Jadviga Kreek 75

Dr Jadviga Kreek on sündinud 3. veebruaril 1930. a.
Pikki aastaid töötas ta Haapsalu Väikelastekodu
peaarstina. Haapsalu Väikelastekodus olid hoolealusteks arengupeetusega lapsed. Seal pühendas J. Kreek kogu oma jõu ja energia selle asutuse
arenguks, et luua väikestele hoolealustele maksimaalselt inimväärsed elu- ja arengutingimused.
Samal ajal oli juubilar aktiivne ametiühingutegelane ja osales aktiivselt kodulinna elus. Aktiivne
ja võimekas tervishoiuorganisaator dr Jadviga Kreek
suunati seejärel loodava Tallinna Lastehaigla pea-

arstiks. Sel ajal oli uus lastehaigla üks suuremaid
ja komplitseeritumaid raviasutusi Eestis. Dr J. Kreek
tuli edukalt toime haigla komplekteerimisega: Tallinna Lastehaigla avati 1979. a. Tänaseni on see
efektiivselt töötav hinnatud raviasutus.
Ka kõigil järgnevatel ametikohtadel on dr J Kreek
oma tööd teinud asjatundlikult ja pühendunult.
Õnnitleme teenekat juubilari ja soovime jätkuvalt head tervist ja elurõõmu.
Endiste kolleegide nimel Madis Martinson
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Lea Tammai 75

4. märtsil täitus 75 eluaastat teenekal pediaaterinfektsionistil Lea Tammail.
Sündinud ja kasvanud ning oma haridusteed alustanud Pärnumaal, jätkas ta 1948.–1951. a õpinguid
Tallinna Meditsiinikoolis velskri erialal. Õpingute ajal
töötas ta Tallinna Lastehaiglas meditsiiniõena. 1951. a
viis edasine õpingute tee Moskva II Meditsiiniinstituuti
pediaatria erialale. Pärast instituudi lõpetamist 1957. a
naasis noor pediaater Tallinna Linna Lastehaiglasse
tööle.
1961. a algas doktor Lea Tammai tähelend ja tema
elutöö. Kui 1. juunil 1961. a avati Tallinna Merimetsa
Haigla (TMH) laste nakkushaiguste ravilana, asus Lea
Tammai seal tööle osakonnajuhatajana. 1963. aastal
sai doktor Lea Tammaist TMH peaarst. Sellel vastutusrikkal ametkohal töötas ta kuni 1985. aastani.
Lea Tammai juhtimissüsteemi aluseks oli allüksuste
juhatajate tööülesannete täpse täitmise nõue, tööülesannete täitmise tähtajalisus ja kvaliteedi range kontroll ning kindla perioodilisusega aruandlus. Haigla
range juhtimissüsteem pälvis korduvalt tunnustust ja
1983. a anti haiglale kommunistliku töö kollektiivi aunimetus, mis oli sellel ajal suur tunnustus. Samal aastal
sai haigla ka NSV Liidu eesrindlike kogemuste kooliks.
Doktor Lea Tammail on kõrgem kategooria tervishoiuorganisaatorina ja pediaater-infektsionistina.
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Peaarsti kohustuste kõrval on tal olnud vastutusrikkaid
ühiskondlikke kohustusi: ENSV Tervishoiuministeeriumi
mittekoosseisuline laste peainfektsionist, Üleliidulise
Infektsionistide Seltsi juhatuse liige, sotsiaalministeeriumi mittekoosseisuline nõunik infektsioonhaiguste alal.
Lea Tammai aktiivset ja korrektset tööd hinnati oma aja
kõrgeimate tunnustustega.
Dr Lea Tammai jätkas tööd Vabariigi Nakkushaiguste Metoodkabinetis. Jätkati vabariigi nakkusosakondade töö juhendamist ja kontrolli ning nakkushaiguste
leviku registreerimist.
Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi moodustamisest alates on Lea Tammai olnud seltsi sekretär.
1996.–2004. a juhtis ja korraldas doktor L. Tammai
Merimetsa Nakkuskeskuse ambulatoorse osakonna
tööd, HIV/AIDSi andmekogu, tegeles vaktsineerimisprobleemidega ja reisimeditsiiniga.
Lea Tammai on jõuline, järjekindel, tohutu töövõime
ja hea analüüsimisoskusega spetsialist. Ta on suure
lugemusega, arukas ja vaimukas kolleeg, kellele on
võõras hädaldamine ning kes ei talu intrigante. Ta tundub ligipääsmatuna, kuid on jäägitult pühendunud oma
väljavalitud inimestele. Ta on meile õpetanud töökust,
täpsust, analüüsimise vajadust, väljendusoskust – “sõna
on sümbol”.
Merimetsa Haigla 25. aastapäeval kirjutas Lea
Tammai: “Niisugune on olnud Merimetsa Haigla ajalugu. Selles on peidus meie saatus ja elu, meie saavutused ja kaotused, meie rõõm ja häbi sellisena, nagu nad
on Merimetsa Haigla töötajate kollektiivses mälus alal
hoitud. Oluline on algus ja kulg. Ja ma palun kõiki maaja merejumalaid, et see kulg jätkuks aegade lõpuni.”
Me täname ja õnnitleme oma seeniorkolleegi ning
soovime infektsioonhaiguste grand old lady’le tervist ja
sisukat pensionipõlve.
Merimetsa Nakkuskeskuse kolleegid
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Uudo Reino 70

