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Professor Rein Raie 80
Käesoleva aasta jaanuaris tähistas
oma 80. sünnipäeva teenekas ortopeed, Eesti lülisambakirurgia rajaja,
Eesti Ortopeedia Seltsi endine president professor Rein Raie.
Rein Raie on sündinud Tallinnas
24. jaanuaril 1941. Ta on lõpetanud
Tallinna Reaalkooli 1959. aastal.
Samal aastal astus ta Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna spordimeditsiini
osakonda. Ülikooli ajal huvitus ta
kirurgiast ja traumatoloogiast, veetes
palju aega Toome ja Maarjamõisa
kirurgiakliinikutes ning osaledes
seal võimalust mööda ravitöös.
Ülikooli lõpetamise järel suunati
Rein Raie tööle Tallinna Keskhaigla
ravikehakultuuri arstiks. Üheaastase sõjaväeteenistuse järel tuli
ta tagasi keskhaiglasse, kus lisaks
ravikehakultuuri arsti tööle töötas
ka 0,5 koormusega traumatoloogina.
Aastatel 1967–1970 oli Rein Raie
aspirantuuris Mosk va traumatoloogia keskinstituudis ja kaitses
1970. aastal väitekirja teemal „Pöidla
opositsiooni taastamine“. Pärast
kandidaadiväitekirja kaitsmist tuli
ta tagasi keskhaiglasse.
Eesti NSVs ei peetud vajalikuks
käekirurgiat arendada ja R. Raie
suundus Leningradi, kus ta asus
tööle G. Turneri nimelise Leningradi
lasteortopeedia instituudi lülisamba
patoloogia osakonnas. Seal valmis
tal doktoritöö „Skolioosi kirurgiline ravi lastel ja noorukitel”, mille
kaitses Kaasani riiklikus arstide
täiendusinstituudis 1982. aastal.
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Rein Raie
1984. aastal valiti Rein Raie Tartu
Ülikooli vast avatud traumatoloogiaortopeedia ja välikirurgia kateedri
juhatajaks, aga sellele ametikohale
asumisest ta siiski loobus.
A lates aastast 1986 töötas dr
Raie Tallinnas A. Seppo nim metall
osteosünteesi teadusliku uurimise
laboratooriumi ja kliiniku direktorina. 1989. aastal anti Rein Raiele
professori kutse. Seppo kliiniku
lik v ideerimise järel 1994. aastal
töötas R. Raie algul Tallinna Keskha igla or topeed ia osa kon na s ja
jätkas ajavahemikul 1995–2000 tööd
OÜ Kask & Raie juhatuse liikmena.
2005. aastal sai R. Raie töökohaks
AS Ortopeedia Arstid.
Rein Raie on kauaaegne Eesti
Or topeed ia Seltsi l i ige, teda on

korduvalt valitud seltsi juhatuse
liikmeks ja aastatel 1993–1996 oli
ta seltsi president. Prof Rein Raie
on avaldanud üle 120 artikli ja 2
monograafiat. Ta on valitud Läti
Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi
ja Eesti Ortopeedia Seltsi auliikmeks.
R. Raie on rahvusvahelise ja Euroopa
traumatoloogide-ortopeedide föderatsiooni Eesti delegaat. Professor
Rein Raie on laia silmaringiga, hea
ning meeldiva suhtlemisoskusega
h i n nat ud kol leeg ja seltskon nakaaslane.
Soovime lugupeetud kolleegile
õnne ning palju jõudu, ter vist ja
erksat vaimu edaspidiseks!
Kolleegide nimel
Arne-Lembit Kööp
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