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Professor Ants Peetsalu 70
Ants Peetsalu on sündinud 25. aprillil
1942. aasta l Pärnu maa l Ha l inga
vallas. 1960. aastal lõpetas ta Tartu
5. kesk kool i, 1966. aasta l Ta r t u
ülikooli arstiteaduskonna ja alustas
seejärel tööd Tartu Maarjamõisa
haiglas kirurgina. 1969. aastal astus
A. Peetsalu TÜ arstiteaduskonna
ü ld k i r u rg ia a spi r a nt uu r i, m i l le
lõpetas 1972. aastal meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisega teemal
„Muutused vere hüübimissüsteemis
gastroduodenaalsete haavandite
ja neist põhjustatud verejooksude
korral“. Aastatel 1972–1981 töötas
ta arstiteaduskonna üldkirurgia,
anestesioloogia ja reanimatoloogia
kateedri assistendina, alates 1982.
aastast sama kateedri dotsendina.
1992. aastal kaitses A. Peetsalu Tartu
Ülikoolis doktoriväitekirja teemal
„Vagotoomia duodenaalhaavandi
korral. Maohappesuse, seerum-pepsinogeen-1, maolimaskesta histoloogia
ja Helicobacter pylori uurimine“.
Alates 1992. aastast on A. Peetsalu olnud Tartu Ülikooli kirurgiliste
haiguste korraline professor ning
arstiteaduskonna kirurgiakliiniku
juhataja. A lates 1993. aastast sai
temast TÜ Kliinikumi kirurgiakliiniku juhataja. Aastatel 1994–2000
oli ta ka arstiteaduskonna dekaan.
Dekaaniametis olles viidi tema juhtimisel arstiteaduskonna õppekavad
vastavusse Euroopa Liidu nõuetega.
P rof Pee t sa lu on ol nud v äg a
aktiivne teadus- ja arendustegevuses.
Tema teaduslike publikatsioonide
üldarv on 219, sealhulgas uuringuartikleid 59. Peamised uurimisvaldkonnad on olnud tüsistunud peptilise
haavandi epidemioloogia, diagnostika, ravi lähi- ja kaugtulemused ning
mao- ja duodenaalhaavandtõve kirurgilise ravi kaugtulemuste hindamine
maolimaskesta histoloogiliste uuringute, Helicobacter pylori, seerumi
pepsinogeeni ja gastriini sisalduste
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dünaamika ja vagotoomia täielikkuse
alusel. Prof Peetsalu on käivitanud
regulaarselt töötavad interdistsiplinaarsed neeru- ja maksasiirdamise
töörühmad.
Ka õppetöö on olnud prof Peetsalu tegevuse lahutamatuks osaks
kog u töötamise ajal. A. Peetsalu
on h i n nat ud lek tor n i i d iplom ieelses kui ka -järgses õppes. Tema
juhendamisel on edukalt kaitstud
6 doktoritööd. 2001. aastal käivitas
ta kirurgiast huvitunud üliõpilaste
ettepanekul kirurgiakliinikus regulaarselt töötava üliõpilaste kirurgiaringi, mille juhendaja oli ta kuni
2011. aastani.
P r o f Pe e t s a l u l o n j ä t k u nu d
aega ka muu organisatsioonilise ja
erialase tegevuse jaoks väljaspool
k ir urgiak liinik ut. Ta on ajak irja
Scandinav ian Journal of Surger y
nõuandva kogu tegevliige, ajakirja
Journal of Hepato-Gastroenterology
ametlik kaastoimetaja Eestis, Eesti
Rahv uskultuuri Fondi koosseisu

kuuluva Professor Uno Sibula Fondi
ju hat use esi mees. Ta on v a l it ud
Põhja-Ameerika Seedetraktikirurgia
Ühingu tegevliikmeks, Saksa kirurgide seltsi liikmeks ning ühenduse
Balttransplant tegevjuhiks.
P r of A nt s Pe e t s a lu tö ö d on
tunnustatud mitmete autasudega,
sealhulgas TÜ arstiteaduskonna
medali (2000), Punase Risti III järgu
orden i (2001), TÜ suure meda l i
(2007) ja Soome Valge Roosi 1. klassi
teenetemärgiga (2012). Käesolevast
aastast on ta on Tartu linna aukodanik ja Tartu Suurtähe kavaler.
Prof Peetsalu on kogu oma elu
olnud kirglik spordimees: suviti on
tema meelisharrastusteks olnud
tennis ja jalgrattasõit, talvel võib
teda kohata suusarajal või jäähokit
mängimas.
Õnne ja kordaminekuid edaspidistes ettevõtmistes!
Kolleegid TÜ ja
TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikust
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