
Vaikų gydytojui  

doc. Petrui Baubliui -100 metų. 
Paroda 

    Pažymint visų gerbiamo ir mylimo vaikų gydytojo 

doc. Petro Baublio atminimą 2014 m. gegužės 23 d. 

Vilniaus krašto pediatrų draugija, Vilniaus medicinos 

draugija organizavo konferenciją (Senojo korpuso 

Didžiojoje auditorijoje, Antakalnio g. 57), skirtą 

žymiam šalies pediatrui atminti.  

    Ant namo (Šilo g. 40), kuriame gyveno P. Baublio 

šeima 1958-1973 m., atidengta atminimo lenta. 

Lietuvos medicinos biblioteka parengė parodą, kuri 

buvo eksponuojama konferencijos metu šalia 

didžiosios auditorijos.  

   Nuo 2014 m. birželio 10 d. paroda veikia LMB 

patalpose. Parodoje eksponuojami mokslo darbai ir 

pirmosios spausdintos publikacijos, leidiniai apie jį, 

kolegų, artimųjų prisiminimai, nuotraukos.  
 

    Virtuali paroda – galimybė susipažinti su visų 

Lietuvos mamų ir tėčių mylimu vaikų gydytoju tiems, 

kurie negali apsilankyti bibliotekoje. 

 
Parengė Regina Vaišvilienė 



Kiekvienam ligoniui reikia gydytojo užuojautos, 

kantrybės, jautrumo ir, žinoma, gero profesinio 

pasirengimo. Vaikų gydytojui šių savybių reikia 

dvigubai daugiau, o svarbiausia – meilės. 

 

Petras Baublys 



Petras Baublys 
1914 05 23 – 1973 12 16 

• Doc. Petras Baublys gimė 1914 m. gegužės 23 d. Lydoje (Baltarusija).  

• 1931 m., baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą.  

• 1936 m. baigė medicinos studijas universitete.  

• Dirbo Raudonojo Kryžiaus sanatorijoje Aukštojoje Panemunėje.  

• 1937 m. - Kauno universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedros asistentu.  

• 1942 m. paskirtas Kauno kūdikių namų “Lopšelis” vedėju.  

• 1942 – 1944 m. dirbdamas Kūdikių namuose gelbėjo nacių persekiojamų šeimų vaikus.  

• Nuo 1944 iki 1973 m. dėstė Vilniaus universitete Medicinos fakultete. 

• 1944 – 1954 m. – Infekcinių  ir vaikų ligų katedros vedėjas.  

• 1950 – 1958 m. - Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias pediatras.  

• Nuo 1954 m. - VU Vaikų ligų katedros docentas.  

• 1965 – 1973 m. vadovavo Lietuvos pediatrų mokslinei draugijai.  

• Daug metų buvo žurnalų „Sveikatos apsauga“ ir „Pediatrija“ (Педиатрия. Журнал 

имени Г.Н. Сперанского , leidžiamo Maskvoje) redkolegijų narys.  

• Parašė apie 150 mokslo darbų.  

• Jam vadovaujant parengtas ir 1962 m. lietuvių kalba išleistas pirmasis „Vaikų ligų“ 

vadovėlis.  

• Kartu su prof. L.Steponaitiene parašė knygą šeimoms „Vaikas auga“. 

• 1969 m. P.Baublys apgynė med. mokslų kandidato disertaciją, o 1970 m. rugsėjo 9 d. 

jam suteiktas mokslinis docento vardas. 

• 1973 m. gruodžio 16 d. žuvo lėktuvo katastrofoje. 

 



 

 

 

• Petras Baublys apdovanotas Didžiojo Tėvynės karo II laipsnio ordinu, “Sveikatos 

žymūno” ženkleliu, dviem LTSR Aukščiausos Tarybos Prezidiumo Garbės raštais.  

• Jam suteiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas. 
 

• 1977 m. apdovanotas Pasaulio Teisuolio medaliu. Izraelyje, Teisuolių alėjoje, auga 

medis, pasodintas Petro Baublio garbei. 1993 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo 

kryžiumi.  

• 1994 m. Vilijampolėje prie Kūdikių namų “Lopšelis” (Kaunas, Lopšelio g. 10) atidengta 

memorialinė lenta.  

• 1996 m. P. Baubliui suteiktas Lietuvos žydų bendruomenės garbės nario vardas.  

• Jo vardu pavadinta gatvė Vilniuje, Santariškių medicinos miestelyje. 
 

• 2014 m. gegužės 23 d. prie namo (Šilo g. 40,), kuriame gyveno gydytojas Petras 

Baublys su šeima, atidengta atminimo lenta.  

 

 

 

 



 

Šeima 

 

 

Petras Baublys kilęs iš žinomos Kauno pedagogų Piotro ir Zinaidos Baublių šeimos.  

Šeimoje augo šeši sūnūs. Petras Baublys pirmas iš dešinės. 

 



Broliai Baubliai 



Broliai Baubliai. Pirmoje eilėje iš kairės: Borisas, Rostislovas. 

Antroje eilėje iš kairės: Mykolas, Jurgis, Petras, Sergijus. Apie 1935-1936 m. 



Studijos Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 

P. Baublys iš dešinės penktas 



Mokslo ir praktikos dermė 

        Kiekvienas vaikų gydytojas turi 
būti ir sumanus auklėtojas, 
kantrus pedagogas ir , žinoma, 
nuoširdus vaikų bičiulis.  

 

      Vaikai nemeluoja,- sakydavo jis. 
Todėl ir jiems negalima meluoti. 
Vadinasi abipusis pasitikėjimas. 
Ar ne jis bus svarbiausias 
gydytojo sėkmės laidas?  

