IN MEMORIAM

Ene Kornet
23.11.1938–26.03.2010
Ene Kornet sündis 23. novembril 1938
Tartus. Ta lõpetas 1957. a kuldmedaliga
Valga I Keskkooli ja 1963. a cum laude
Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna
ravi eriala. Pärast stuudiumi lõpetamist
töötas dr E. Kornet akušööri-günekoloogina Tallinna Pelgulinna Haiglas. Aastatel
1966–1969 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli
statsionaarses aspirantuuris, mille järel
kaitses edukalt meditsiinikandidaadi väitekirja teemal „Ovaariumide generatiivse
funktsiooni taastumine pärast sotsiaalsetel
näidustustel katkestatud rasedust“. Ene
Korneti sulest on ilmunud 30 teadusartiklit
ning eduka klinitsisti ja teadushuvilisena
esines ta ettekannetega mitmel rahvusvahelisel konverentsil. 1984. a sai ta naistehaiguste kõrgema kvalifi katsioonikategooria.
2009. a anti dr Kornetile Valga maakonna
kõrgeima tunnustusena Valgamaa vapimärk.
Aastatel 1970 –1996 töötas dr Kornet
Valga Haiglas sünnitusabi ja günekoloogia
osakonna juhatajana. Osakonda juhtides
võttis ta kasutusele mitmeid uusi diagnostika- ja ravimeetodeid. Tema töö tulemusena paranes haiglas oluliselt sünnitusabi
kvaliteet, vähenes vastsündinute ja emade
suremus. 1996. a alustas dr E. Kornet tööd
oma erapraksisega, mille eesmärgiks oli
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haigete süvenenum ja individuaalsem ravi.
Kolleegide mälestusse jäi dr Ene Kornet
ääretult abivalmina, õiglase ja järjekindlana.
Ta osales aktiivselt oma erialaseltsi töös ja
ka poliitikas.
Noorusaastatel mängis Ene Kornet tulemuslikult malet, saavutades Eesti noortemeistri tiitli. Dr Kornet oli alati avatud
kõigele teda ümbritsenud uuele, tundis huvi
raamatute ja reisimise vastu. Tähtis koht
tema elus oli heategevusel, näiteks annetas
ta Vabadussõja võidusamba monumendile,
Eesti Punase Risti Valgamaa seltsile ja liiklusõnnetuses kannatanud Valgamaa õpilasele. Teadmistejanu, uued väljakutsed,
jätkuv erialaline täiendamine ja aktiivne
tegev us g ünekoloogina r ikastasid tema
hinge ning vaimu võitluses iseenda raske
haigusega. Oma 70. sünnipäeva tagasivaates kiirele ja sisukale elule leidis Ene
Kornet, et kindlasti oleks ta valinud endale
sama eluraja. Suurimat rõõmu tundis Ene
Kornet oma perest ja lastelastest, väärtustades kõrgelt peresuhteid ja unistusi.
Pereliik med, kolleeg id ja patsiendid
jäävad leinama Ene Korneti rõõmsameelsust, abistavat kätepaari ning kordumatut
isiksust.
Kolleegid Valga haiglast
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