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Dotsent Aalo Eller 70
6. veebruaril tähistas oma
juubelit Tar t u Ülikooli
traumatoloogia ja ortop e e d i a k l i i n i k u k au aaegne õppejõud ja arst
dotsent Aalo Eller.
Juubilar on sündinud
Võru linnas, lõpetanud
Otepää kesk kool i n ing
1971. aastal Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna spordimeditsiini erialal. Pärast
ülikooli lõpetamist asus
ta tööle TÜ lihastalitluse
laboratooriumi teadurina.
Huvi kliinilise meditsiini
vastu kinnitas samaaegne töötamine Maarjamõisa haigla
traumapunktis. 1979. aastast sai temast TÜ spordimeditsiini kateedri sporditraumatoloogia assistent. 1982.
aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi väitekirja.
1984. aastal valiti Aalo Eller traumatoloogia ja
ortopeedia kateedri assistendiks, 1989ndal dotsendiks.
Juubilar töötas õppejõuna praeguses TÜ traumatoloogia
ja ortopeedia kliinikus 25 aastat, praegu töötab ta TÜ
spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus.
A a lo El ler on ol nud kog u tööper iood i jook su l
aktiivne klinitsist ja ortopeedia edendaja. Õppejõuna
on ta koolitanud nii arstiteadust omandavaid üliõpilasi kui ka praktiseerivaid perearste ja ortopeede. Ta
on osalenud artroskoopiliste ja osteosünteesi uute
meetodite kasutuselevõtus ning aidanud välja töötada
skeletivigastuste ravijuhendeid.
Aalo Eller on olnud edukas ka teaduslikus tegevuses.
Tema peamised uurimisvaldkonnad on olnud glükokortikoidide osa valgu ainevahetuse regulatsioonis
müokardis lihastööl ja treeningu mõju lipogeneesile
inimese adipotsüütides. Juubilar on avaldanud ligikaudu 80 teaduspublikatsiooni, sh ka rahvusvahelistes
ajakirjades.
Nooruses on Aalo Eller olnud tippsportlane kümnevõistluses. Praegu on ta sportlikeks hobideks tennis,
golf, suusatamine ja ujumine.
Juubilari iseloomustab tagasihoidlikkus ja korrektsus,
ta on alati koostööaldis. Tema huumorimeel ja vestluskunst aitab kolleege hoida positiivsel lainel.

Professor
Heinart Sillastu 85
1. jaa nuar i l ü letas
professor Heinart Sillastu
85 eluaasta verstaposti.
Ta on a a s t ate jo ok s u l
säilitanud kriitilise ühiskon n at u n ne t u s e n i ng
hoidnud oma vaimu teravana mitme oma tööle
ja elule pühendatud
raamatu avaldamisega.
Viimase 10 aasta jooksul
on tema sulest ilmunud
nel i elu looraa mat ut,
kõi k er i keeltes: a lg u l
eesti, seejärel soome, siis
i ngl i se ja lõpu k s vene
keeles. Kõikide nende läbivaks teemaks on koostöö
mitmetes teadusühingutes, kuid ennekõike tunnetab
raamatute autor läbielatut inimsuhete kaudu.
Lisaks eelmainitule ilmus äsja raamat, k us on
põhiliselt käsitletud tuberkuloosiprobleemi Eestis.
Tähelepanu juhtimine eeskätt tuberkuloosi nüüdisaegsele diagnostikale ja ravile on H. Sillastule praeguseni südamelähedane. Kuigi tuberkuloosiolukord
on viimastel aastatel märkimisväärselt paranenud, ei
ole tema arvates veel küllaldaselt põhjust rahuloluks.
Usume juubilari tõdemust, et positiivsed tulemused ehk
tuberkuloosihaigestumuse vähenemine sellise tasemeni,
nagu see pole kunagi varem olnud, ongi tunnustuseks
seni tehtud tööle ning annab jõudu jätkamiseks.
On heameel näha, et H. Sillastu on endistviisi värske
nii kehalt kui ka vaimult. Ta ei ole katkestanud oma
rahvusvahelisi suhteid ei idas ega läänes ning ei unusta
ka oma endisi töökaaslasi. Kauaaegse juhina pakub
talle endistviisi erilist huvi meie nooremate kolleegide
rahvusvaheliste suhete arendamine ja julgustamine
isiklike tööalaste kontaktide loomisele.
Soovime ettevõtlikule juubilarile tugevat tervist ja
erksat vaimu veel pikkadeks aastateks.
Kolleegide nimel Eesti Kopsuarstide Seltsist ja TÜ
kopsukliinikust
Manfred Danilovitš ja Alan Altraja

Kolleegide nimel
Tiit Haviko ja Aare Märtson
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