Õnnitleme! Mai Roose 65

3. mail 2005. aastal sai Tartu Ülikooli närvikliiniku
dotsent Mai Roose 65aastaseks.
Pärast arstiteaduskonna lõpetamist 1964. a
asus M. Roose neuroloogina tööle Tartu Linna
Polikliinikus. Alates 1971. aastast, kui professor
Ernst Raudam kutsus Mai Roose tööle Tartu närvikliinikusse, on ta jäänudki seotuks sama majaga.
M. Roose on töötanud TRÜ üld- ja molekulaar-

patoloogia instituudi ajuvereringehaiguste laboris
teadurina ja vanemteadurina ning olnud 9 aastat
labori juhataja vastutusrikkal kohal. 1994. a valiti
ta närvikliiniku dotsendiks.
Tuntud laulust teada saare naise sitkusega on
Mai Roose tegelenud peamiselt peaaju vereringehaiguste teaduslike probleemidega. 1977. a kaitses
ta meditsiinikandidaadi väitekirja insuldi epidemioloogia valdkonnas teemal “Insuldi epidemioloogia
Tartus aastatel 1970–1973 (haigestumus ja riskitegurid)”, mis oli sel ajal uudseks uurimissuunaks
Eestis. M. Roosel on ilmunud kokku 142 teaduslikku
publikatsiooni.
Mai Roose on kogu oma karjääri jooksul arendanud ja rakendanud praktilise neuroloogi oskusi.
Suuresti tänu tema jõupingutustele võeti Eestis
esimest korda kasutusele trombolüüs ajuinfarktiga
haigetel. M. Roose on alati olnud tudengite poolt
hinnatud õppejõud. Tema juhendamisel on doktorikraadi saanud või sinnapoole teel mitu noort
kolleegi. M. Roose kolmest lapsest on kaks valinud
arsti elukutse.
Mai Roose on südamlik ja osavõtlik inimene, kellega on ikka ja jälle mõnus suhelda ning erinevaid
eluprobleeme arutada. Soovime talle ka järgnevateks aastateks jõudu, tervist ja elurõõmu.
TÜ närvikliiniku kolleegide nimel Sulev Haldre
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Väino Sinisalu 65

7. mail k.a tähistas oma 65. sünnipäeva tuntud neurokirurg ja tervishoiuorganisaator Väino Sinisalu.
V. Sinisalu on sündinud Pärnus 1940. a, lõpetanud L. Koidula nim. Pärnu II Keskkooli 1959. a ja
TRÜ arstiteaduskonna 1965. a. Sellest ajast alates
on V. Sinisalu töökohaks olnud Tartu närvikliinik,
kus ta on tegevarstina töötanud algul intensiivravi
ja anestesioloogia alal ning seejärel neurokirurgia
osakonnas. 1975. aastal kaitses V. Sinisalu
väitekirja teemal “Hüperventilatsiooni mõju aju
oksügenisatsioonile ja happe-leelise tasakaalule
neurokirurgiliste operatsioonide tagajärjel” ning
talle anti meditsiinikandidaadi teaduslik kraad. Aastatel 1975–1983 juhatas ta TRÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi ajuvereringehaiguste laborit.
Tema uurimisvaldkondadeks on olnud transitoorse
ajuisheemia profülaktika võimalused ja ajuarteri
aneurüsmi ruptuuriga haigete kirurgiline ravi
ägedas staadiumis. Paljude aastate vältel osales
Väino Sinisalu TÜ närvikliiniku ja Helsingi Ülikooli
uurimisalases koostöös, olles ka ühiste töökoosolekute korraldajaks.
Dr R. Paimre järglasena oli V. Sinisalu aastatel
1983–1999 ülikoolikliiniku neurokirurgiaosakonna
juhataja. Sellega kaasnes intensiivne neurokirurgiline tegevus, uute uurimismeetodite juurutamine
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ja rahvusvaheliste sidemete arendamine. Jätkates
tööd neurokirurgina, on ta alates 2000. aastast
arstiteadusliku ajakirja Eesti Arst peatoimetaja.
V. Sinisalu eestvedamisel on Eesti Arst muutunud
kord kuus ilmuvaks väljaandeks, mis pakub arstkonnale mitmekülgset materjali erialase silmaringi
laiendamiseks. Ladusa kirjutajana on ta sageli ka
ise ajakirja veergudel käsitlenud erinevaid meditsiinilisi ja tervishoiupoliitilisi küsimusi.
V. Sinisalu on kogu oma arstliku tegevuse vältel
aktiivselt osalenud tervishoiukorralduslike probleemide lahendamisel ja olnud Eesti arstkonna huvide
eestseisjaks. Aastatel 1991–1994 oli V. Sinisalu
Eesti Arstide Liidu president. Sel perioodil oli suuremaks saavutuseks EAL maja tagastamine (Tartus
Pepleri 32), samuti kirjastuse Medicina asutamine
koostöös Soome Arstide Seltsiga Duodecim. Ka
praegu osaleb V. Sinisalu kirjastuse juhatuses, publitseeritud trükised on olnud praktiseerivale arstile
tänuväärseks abivahendiks. 1994. aastal taaselustati Eesti arstide päevade traditsioon ja V. Sinisalu
on programmikomisjoni juhatajana olnud teaduslike ettekannete peamiseks kavandajaks.
Väino Sinisalule on 2003. a antud TÜ arstiteaduskonna medal ja samal aastal valiti ta Soome
Arstide Seltsi Duodecim kutsutud liikmeks.
Kolleegid tunnevad Väino Sinisalu kui laia silmaringiga, kompetentset ning heade organisatoorsete
võimetega spetsialisti. Tasakaaluka, huumorimeelse
ja hea suhtlemisoskusega inimesena on ta hinnatud
nii juhina kui ka seltskonnakaaslasena.
Kolleegid TÜ närvikliinikust, Eesti Arsti toimetusest
ja Tartu Arstide Liidust õnnitlevad dr Väino Sinisalu
tema tähtpäeval ja soovivad palju jõudu uuteks
tegudeks.

