
 
 

Chirurginės onkologijos pradininkui  

profesoriui Petrui Norkūnui - 100 
 
 



Lietuvos medicinos bibliotekos 

kolektyvas nuoširdžiai sveikina 

gerbiamą Jubiliatą – ilgametį 

bibliotekos skaitytoją 

 

 

1958 m. P. Norkūnas kartu su kitais gydytojais 

buvo išrinktas į tuometinės Valstybinės mokslinės 

medicinos bibliotekos tarybą. 

 

 

 



  “Noriu būti gydytoju, nešti pagalbą nukentėjusiems,”- penktos 
klasės rašinėlyje savo svajonę atskleidė gimnazistas Petras 

Norkūnas. 
 

   Kol svajonė išsipildė, teko šiek tiek pasiblaškyti. Baigęs 
gimnaziją įstojo į  Stepono Batoro universiteto Filosofijos 

teologijos fakultetą. Profesoriaus prisimena: “apie mediciną 

svajojau, bet ir į teologiją norėjau. Pašaukimas buvo 

vienodas”.  
 

   Vis tik, susiklosčius aplinkybėms, nugalėjo medicina. 1939 m. 

jis įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, Medicinos 

fakultetą Kaune ir 1944 m. baigė medicinos mokslus. 

 

 

 



    Jono ir Kotrynos Norkūnų šeimos namas Marijampolio 

kaime netoli Vilniaus. Namas tebestovi ir šiandien. 

 



    Šeima 

Esu grynas dzūkelis. 

 

Tėvas – nuo Krūminių. 

Motina – iš Tiltų kaimo Valkininkų 

apylinkėse. 

 

Gimiau 1912 m. spalio 19 d. 

Marijampolio kaime, 16 km. nuo 

Vilniaus.  

 

Norkūnų šeima. 

Iš dešinės: tėvas Jonas Norkūnas, motina Kotryna 

Berželionytė-Norkūnienė, sesuo Marytė Norkūnaitė, 

Antroje eilėje iš kairės: Pranas Norkūnas, sesuo 

Kotryna Norkūnaitė, Petras Norkūnas. 



Broliai Pranas ir Petras Norkūnai su mama. 



Broliai Pranas ir Petras Norkūnai -  

šimtus sugrąžinę gyveniman. 



Norkūnų giminės susiėjimas Valkininkuose. 2002 m.  

Prof. Petras Norkūnas su šeima. 

Trys sūnūs, marčios, pulkas anūkų ir šalia žmona Verutė.  



Prof. Petras Norkūnas su žmona Verute ir sūnumis. 

2012 m. vasara. 



Biografija 

• 1944 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 

• Įsidarbino Vilniaus I – ojoje ligoninėje. 

• Taip pat pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos katedroje. 

• 1946 – 1968 m. dėstė Vilniaus universitete. 

• 1946 – 1955 m. dirbo ir Vilniaus aukštųjų mokyklų poliklinikoje. 

• Nuo pirmųjų pokario dienų iki 2002 m. dirbo Vilniaus onkologijos institute. 

• 1956 m. apgynė disertaciją medicinos mokslų kandidato laipsniui įgyti 
„Kaukolės defektų aloplastika vartojant organinį stiklą - pleksiglasą“.    

• 1957 – 1990 m. Onkologijos instituto chirurgijos skyriaus vedėjas. 

• Nuo 1990 m. Onkologijos centro profesorius konsultantas.  

• Sukūrė žarnyno vėžio diagnostikos ir gydymo metodų:  

• 1964 m. – universalųjį elektrokoaguliatorių tiesiosios žarnos polipams 
šalinti, 

• 1965 m. – kontrastinę sfigmografiją, naudojant specialų zondą. 

• 1966 m. P.Norkūnui suteiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas. 

• 1969 m. apgynė habil. dr. disertaciją „Duomenys apie tiesiosios žarnos 
vėžio diagnostiką, gydymą ir profilaktiką“. 

