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2010 m. lapkričio 23 d. VU Medicinos fakultete vyko konferencija

“Daktaras Jokūbas Šimkevičius Vilniaus medicinoje”

Konferencijos programa:

Daktaro Jokūbo Šimkevičiaus darbų reikšmė Vilniaus medicinos raidai.

Doc. Dalia Triponienė.

Daktaro Jokūbo Šimkevičiaus vadovėliui ,,Mokslas apie vaikų ligas’’ – 200  metų. 

Prof. Algimantas Raugalė.

Daktaro Jokūbo Šimkevičiaus visuomeninė veikla. Prof. Libertas Klimka. 

Vilniaus medicinos draugijos premijos Už geriausią metų mokslo darbo  įdiegtą į 

praktiką įteikimas.

Prof. Vlado Kviklio vardinės premijos Už geriausią higienisto mokslo darbą

įteikimas.

Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g.7, Vilnius) atidaryta paroda

“Vaikų ligų mokslo raida Lietuvoje. J. Šimkevičiaus vadovėliui “Mokslas apie vaikų

ligas” – 200 metų”.



Daktaras

Jokūbas Šimkevičius  

(1775 – 1818)

Portreto, aptikto dr. Gražinos Galkutės

Varšuvos Museum Narodove fonduose,  

fotokopija. 

Dailininkas J. Dumelis



Trumpos žinios apie 

daktarą Jokūbą Šimkevičių

Gimė 1775 m. Raseiniuose.

1802 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.  
Nuo 1803 m. beveik iki pat mirties gyveno ir dirbo Vilniuje.

Dirbo gailestingųjų seserų ligoninės vyriausiuoju gydytoju, buvo  gerai 
žinomas Vilniuje gydytojas-praktikas.

J. Šimkevičius buvo caro Aleksandro I-ojo leibmedikas.  

Neapsiribojo vien praktine medicina, daug jėgų ir laiko skyrė  medicinos 
mokslui bei visuomeniniam darbui.

1805 m. su kitais įkūrė Vilniaus medicinos draugiją, vėliau buvo jos  
pirmininku.

Jis taip pat buvo Paryžiaus ir Varšuvos medicinos mokslo draugijų nariu.



Pagrindiniai mokslo darbai

1806 m. parašė pirmąjį Lietuvoje chirurgijos vadovėlį

„Mokslas apie teorinę ir praktinę chirurgiją“ („Nauka 

chirurgii teoryczney i  praktyczney“).

1810 m. – pirmąjį Lietuvoje vaikų ligų vadovėlį 

„Mokslas apie vaikų  ligas“ ( „Nauka o chorobach 

dzieci“).

1818 m. – knygą „Veikalas apie girtuoklystę“ („Dzielo o 

pijanstwie“).



Jokūbas Šimkevičius – šviečiamojo amžiaus idėjų atstovas.

Dalyvavo masonų ložės (Uoliojo lietuvio) veikloje.  

Kritikavo masoneriją ir pasiūlė ložės reformos projektą.

Reformai nepritarus iš ložės išstojo.

Su bendraminčiais  įsteigė „Nenaudėlių draugiją“ („Towarzystwo 

Szubrawcow“). Draugija, J. Šimkevičiaus vadovaujama, leido laikraštį 

„Gatvės žinios“  („Wiadomosci Brukowe“). Publikuojamose satyrose (J.

Šimkevičius buvo vienas iš autorių) atsispindėjo to meto visuomenės  ydos: 

baudžiauninkų išnaudojimas, girtuokliavimas ir kt.

Mirė 1818 m. nuo plaučių džiovos.

Palaidotas Utenos raj. Taukelių kapinėse.



Paminklas dr. Jokūbui Šimkevičiui  
Taukelių kapinėse Utenos  apskrityje.

1979 m. paminklą pastatė Utenos  
rajono medikai.

Stogastulpio autorius - Stasys 
Karanauskas.

Stogastulpio pietinėje pusėje,  
vidurinėje dalyje iškaltas įrašas byloja:
,,Čia ilsisi gydytojas 
Jokūbas  Šimkevičius. 1775 – 1818“.
Šiaurinėje pusėje įrašyta: ,,Tai  Vilniaus 
medicinos draugijos  steigėjas, 
Lietuvos pediatras,  traumotologijos ir 
ortopedijos  vadovėlių autorius“.



