raamatu tutvustus

Elamise pikad varjud. Dixi et animam levavi*
Ülla Linnamägi – Eesti Arst
Heino Noor. Elamise pikad
varjud. Arsti ja poliitvangi
mälestused. Tartu, 2018,
320 lk.
Kaante vahele on jõudnud ühe arsti
elukulg, esitatud kontsentreerituna
320 leheküljel. Doktor Heino Noor
koges elus nii kurjust kui ka armastust, tundliku hingena oli tal silma ja
südant näha mõlemat poolt. Peatükk
peatüki järel avanevad autori eri
eluetapid. Tee kulgeb lapsepõlve
kaotatud paradiisist ajalookeeristesse, vene tökati lõhnalisest sõjaperioodist vangla subkultuuri studee
rima, vasekaevandusse ning sealt
vangilaagri velskrikohuseid täitma,
kuni lõpuks läbi raskuste õpinguteni
Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja
tööaastateni Maarjamõisa haiglas
kliinilise toksikoloogina.
Raamatu eessõna on kirjutanud
piiskop Tiit Salumäe, kellega autor
on oma elus olnud tihedalt seotud.
R aa mat u st saab leida k a autor i
sõprade ja mõttekaaslaste saatesõnu,
näiteks när viarstidest kolleegide
Ain-Elmar Kaasiku ja Väino Sinisalu,
vaimulike Annika Laatsi ja piiskop

Joel Luhametsa, k ultuuriloolase
Malle Salupere meenutusi Heino
Noorest.
Lisaks väga värvikatele eluloolistele lug udele teev ad raa mat u
nauditavaks mõtisklused intrigeerivatel teemadel, mille sisu peegeldavad hästi valitud alapealkirjad
nagu võimud kõverpeeglis, nartsissid poliitikas, enesetapu tuhat

nägu, usk ja hingetervis jt. Raamatu
lõpetavad eluõhtused mõtisklused
intellektuaalsest sõprusest, aga ka
suremisest.
Raamatus on rikkalikult illustratsioone: nii fotosid elatud elu etappidest kui ka koopiaid dokumentidest, mis Heino Noore vangilaagrisse
viisid ja sealt ka vabastasid. Fotod
pärinevad nii autori enda kui ka Arvo
Tiku, Maarja Haameri ja Aldo Luua
erakogudest, samuti TÜ Kliinikumi,
EELK Haapsalu koguduse ja ajalehe
Eesti Kirik fotoarhiividest.
Heino Noore mälestused salvestas
ja litereeris ning raamatu koostas
Ago Pärtelpoeg. Tema sõnul viimistles
doktor Heino Noor oma raamatu
lauseid viimase elupäevani. Selle tulemusena on valminud raamat kergesti
loetav ja kirjutatud nauditavas eesti
keeles, nii sisu kui ka vorm peaksid
pakkuma lugejale selget rõõmu.
Olgu doktor Heino Noore elukogemused ja mõtted lugejatele toeks
elumuredes, vastuoludes, võitlustes,
aga ka õnnestumistes ja rõõmudes.
* Olen rääkinud ja südant kergendanud (ld)

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja ajakirja Eesti Arst
artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“
võitjad aastal 2018
I koht – Hanna Kadri Metsvaht: „Kerge biliaarse pankreatiidi nüüdisaegne käsitlus“.
Juhendaja Marko Murruste Tartu Ülikool Kliinikumi kirurgiakliinikust.

II koht – Reile Juhanson: „Hemolüütilis-ureemiline sündroom“.
Juhendaja Kadri Tamme Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliinikust.

III koht – Markus Mieskolainen: „Immunotherapeutic approaches for glioblastoma multiforme:
A new hope? Review“. Juhendajad Pille Säälik ja Kadri Toome Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini
instituudist.
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