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Emeriitprofessor Heinart Sillastu 90
1. jaanuaril 2019 tähistas emeriitprofessor Heinart Sillastu oma 90.
juubelisünnipäeva. Heinart Sillastu
lõpe t a s 1947. aa st a l Ta l l i n na 2.
Keskkooli. Pärast Tartu R iikliku
Ül i kool i arstiteaduskon na lõpetamist 1954. aastal astus ta aspir a nt uu r i ja 1959. aasta l k a itses
kandidaadiväitekirja. Doktoriväitekiri järgnes 1974. aastal. Mõlemad
v ä itek i r jad ol id seot ud sel aja l
Eestis levinud haiguse – tuberkuloosi – patogeneesi ja epidemioloogiaga. Kokku on juubilar avaldatud
üle 200 teadustöö.
Heinart Sillastu on olnud seotud
Tartu Ülikooliga juba ligemale 70
aastat: algul üliõpilasena ja aspirandina, hiljem õppejõuna, olles aastast
1976 professor. Aastatel 1966–1973
oli ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna prodekaan. Hiljem,
ajavahemikul 1992–1994 töötas ta
pulmonoloogia korralise professorina ning Tartu Ülikooli kopsukliiniku juhatajana. Heinart Sillastu on
kauaaegne Eesti Kopsuarstide Seltsi
esimees (aastatel 1972–2001).
Professor Heinar t Sillastu on
kogu oma Tartu Ülikoolis tegutsemise vältel arendanud laialdast
rahvusvahelist koostööd, mis jätkub
praegugi. Koostöös Soome Kopsu-

60

tervishoiu Ühinguga (The Finnish
Lung Health Association) lõi ta Tartus
rahvusvahelise kopsuhaiguste täiendu sõppe kesk u se, m i s teg ut ses
aa st atel 1996–2015. Pea le Eest i
Kopsuarstide Seltsi on ta mitme
välismaise erialaseltsi auliige. 1977.
aastal sai ta ENSV riikliku preemia
ning 1997. aastal autasustati teda
Soome Vabariigi kõrgeima kopsuhaiguste valdkonna autasuga – Severi
Savoneni hõbemedaliga.

Juubilar on pühendanud tuntava
osa oma tegevusest noorte kopsuarstide teadustööde juhendamisele ning
toetanud noorte teadlaste osalemist
rahvusvahelistes teadusprojektides.
Kogu tema tegevus Eesti on olnud
suunatud ennekõike tuberkuloosi
haigestumise vähendamisele, ta
on järjekindlalt juhtinud tähelepanu epidemioloogilise olukorra
sõl mprobleem idele ja su ht u nud
edusammudesse pigem konservatiivse ettevaatusega.
Heinart Sillastu on paljude aastakümnete jooksul säilitanud kriitilise
ü h i skon nat u n ne t u se. V i i ma stel
aastatel on ta lisaks reisimisele
hoidnud oma vaimu erksana mitmete
mälestusraamatute kirjutamisega.
Samuti ei ole Heinart Sillastu kunagi
unustanud oma endisi ja praegusi
kolleege Eestis ega töökaaslasi Tartu
kopsukliinikus ning ta peab hea
suhtlejana aktiivselt sidet kolleegidega nii idas kui ka läänes.
So ov i me juubi l a r i le t uge v at
tervist!
Eesti Kopsuarstide Seltsi, Tartu
Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku
ja Tartu Ülikooli kopsukliiniku
kolleegide nimel Manfred
Danilovitš ja Alan Altraja
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