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Tuntud ja tunnustatud füsioloog,
mitme põlvkonna arstide ja sporditreenerite koolitaja Eestis Olaf
Imelik lahkus 92. eluaastal manalateele.
Olaf Imeliku lapsepõlv möödus
Tartus. Pärast Treﬀ neri gümnaasiumi lõpetamist astus ta TÜ
arstiteaduskonda, mille lõpetas
1947. aastal. Tööd ülikoolis alustas
ta aasta enne arstidiplomi kättesaamist vanemlaborandina ning
jätkas assistendi ja vanemõpetajana. Meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisele 1955. aastal
eelnes kaheaastane stažeerimine Leningradis. 1960. aastal
asus ta füsioloogia õppejõuna tegevusse Tallinna Pedagoogilises Instituudis. 1964. aastal anti talle dotsendi kutse. 1975.
aastal naasis ta TÜ füsioloogia kateedri dotsendi positsioonile, mida ta täitis entusiasmi ja temale omase põhjalikkuse
ning isikupärase sarmiga. 49 aastat kestnud õppejõukarjääri
jooksul luges Olaf Imelik loengukursusi inimese füsioloogiast
nii arstidele, farmatseutidele kui ka stomatoloogidele; spordifüsioloogia kursust spordiarstidele ja kehakultuurlastele;
kõrgema närvitalitluse füsioloogiat psühholoogia osakonna
üliõpilastele ja ealist füsioloogiat defektoloogidele.
Kui O. Imeliku 1955. aastal kaitstud kandidaaditöö käsitles
hingamisfunktsiooni muutusi füüsilisel tööl, siis hilisem
teadushuvi TÜs töötamise perioodil oli suunatud vereringe,
veremahu ja hormonaaluuringutele. O. Imeliku teaduslik ja
ühiskondlik aktiivsus oli vastavuses tema kompetentsidega:
ta oli Spordimeditsiini Föderatsiooni asepresident, Ravikehakultuuri ja Spordimeditsiini Teadusliku Seltsi aseesimees,
Eesti koondiste funktsionaalsete ja biokeemiliste uuringute
konsultant. Ta avaldas trükis ligi 200 teaduslikku ja populaarteaduslikku artiklit, esines raadios ja televisioonis. Tema
eestvõttel tõlgiti saksa keelest R-F. Schmidti ja G. ewsi maailmatasemel õpik „Inimese füsioloogia”, mis ilmus 1997. aastal.
Pärast pensionile jäämist aktiveerus O. Imeliku ühiskondlik, kirjanduslik ja publitsistlik aktiivsus. Kirjastuste
vahendusel ilmus trükist 4 raamatut, esikteos „Tõde – kõige
kaunim oled sa alasti” ilmus juba 1992. aastal. Autori luuleande
tunnustuseks määrati talle aastatel 1995–2000 korduvalt
H. Visnapuu auhind.
See oli sisukalt ja suure leegiga elatud elu.

91. e l u a a s t a l l a h k u s
meie hulgast Ela Lepp,
teenekas anatoom,
kelle nõudlik u käe all
on anatoomiakoolitust
saanud mitu põlvkonda
Eesti arste.
Ela Lepp sündis
Eesti põlevk iv ikeem ia
rajaja ja ü h iskon nategelase akadeemik Paul
Kogermani perekonnas.
Kuivõrd kogu perekond
oli 1941–1945 küüditatud Siberisse, siis õnnestus
Ela Lepal lõpetada Tallinna Prantsuse Lütseum
alles 1946. aastal. Seejärel asus Ela Lepp õppima TÜ
arstiteaduskonda. Pärast ülikooli lõpetamist 1952.
aastal järgnes anatoomia aspirantuur Peterburis,
tollases Leningradi Sanitaar-Hügieeni Meditsiini
Instituudis, mis päädis meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisega 1955. aastal.
Naasnud Tartu Ülikooli, tõi Ela Lepp kaasa uusi
ideid anatoomia õppe- ja teadustöö edendamiseks.
Tema innustusel süvenesid mitmed kolleegid
teadustöösse, mis tipnes tema juhendamisel kolme
meditsiinikandidaadi väitekirja kaitsmisega. Samuti
elavdas Ela Lepp üliõpilaste anatoomiaringi tegevust, mis kujunes üheks populaarsemaks aktiivselt
tegutsevaks teadusringiks. E. Lepa mitmekülgne
teaduslik tegevus oli seotud parenhümatoossete
elundite lümﬁ- ja veresoonte ning struktuuriüksuste seoste uurimisega. Samuti oli ta paljude oma
selguses ja konkreetsuses tunnustatud anatoomiaõpikute ja -õppevahendite kaasautor.
E. Lepa südameasjaks oli säilitada, väärtustada
ja täiendada Tartu Ülikoolis töötanud maailmakuulsa anatoomiaprofessori August Rauberi loodud
anatoomia õppemuuseumi. A. Rauberi mälestuse
jäädvustamiseks nooremale põlvkonnale algatas
ta A. Rauberi mälestusloengute traditsiooni koos
mälestusmedaliga.
Jääme mäletama Ela Leppa kui sädelevat õppejõudu, keda iseloomustas lai silmaring, suur pedagoogiline kogemus, korrektsus ning nõudlikkus.
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