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Meie hulgast on lahkunud TÜ
farmaatsia instituudi juhataja
prof Peep Veski.
Sündinud Kohtla-Nõmmel,
lõpetanud Kohtla-Järve I Keskkooli, astus ta 1968. aastal Tartu
Riiklikku Ülikooli farmaatsiat
õppi m a, ag a lõp e t a s hoopi s
1975. aastal Ungaris Budapesti
S e m me l we i s i A r s t ite a du s te
Ü l i kool i prov i i sor i k ut seg a.
Seejärel töötas P. Veski Budapestis ja kaitses bioloogiateaduste kandidaadi väitekirja Ungari Teaduste Akadeemias
1980. aastal. Doktoritöö biofarmaatsiast kaitses P. Veski
Helsingi Ülikoolis 1994. aastal. Ta kinnitati 1996. aastal
TÜ galeenilise farmaatsia professoriks ning 1998ndal
ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia professoriks ning
ühtlasi farmaatsia instituudi juhataja ametikohale, kus
töötas kuni elu lõpuni. 1998–2002 oli ta arstiteaduskonna
prodekaan. P. Veski täitis nii proviisorite magistri- kui
ka doktoriõppe programmijuhi ülesandeid.
Aastast 1996 oli prof Veski aktiivne mitmes Euroopa
farmakopöa komisjonis. Ta oli Eesti A kadeemilise
Farmaatsia Seltsi asutajaliige ja kauaaegne juht. Rahvusvaheliselt on kõrgelt hinnatud tema panust farmaatsiahariduse edendamisse, mille eest anti talle Madridi
Complutense Ülikooli medal (2006) ning Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus (2010).
Aastatel 1975–1989 tegeles prof Veski farmakognoosia- ja fütokeemiauuringutega ning alates 1990.
aastast keskendus biofarmaatsiale ja farmatseutilisele
tehnoloogiale, huvitudes füüsikalisest farmaatsiast,
ravimivormide disainimisest, tahke faasi struktuuranalüüsist, nanotehnoloogiast ja raviaine vabanemise
modif itseerimisest. 2003. aastal valiti prof Vesk i
Hispaania Kuningliku Akadeemia korrespondentliikmeks ning 2013. aastal promoveeriti Semmelweisi
Ülikooli audoktoriks. P. Veskit on tunnustatud Euroopa
Farmaatsiatööstuse Assotsiatsioonide Föderatsiooni
auhinnaga, TÜ arstiteaduskonna ja TÜ medaliga.
Prof Veski oli sihikindel, nõudlik nii enese kui ka
teiste suhtes, abivalmis ning südamlik erudeeritud
õpetaja. Oma tegevuste kõrval laulis ta Tartu Akadeemilises Meeskooris, oli hea abikaasa, isa ning vanaisa.
Mälestus armastatud õpetajast ja kolleegist jääb
meiega!

Mae Pindmaa (Randala) oli Eesti
unemeditsiini üks rajajaid, keda
iseloomustas võime tegutseda
mitmekülgselt ja haarata uue
erialaga kaasa paljusid kolleege.
Pärast Tallinna 7. Keskkooli
lõpetamist astus ta TRÜ arstiteaduskonda, mille lõpetamise
järel 1985. aastal jätkas õpinguid pediaatria internatuuris.
A a s t a t e l 19 85–19 8 8 t ö ö t a s
M. Pindmaa Tartu Kliinilise Haigla lastehaigla neonatoloogina ja 1990–2001 TÜ Kliinikumi kardiovaskulaarkirurgia osakonnas kardioloogina, tegeledes kaasasündinud südamerikete diagnostika ja raviga.
M. Pindmaa alustas tegelemist unemeditsiiniga
2001. aastal Võru-Kubijal Pintmanni Unehoiukeskuse
juhatajana. Pärast keskuse laienemist 2005. aastal ja
unekliiniku avamist Tallinnas juhatas ta alates 2006.
aastast Mae Pindmaa Unekliinikut. Ta rakendas oma
keskustes mitmeid une uurimise meetodeid, õpetas
välja personali ning töötas eri tüüpi unehäiretega
patsientidega. Dr Pindmaa populariseeris unemeditsiini
meedias ja teaduskirjanduses, viis läbi täienduskoolitusi,
arendas eriala ja erialast koostööd järjepidevalt, visalt
ja põhimõttekindlalt.
Mae Pindmaa soovis aidata inimesi parimate teaduslikult kinnitatud meetodite abil ning kliinilise töö tulemustele toetudes arendada teadustegevust unemeditsiini
valdkonnas. Arstitöö kõrval oli ta aastatel 1993–1997 TÜ
doktorant ja alates 2012. aastast Tallinna Tehnikaülikooli
Tehnomeedikumi doktorant. Ta tegi koostööd Turu
Ülikooli unelabori ja Eesti geenivaramuga. Aastast 2003
tegeles ta koostöös ﬁ rmaga Resmed ka Eesti varustamisega unemeditsiinis kasutatavate seadmetega.
M. Pindmaa oli 2005. aastal loodud Eesti Unemeditsiini Seltsi asutajaliige, olles seltsi esimene president. Tema eest vedamisel toimusid kolm esimest
Eesti unemeditsiinikonverentsi. Ta oli äsja lõppenud,
Tallinnas peetud Euroopa Uneuurijate Seltsi kongressi
korralduskomitee liige ning 16. septembril 2014 anti
M. Pindmaale ka selle seltsi unemeditsiinieksperdi nimetus.
Sõprade ja lähedaste kolleegide jaoks oli ta meeldiv
ja soe inimene. Mae Pindmaa jääb kolleegide mälestusse
abikaasa kõrval, täiskasvanud lapsed meeskonnaliikmetena ja pesamuna alati unemeditsiiniüritustel kaasas.
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