Kuulo Kutsar 65
Kolleeg K. Kutsar on oma elu ja tegevuse jooksul töötanud mitmetes ametites, eelkõige nendes,
kus tuleb tegeleda nakkushaiguste vältimisega.
Ta on olnud sellel alal nõustaja rahvusvahelistes
komisjonides, osalenud rahuvalve ja WHO missioonidel. Selle kõrval on ta olnud õppejõud Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja Eesti Riigikaitse
Akadeemias. K. Kutsar on avaldanud hulgaliselt
teaduspublikatsioone, rohkesti tervisehariduslikke
kirjutisi ning õppevahendeid.
Eesti Arsti toimetusel on eriline põhjus ära märkida, et juubilar on aastakümneid töötanud meie
ajakirja toimetuses: ajal, kui väljaande nimetus oli
veel Nõukogude Eesti Tervishoid, ja ajal, kui ilmus
jälle Eesti Arst. Tal on hindamatud teened meie
ajakirja järjepidevuse hoidjana ja selle arendajana
vaimus, mida pidasid oluliseks meie kolleegid Eesti
Vabariigi alguspäevil.
Soovime juubilarile edaspidiseks raugematut
energiat, katkematut mõttelendu ja head tervist.
Kuulo Kutsar, tervisekaitse esiepidemioloog
(nii kutsuvad teda kolleegid), sai 26. novembril
65aastaseks.
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Professor Elmar Vasar
26.12.1926–15.07.2004

Eesti arstkonda ja Tartu ülikooli on tabanud valus
kaotus. 15. juulil 2004. a suri kauaaegne Tartu
Ülikooli füsioloogia instituudi juhataja, emeriitprofessor Elmar Vasar.
E. Vasar sündis 26. veebruaril 1926. a Valgamaal Sangaste vallas põllupidaja kolmelapselises
peres. Juba lapsepõlves kujunenud töö- ja spordiarmastus saatis Elmar Vasarat kogu edaspidise elu.
Pärast keskkooli kuldmedaliga lõpetamist
1948. a astus ta TRÜ arstiteaduskonda, lõpetamisest 1954. a kuni elu lõpuni oli Elmar Vasar seotud
Tartu Ülikooliga. Ta alustas tööd farmakoloogia
instituudis ja jätkas 1957. a füsioloogia instituudis
assistendi, vanemõpetaja ja dotsendina. 1960. a
kaitses ta kandidaadi- ja 1973. a doktoritööd. Alates aastast 1975 juhatas Elmar Vasar professorina
füsioloogia instituuti, a-st 1991 töötas ta erakorralise professorina ja emeriteerus 1994. a.
Elmar Vasara töökus ja sihikindlus oli igati
eeskuju vääriv. Õppetöös äärmiselt korrektsena,
loengutel rohke illustratiivse materjali kasutajana ja
mitmete õppevahendite koostajana oli ta üliõpilaste
hulgas armastatud ja lugupeetud õppejõud.
Teadustöös keskendus professor E. Vasar
hingamis- ja vereringeuuringutele, ta võttis osa
üleliidulistest kongressidest ja konverentsidest, tema
juhendamisel valmis mitmeid kandidaaditöid.
Väga kohusetundlikult täitis professor Vasar
mitmeid ülesandeid ka väljaspool õppetööd, olles
arstiteaduskonna õppe- ja teadusprodekaan ning
paljude erialanõukogude esimees.
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Arstiteadus on Elmar Vasara peres au sees. Meedikuist vanemate tööd jätkavad kõik kolm poega.
Mälestus professor Elmar Vasarast kui heatahtlikust, erudeeritud ja targast inimesest jääb kõigi
tema õpilaste ja kolleegide südamesse.
TÜ arstiteaduskond
TÜ füsioloogia instituut

