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Teenekas kõrva-nina-kurguarst Valdur Täll sai
13. septembril 2005. a 70aastaseks.
V. Täll on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Ta enda sõnul oli eriala valikul talle eeskujuks prof Elmar Siirde – nii kodumaal kui ka
üle liidu tunnustatud kõrva- ning kurguhaiguste
spetsialist.
Noore arsti esimeseks töökohaks oli Rakvere
haigla, kus ta organiseeris ka erialaste operatsioonide
tegemise võimaluse – esmajoones tonsillektoomia ja

põskkoobaste operatsioonid. Aastatel 1962–77
oli tema töökohaks Tartu Regionaalhaigla Elvas,
kus ta eriarsti töö kõrvalt oli ka peaarsti asetäitja.
Ajavahemikul 1977–2000 oli juubilari töökohaks
praeguse TÜ Kliinikumi kõrvakliinik, kus ta oli alates 1982. a osakonnajuhataja. Tema meelisalaks
on olnud nina kõrvalkoobaste patoloogia, ta on
juurutanud mitmeid operatsioonimeetodeid. Ka
praegu jätkab ta erialal töötamist.
V. Tälli huvid ja tegevus on olnud palju laiem ja
mitmekesisem kui vaid kõrva-nina-kurguhaigused.
Ta on aktiivselt tegutsenud spordiarstina, olnud arst
kalalaeval. Väärib märkimist, et juubilar on olnud
arstiks enam kui tuhandel poksimatšil nii Eestis kui
ka Soomes. Ta on audoonor, loovutanud verd enam
kui 45 korral.
Patsiendid teavad teda kui väga sõbralikku ja
abivalmis ning usaldusväärset arsti. Kolleegid hindavad tema sõbralikkust, abivalmidust ja omadust
mõista teist inimest.
V. Tälli üheks hobiks on tuntud inimeste hauamonumentide pildistamine, neist on ta jõudnud
koguda üle 200 foto.
Soovime juubilarile head tervist, õnne ja jõudu.
Kolleegide volitusel
Väino Sinisalu
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Professor Hubert Kahn 75

6. detsembril 2005 sai 75aastaseks Sotsiaal ministeeriumi töötervishoiu erialakomisjoni liige,

OÜ Preventme juhatuse ja Tallinna meditsiiniuuringute eetikakomitee esimees, Rahvusvahelise
Töötervishoiu Komisjoni (ICOH) liige, Tartu Ülikooli
emeriitprofessor Hubert Kahn.
Prof Hubert Kahni töid ja tegemisi saab iseloomustada kuulsa Ameerika kirjaniku ja juristi Oliver
Wendell Holmesi kirja pandud sõnadega “Siin
maailmas pole oluline see, kus me oleme, vaid
see, millises suunas me liigume.” Hubert Kahni
tuleb pidada üheks töötervishoiu süsteemi rajajaks
ja arendajaks Eestis, seda tänuväärset tööd on ta
teinud sihikindlalt ja raskusi trotsides. Ei ole kerge
leida teist sellise missioonitundega inimest nagu
H. Kahn, kes oma kõrgest east ja tagasilöökidest
hoolimata jätkab siiani Eesti töötervishoiu probleemide lahendamist. Ta on lähtunud põhimõttest, et
alati ei pea võitma ja esimene olema, vaid oma
ideede elluviimisel tuleb olla püsiv, väsimatu ja
paindlik.
Soovime, et juubilaril jätkuks jõudu ja tervist oma
tööde-tegemiste jätkamiseks veel paljude aastate
jooksul ning et ta ka oma suure ja sõbraliku pere
ning sõprade jaoks aega leiaks.
Austatud professorit õnnitlevad kolleegid
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