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In memoriam Peet-Henn Kingisepp
10.12.1936–31.01.2012
31. ja a nu a r i l 2012 l a h k u s meie
hulgast armastatud kolleeg, Tartu
Ülikooli emeriitdotsent Peet-Henn
Kingisepp. Ta sündis 1936. aastal
Tar tus ning lõpetas 1954. aastal
sealsamas 5. Keskkooli. Mälestused
poistek lassis õppi m ise ajast on
leidnud kajastamist P-H. Kingisepa
toi met a m isel 20 09. aa st a l v ä lja
antud kogumikus. Oma vanemate,
f üsioloogiaprofessor Elise KäerK i ng isepa ja fa r ma koloog iaprofessor Georg K ingisepa jälgedes
ast us Peet-Hen n K ingisepp TRÜ
arstiteaduskonda, mille ta lõpetas
1961. aastal cum laude. Lisaks õppis
ta eriprogrammi alusel kaks aastat
biofüüsikat TRÜ füüsika-matemaatikateaduskonnas.
P-H. Kingisepp töötas aastatel
1963–70 TRÜ biof üüsi ka laboratooriumi nooremteadurina, millele
järg nes aspira nt uu r f üsioloog ia
kateedris ja meditsiinikandidaadi
väitekirja kaitsmine 1973. aastal.
Mõned aastad töötas ta TRÜ spordimeditsiini ja rav ikehakultuuri
kateedris, kuid 1975. aastast kuni
elu lõpuni oli ta seotud TÜ füsioloogia instituudiga, töötades seal
a lg u l v a ne mõp e t aja n a ja 198 0.
a a s t a s t a l ates dot send i n a . P-H.
K i ng i sepp ol i Eest i Fü sioloog ia
Seltsi, Eesti Biomeditsiinitehnika
ja Meditsiinifüüsika Ühingu ning
Euroopa Hingamishaiguste Seltsi
liige.
Dotsent Kingisepa teaduslikud
huvid oli seotud eelkõige hingamisja südame-vereringesüsteemi funktsion a a l se sei s u nd i uu r i m i seg a .
Noore arstina alustas ta hingamise
funktsionaalsete uuringute tegemist klassikalise vesispirograafi ja
puust joonlauaga, kuid järgnenud
infotehnoloogia areng võimaldas
tal järk-järgult hingamisuuringuid
automatiseerida ning 21. sajandiks
Eesti Arst 2012; 91(3):161

on kogu funktsionaalne diagnostika
tundmatuseni muutunud.
P-H. Kingisepp avaldas kümneid
ülevaate- ja uurimusartikleid, millest
paljud on kirjutatud eesti keeles. Ta
on olnud väga viljakas Eesti Arsti
autor, avaldades seal 27 kaastööd,
paljud neist tut v ustasid uudseid
võimalusi hingamisuuringute vallas.
Väga oluline on olnud dotsent Kingisepa panus meditsiini ja füsioloogia
oskuskeele arendamisel nii oma
avaldatud tööde, suuremahulise
Schmidti ja Thewsi „Inimese füsioloogia” tõlke toimetamise ja aineregistri koostamise kui ka terminoloogiakomisjonides aastakümneid
tehtud töö tulemusena.
Viimastel aastakümnetel arstiteaduskonnas õppinud tudengid
m ä le t av ad P-H. K i ng i seppa k u i
võrratut õppejõudu. Tema loengud
ja praktikumid olid alati selged ja
loogilised, tänu tema armastusele
eesti keele vastu oli iga sõna õiges
kohas ja üheselt mõistetav. 1984.
aastal õhukese vihikuna ilmunud
„Inimese füsioloogia lühikursus”

dotsent Kingisepa sulest täienes iga
paari aasta tagant, sõna „lühikursus”
tuli seetõttu pealkirjast kõrvaldada.
Tänaseks on P-H. Kingisepa „Inimese
füsioloogia” üks enim loetud eestikeelseid õpikuid arstiteaduskonnas.
Tänu tema entusiasmile on koondatud ühiste kaante vahele kõik
füsioloogiapraktikumide juhendid.
Mä rk i m i s v ä ä r ne ol i dot sent
Kingisepa töö aastatel 1975–1991
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu füsioloogiaringi teadusliku juhendajana,
mille käigus said kümned praktiseerivad arstid ja arstiteadlased esimese
teadustöö kogemuse ning võimaluse süveneda põhjalikumalt mõne
füsioloogiateema tundmaõppimisse.
Aastakümneid tegeles ta väsimatult
arsti- ja loodusteaduste populariseerimisega väljaspool arstiteaduskonda.
Ta pidas avalikke loenguid füsioloogiast ja selle õpetamise ajaloost Tartu
Ülikoolis, samuti on just tema teene,
et TÜ ajaloo muuseumis on olemas
töökorras 19.–20. sajandi klassikalise
sisseseadega füsioloogialabor, mille
vahenditega saab demonstreerida
huvilistele füsioloogia olulisi tõdesid
ja arengujooni.
Pärast tööpäeva lõppu võis PeetHen nug a sagel i koht ud a mõnel
kont s e r d i l või Tä ht ve r e pa rg i s
suusatamas. Muusika- ja spordipisikuga püüdis ta nakatada kõiki
oma kolleege ning loomulikult oma
lapsi ja lapselapsi. Temaga oli väga
hariv käia välislähetustel, sest alati
teadis ta rääkida lugusid kuulsatest
arstiteadlastest või heliloojatest,
kes selles linnas kunagi elanud olid.
J ä ä m e m ä l e t a m a Pe e t-He n n
Kingiseppa kui äärmiselt viisakat,
sõbralikku ja hea huumorimeelega
inimest.
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