MITMESUGUST

Dotsent Helle Leesik 80
22. juunil 2014 tähistab kauaaegne
arstiteadlasest, õppejõust ja kopsuarstist kolleeg Helle Leesik oma 80.
juubelisünnipäeva.
Juubilari akadeemiline karjäär
algas juba 1961. aastal, mil Tartu
Ülikool suunas ta sihtaspirantuuri
tolleaegse Leningradi 1. Meditsiiniinstituudi hospitaalsisehaiguste
kateedrisse. Õpingud ja teaduslik
tege v u s a spi r a nt uu r i s pääd i sid
med itsi i n i k a nd idaad i v ä itek ir ja
kaitsmisega 1965. aastal.
Dotsent Helle Leesiku karjäär
põhitöökohas, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, algas 1976. aastal,
algul assistendina, 1986. aastast
ag a juba hospit a a l si s eh a ig u s te
kateedri dotsendina. A astatel
1998–1999 ju ht i s dot sent Hel le
Leesik toona iseseisvat kopsukliinikut ja pulmonoloogia õppetooli,
sellesse perioodi asetus ka suhteliselt suurte muudatuste aeg – Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi
käivitamine.
Nõudlikku, ent samas alati kohuset u nd l i k k u, konst r u k t i ivset ja
abiv a l m is õppejõudu mä letav ad
kõi k sel aja l st uud iu m i läbi nud
arstiteaduse õppekava järgi teadmisi
omandanud kolleegid. Aastakümne
vältel juhendas dotsent Leesik arstiteaduskonna Üliõpilaste Teadusliku
Ühingu (ÜTÜ) ftisiopulmonoloogiaringi.
Dotsent Leesiku töö on olnud
seotud algul tuberkuloosiproblemaatikaga, ent hämmastava paindlikkusega lülitus tänane juubilar
1990. aastate alg uses osakaalult
peamiseks muutunud mittetuberkuloossete kopsu- ja rindkerehaigustega tegelemisele nii õppe- kui
ka teadustöös. Lisaks akadeemilisele
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karjäärile on dotsent Leesik alati
olnud aktiivne praktiseeriva kopsuarstina, seda nii statsionaarses kui
ka ambulatoorses töös.
Igapäevatööst t un nevad kõik
kolleegid dotsent Helle Leesikut
kui alati, ka kõige kriitilisemates
argisituatsioonides soliidseks jäävat
kolleegi. Juubilari peamisteks uurim issuu ndadek s on pä r ast Eest i
iseseisvuse taastamist olnud bronhiaalastma ning alumiste hingam i s te e de m it te t ub e rk u lo os s e d
infektsioonid, ennekõike pneumooniad. Esiletõstmist ja järeletegemist
väärib tema teaduslik aktiivsus uurimisprojektide ja -teemade algatamisel, seejuures ka pärast aktiivselt
töölt eemalejäämist, ennekõike aga
juubilari südikus teadustulemuste
avaldamisel.

Lisaks tunneme dotsent Helle
Leesikut kui aktiivset kaasalööjat
Eesti Kopsuarstide Seltsi tegevuses.
Dotsent Helle Leesik on olnud Tartu
Ülikooli Kopsukliiniku doktorantide
sisseastumis- ja erialaeksami komisjoni liige ning tänu oma sügavale
erialatundmisele, autoriteetsusele
ning võimele kõige uuega kaasa
minna on juubilar praegugi kopsukliiniku residentuuri sisseastumisja lõpueksami komisjoni liige.
Jätk uvale koostööle lootes
soovime Tartu Ülikooli Kopsukliiniku, Eesti Kopsuarstide Seltsi ja
kõikide kolleegide ning kaastöötajate nimel tarmukale juubilarile
palju tervist ja jõudu.
Kolleegide nimel
prof Alan Altraja
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