• Kartu su bendraautoriais parašė vadovėlį „Klinikinė chirurgija“ (1969 m.). 

• Paskelbė apie 200  mokslinių straipsnių.  



 
Petro Norkūno pasas,  

išduotas Vilniaus miesto savivaldybės 1940 m. sausio 7d.  

 



 

Studijos 
 

Baigiau Vytauto didžiojo gimnaziją Vilniuje. 

1934 m. įstojau į Vilniaus Stepono Batoro universitetą, Filosofijos ir teologijos 
fakultetą, iš penkto kurso išstojau.  

 

Petro Norkūno Vilniaus Stepono Batoro universiteto, 

Filosofijos ir teologijos fakulteto studento studijų knygelė. 1934 - 1939 m. 



. 
 
• Baigęs studijas Kaune, grįžo į Vilnių. 

 

• Įsidarbino Vilniaus I-oje ligoninėje. 
 

• Dirbo VU bendrosios chirurgijos katedroje prof.Benjamino Zacharino 
asistentu. 

 

• Gydytojas Igoris Čiumačenko, Sveikatos apsaugos ministerijos 
Profilaktikos valdybos viršininkas, surado doktorantą Medicinos 
bibliotekoje (įsikūrusioje tame pačiame pastate) ir prikalbino padėti 
operuoti onkologinėmis ligomis sergančiuosius. Daktaras vėliau 
sakė: “Aš sutikau padėti, mano jau toks būdas, kad prašantiems 
negaliu pasakyti ne”. Vėliau tai ne kartą yra įrodęs ir patvirtinęs savo 
pokalbiuose su žurnalistais: “Aš kaip japonas -  negaliu pasakyti ne”.  

 

• Jaunas gabus chirurgas turėjo savo veiklą derinti dirbdamas keliose 
vietose. 

 



Gydytojo praktika ir mokslo darbai 

• Pokario metais jis tyrinėjo ir gydė ligonius, dažniausiai grįžusius iš 
fronto, su kaukolės traumomis.  

 

• Iki šiol prisimena džiaugsmą po pirmosios pavykusios operacijos, 
kai sutrupintą žmogaus kaukolės dalį pakeitė organiniu stiklu. 
Naujoji medicinai pritaikyta medžiaga apsaugojo ligonio smegenis 
nuo dažnų sutrikimų, surandėjimų, lyg burtininko ranka buvo 
nuimtas nuomaris, skausmai. 



Gydytojo praktika ir mokslo darbai 

• Profesorius B. Zacharinas, 

pastebėjęs jauno chirurgo 

gabumus, pakvietė drauge atlikti 

kelias onkologines operacijas. 

 

• Taip prasidėjo pirmoji pažintis su 

onkologine chirurgija. 

 

• Medicinos mokslų daktaro 

disertacijos tema buvo “Kaukolės 

defektų aloplastika vartojant 

organinį stiklą – pleksiglasą”. 

Darbą apgynė 1956 m.  



Mokslo darbai 

Радикальные операции рака прямой кишки, послеоперационная смертельность и ее 

причины / П.И. Норкунас // Материалы VII онкологической  конференции, 6 марта 

1964 г. / Научноисследовательский инстнтут онкологии. – Вильнюс, 1964. – C. 49-51. 



Mokslo darbai 

Tiesiosios žarnos vėžio diagnostika: metodiniai nurodymai / P.Norkūnas. – Vilnius, 

1963. – 24p.: iliustr. 



Mokslo darbai 

Tiesiosios žarnos vėžio operacijos metodo parinkimas kompleksinio gydymo fone / 

P.Norkūnas. – Rus.: p. 149-151 // IX mokslinės sesijos medžiaga, 1966 m. kovo 11 d. / 

Onkologijos mokslinio tyrimo institutas. – Vilnius, 1966. – P. 55-58. 



Mokslo darbai 

Материалы к изучению некоторых особенностей возникновения, предупреждения, распознавания и 

лечения рака прямой кишки и дистального отдела сигмы (экспериментальное и клиническое 

исследование) : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / П.И. 

