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Professor Vello Salupere 80
15. mär tsil tähistas emeriitprofessor Vello Salupere 80. sünnipäeva.
V. Salupere on pikaaegne TÜ sisekliiniku juhataja, kelle õpetusest
on osa saanud kõik kesk m ise ja
vanema põlvkonna arstid Eestis.
Teda t u nt a k se k u i energ i l i st ja
karismaatilist õppejõudu ja kolleegi.
Prof Salupere suurepärane loengupidamisoskus ning vahe isikupärane
kirjutamisstiil on pälvinud üleüldist
lugupidamist. Tema raamatud on
selge ülesehituse ja ladusa tekstiga, sarjas „Scripta medicorum“
i l m u nu d „ G a s t r o e n t e r o l o o g i a“
omandas tudengite ja kolleegide
seas pea kultusliku seisundi, mille
tipplauseid tsiteeriti peast.
V. Salupere on sündinud Tallinnas,
ent alates TÜ arstiteaduskonda astumisest on ta jäänud tartlaseks. Tartu

Ülikooli lõpetas ta 1960. a, 1963. a
kaitses kandidaadi- ja 1969. a doktoriväitekirja. 1970. a sai ta professoriks.
Prof Salupere asus Toome sisekliiniku
juhiks, kliiniku liikumisel Maarjamõisa sai temast ühise sisekliiniku
juhataja, mis ühendas varasemaid
Toome ja Maarjamõisa haigla siseosakondi ja kateedreid. Kliinikumi
rajamisel 1990ndatel oli tal märkimisväärne roll, olles juhatuse liige
ning 1996. a juhatuse esimees. TÜs on
ta lisaks kateedri- ja kliinikujuhataja
ülesannetele olnud prodekaan, samuti
TÜ nõukogu liige.
V. Sa lupere ju henda m isel on
kaitstud 9 meditsiinikandidaadi
väitekirja. Ta on ligi 300 publikatsiooni autor. Uurimistöödes on ta
käsitlenud maolimaskesta muutusi,
vähi, peptilise haavandi ja kroonilise

gastr i id i seoseid n i ng i m mu noloogilisi mehhanisme, samuti maksahaigusi. Prof Salupere oli pikka aega
Eesti-Soome gastroenteroloogiakoostöörühma üks juhte.
Ta on pälvinud Eesti NSV riikliku
teaduspreemia 1980. a, Punase Risti
III klassi teenetemärgi 2001. a ning
Tartu Ülikooli suure medali.
Prof Salupere oli pika aja jooksul
Eesti sisearstide ja ka gastroenteroloogide seltsi liidreid, erialanõunik
m i n i steer iu m i s, ü lel i idu l i ste ja
rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide juhtorganite liige.
Soovime kolleegide ja õpilaste
nimel õnne, tarmukust ja tervist!
TÜ ja TÜ Kliinikumi sisekliiniku
kolleegide nimel
Margus Lember

Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverents

„Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse?“
22. mail Dorpati konverentsikeskuses
Konverentsi temaatika on
kantud Eesti tervisesüsteemi
teadus- ja arendustegevuse
ning innovatsiooni strateegiast 2015–2020. Viidatud
strateegia toob välja neli
tervisesüsteemi arendamise
fookusvaldkonda, millest
keskendutakse kahele:
„Teenuste väärtuse suurendamine tulemuslikkuse ja
kvaliteedieesmärkide
seadmise abil“ ning
„Inimesekeskse ja teaduspõhise personaalmeditsiini
põhimõtetest lähtuva tervisesüsteemi arendamine“.

KAVA*
Sissejuhatus
Urmas Siigur, TÜ Kliinikumi juhatuse esimees
Rannar Vassiljev, tervise- ja tööminister
Personaalmeditsiini pilootprojekti tutvustus
Ain Aaviksoo, Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler
Geenid: 100 aastat hiljem
Prof Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Personaalse meditsiini praktikanäide – projekt „Happy pregnancy“
Prof Maris Laan, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Geneetikakeskus: 25 aastat patsiendi teenistuses
Prof Katrin Õunap, TÜ Kliinikumi geneetikakeskus
Ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda – mis tehtud, mis teoksil?
Prof Joel Starkopf, TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Haigekassa vaade kvaliteedi tagamise tulevikku ja tegevused selle teostamiseks
Tanel Ross, Eesti Haigekassa
Vähiravi kvaliteedi rahvusvaheline mõõde
Dr Peeter Padrik, TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik
Kodumaised edusammud kvaliteedi tagamisel. Uus kirurgiliste tüsistuste register
Dr Marko Murruste, TÜ Kliinikumi kirurgiakliinik
Riigi plaanid ravikvaliteedi fookusvaldkonna raames
Ivi Normet, Sotsiaalministeerium
* Kavas võib ette tulla muudatusi.

Konverents on tasuta. Oma osalusest palume teada anda e-kirjaga Kristi.Tael@kliinikum.ee hiljemalt 14. maiks.
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