MITMESUGUST

In memoriam Arvo Ulla
24.03.1941–01.12.2016
Eesti meditsiini on tabanud suur
kaotus: meie seast on lahk unud
suurepärane pea- ja kaelakirurg,
õpetaja, kolleeg ja sõber dok tor
Arvo Ulla.
Võib öelda, et doktor Arvo Ulla
ja tema õpetaja El mar Jõgar on
tänase Eesti onkoloogilise pea- ja
kaelakirurgia rajajad. Doktor Arvo
Ullat peavad oma õpetajaks kõik
Eesti pea- ja kaelakirurgid.
A r vo Ul la ol i pä r it Nõm melt
Tallinnast. Pärast Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna lõpetamist suunati
Ar vo Ulla kirurgina tööle Räpina
haiglasse. Seal veedetud aastatest
on pärit palju mahlakaid lugusid
ja isegi legende, mida on aastaid
naerdud ning üha uuesti ja uuesti
jutustatud.
Dok tor A r vo Ul la on koloog ikirurgi karjäär algas 1966. aastal,
kui ta siirdus tööle Tallinna Vabariiklikku Onkoloogia Dispanserisse, mis
samal aastal kolis Mitšurini (endise
Wismari) tänavalt vast valminud
hoonesse Tallinnas Hiiule.
Aastatel 1981 kuni 2002 töötas
dok tor A r vo Ulla Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia Dispanseris,
alates 1990. aastast Eesti Onkoloogiakesk use esimese k ir urgia-
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osakonna juhatajana ning pea- ja
kaelapiirkonnale spetsialiseerunud
onkoloogi-kirurgina.
2002. aastal moodustati PõhjaEesti Regionaalhaigla ning doktor
Arvo Ulla jätkas esmalt pea- ja kaelakirurgia osakonna juhatajana PõhjaEesti Regionaalhaigla Tallinna Hiiul
asuvas haiglahoones ning oli samas
aastatel 2003–2007 pea- ja kaelakirurgia keskuse ülemarst-juhataja.
Alates 2008. aastast kuni 2016. aasta

augustini töötas doktor Arvo Ulla
pea- ja kaelakirurgia vanemarstina.
Doktor Arvo Ulla spetsialiseerus
esimesena Eestis pea- ja kaelakasvajate k ir urgilisele rav ile. Tema
juhtimisel arendati nii pea-kaelakasvajate resektsiooni meetodeid
kui ka rekonstruktiivset kirurgiat.
Ni i võeti 1980ndatel kasut usele
meetod nn jalamil plastikalappidega
ja 1990ndatel meetod vabade mikrov ask u laarsete siirik utega. Tema
eestvedamisel võeti kasutusele ka
tänapäevane metallosteosüntees.
Doktor Arvo Ulla ei olnud ainult
kirurg, vaid oli ka pea- ja kaelavähi
oluline ekspert Eestis. Tema initsiatiivil loodi pea- ja kaelakasvajate konsiiliumide süsteem pea- ja
kaelavähihaigete ravitaktika kohta
otsuste langetamiseks ning doktor
Arvo Ulla oli ka nende konsiiliumide
pikaaegne juht ja erialaliider.
Doktor Arvo Ullat jäävad mälestama kolleegid, sõbrad ja perekond,
õpilased kõrva-nina-kurguarstide,
näo- ja lõualuukirurgide, onkoloogide ja teiste erialade seast ning
terve koolkond pea- ja kaelakirurge.
Kolleegide nimel
Indrek Mikomägi
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