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Eesti Traumatoloogide-Or topeedide Seltsi juhatuse esimees Katre
Maasalu ütleb tutvustatava raamatu
saatesõnas, et see on pühendatud
Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide
Seltsi 40. aastapäevale. Sisuliselt
on tegemist ajaloolist traditsiooni
käsitleva artiklite kogumikuga, mis
püüdleb meditsiiniajaloo olulise
valdkonna üldkäsitluse poole. ArneLembit Kööp on oma raamatu hästi
koostanud. Kahtlemata on käsitlust toetanud head kolleegid Aare
Mär tson, A r m i n Heima n, Mad is
Rahu, Taavi Toomla, Andres Kukner,
Tiit Härma, Marg us Kelk, Marju
Raukas ja Andres Kööp.
Raamatus on küllaltki põhjalikult
esitatud andmed 18.–19. sajandi ortopeediat käsitlevate allikate kohta.
Samuti on toodud esile eestikeelse
teadusliku meditsiinilise terminoloogia põhilised arengusuunad ja
ajakirja Eesti Arst osa selles. Kasuks
oleks tulnud ka koostöö selle valdkonnaga tegelevate ajaloolastega,
kuna Euroopa traumatoloogia-ortopeedia ajaloo historiograafia on suur.
Näiteks on ka eestikeelses teoses
(1) peatutud 18. sajandi tallinlaste
kirurgilisel ravil ja ravimisel kasutatud instrumentaariumil.
Koostaja on mahutanud raamatu
kaa nte v a hele põh i l isi suu nd i
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k ir urg ia ü hest olu l isest har ust.
Käsitletud on nii ortopeedia õpetam i st k u i k a pr a k t i l i st or topeed iat. Kog u m i k us on k ir jeldat ud
ortopeedia kui eriala kujunemist
Tartus, Tallinnas ja teistes suuremates keskustes. Kõrvuti suuremate
haiglate ajaloo kajastamisega on
pöörat ud tä helepa nu ka vä ik sematele haiglatele ja seal toimunud
muutustele, näiteks Tallinnas Greiffenhageni ja Tartus Mellini haiglale,
millest on seni vähe kirjutatud, kuna
nad kuulusid sakslastele.
Ortopeedia süstemaatilise õpetamise algusaastatest on toodud esile

pr ofessor W i l hel m Koch i, Joh n
Blumbergi ja professor W. Zoege
von Ma nteu f fel i osa õp e t a m i se
algatajatena. Sõjaeelses Eestis viisid
ortopeedia õpetamist edasi John
Blu mberg, Ber n ha r d Jü rgen s ja
Veinart Põkk. Sõjajärgse ortopeed ide kool kon na õpet a m ise eest
hoolitsesid pikki aastaid dotsent
Veinart Põkk ja paljude aastate vältel
professor Tiit Haviko.
Autorid on süvenenud ja analüüsi nud r av i er i k ü si mu si, nä itek s
operatsioonide tehnilist teostust
(vahendite areng, artroplastika).
Väärtuslikku teavet saab ka viimasel
ajal arenenud ortopeedia eriharude
nagu sporditraumatoloogia, reumak ir urgia, käek ir urgia, lasteor topeedia ja lülisambakirurgia kohta.
Väljaande lõpus on kaitstud kandidaadi- ja doktoriväitekirjade loend.
Järgneb ülevaade TraumatoloogiaOrtopeedia Seltsi tegevuse põhijoontest selle algusaastatest kuni viimase
aja rahvusvaheliste suhete loomiseni
ning lõpuks peatutakse ka selle eriala
silmapaistvatel spetsialistidel.
Raamatus leiduvad fotod kajastavad enamasti igapäevast tööd ja
pakuvad kindlasti huvi tulevastele
noorema põlvkonna lugejatele.
Kok k u v õ t t e s s a a b ö e l d a , e t
tehtud on tänuväärne töö ühe eriala
kirjeldamisel Eestis.
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