MITMESUGUST

In memoriam dr Maido Sikk
23.05.1936–20.08.2013
Igale asjale on määratud aeg,
ja aeg on igal tegevusel taeva all:
aeg sündida ja surra,
aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda; [–]
aeg nutta ja aeg naerda, [–]
aeg vaikida ja aeg rääkida;
aeg armastada ja aeg vihata [–]
Koguja 3:1–8
Need sõnad on 2010. aastal ilmunud
Maido Siku väikese tiraažiga meenutusteraamatu motoks.
He a kol l e e g ja s i l m ap a i s te v
tervishoiduorganisaator, kauaaegne
Tartu linna ter vishoiujuht Maido
Sikk sündis Paides Salme ja Karl Siku
esiklapsena. Isa töötas pangaametnikuna, konservatooriumis pianistihariduse saanud ema oli kodune.
Kool itee a lgas 1944. aasta 1.
novembril Paide mittetäielikus keskkoolis. Oma meenutusteraamatus
„Noppeid minu elukäigust“ mainib
Maido, et kõik klassid lõpetas ta
kiituskirjaga. Õpiedu jätkus ka Tartu
1. Keskkoolis, praeguses Hugo Treffneri Gümnaasiumis ( lõpetas 1955
kuldmedaliga) ning Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas ( lõpetas 1961.
aastal cum laude).
Tööd alustas ta Lähte jaoskonnaarstina, abikaasa Enna töötas Lähte
koolis kehalise kasvatuse õpetajana.
Kohalikud elanikud võtsid noore
arsti rõõmuga omaks ja tema tegevust tunnustas ka kohalik ravitseja
Hermiine Jürgens ehk Äksi nõid.
Aastal 1963 kutsus Tartu Rajooni
Sanitaar-Epidemioloogilise Jaama
ju hataja Si meon El ler vee Ma ido
asutuse ravijuhiks. Aastal 1970 algas
töö Tartu linna tervishoiuosakonna
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juhatajana ning seda ametit pidas
Maido Sikk edukalt 23 aastat.
Tema aktiivsel toetusel valmisid
Maarjamõisa väljal kirurgiakliiniku,
kardioloogiakeskuse ja psühhiaatriakliiniku hooned ning lastehaigla
nakkuskorpus. Arendati välja spetsialiseeritud arstiabi str uk tuur.
Kokku oli Tartu haiglates 44 eriprofiiliga osakonda.
Kohakaasluse alusel töötas Maido
Sikk aastatel 1971–1990 arstiteaduskonna hügieenikateedris ja arstide
täiendusteaduskonnas assistendi ja
vanemõpetajana, õpetades tervisoiukorraldust ja sotsiaalhügieeni.
Aastal 1991 loodi olemasolevate
raviasutuste alusel Tartu Ülikooli
Kliinikum, mille esimese juhatuse
koosseisu kuulus ka Maido Sikk.
Huvi ajakirjandusliku tegevuse
vastu tekkis Maido Sikul juba üliõpilaspõlves. ÜTÜ arstiteaduskonna

nõu kog u esi mehena k i r jut a s t a
ajalehtedele ja žurnaalidele üliõpilaste-meedikute uurimistöödest.
Esimene ar tik kel ilmus ajalehes
Edasi 24. oktoobril 1959. aastal.
Ta on ol nud aja k i r ja Nõu kogude Eesti Tervishoid nõukogu liige
(1966–1970) ja toimetuse kolleegiumi liige (1970–1982).
Viljakas oli Maido teleajak irjanikuna, olles saadete „Teadus ja
ter v is“ (258 saadet, 1970–1993),
„Tervislikust toitumisest“ (45 saadet,
1972–1976), „Terve laps“ (26 saadet,
1985–1987 ) jt stsenarist ja saatejuht. Käsikirjalised materjalid on
ETV arhiivis säilinud, kuid pildiline
materjal taasiseseisvumisejärgsetel
aastatel kustutatud. Unikaalseid
kaadrid Eesti tervishoiu suurkujudest, näiteks Artur Linkbergist ja
Jaan Riivist, on jäädavalt kadunud
kellegi mõtlematu otsuse tõttu.
1977. aastal sai Maido Sikk teenelise arsti aunimetuse ning 1999. aastal
pälvis ta Eesti Punase Risti aumärgi.
Mitmekülgse ja andeka inimesena musitseeris ta nooruses kooliorkestrites, laulis Tartu Üliõpilasmeeskooris ning oli kõva sportlane.
Kergejõustikus (kiirjooks) kuulus ta
vabariigi koolinoorte koondisesse,
aga Maidot köitis ka kiiruisutamine,
lauatennis, ujumine ja suusatamine.
Pensionipõlves tundis Maido huvi
meditsiiniajaloo vastu.
Jääme meenutama Maido Sikku
kui tarka isiksust, head sõpra ja
abivalmis inimest.
Endiste kolleegide ja
kursusekaaslaste nimel
Kaljo Kiili, Kaljo Mitt, Enn Püttsepp
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