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Karl Kull 85

Enno Kross 80

K a rl Ku l l on s ü n d i nu d
3. m ä r t s i l 1930. a a s t a l
Pärnus ning õppinud
aastatel 1938–1944 Pärnu
8. algkoolis ja alates 1944
aastast Pärnu I keskkoolis.
1949ndal astus ta Tar tu
Ülikooli arstiteaduskonda,
mille lõpetas 1955. aastal
cum laude. K. Kull töötas
pärast ülikooli kuni 1957.
aastani Hiiumaal ja ajavahemikul 1957–1962 Tapa
haiglas. Alates 1962. aastast on ta töötanud Tartus,
esmalt lastekirurgia osakonna juhatajana. Pärast aastast
töötamist lastekirurgias kutsuti K. Kull tööle Toome
haavakliinikusse üldkirurgiks ja alates 1965. aastast
äsja avatud veresoonekirurgia osakonna juhatajaks.
1968. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja, mille
teemaks oli „Translumbaalne aortograaﬁa ja vererõhu
mõõtmine otsesel meetodil aordi-niudearterite aterosklerootiliste kahjustuste diagnostikas“. Tartu onkoloogiadispanseri kirurgiaosakonna juhatajana alustas ta tööd 6.
märtsil 1973. aastal. Ajavahemikul 1975–1996 oli ta Tartu
ülikooli arstiteaduskonna onkoloogiaõppetooli dotsent
ja professor. Alates 2000. aastast on K. Kull töötanud
TÜ Kliinikumi onkokirurgia osakonna konsultandina.
Oma esimesel töökohal Kärdla haiglas täitis ta personalipuuduse tõttu ühel ajal günekoloogi, üldkirurgi,
tervishoiuosakonna juhataja ja kohtumeditsiini eksperdi
ametikohustusi. Paljude ülesannete samaaegse täitmise
võime on olnud iseloomulik professorile seega varasest
noorusest. Tema nõudlikkus iseenda, oma õpilaste ja
töökaaslaste suhtes on tuntud paljudele.
Pühendumine koos pideva enesetäiendamisega
patsientide hüvanguks on teine enim väljendunud
professor K. Kulli iseloomustav omadus. Igahommikused
visiidid osakonnas, arutelud patsientide ravivõimaluste
üle, osalemine onkoloogilistes konsiiliumides, täienduskoolitused uute ravivõimaluste ja ravimite kohta ning
ambulatoorne vastuvõtt on osa tema igapäevatööst siiani.
Karl Kullile meeldib üle kõige ravida inimest. Tervenenud patsient on tema suurim tunnustus ja rõõmu
allikas. Aastate jooksul on K. Kulli arstitegevuse abil
saanud kümned tuhanded patsiendid ravi ja sageli elu
olulise pikenemise.
Soovime professor Karl Kullile tervist ja jõudu.

Tänavu 18. veebruaril sai
80aastaseks üks esimesi
Eesti anestesiolooge ja intensiivraviarste Enno Kross.
E. Kross on üks esimestest a nestesioloog idestintensiivravispetsialistidest
Eestis, ta on Eesti Anestesioloogide Seltsi asutajaliige.
E. Kross lõpetas TÜ arstiteaduskonna 1961. aastal. Ta
asus tööle tol ajal Eesti ainsas
i nten si i v r av ios a kon n a s
Tartu närvikliiniku hingamiskeskuses. See oli ka üks
vähestest intensiivraviüksustest kogu Nõukogude Liidus.
Aastatel 1964–1996 oli ta hingamiskeskuse juhataja. Tolle
aja plaanimajanduse tingimustes oskas ta luua vajalikke
sidemeid ning osakond oli oma aja kohta hästi varustatud
kunstliku hingamise aparatuuri ja muude vajalike vahenditega, muu hulgas ka importkaubaga lääneriikidest.
Pensionile jäädes sai talle uueks väljakutseks karskusliikumine ja vigastuste ennetamine. Selles vallas
tegutseb ta aktiivselt praeguseni. E. Kross on Eesti
Karskusliidu AVE asutajaliige ja kuulub selle juhatusse,
ta on vigastuste ennetamise projekti „Turvaline Tartu“
eestvedaja ning selles aktiivne kaasalööja.
Rahvusvahelises noorte alkoholitarvitamise ja traumariski vähendamise programmis PARTY teeb kaasa ka
Eesti ning E. Kross on aktiivne osaleja ka selles projektis.
Projekti raames korraldatakse kooliõpilastele seminare ning haiglate trauma- ja intensiivraviosakondade
külastusi. Nii näevad noored praktikas, milleni viib
alkoholitarvitamine ja ohtusid eirav uljus. E. Kross ei pea
paljuks teha noortele ekskursioone kliinikumis ja pajatada õpetlikke lugusid oma rikkast kogemustepagasist.
Ta koostas 2001. aastal brošüüri „Lapsed, noorukid
ja alkohol“, mis on üks vähestest sel teemal ilmunud
trükistest Eestis. Nendel teemadel on E. Kross esinenud
ka mitmetel rahvusvahelistel üritustel. Sotsiaalministeeriumi korraldatul ideekonkursil „Turvaline Eesti“
sai E. Krossi ja mõttekaaslaste projekt ergutuspreemia.
Enno Krossi tegev us tur valisuse edendajana on
leidnud tunnustust kogu Eestis. Ta sai 2008. aastal Ruta
Kruuda Fondi peastipendiumi. Eesti Tervisedenduse
Ühing autasustas teda 2013. aastal kuldmärgiga.
Soovime auväärt tegusale juubilarile õnne, head
tervist ja kordaminekuid.

Kolleegide nimel
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