Anne Ormisson 60
Ettevõtlikust ja edasipürgivast noorest TRÜ arstiteaduskonna 1967. aastal lõpetanud arstist sai
pediaater, kes töötas esialgu Võru, siis Viljandi Rajooni
Keskhaiglas. Alates 1971. a on A. Ormisson olnud
seotud Tartuga: ta alustas jaoskonnapediaatrina ja
osakonnajuhatajana lastepolikliinikus, 1975. a kaitses
meditsiinikandidaadi kraadi teemal “Piimahappekoormuse mõju happe-alustasakaalule pneumooniaga
väikelastel”, seejärel töötas Tartu linna peapediaatrina.
Alates 1979. a on A. Ormisson olnud Tartu Ülikooli
pediaatria õppetooli õppejõud, 1983. a dotsent.
Temast on kujunenud Eesti neonatoloogia peaideoloog
ning väga tunnustatud õpetaja. Praegu on ta TÜ
lastekliiniku neonatoloogia osakonna juhataja.
Anne Ormissoni teaduslike huvide ring on olnud
ääretult lai ulatudes neonatoloogiast mikrobioloogiani,
endokrinoloogiast biokeemiani. Ta osales interdistsiplinaarses uurimistöös vastsündinu soole
mikrofloora kujunemise seosest lapse toiduga, mis
pälvis 1994. a Eesti Vabariigi teaduspreemia.
Eesti Lastearstide Seltsi presidendina (1990–1994)
on A. Ormisson loonud rohkelt rahvusvahelisi kontakte.
Tänu juubilari võluvale ja väärikale suhtlemisoskusele
on Eesti pediaatria võitnud välismaal hulga sõpru ning
toetajaid, kelle abiga on Eesti lastearstidel olnud
võimalus osa saada paljudest konverentsidest ja
individuaalsetest täiendustest. Siit on saanud alguse
ka mitu rahvusvahelist koostööprojekti: kvaliteedikontroll perinataalmeditsiinis, diabeedihaigete emade
laste dispanseerne jälgimine jt. A. Ormissoni algatusel
(ja juhtimisel 1995–1999) on loodud Eesti
Perinatoloogia Selts, mis oma interdistsiplinaarse
koosseisuga on huvitavaks täienduskoolituse
võimaluseks ning on lähendanud ühtseks pereks naisteja lastearstid ning ämmaemandad.
Anne Ormissoni huvidering ja lai haare on leidnud
suure tunnustuse väljaspool Eestit. Aastatel 1992–1996
oli ta Euroopa Lastearstide Seltside Uniooni (UNEPSA)
asepresident, 1995–2001 Rahvusvahelise Lastearstide
Assotsiatsiooni (IPA) juhatuse liige, alates 2000. a on

ta Euroopa Pediaatriahariduse Assotsiatsiooni (APEE)
juhatuse liige ja alates 1999. a Ülemaailmse
Lastekeskuse (ICC) nõukogu liige. Ainsa Eesti
lastearstina on ta kantud Rahvusvahelise Lastearstide
Assotsiatsiooni 1910.–2000. aasta ajalooraamatusse.
Juubilari sulest on ilmunud palju teaduslikke artikleid,
osa neist ka tunnustatud rahvusvahelistes ajakirjades.
Tema mõnusad mõtteavaldused ning soovitused
peredele ja noortele emadele on alati leidnud sooja
vastuvõtu. Suure huviga on vastu võetud kaks viimast
raamatut: “Sünnist esimese sammuni” ja “Sünnist
puberteedini”, mis on ääretult vajalik lugemisvara
lastevanematele.
Lisaks sellele on Anne Ormisson hoolitsev ema oma
3 lapsele ja võrratu vanaema 4 lapselapsele. Ta on
kütkestav vestluskaaslane seltskonnas, pakatab alati
uutest ideedest ja energiast ning jagab seda oma
kaaslastelegi.
Õnnitleme juubilari, soovime jätkuvat energiat, indu
teadusrajal, loomingulisi võite ja rahulolu oma tööst ja
lähedastest!
Kolleegid
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Uno Podar
17.03.1924–19.07.2002
Selle aasta keskel lahkus meedikute ja õppejõudude
perest jäädavalt patoloogiadotsent Uno Podar. Ta
sündis Tallinnas töölisperekonnas ja õppis Rakvere
keskkoolis. U. Podar lõpetas TRÜ arstiteaduskonna
raviosakonna 1949. a-l. Juba õpingute ajal paistis
ta silma erakordse kohusetunde ja põhjalikkusega.
Aastatel 1949–53 oli ta TRÜ patoanatoomia
kateedri assistent ja 1953. a kaitses ta günekoloogilise patoloogia valdkonnas meditsiinikandidaadi kraadi. 1954. a valiti ta sama eriala
dotsendiks ja 1963. a patoanatoomia kateedri
juhatajaks, kellena ta töötas 1974. a-ni. Aastatel
1952–66 töötas U. Podar kohakaasluse alusel ka
prosektorina kateedri kliinilises baasis. Praktilise
patoloogina töötas ta veel 70ndates eluaastates.
Dotsent U. Podar on juhendanud kandidaadiväitekirju ja üliõpilaste auhinnatöid ning andnud
välja õppevahendeid. Ta oli koloriitne ja
mitmekülgne isiksus, kelle kõige silmatorkavamad
omadused olid eriline sarm ning väärikus. Tema
eeskuju ja õpetussõnad on kasvatanud mitu

põlvkonda meedikuid, kes alati meenutavad teda
soojade tänusõnadega.
Raik-Hiio Mikelsaar
TÜ patoloogiaprofessor
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