Joseph Beltšikov 85

Joseph Beltšikov on sündinud 11. mail 1920 Tartus.
Pärast Tartu Linna Vene Ühisgümnaasiumi lõpetamist õppis ta aastail 1938–1940 Tartu ülikooli
agronoomia- ja loomaarstiteaduskonnas.
Mobiliseeritud 1941. a Nõukogude sõjaväkke,
võttis ta osa lahingutest ning sai raskelt haavata.
Pärast paranemist õppis ta kaks aastat Tškalovi
Meditsiiniinstituudis. Aastail 1944–1950 teenis
J. Beltšikov Punaarmees. Vabanenud sõjaväest,
töötas ta Tallinnas taksojuhina.

Aastail 1951–1957 õppis juubilar Tartu Riikliku
Ülikooli arstiteaduskonnas. Ülikooli lõpetamise järel
töötas ta kirurgina Tallinna Harjumäe Haiglas.
Spetsialiseerunud 1960. aastal uroloogiks, töötas
ta oma erialal Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia
Dispanseris aastatel 1960–1994.
Kandidaadiväitekirja, mis käsitles eesnäärmevähi varajast avastamist, kaitses ta 1971. a.
Juubilar on avaldanud trükis 42 teaduslikku ja
populaarteaduslikku publikatsiooni. Ta on kirjutanud populaarteaduslikke raamatuid uroloogilistest
haigustest, meeste klimakteeriumist ning elu teise
poole muredest ja rõõmudest. Neid on avaldatud
nii eesti, vene, saksa kui ka läti keeles.
Joseph Beltšikov on olnud aktiivne ühiskondlikus
tegevuses. Ta on Eesti Uroloogide Seltsi asutajaliige. Aastail 1987–1990 oli ta Eesti Onkoloogide
Seltsi esimees, 1991. aastal osales aktiivselt SaksaBalti Arstide Seltsi loomisel, olles juhatuse liige kuni
tänaseni. 1997. aastast on ta Eesti Seeniorkirurgide
Seltsi aktiivne liige.
1980. aastal anti talle Eesti teenelise arsti
aunimetus. Praegu on Joseph Beltšikov vanim
töötav uroloog Eestis, kelle töökohaks on Lasnamäe Tervisekeskus. Ta meenutab tänutundega
oma kirurgiaõpetajaid A. Linkbergi, H. Petlemit,
E. Raudamit ja A. Seppot.
Palju õnne juubilarile kolleegide poolt.
Eduard Viira
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