Daktaro Jokūbo Šimkevičiaus vadovėlis  

“Mokslas apie vaikų ligas”



Knygos turinys



Knygos skyrius apie rachitą



Dr. Jokūbo Šimkevičiaus darbai 

J. Bielinskio sudarytoje  

bibliografijoje

Stan nauk lekarskich za czasów Akademii 

Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficznie 

przedstawiony : przyczynek do dziejów 

medycyny / Józef Bieliński.Warszawa : wydanie i 

nakład Towarzystwa Lekarskiego 

Warszawskiego, 1889. 907, III p.[16]portr. Lap.



Žinios apie dr.  J. Šimkevičių, 

atspausdintos  J. Bielinskio 

bibliografijoje. - P. 295,296.

Pirmasis dr. J.Šimkevičiaus  

vadovėlis “Nauka chirurgii  

teoretycznej i praktycznej.

1806 m. – P. 296.



P. 339, 340



P. 360



Vaikų ligų mokslo raida senajame  

Vilniaus universitete iki 1944 m.

◼ Senojo Vilniaus universiteto Medicinos  

fakultete Vaikų ligų katedros nebuvo.

◼Vaikų sveikatos problemomis domėjosi  

daugelis universiteto mokslininkų.



Prof. Andrius Sniadeckis  (1768–1838)

• Parašė knygą „Pastabos apie

fizinį vaikų auklėjimą” 1805 m.

(lenkų kalba )

• Pasiūlė gaivinimo metodą „iš

burnos į burną”.

• Nustatė įgimtų ir įgytų  

organizmo ypatybių ryšį –

“hiatus geneticus”.



Prof. Jozefas Frankas  (1771–1842)

• 1805 m. įsteigė Vilniaus medicinos  
draugiją.

• 1808 m. Vilniuje įkūrė Vakcinacijos  
institutą.

• Organizavo skiepijimą nuo raupų.

• 1809 m. įsteigė Motinystės  institutą.

• 1811 m. parašė ir išleido  daugiatomį 
„Praktiniai medicinos  patarimai” 
(lotynų kalba), kuriame  yra skyrius 
apie vaikų infekcines  ligas.



Žinios apie 1808 m. Jozefo Franko įkurtą Motinystės institutą 

J. Bielinskio bibliografijoje



Jokūbas Šimkevičius  (1775–1818)

1810 m. išleido pirmąjį  Lietuvoje 

originalų  pediatrijos vadovėlį

„Mokslas apie vaikų ligas”

(lenkų kalba).



Prof. Vaclovas Jasinskis  (1881 – 1936 )

• 1922 m. prof. V. Jasinskis  

įsteigė pirmąją VU Vaikų ligų  

katedrą.

• 1924 m. – Vilniaus pediatrų  

draugiją.

• Druskininkuose įkūrė vaikų  

sanatoriją (dab. „Saulutė”).

• Redagavo tritomį pediatrijos  

vadovą.



Pirmoji Lietuvoje vaikų ligoninė įkurta 1906 m. Vilniuje, Žvėryne.

Vaikų infekcinė ligoninė dabartinėje Birutės g.



Pirmoji VU Vaikų ligų katedros bazė nuo 1923 m.

Vilniaus karo ligoninė Antakalnyje.



Pediatrijos raida Lietuvoje nuo 1944 m.

• 1944 m. įkurta pirmoji lietuviška Vaikų ligų  

katedra Vilniaus universitete.

• 1966 m. atkurta savarankiška Vaikų ligų katedra.

• 1977 m. įkurta VU Gydytojų tobulinimo fakulteto  

Pediatrijos katedra (vedėjas – prof. P. Šimulis) ir  

VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedra  

(vedėjas – prof. A. Raugalė).



Doc. Petras Baublys  (1914 – 1973)

• Įkūrė Vaikų ligų katedrą 1944 m.

• Buvo Lietuvos SAM vyriausias  

pediatras.

• Parengė pirmąjį „Vaikų ligų” originalų  

vadovėlį lietuvių kalba 1962 m.

• Nuo 1965 m. vadovavo Lietuvos  

pediatrų mokslinei draugijai.

• Paskelbė per 150 spausdintų darbų.



Pirmasis originalus vaikų ligų vadovėlis lietuvių kalba. 1962 m.



Knygos iliustracija



Knygos tekstas Iliustracijos



Prof. Liudmila Steponaitienė  (1921–1973)

Ji buvo pirmoji pokario  laikų 

pediatrijos profesorė  (1973 m.).

Vadovavo vadovėlio „Vaikų  ligos” 

(1976 m.) rengimui.

Parašė monografijas:

„Vaikas  auga” (1965 m., 1969 

m),

„Vaikų lytinis brendimas” (1971 m. 

ir kt.).



Autoriai: B. Baublys, P.Kaltenis, R. Lučinskas, A. Raugalė, L. Steponaitienė,

P. Šimulis, J. Usonytė. 1976 m.



Skaudi netektis!

