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Professor Reinhold Birkenfeldt 80
Tar t u Ül i kool i emer i it professor
Reinhold Birkenfeldt tähistas 16
juunil k.a oma 80. sünnipäeva.
Sünnipäevalast peetakse õigustatult saarlaseks, kuid tegelikult on ta
sündinud Tallinnas ja hiljem kolinud
Saaremaale. Praeguseni on see tema
lemmikmaa, kuhu ta pärast kõiki
rännakuid ja äraolemisi ikka jõuab
ning kus töötab aktiivselt tänaseni.
Prof Reinhold Birkenfeldt põlvneb
perest, kus nii vanaisa kui ka ema
olid pühendunud haigete ravimisele
ja huvi meditsiini vastu oli R. Birkenfeldtil juba lapsepõlvest. Ta lõpetas
Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 1960. aastal.
Seejärel pöördus ta tagasi Saaremaa le, k us töötas 18 aastat. Ta
alustas seal tööd jaoskonna terapeudina ning jõudis karjääriredeleil
välja Kingissepa Rajooni Keskhaigla
peaarsti asetäitjaks. Selle kõrval oli
Reinhold Birkenfeldt seal pidevalt
tegev ka praktiseeriva arstina. Ta
pühendus reumatoloogiale, mida
tookord käsitleti koos kardioloogiaga, ning seega oli ta ametinimetuseks Saaremaa kardioreumatoloog.
Tööt a m i se kõr v a l pr a k t i l i se
arstina kaitses Reinhold Birkenfeldt
kandidaadiväitekirja (1968) reumatismi levikust mõnedel Eesti saartel.
Kümme aastat hiljem kutsuti ta
TRÜ hospitaalsisehaiguste kateedri
polikliinilist dotsentuuri juhatama
ja valiti dotsendiks 1983. aastal.
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Ta jätkas oma uurimistegevust
Nõukog ude Liidu Meditsiiniakadeemia Reumatoloogia Instituudis.
Reinhold Birkenfeldti töö teemaks
ol i sea l hel iobioloog ia, eel m isel
sajandil tekkinud teadusharu, mis
uuris päikeseaktiivsuse mõju elusorganismidele ja mis oli näidanud, et
päikeseaktiivsuse suurenedes võivad
kroonilised haigused ägeneda. Seal
instituudis valmis ka doktoriväitekiri „Reumatismi eksogeensed ja
endogeensed riskifaktorid“.
A a s t a t e l 1 9 8 9 –1 9 9 9 o l i t a
reumatoloogia õppetooli korraline
professor ja juhataja.
Nüüd sek s juba l ig i 15 aast at
on Reinhold Birkenfeldt olnud TÜ

emeriitprofessor. Samas ei ole ta
siiani loobunud arstitööst ning on
jätkuvalt aktiivne autor ja raamatute toimetaja. Ta on koostanud
mitmeid ravijuhendeid, näiteks Eesti
Reumatoloogide Seltsi osteoartroosi
ravijuhendi, mis valmis 2008. aastal.
Tänu prof Reinhold Birkenfeldtile on
ilmunud reumatoloogia monograafiaid kirjastuses Medicina, viimane
ilmus aastal 2012. R. Birkenfeldt on
tänaseni eriala resertifitseerimiskomisjoni aktiivne liige, samuti Eesti
Reumatoloogia Seltsi ja Saaremaa
Arstide Seltsi auliige.
Tööelu kõrval on juubilar olnud
suur loodushuviline ja pühendunud
pereisa. Hool ja armastus oma pere
vastu on eeskujuks meile kõigile.
Vaatamata alanud üheksandale
kümnendile oma elus, on professor
Rei n hold Bi rken feldt jät k u v a lt
energiline ja positiivne, tasane ja
kindlameelne oma kõikides tegemistes, sealhulgas eriala püsimises
ja arengus.
Tartu Ülikooli reumatoloogid koos
sisekliiniku perega ja Eesti Reumatoloogia Selts soovivad üle poole sajandi
aktiivselt erialal töötanud juubilarile
professor Reinhold Birkenfeldtile
õnne, jõudu ja tervist kõikidel radadel,
mis talle on olulised!
Kolleegide nimel
prof Riina Kallikorm ja
Eesti Reumatoloogia Seltsi
juhatuse esimees Piia Tuvik
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