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   Apie lietuviškąją medicinos periodiką rašė:   

• Medicinos istorikas dr. Aurimas Andriušis, 

• Bibliografė Silvija Stakulienė. 

  

   Kiek anksčiau šią temą bendrame kontekste palietė: 

• Dr. Stasys Biziulevičius, 

• Žurnalistas Jonas Karosas. 



XX a. pradžioje susiklosčiusi 

 socialinė politinė situacija sudaro palankias 

sąlygas specializuotos spaudos atsiradimui:  

• Atgauta spaudos laisvė lietuviškais 

rašmenimis (1904 m.), 

• Išaugusi kultūrinė-visuomeninė lietuvių 

inteligentų veikla, 

• Įkurta Lietuvių mokslo draugija (1907 m.). 



Kreipimasis  

“Į lietuvius medikus, veterinorius, farmaceutus ir 

gamtininkus” atspausdintas “Lietuvos žiniose” 1912 lapkr. 

24 d. 

        „Atėjo pagalios laikas 
subusti ir mums, Lietuvos 
medikams, veterinoriams, 
farmaceutams ir 
gamtininkams! < ... > Jau 
keleri metai galvojama apie 
leidimą laikraščio, keleri 
metai tas klausimas 
svarstoma, bet lig šiol jis  dar 
nebuvo įvykdytas. <..>  Mes 
Vilniaus medikai-lietuviai, 
draugams mums tą reikalą 
pavedus, pasiėmėme 
įvykdyti. <...> Neilgai trukę 
manome leisti tam tikrą 
laikraštį, vardu “Medicina 
ir gamta”. 

 
Kreipimąsi pasirašė: Dr. Jonas Basanavičius, Dr. Andrius Domaševičius, Dr. A. Laumianskis, 
Dr. Stasys Matulaitis, Dr. Jurgis Šlapelis, Dr. Antanas Vileišis 



„Sveikata” 

laikraščio „Lietuvos ūkininkas” priedas. 1909 m. 

 Buvo leidžiamas 

• 1909 -1914, 1918  m. – Vilniuje 

 

• 1920 -1928 m. – Kaune 

 

• Redaktorius dr. Kazys Grinius 

 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?biRecordId=2886&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_9306_1&mc=N


„ Gydytojas”  

mėnraščio „ Aušra” priedas. 1914-1915 m. 

Nei vieno iš šių leidinėlių 

negalima buvo prilyginti 

kitakalbei medicinos periodikai, 

turinčiai senas tradicijas 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_43249_1&mc=N


„Medicina ir gamta“  

1913 m. gegužis-birželis 

     „Šituo pradedame leisti pirmą 

lietuvių kalba medicinos, 

veterinarijos, farmacijos ir 

gamtos mokslo laikraštį“, – 
rašė redaktorius-leidėjas Stasys 

Matulaitis 



„Medicina ir gamta“  

1913 m. gegužis-birželis 

   „Naujas tai, dar neišbandytas kelias. Negalima 

atspėti, ar lengva ar sunku bus juo eiti. <...> 

Sujungėme į vieną laikraštį visas minėtąsias mokslo 

šakas grynai praktišku atžvilgiu. Pavieniui nė viena 

tų grupių neįstengtų dar turėti savo laikraštį”. 



  1918 m. pasibaigus karui, Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę, pradeda kurtis įvairios valstybinės 

institucijos bei visuomeninės organizacijos.  

 

 1919 m. įsikūrusi Kauno medicinos draugija, pradeda 

vėl judinti medicinos spaudos klausimą.  

 

    Tais pačiais metais draugijos susirinkime dr. Juozas 

Žemgulys iškelia žurnalo gydytojams klausimą. 



„Medicina“  

1920 m. Nr. 1, gegužės mėnuo 

viršelis ir redakcijos skiltis  



Dr. Juozas Žemgulys  

Žurnalo „Medicina“ pirmasis redaktorius  



Dr. Jonas Staugaitis  

 Žurnalo redaktorius nuo 1922  iki 1944 m.  