1973 m. gruodžio 16 d. vykdami į  
tarnybinę komandiruotę, lėktuvo  
katastrofoje žuvo Lietuvos pediatrijos 
elitas:

Profesorė Liudmila Steponaitienė,  

Docentas Petras Baublys,

Docentas Raimondas Lučinskas.



"Gydytojų lėktuvo" katastrofa

Lėktuvų katastrofų metas. Vien praėjusią liepą jų buvo šešios. Laimė, iki

Lietuvos atsirita tik žinios apie jas. Tačiau kiekviena jų lyg elektra perlieja

tuos, kurie kaip didžiausią sovietmečio nelaimę Lietuvoje prisimena

"gydytojų lėktuvo" katastrofą.

Matyt, tuo pat metu, kai žvarbią ir itin snieguotą 1973  metų gruožio 16 

dienos pavakarę gydytojas Alis Baublys  sėdo Maskvoje į mašiną ir pasuko vakarų 

link, Vilniuje  skrydžiui į Maskvą nuo žemės atsiplėšė Tu-124. Kžkur  Rusijoje jiedu 

prasilenkė. Padangėse - tėvas, garsus vaikų  gydytojas Petras Baublys, o žemėje -

sūnus, tuomet dar  mžai patirties teturintis gydytojas anesteziologas Alis.

Fatališki įvykiai, matyt, tuo metu jau buvo susiklostę:  garsiausi Lietuvos 

pediatrai skrido į sąjunginę pediatrų  konferenciją Charkove. Kas nors galėjo numanyti 

artėjant  nelaimę? Gal tik garsiojo pediatro žmonos širdis: Baublienė  savo vaikams 

yra minėjusi, kad tuo metu, kai  atsisveikindamas oro uoste tėvas jai pamojavo, širdyje  

virptelėjo kažkoks graudulys. Bet, kaip dažnai būna, vargu  ar kas nors suvokia 

fatališkų ženklų prasmę anksčiau, nei  užklumpa nelaimė.

"Gydytojų lėktuvo" katastrofa / A.Srėbalienė // XXI amžiaus savaitinis žurnalas 

Ekstra. - 2002 m. rugsėjo 16-22 d. Nr. 36.  Elektroninė prieiga adresu 

http://www.lrytas.lt/ekstra/archyvas/2002/0916

http://www.lrytas.lt/ekstra/archyvas/2002/0916


Paskutiniai

Šeštadienį, gruodţio 15-ąją, bemaţ visi 

Vilniaus  universiteto Vaikų ligų katedros 

gydytojai, pasibaigus  konferencijai, 

Panevėţyje, J.Miltinio teatre, ţiūrėjo  

spektaklį "Mirties šokis". Gal tai būta 

lemties? "Po  spektaklio mes dar pasilikome 

Panevėţyje, o jie trise - doc. Petras 

Baublys, katedros vedėja Liudmila

Steponaitienė ir doc. Raimondas Lučinskas, 

kurie

turėjo skristi į Charkovą, išvaţiavo į Vilnių, -

pasakojo  prof. Algimantas Raugalė, buvęs 

P.Baublio mokinys. - O pirmadienį rytą 

suţinojome, kad lėktuvas nukrito. Iš  pradţių 

šios kalbos ėjo tik iš lūpų į lūpas, matyt, dar  

viliantis nuslėpti, kaip ir bet kokias kitas 

"stichines  nelaimes" Sovietų Sąjungoje. Bet 

ţuvo labai garsūs  ţmonės, tad nutylėti to 

buvo neįmanoma".

XXI amžiaus savaitinis žurnalas Ekstra. 2002 m. rugsėjo 16-22 d.. Nr. 36.  

Elektroninė prieiga adresu http://www.lrytas.lt/ekstra/archyvas/2002/0916/

http://www.lrytas.lt/ekstra/archyvas/2002/0916/


Prof. Pranas Šimulis

• Vadovavo Vaikų ligų katedrai  nuo 

1974 m.

• Parašė apie 180 mokslinių  darbų

• išleido monografijas

„Širdies ydos”,1978 m.;

„Jauniems tėvams” (3 laidos),

„Pediatro ţinynas”, 1985 m.;

„Vaikų kardiologija”, 1992 m.

• Buvo ilgametis Vilniaus pediatrų  

draugijos pirmininkas;

• Vadovavo Vilniaus medicinos  

draugijai.