Норкунас. - Вильнюс, 1968. – 34 c. Список работ автора: c. 32-34 (29 назв.). 



Lietuvos chirurginės onkologijos patriarchas 

Chirurgijos skyriaus vedėjas 



     Vėžį galima išgydyti. Jeigu ligonis laiku kreipiasi, kol dar liga nėra 

įsisenėjusi. Todėl aš nusprendžiau pasišvęsti šios sunkiai 

sprendžiamos medicininės problemos tyrinėjimams ir sutikau dirbti 

Onkologijos instituto Chirurgijos skyriaus vedėju. Ir šiuo metu galiu 

pareikšti, kad dėl to visai nesigailiu. 

                                                                                              P. Norkūnas 

 



 
“Mylimasis profesoriau, 

 Daug šviesių dienų, naujų jėgų ir širdies ramybės Naujaisiais metais linki 

jums tris kartus jūsų rankomis operuota ligonė Izabelė Motiejaitienė iš 

Klaipėdos rajono. Ir daugiau turbūt, nors ir pasiilgau jūsų, jau 

nebeatvažiuosiu. Išgydėte. Ačiū, ačiū, ačiū!” 

 

     Tokių ir panašių laiškų profesorius Pranas Norkūnas gaudavo ne vieną. Kiek 

dėkingų žodžių išgirsdavo lankydamasis rajonuose “Onkologinių dienų” metu. 
 

     Gautus laiškus profesorius mokėjo vertinti ne tik kaip gerą emocinį krūvį, bet 

ir moksliniu požiūriu, nes jie padėdavo stebėti ir apibendrinti gydymo praktiką.  
 

     Ne veltui daktaras Petras Norkūnas vienoje mokslinėje konferencijoje yra 

pasiūlęs visiems po operacijos pasveikusiems ligoniams įteikti pluoštą 

atvirlaiškių ir prašyti dažniau pranešti apie save.  (Gimtasis kraštas, 1976 m.)    



Konferencijos, seminarai, pedagoginis darbas 

 



Prof. P.Norkūnas daug nusipelnė mokydamas Lietuvos gydytojus.  

Tapęs talentingu chirurgu, jis sukūrė chirurginio meno mokyklą ir 

 tapo jos mokytoju. 



     Profesorius išsiskyrė iš kitų dėstytojų savo mokėjimu pateikti 

chirurgijos discipliną taip, kad daugelis ją pamėgome. Labai dėkinga 

esu jam už tai, nes ir mano tolesnė profesinė karjera susiklostė taip, 

kad chirurgija joje užėmė pagrindinę vietą.   

Doc. Dalia Triponienė  

 



Dr. Eugenijus STRATILATOVAS, onkochirurgas, Vilniaus universiteto 

Onkologijos instituto II abdominalinės ir bendrosios chirurgijos skyriaus vedėjas 

 

     Jau dirbant Onkologijos institute man teko iš profesoriaus P.Norkūno 

mokytis operuoti onkologinius ligonius, juos stebėti. P.Norkūną 

galima drąsiai vadinti onkologinės chirurgijos pradininku Lietuvoje. 

 

     Iš jo tikrai buvo ko mokytis, ir ne tik chirurgijos, bet ir bendravimo su 

ligoniais, bendravimo tarpusavyje, gyvenimo būdo. Jis buvo 

žmogus, kuris visame kame propagavo saiką - sakydavo, kad viską 

gyvenime daryti galima, bet labai saikingai, tada viskas bus gerai. 



   Geresnio praktiko nei profesorius P.Norkūnas nesu sutikęs. Ne 

kiekvienam mūsų gyvenimas duoda tai, ką davė profesoriui. 