 



Žurnalo „Medicina“ turinį sudarė: 

• Originalūs ir verstiniai mokslo darbai 

• Atvejai iš praktikos 

• Valstybės institucijų pranešimai 

• Aukštojo mokslo naujienos 

• Gautų ir naujų knygų bibliografija 

• Įsakymai 

• Draugijų veikla 

• Kronika 

• Skelbimai 

• Vaistų anotacijos 

• Reklama 

• “Mediciniškas sąmojis” 

 

 



Pasikeitus politinėms aplinkybėms, nuo 1941 iki 

1944 m. žurnalo pavadinimas keitėsi du kartus 



Be žurnalo „Medicina“ mokslo reikalams  

1933 m. buvo pradėti leisti 

 „Vytauto Didžiojo u-to Medicinos fakulteto darbai”.  

    „Pradėjus leisti dabar savąjį 
organą, “Medicinos Fakulteto 
Darbus”, Fakulteto saitai su 
“Medicina” vis dėlto nebus 
sutraukyti, o tiktai santykiai 
kiek pakeisti. <…> Savuoju 
organu Medicinos fakultetas 
stengsis sueiti į glaudesnius 
santykius <…> su Pabaltijo 
valstybių universitetais, taip 
pat su tolimesniųjų kraštų 
medicinos mokslo židiniais ir, 
be to, su didesniosiomis 
medicinos literatūros 
leidyklomis.”  



Vytauto Didžiojo universiteto  

Medicinos fakulteto darbai  

1933 – 1942 m.  

„Viena aišku: kūrėjai yra kupini 

pasiryžimo sekti Pasteur’o 

obalsiu – Laboremus.” 

 

Redaktorius 

prof. Petras Avižonis 



1923 m. pradedamas leisti žurnalas „Farmacijos 

žinios“  

1923–1940 m. 

    „Farmacijos mokslo dirvoje yra 
daug darbo pas mus 
Lietuvoje; toje srity dirvonai 
dar nepradėti plėšti. 
Prisidėkime prie darbo visi 
kas kuo galime: pinigais, 
raštais, forma ir išvaizda”, - 
rašė Steponas Nasvytis.  



1923 m. pradedamas leisti žurnalas „Farmacijos 

žinios“ (1923–1940 m.) 

Steponas Nasvytis  

pirmasis žurnalo redaktorius 



„Farmaceutų reikalai” 

1911 -1912 m.  

Išėjo keturi numeriai 

    Tai nebuvo savarankiškas 

leidinys, o tik priedas prie 

Vilniuje leidžiamo laikraščio 

„Lietuvos žinios” 

 



„Lietuvos farmacijos žinios” 

Lietuvos farmacijos sąjungos žurnalas 

1991 m. Kaune pradedamas 

leisti specializuotas žurnalas 

Lietuvos farmacijos žinios, 

tęsiantis 1923–1940 m. ėjusių 

„Farmacijos žinių” darbą. 

 
Redaktorius  

Prof. Eduardas Tarasevičius 



Medicinos mokslo periodika už Lietuvos ribų 

1960 -2004 m. 

   „Sieksime juo arčiau sujungti 

kolegas-es išsiblaškiusius po visą 

pasaulį. Biuletenis mielai 

tarpininkaus nušviesti 

visokeriopą veiklą, būtent: 

profesinę, kultūrinę, lietuvybę 

išlaikyti išeivijoje, kovą už 

Lietuvos išlaisvinimą ir 

neaplenkiant socialius įvykius”. 



„Lietuvių gydytojų biuletenis“ redaktoriai: 

Dr. Steponas Biežis 

Nuo 1960 iki 1963 m. 
Dr. Milda Budrienė 

Nuo 1965 iki 1970 m. 

Dr. Stasys Budrys 

Nuo 1963 iki 1964 m. 



„Lietuvių gydytojų biuletenis”  

1971 m. keičia pavadinimą į „Medicina” 

„Ši nauja ir jauna „Medicina“ 

primintų Nepriklausomos Lietuvos 

seną ir garbingą mūsų leistą 

organą „Mediciną“ ir sujungtų 

visus lietuvius gydytojus tiek 

senuosius, tiek jaunuosius – 

gimusius už pavergtos Lietuvos 

ribų - arčiau ir glaudžiau į vieną 

bendrą šeimą“, - rašė redaktorius dr. 

Henrikas Armanas 



Žurnalo „Medicina” JAV redaktoriai 

• Dr. Henrikas Armanas (nuo 1971 iki 1973 m.) 

