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Dotsent Lia Sildver 90
Lia Sildver (aastani 1954 Lia Taso)
on sündinud 22. septembril 1926
Tallinnas. Ta lõpetas 1942. aastal
Tallinna 4. Gümnaasiumi, 1946ndal
Tallinna Meditsiinikooli ning 1953.
aastal Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskon na. Pärast lõpeta m ist
määrati ta pediaatriakateedri assistendiks, kuid kohe seejärel suunati
si seh a ig u s te k ateed r i a ssi s tendiks, kus töötas aastail 1954–1956.
Suunamine sisehaig uste kateedrisse oli seotud dotsent Zinaida
Saare tulekuga pediaatriakateedri
ju h at aja k s (1954 –1958 ). A l ate s
1956. aastast oli Lia Sildver uuesti
pediaatriakateedris ja temast sai
lastearst.
1963. aastal kaitses Lia Sildver
med itsi i n i k a nd idaad i v ä itek ir ja
teemal „Tuberkuloosset meningiiti
põdenud laste ravi lähi- ja kaugtulemused“ ( juhendajad dotsent Leida
Keres ja prof Ernst Raudam). Kuna
tuberkuloosi haigestumine vähenes,
tekkis Lia Sildveril huvi hematoloogia vastu. 1965. aastal sai temast
esimene lastehematoloog. Luuüdi
uurimise oskused oli ta omandanud
juba sisehaiguste kateedris töötamise ajal ja seda püüdis ta õpetada
ka oma õpilastele. Lia Sildver läbis
kateedris kõik ametipostid vanemlaborandist kateedrijuhatajani.

1971. aastal sai Lia Sildver dotsendiks, aastail 1975–1977 oli ta pediaatriakateedri juhataja.
Lia Sildverist pidasid lugu nii
üliõpilased kui ka kolleegid tänu
tema sõbralikule suhtumisele ja
erilisele abivalmidusele. Kolleegid ja
endised üliõpilased mäletavad tema
süsteemikindlaid, väga ilusas eesti
keeles esitatud loenguid ja sõnavõtte. Lia oskas ka temale omasel
delikaatsel viisil juhtida kolleegide
tähelepanu mittekorrektsele sõnakasutusele ja seda meenutatakse
tänutundes tänaseni.

Lisaks sellele oli ta ainuke, kes
hoolitses ka kolleegide teadmiste
täiendamise eest. Üsna sageli tulid
tema väga ilusa käekirjaga kirjutatud
kaardikesed (artikkel, ajakiri vms)
kolleegi lauale või postkasti. Tänapäeval, kui igal laual on arvuti, kuhu
info ise sisse voolab, on ehk sellest
raske aru saada, kui tore ja innustav
oli selliste kaardikeste saamine. See
oli aeg, kui peamine info asus ainult
Moskva meditsiiniraamatukogus ja
seetõttu oli Lia hoolitsus väga eriline.
Ku na meditsiinik irja ndus ol i
raskesti kättesaadav, siis oli äärmiselt oluline eestikeelsete raamatute
ja juhendite kirjutamine, mida tehti
dotsent Leida Kerese eestvõtmisel
ning dotsent Lia Sildveri ja kolleegide kaasabil. Praegused laste onkohematoloogid on Lia õpilased või
tema õpilaste õpilased.
Dotsent Lia Sildver la h k us
töölt 1986. aastal, kuid on siiani
aktiivne konverentsidel ja seminaridel osaleja. Ta on oma selgete ja
sõnumit kandvate sõnavõttudega
eeskujuks meile kõigile.
Soovime oma armsale õpetajale
jätkuvat jõudu ja tervist!
Kolleegide nimel
Tiina Talvik, Heli Grünberg,
Tiina Vinni

Eesti Lastearstide Seltsi Tartu osakonna sügisseminar toimus 17. novembril 2016 ja oli pühendatud kolmele
teenekale lastearstile, mitmete põlvkondade lastearstide õpetajatele: dotsent Lia Sildverile, dotsent Aino Pavesele
ja dotsent Tiia Soole. Tähistades dotsent Sildveri 90., dotsent Pavese 85. ja dotsent Soo 80. juubelisünnipäeva,
meenutati üheskoos emeriitprofessor Tiina Talviku ettekande abil juubilaride elutööd. Seminari teadusettekanded
käsitlesid sünnipäevalaste kitsama eriala hetkeseisu. Professor Vallo Tillmann vaatles oma ettekandes pediaatria
õpetamist tänapäeval. Ürituse lõpus said sõna lastekliiniku residendid, pannes ilusa punkti päevale, mis kandis
pealkirja „Pediaatria eile-täna-homme“.

694

Eesti Arst 2016; 95(10):694

