaitstud 9 doktoriväitekirja. Prof
H-I. Maaroos oli arstiteaduskonna
residentuuri prodekaan aastatel
1995–2000 ning sellesse perioodi
jääb ka teaduskonna residentuuri
ümberkorraldamine Euroopa Liidu
nõuetele vastavaks.
Tööd, mida ta on teinud Eesti
peremed itsi i n i a renda m isel, on
märgatud ja tunnustatud ka rahvusvahelisel tasemel. Teda on kutsutud
osalema peremeditsiini eksperdina
paljudesse riik idesse ning ta on
toetanud peremeditsiini õppetöö ja
reformide korraldamist Türkmenistanis, Usbekistanis, Tadžikistanis,
A rmeenias, Moldovas, Makedoon ias, Monteneg ros. Ta on ol nud
külalisprofessor Sydney ja Jerevani
ülikoolis.

Tema erudeeritust ja tegevuste
haaret k i n n itab ka tä helepa nuväärne aktiivsus väljaspool ülikooli
ja oma eriala. Prof H-I. Maaroos
on olnud TÜ Kliinikumi nõukogu
liige alates 2000. aastast ning ta on
osalenud aktiivselt ülikoolihaigla
kontseptsioon i k uju nda m isel ja
Eesti tervishoiu arendamisel. Ta on
Sotsiaalministeeriumi terviseameti
kvaliteedikomisjoni esimees ning
haridus- ja teadusministri teaduspoliitika komisjoni liige. Ta kuulub
Euroopa Ühenduse Gastroenteroloogia Föderatsiooni avalike suhete
komisjoni ning ajakirjade European
Journal of General Practice, British
Journal of General Practice, Eesti Arst
ja Perearst toimetusse või toimetuskolleegiumi. Ta kuulub Euroopa Perearstide Õpetajate Akadeemiasse ja on
Eesti esindaja Euroopa Esmatasandi
Gastroenteroloogia Seltsi juhatuses.
Tema töid ja tegemisi on tunnustatud Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni aasta naise tiitli (1994),
TÜ arstiteaduskonna medali (1995),
Sotsiaa l m i n isteer iu m i au k ir ja
(1997), Punase Risti III järgu teenetemärgi (2001) ning riigi teaduspreemiaga pikaajalise tulemusliku
teadus- ja arendustöö eest (2012).
Kolleegidele on ta eeskujuks mitte
üksnes oma teadus-ja õppetööle
pühendumisega, vaid ka oma kunsti-,
muusika- ja kirjandusearmastusega,
sportlike ja tervislike eluviisidega
ning väga hea stiilitunnetusega. Ta
on alati aktiivne oma seisukohtade
väljaütlemisel ja põhjendamisel ning
samas küsitakse ja oodatakse sageli
just tema arvamust.
Jätkuvat reipust, mõtteerksust,
kaasamõtlemist ja -ütlemist
soovivad kolleegid TÜ
peremeditsiini õppetoolist!
ruth.kalda@ut.ee
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