16. aprillil täitub 70 aastat Eesti tuntud lastekirurgil, Tartu Ülikooli kirurgiakliiniku lastekirurgia dotsendil Uudo Reinol.
Uudo Reino on olnud aastakümneid oma selge,
kõlava hääle ja huvitavate loengutega kõikidele
arstiteaduskonna üliõpilastele, residentidele ja
täienduskursustel viibivatele praktiseerivatele arstidele üheks armastatumaks õppejõuks.
Juubilar on sündinud Tartus teenistujate perekonnas. Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1959. a
töötas juubilar kuni 1961 aastani Räpina Haiglas
kirurgina ja peaarstina. Seejärel oli ta Moskva Arstide Kesktäiendusinstituudis ordinatuuris ja aspirantuuris. Aspirantuuri lõpetas Uudo Reino meditsiini-

teaduste kandidaadi väitekirja kaitsmisega teemal
“Soo määramine ja selle korrektsioon lastel väliste
ja sisemiste genitaalide anomaaliate puhul”. See
töö oli esimene selleteemaline Nõukogude Liidus.
Alates 1966. aastast kuni käesoleva aasta alguseni töötas juubilar lastekirurgia dotsendina Tartu
Ülikoolis, kus tema igapäevaseks tööks oli haigete
laste opereerimine, üliõpilaste ja noorte kolleegide õpetamine ning juhendamine. Töö noortega
on olnud dotsent Uudo Reinole alati südamelähedane, 10 aasta vältel oli ta Tartu Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu esimees.
Juubilari teadustööd hõlmavad lastekirurgia
erinevaid probleeme, kõige enam lasteuroloogiat.
Talle on antud 5 autoritunnistust ja ta on avaldatud
ligi 150 publikatsiooni. Uudo Reino on Eesti Lastekirurgide Seltsi ja Balti Lastekirurgide Assotsiatsiooni asutaja ning nende organisatsioonide president. Juubilar on Soome M. Sulamaa nimelise
Lastekirurgide Seltsi liige.
Uudo Reino heatahtlikkus, optimism ja väsimatu energia on pälvinud tema patsientide ja õpilaste tänu.
Soovime Uudo Reinole tervist ja edasist kannatlikkust oma kogemuste jagamisel kolleegidele.
Kolleegid TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikust
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Maret Veske 70

18. veebruaril tähistas dr Maret Veske 70. sünnipäeva!
Dr Maret Veske on töötanud Eesti vereteenistuses
alates 1960. aastast. Pärast Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamist suunas Tervishoiuministeerium noore arsti Vabariiklikusse Vereülekande Jaama, kus ta asus arst-kirurgi
ametikohale.
Juhtides Põhja-Eesti Verekeskuse eellase Vabariikliku Vereülekandejaama suurimat, verekomponentide
valmistamise osakonda, juurutas dr Veske mitmeid uusi
meetodeid verekomponentide valmistamisel.
1970. aastal otsustas dr Maret Veske alustada teadusliku tööga, sooritas kandidaadi miinimumeksamid
ning vormistas ennast Eksperimentaalse ja Kliinilise
Meditsiini Instituudi mittekoosseisuliseks töötajaks.
Dr Veske teadusliku huvi objektiks olid süsivesikute ainevahetuse näitajad enne ja pärast vereloovutust. Noore spetsialisti juhendajaks määrati professor
N. Aleksejev ning dissertatsiooni kaitses Maret Veske
instituudi teadusliku nõukogu ees 1975. aasta oktoobris. Meditsiinikandidaadi teaduslik kraad kinnitati 26.
märtsil 1976. a.
Maret Veske sõnul alustas ta teadustööga selle tõttu,
et elas silmapaistvate teadlaste keskel. Kindlaks sooviks
oli eneseteostamine ning Eesti vereteenistuse arendamine. Teadustöö tegemine õpetas nägema transfusioon-
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meditsiini natuke laiemalt kui seda võimaldasid Moskvast saadetud juhendid ja seminarid.
Eesti iseseisvumisega tulid Eesti vereteenistusse suured muudatused. Eesti 14 verekeskusest jäi alles neli.
Eesti Verekeskuse (tänapäeva Põhja-Eesti Verekeskus)
arstidel ning ka Maret Veskel tuli hakata juurutama uut
kvaliteedisüsteemi, juhindudes Euroopa Nõukogu direktiividest. Kõige selle keerulise ning vastutusrikka töö tulemusena muutusid doonori veri ja verepreparaadid patsientide jaoks turvalisemaks kui kunagi varem.
1997. aastal asus Maret Veske tööle vastloodud
kvaliteedi tagamise osakonda. Kvaliteedi tagamise osakonna arstina vastutab ta siiani Põhja-Eesti Verekeskuse
personali koolitamise eest ning jälgib verekeskuse töö
vastavust kvaliteedi ja heade tootmistavade nõuetele.
Maret Veske oli Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi eellase – Eesti Vereteenistuse Arstide Seltsi – looja ja asutaja ning seltsi pikaaegne esinaine. Tema teadmised ja
kogemused on äärmiselt väärtuslikud nooremate kolleegide koolitamisel ja nõustamisel. Märkimisväärne on
ka dr Maret Veske teavitustöö noorte seas ning panus
Eesti vereteenistuse arendamisse. M. Veske on ettekannetega esinenud rahvusvahelistel konverentsidel ning
publitseerinud artikleid erialastes väljaannetes.
Tähelepanuta ei saa jätta Maret Veske head eeskuju ja tema rolli tervislike eluviiside propageerijana.
Pikki aastaid on dr Veske osalenud erinevatel tervise
arendamisega seotud kursustel lektorina.
Õnnitleme Maret Vesket 70. sünnipäeva puhul ning
soovime oma heale kolleegile pikki eluaastaid, tugevat
tervist ning sära silmadesse!
Põhja-Eesti Verekeskus
Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