• Dr. Kazys Pemkus (nuo 1974 iki 1976 m.) 

• Dr. Danielius Degėsys (nuo 1977 iki 1979 m.) 

• Dr. Vaclovas Šaulys (nuo 1981 iki 2002 m.) 

• Dr. Dalia Giedrimienė (nuo 2004 m. Pasirodė vienas 

numeris). 



Prabėgo daugiau nei dešimt metų, kol   

1956 m. Tarybų Lietuvoje pasirodė pirmasis  

žurnalo „Sveikatos apsauga” numeris 



„Sveikatos apsauga” 

1956 m., Nr. 1 

redakcijos žodyje rašoma, kad žurnalas skiriamas 

• sveikatos apsaugos organizacijos ir medicinos istorijos 
problemoms nagrinėti; 

• medicinos darbuotojų profsąjungos bei mokslinių medicinos 
draugijų veiklai nušviesti; 

• stengsis skleisti mūsų respublikos medicinos novatorių patyrimą 
ir kovoti už susirgimų profilaktikos ir gydymo naujų metodų 
įdiegimą praktikoje; 

• keliami vietinių vaistingųjų augalų studijavimo ir vietinių 
žaliavų medicinos pramonei suradimo klausimai; 

• žurnalas teiks juridinę konsultaciją gydytojų, farmaceutų ir 
vidurinio personalo darbo ir buities klausimais; 

• kronikoje bus pažymimi svarbiausieji medicininių įstaigų įvykiai. 



Pirmieji žurnalo redaktoriai 

 Gydytojas, poetas 

 Eduardas Selelionis 

 Nuo 1961iki 1989 m. 

Gydytojas, chirurgas  

Alfonsas Dirsė  

Nuo 1956 iki 1957 m. 

Gydytojas, alpinistas 

Viktoras Čapkevičius 

Nuo 1957 iki 1960 m. 



Nuo 1991 m. žurnalas „Sveikatos apsauga”  

keičia pavadinimą 

   „Sveikatos apsauga“ 

pavadinimą pastaruoju metu 

pagrįstai kritikuoja ir medikai 

ir kalbininkai. Medikų 

nuomone sveikatą turi saugoti 

ne kas kitas, o pats žmogus. 

 

      Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 

Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir 

knygų prekybos reikalų komiteto 

įsakymas 1990 07 26  



2005 m. žurnalo „Sveikatos apsauga” 

 paskutinis numeris 

„Ar „Sveikatos apsaugos“ (vėliau 

„Sveikata“) ketinimai buvo 

realizuoti – tai jau medicinos 

istorijos reikalas“, - rašė su 

skaitytojais atsisveikindamas buvęs 

redaktorius Zenonas Tartilas. 



1990 m. Lietuvos gydytojų sąjungos sprendimu 

atnaujinamas žurnalo „Medicina” leidimas 

   „Po keturiasdešimt šešerių 

metų pertraukos atgaiviname 

teorijai ir praktikai skiriamą 

žurnalą „Medicina“ <...> 

„Šaukiame visus Lietuvos 

gydytojus – kokioje vietoje 

begyventų ir kokį darbą 

bedirbtų – nešti po grūdelį savo 

patirties, žinių ir išminties į šį 

seną, naujai atvertą aruodą”. 



Šiuos paminėtus leidinius sieja: 

• noras skleisti medicinos ir sveikatos žinias visuomenei;  

• poreikis dalintis profesine patirtimi ir kelti savo profesijos 
prestižą šalyje ir pasaulyje;  

• siekis sujungti lietuvius gydytojus, nesvarbu kur jie bebūtų ir 
dirbtų, bendram reikalui; 

• skleisti medicinos organizacijų veiklos idėjas ir tradicijas; 

• rūpestis dėl lietuviškų medicinos terminų kūrimo; sisteminimo ir 
naudojimo; 

• noras kaupti visapusišką informaciją apie Lietuvos gydytojus ir 
lietuvius gydytojus, išsiblaškiusius po visą pasaulį 

• visi šie leidiniai, kaip ambasadoriai, skleidė žinią apie Lietuvos  
mediciną ir jos specialistus 

• yra įtraukti į JAV nacionalinės medicinos bibliotekos katalogus.  


