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Lastearst Maie-Ly Haavel 90
Maie-Ly Haavel (Rattur) on sündinud
29. jaanuaril 1931 Tartus proviisoriks
õppiva üliõpilase Evi Maria Ratturi ja
Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud
arhitekti Gustav Ratturi tütrena.
Alates 1933. aastast kuni 1944
aastani elas ja õppis ta Võrus, 1944
põgenes pere sõja jalust Saaremaale
vanavanemate juurde. Juubilar on
jäänud kogu edasiseks eluks seotuks
Saaremaa ja Kuressaarega.
Sa a r em a a Ü h i sg ü m n a a siu m i
väärikad õpetajad lõid aluse tema
heale haridusele. Maie-Ly oli väga
hea õpilane, aktiivne sportlane ja
isetegevuslane. Aastal 1949 astus
Maie-Ly Tartu Ülikooli arstiteaduskonda ja lõpetas arstina 1955. aastal.
Õppetöö kõrval esines ta lauljana
ülikooli aulas, tegeles klaverisaatjana mitmetes ansamblites ja tantsurühmades.
Kaasüliõpilase Ants Haaveliga ja
abiellus ta 1953. aastal. Esimene poeg
Hannes sündis 1954. aastal. Maie-Ly
õppetööd ei katkestanud ja lõpetas
ülikooli tähtaegselt.
1955. aastal valisid Maie ja Ants
Haavel oma soovil töökohaks Kuressaare haigla, millest sai Maie-Ly
töökoht pediaatrina kuni 65. eluaast a n i – kok k u 41 aa st a k s. Ta ol i
peaaeg u kog u sel le tööper iood i
vältel lasteosakonna juhataja. Tema
eest veda m i sel võe t i k a sut u sele
mitmed innovatiivsed suunad laste
ravimisel ja osakonna töö korraldamisel. Näiteks lubati emadel koos
lapsega olla haiglas, kasutati kopsupõletikuga laste ravis värskes õhus
viibimist, lahendati reesuskonflikte
vereülekannetega, rakendati antibiootikumravi manustamise uusi
skeeme, konsulteeriti haruldaste
lastehaiguste korral tippspetsialistidega Tallinnast, Tartust ja Moskvast.
Maie-Ly oli ka innukalt tegev
Saaremaa Arstide Seltsis. Sel ajal
oli arstide selts ülekaalukalt teadus126

Maie-Ly Haavel
selts, peeti et tekandeid ja tehti
kokkuvõtteid oma erialasest tegev usest, korraldati ühiseid konverentse Lääne-Eesti Arstide seltsiga
ja teiste seltsidega ning võeti osa
Tar tu Ülikooli arstiteaduskonna
päevadest. Tehti koostööd Soome
arstidega, viidi läbi ühisprojekte
Tammisaare kolleegidega Soomes.
Ma ie-Ly võt t i s a k t i ivselt osa
liikumisest „Arstid Eesti Vabariigi
iseseisv use taastamisel – Forum
Medicorum Estoniae 89”. Saaremaal
allkirjastasid foorumil koostatud
apelli 10 riigi eesti soost arstid.
Kui 65. eluaasta saabudes oli
tolle aja seaduse järgi vaja lõpetada arstina tegutsemine haiglas,
töötas Ma ie-Ly edasi k u n i 2010.
aastani pediaatrina Erakliinikus
Hanvar, mille asutajad on Varje ja
Hannes Haavel. Oma teenete eest
lastearstina ja Kuressaare linna
kodanikuna on Maie-Ly Haavelile
antud Kuressaare linna teenetemärk
ja aukodaniku staatus.

Maie-Ly innustub kõigest uuest
maailmas. Tema armastus muusika
ja kunsti vastu sai alguse juba lapsepõlves ning siiani on ta kontsertide
ja näituste püsikülastaja. Innovatiivse inimesena pole talle ükski
tänapäeva nutiseade ega internet
võõras ja ta kasutab neid igapäevaselt suhtlemises oma suure perega –
6 lapse, 19 lapselapse ja 8 lapselapselapsega. Neile kõigile jätkub tema
armastust ja tähelepanu, ta on nende
tugi ja innustaja. Järgides ema ja isa
eeskuju, on Maie-Ly Haaveli kolm
last saanud arstiks ja arstiks õpib
ka üks lapselaps.
Om a 90. sü n n ipäe v a l esit les
Ma ie-Ly Ha avel elu loor a a m at ut
„Saaremaa hinges ja lapsed südames.
Lastearst Maie-Ly Haavel 90”. Raamat
on läbilõige pühendunud lastearsti
ja suure perekonna emapuu Maie-Ly
Haaveli elust tema enda mälestuste
kaudu. Nii avaneb tema 90 aastat
kestnud eluretk meenutustega elust
Eestis eri ajaperioodidel: Eesti Vabariigis enne sõda, Nõukogude Eestis
ja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis. Teosest saab lugeda Maie-Ly
haridustee ja selle mõjutajate-õpetajate kohta läbi aegade; Kuressaare
haigla arstide innovatiivsetest tegevustest, mis on muutnud patsientide
ravi ja avalikku elu. Huvipakkuv on
aduda, kui aktiivne, laiahaardeline ja
rahvusvaheline oli Saaremaa Arstide
Seltsi teadustegevus. Koos autoriga
saab uudistada maailma eri paiku
ning meenutustes tutvuda ka tema
suure perekonna, suvekodu ja selle
külalistega Mändjalas.
Tu ge v a t t e r v i s t , u u d i s h i mu
toimuva vastu, uusi kultuurielamusi
ja noor tega täidetud kesk konda
soovivad
Saaremaa Arstide Selts,
Kuressaare Haigla,
Eesti Lastearstide Selts,
Erakliinik Hanvar
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