VU MF Vaikų ligų katedra 1948 m.
Pirmoje eilėje iš kairės: vyr. dėstytoja Liudmila Šuravinaitė-Steponaitienė,  
katedros vedėjas doc. Petras Baublys, vyr. dėstytoja Sara Oleiskienė



Jungtinės Infekcinių ir vaikų ligų katedros kolektyvas (1956 – 1966). 

Pirmoje eilėje iš kairės: Liudmila Steponaitienė, Povilas Čibiras, Bronė 
Luneckaitė, Janina  Usonytė, Petras Baublys

Antroje eilėje: Raimondas Lučinskas, Juozas Ūsaitis, Petras  Kaltenis, Pranas 
Šimulis, Stasys Gurčinas, Eugenijus Broslavskis, Algimantas Raugalė. 1964 m. 



VU MF Vaikų ligų katedra 1969 m.  

Iš kairės: gyd. I.L. Indrėjaitytė, prof. L. Steponaitienė, 

doc. P. Baublys, doc. J. Usonytė, stovi: ?, doc. P. Šimulis, doc. 

P. Kaltenis, J. Sadauskas, R. Lučinskas, A. Raugalė.



VU MF Vaikų ligų katedra 1977 m.



Reformuojant VU Medicinos fakultetą, 

1990 m. įsteigtos šios  pediatrijos klinikos, katedros ir centrai:

Vaikų ligų klinika (vedėjas – prof. A. Raugalė);  

Neonatologijos klinika (vedėjas – prof. V. Basys);

Vaikų infekcinių ligų klinika (vedėjas – prof. V. Usonis);  Vaikų 

chirurgijos klinika (vedėjas – prof. J. Gradauskas);  

Pediatrijos centras (vedėjas – prof. P. Kaltenis);

Pediatrijos katedra (vedėjas – prof. P. Šimulis).

1991 m. įkurtos universitetinės ligoninės, tarp kurių –

Vilniaus miesto universitetinė ligoninė ir Respublikinė  

Vilniaus universitetinė Vaikų ligoninė (nuo 2003 m. – Vilniaus  

universiteto Vaikų ligoninė), kuriose veikė pediatrijos  

padaliniai.



Toliau reformuojant VU Medicinos fakultetą

2002 m. visi  VU MF pediatrijos padaliniai sujungti į Vaikų 

ligų kliniką  (vadovas – prof. A. Raugalė), kurioje įsteigti 

centrai:

•Pediatrijos centras (vedėjas – prof. V. Usonis);

•Vaikų chirurgijos centras (vedėjas – prof. B. Siaurusaitis,  

dabar – doc. K. Trainavičius);

•Bendrosios ir ambulatorinės pediatrijos centras

(vedėjas– prof. A. Raugalė);

•Neonatologijos centras (vedėja – doc. N. Drazdienė);

•Mokslo sektorius (vadovė – dr. B. Skerlienė).









Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė.



VU MF Vaikų ligų klinika 2006 m.



Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Bendrosios ir ambulatorinės  

pediatrijos centras (nuo 2007 m. – VšI VMUL Vaikų ligų kliniką).



Vilniaus miesto universitetinės ligoninės  

Vaikų ligų klinikoje veikia:

•I ir II vaikų ligų skyriai,

•Vaikų reanimacijos ir intensyviosios  

terapijos skyrius.

Pagal atskirą sutartį bendradarbiauja su  

Vilniaus centro poliklinika.



I vaikų ligų skyrius



II vaikų ligų skyrius



Vaikų reanimacijos skyrius



Vaikų ligų klinikos profesoriai ir docentai -

mokslinių draugijų pirmininkai:

• prof. A. Raugalė – Lietuvos vaikų kardiologų draugijos pirmininkas;

• prof. A. Valiulis – Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos 
pirmininkas,  Lietuvos pediatrų draugijos valdybos pirmininkas;

• doc. R. Ėmužytė – Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų  
draugijos pirmininkė;

• prof. P. Kaltenis – Lietuvos vaikų nefrologų draugijos pirmininkas;

• doc. V. Ţilinskaitė – Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios  
terapijos gydytojų draugijos pirmininkė;

• doc. L. Ragelienė – Lietuvos vaikų hematologų draugijos 

pirmininkė;
• doc. V. Urbonas – Lietuvos vaikų gastroenterologų draugijos  

pirmininkas;

• dr. K. Saniukas – Lietuvos vaikų ortopedų ir traumatologų 
draugijos  prezidentas;

• doc. N. Drazdienė – Vilniaus pediatrų draugijos pirmininkė.



Mokslo žurnalai

Ši paroda buvo parengta 2010 m. 
Informacija pateikta pagal tų metų duomenis.

Pagarbiai, Regina Vaišvilienė