Gyvenimas jam davė puikų išsilavinimą, karjerą, nuostabią profesiją, 

pacientų bei bendradarbių simpatiją ir meilę, puikią šeimą. Ir dar 

vieną dalyką, kurį duoda, matyt, tik labiausiai nusipelniusiems - 

ilgaamžystę. Ir ta profesoriaus ilgaamžystė - dovana, duota ne tik 

jam, bet taip pat ir mums visiems, kad galėtume juo taip ilgai 

džiaugtis, iš jo mokytis ir jį mylėti. 

 

                                                        Prof. Narimantas Evaldas SAMALAVIČIUS,  

abdominalinės chirurgijos gydytojas onkologas,  

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkochirurgijos centro vadovas 



     Per visą savo ilgą mokslinę ir chirurginę veiklą P.Norkūnas buvo ir 
lieka nepriekaištingo, puikaus chirurgo pavyzdys. Būdamas aukštos 
kvalifikacijos chirurgas, jis taip pat pasižymėjo draugišku, geranorišku 
elgesiu su jaunesniais kolegomis, buvo puikus pedagogas 
perteikdamas savo žinias medikams studentams. Ne veltui jo 
mokiniai, dabar vadovaujantys chirurgai onkologai, sako, kad net 
stovėdamas už jų nugaros daktaras P.Norkūnas padėdavo operuoti. 

 

     Onkologijos instituto direktorius  
prof. Konstantinas Povilas Valuckas 



 
Tai gydytojas, kuris turi Dievo dovaną – auksines rankas. [...] Akivaizdu, kad jis 

buvo ypač talentingas praktikas, tokių gydytojų per šimtmetį pasitaiko vienas 

kitas. 

                                                                                                                L. Griciūtė 

 

Prof. Laima Griciūtė ir prof. Petras Norkūnas. 2002 m. 



Vizitacijų metu 



Broliai atokvėpio minutėlę klinikoje 



Su kolegomis 



Su kolegomis 



100 metų jubiliejus 

2012 m. spalio 18 d. VU Onkologijos instituto konferencijų salėje 



100 metų jubiliejus 

2012 m. spalio 18 d. VU Onkologijos instituto konferencijų salėje 

 



100 metų jubiliejus 

2012 m. spalio 18 d. VU Onkologijos institute.  

Profesoriaus interviu prieš Jubiliejinį renginį 

„Geriausia – nesirgti” 



Sparnuotosios prof. Petro Norkūno frazės... 



„Svarbiausiomis savybėmis aš laikau darbštumą, 

santūrumą ir sąžiningumą, o fizinis ištvermingumas, 

žinoma, nors yra svarbus chirurgui, bet tai dar ne pats 

reikšmingiausias dalykas.” 



„Gyvenu karališkai. Man labai pasisekė, nes turėjau mėgstamą 

darbą, galėjau daug kam padėti.” 

Profesorius Petras Norkūnas su žmona Verute. 



O metai vis bėga... 

    „Aš visada buvau ir esu optimistas. Tai padeda išsaugoti gerą 

nuotaiką. Niekada nesipykau su darbuotojais ir namiškiais, 

nevartojau alkoholio ir tabako, stengiausi padėti ligoniams ir 

bendradarbiams, niekada nesakydavau ne, ieškodavau išeities net ir 

beviltiškais atvejais. Amžių prailginti ir išsaugoti sveikatą galima 

vengiant žalingų įpročių ir ligų. Bet tiesą sakant manau, kad čia 

svarbiausią reikšmę turi genai.” 



Verutė ir Daktaras: [pokalbis su chirurgu P.Norkūnu] / užrašė F. Kauzonas. – Nuotr. // 

Respublika. – 1994, liepa 27, p. 3. 

Literatūra apie prof. Petrą Norkūną 



Šimkus G. Šimtus sugrąžinę gyveniman: [apie gydytojus chirurgus Praną ir Petrą 

Norkūnus]. – Iliustr. // Gimtasis kraštas, 1976, spalio 28. 

Literatūra apie prof. Petrą Norkūną 



Literatūra apie prof. Petrą Norkūną 

Bibliografijos rodyklė 

Vilnius, 2002 


