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In memoriam dr Helene Rüpp

18.05.1953–23.06.2017

21.09.1925–28.06.2017

Aasta kõige valgemal õhtul,
23. juunil suri raske haiguse
tagajärjel teenekas kardioloog dr Jüri Kaik. Kogu tema
töömehetee oli pühendatud
kardioloogiale ja südamehaigustega patsientide aitamisele, otsides ja rakendades
uusi meetodeid südamehaiguste diagnostikas ja ravis.
Lõpeta nud 1971. aasta l
Tallinna 7. Keskkooli, asus ta
õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas
1977. aastal. Doktoriväitekirja
k a it ses t a Mosk v a s ü lel i idulises kardioloogia teaduskeskuses. Jüri Kaigist sai
südame rütmihäirete tuntud spetsialist. Dr Kaik töötas
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis
vanemteadurina, oli Eesti Kardioloogia Instituudi südame
rütmihäirete osakonna juhataja, hiljem sama instituudi
direktor ja polikliiniku juhataja, oli Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Eesti Unemeditsiini Seltsi asutajaliige.
Enesetäiendamist, teadustööd ja oma oskuste edasiandmist pidas dr Kaik väga oluliseks, igapäevase praktilise
töö kõrval õpetas ta tudengeid ning juhendas magistrante
ja doktorante.
Dr Kaigi teadustöö põhisuunad olid loodusteadused
ja meditsiinitehnika. Kaaluka panuse eest kardioloogia
arengusse sai dr Kaik 2006. aastal tiitli Fellow of European
Society of Cardiology. Dr Jüri Kaik osales ka mitmete Eesti
ja rahvusvaheliste kardioloogiaalaste seltside, ühingute,
erialanõukogude ning väljaannete kolleegiumide töös,
ta on rohkem kui 200 teaduspublikatsiooni autor või
kaasautor ja mitme patendi omanik.
Aktiivse eluhoiaku, laia silmaringi, sügavate üldteadmiste ja rohkete erialaste teadmiste kõrval oli tema kui
särava isiksuse pärisosaks hoolivus, inimlik soojus. Oma
nelja lapse ja kolme lapselapse jaoks jagus tal alati energiat ja aega.
Jü r i Ka i k a itas m it mek ü m ne aasta jook su l sadu
patsiente, kes ütlevad, et teavad nüüd, mis on nn kingitud
elu.
Kolleegidele, patsientidele ja sõpradele jääb doktor Jüri
Kaigist unustamatu mälestus kui toredast, abivalmist ja
vaimukast inimesest.

Juunikuu lõpupäev il
lahkus meie hulgast
t u n nustat ud neuroloog Helene Rüpp
( Kumpas). Ta sündis
21. septembril 1925.
a a s t a l Mu hu s a a r el
Võl la k ü la s Nõm me
ta lus ta lupidaja ja
meremehe peres. Varajane lapsepõlv möödus
Muhus, 1944. aastal
lõpetas ta Kuressaare
Ühisgümnaasiumi.
Kiirkorras õpitud
oskused Kaali haiglas
võimaldasid tal kooli lõpetamisele järgnenud aasta
vältel töötada õena ja laborandina Kuressaare
maahaigla kirurgia osakonnas. 1945. aastal astus
Helene Rüpp Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. 3.
kursuse tudengina asus ta haiglatööle, alguses oli
ta ordinaator Tartu Kliinilise Haigla vereülekandejaamas ja hiljem töötas õena närvikliinikus.
Stuudiumi lõpetamise järel 1951. aastal suunati
ta tööle Väike-Maarja haiglasse sanitaar-epidemioloogiajaama organiseerima ning 1953. aastal jätkas
H. Rüpp epidemioloogina Tartu sanitaar-epidemioloogiajaamas. 1956. aastal tekkis tal võimalus
asuda tööle neuroloogina Tartu närvikliiniku neurokirurgia osakonda, kus ta töötas kuni pensionile
siirdumiseni 1992. aastal. Aastatel 1961–1964 oli
ta peaarsti asetäitja polikliinilisel alal ja ta kuulus
lojaalsesse kollektiivi, kelle ülesanne oli üles ehitada
Lõuna-Eesti neuroloogiline teenistus. Oma teadmisi
neurokirurgia ja neuroloogia erialal täiendas ta
Leningradi Arstide Täienduse Instituudis, intensiivravi alal Moskvas ning Tartus. Aastatel 1964–1980
oli ta neuroloog neuroreanimatsiooni osakonnas
ning 22 aastat töötas ta Ametiühingute Kesknõukogu juures mittekoosseisulise usaldusarstina.
Helene Rüpp oli abivalmis ja alati rõõmsameelne,
hea keelekasutuse ning huumorimeelega kolleeg.
Tal oli suurepärane omadus suhelda patsientide ja
kolleegidega lihtsalt ning mõistvalt, järgides oma
õpetajate kreedot – haiguse ravimisest üksi ei piisa,
haiget inimest tuleb igakülgselt aidata ja toetada.
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