 
Vizitacija Vaikų kardiologijos skyriuje. 1970 m. 



Nuo 1944 m. iki 1973 m. dėstė VU Medicinos fakultete 

Vaikų ligų katedra apie 1948 m. 

 Pirmoje eilėje iš kairės: vyr. dėstytoja Liudmila Šuravinaitė-Steponaitienė,  

katedros vedėjas Petras Baublys, vyr. dėstytoja Sara Oleiskienė 



 
Vaikų ligų katedros dėstytojai su pediatrais–subordinatoriais. 1953 m. 

Pirmoje eilėje viduryje  doc. Petras Baublys 

 



VU Vaikų ligų katedra 1956 m.  

Iš kairės: doc. J.Usonytė, doc. P.Baublys, doc. L.Steponaitienė 

 



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. 

 



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 



Su gydytojais - kursantais. Doc. P. Baublys antras iš dešinės. 1970 m. 

 



Vaikų ligų katedra 1972 m.  

Iš kairės: gyd. I.L. Indrėjaitytė, doc. R. Lučinskas, prof. L.Steponaitienė, doc. P.Baublys, 

stovi: A. Raugalė, P.Šimulis, P.Kaltenis,  J.Usonytė, ? ? 



Petras Baublys skaito pranešimą 



Mokslinėje konferencijoje. 1971 m. 

Doc. P. Baublys antroje eilėje antras iš dešinės. 

Sveikinimai jubiliejaus proga.  

1964 m. 



Daug metų Doc. P.Baublys buvo žurnalų „Sveikatos apsauga“ ir „Pediatrija“ (Педиатрия. 

Журнал имени Г.Н. Сперанского . 1922) redkolegijų narys. 



Skaudi netektis 

 1914 05 23 – 1973 12 16 

1973 m. gruodžio 16 d. vykdami į 
tarnybinę komandiruotę, lėktuvo 
katastrofoje žuvo žymiausi Lietuvos 
pediatrai: 
 
Profesorė Liudmila Steponaitienė, 
Docentas Petras Baublys, 
Docentas Raimondas Lučinskas, 
SAM vyriausioji pediatrė Ona Surplienė 



   Paskutiniai 

Šeštadienį, gruodžio 15-ąją, bemaž visi Vilniaus 

universiteto Vaikų ligų katedros gydytojai, pasibaigus 

konferencijai, Panevėžyje, J.Miltinio teatre, žiūrėjo 

spektaklį "Mirties šokis". Gal tai būta lemties? "Po 

spektaklio mes dar pasilikome Panevėžyje, o jie trise - 

doc. Petras Baublys, katedros vedėja Liudmila 

Steponaitienė ir doc. Raimondas Lučinskas, kurie 

turėjo skristi į Charkovą, išvažiavo į Vilnių, - 

pasakojo prof. Algimantas Raugalė, buvęs P.Baublio 

mokinys. - O pirmadienį rytą sužinojome, kad 

lėktuvas nukrito. Iš pradžių šios kalbos ėjo tik iš lūpų 

į lūpas, matyt, dar viliantis nuslėpti, kaip ir bet 

kokias kitas "stichines nelaimes" Sovietų Sąjungoje. 

Bet žuvo labai garsūs žmonės, tad nutylėti to buvo 

neįmanoma". 

„Gydytojų lėktuvo“ katastrofa /Audrė SRĖBALIENĖ http://metskaitlius.blogspot.com/2010/12/gydytoju-

lektuvo-katastrofa.html [Žiūrėta 2014 06 17] 

 

  "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 
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"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 

gruodžio 16 dienos pavakarę gydytojas Alis Baublys sėdo 

Maskvoje į mašiną ir pasuko vakarų link, Vilniuje skrydžiui į 

Maskvą nuo žemės atsiplėšė Tu-124. Kažkur Rusijoje jiedu 

prasilenkė. Padangėse - tėvas, garsus vaikų gydytojas Petras 

Baublys, o žemėje - sūnus, tuomet dar mažai 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 



 

Docentas PETRAS BAUBLYS 

Profesorė LIUDMILA STEPONAITIENĖ 

Docentas RAIMONDA LUČINSKAS 

 palaidoti Antakalnio kapinėse 



Pirmieji straipsniai pasirodė žurnaluose 

Motina ir vaikas, Sveikata ir darbas, Sveika šeima 

   Publikacijos 







Mokslo darbai 





Pirmasis originalus vaikų ligų vadovėlis lietuvių kalba. 1962 m.  



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

Šimulis, J. Usonytė. 1976 m., antras leidimas. 







 

Visuomenei skirti sveikatos švietimo leidiniai 

 





 
 

Pirmasis vadovėlis – žinynas tėvams 

 



Autorių kolektyvo leidinys  



Tėvas nekalbėdavo gražiais žodžiais apie 
gydytojo profesijos garbingumą, apie 
pašaukimą. Matai sergantį žmogų ir jauti norą 
jam padėti, juo labiau, jeigu išmanai, kaip tą 
daryti.  
     

  Dr.  Alis Baublys  

Gydytoją Petrą Baublį prisimenant 



Šioje, jauniesiems skaitytojams skirtoje 

apybraižoje, remiantis autentiška biografine 

medžiaga, pasakojama apie įžymaus vaikų 

gydytojo, pedagogo ir humanisto P.Baublio 

gyvenimą ir veiklą.  Vilnius, Vaga, 1984. – 78 p. 
 

    Srovė pagavo nešti mane į upės vidurį. 

Mėginau kojomis pasiekti dugną. Kur tau, vos 

nepaspringau vandeniu. Nejaugi paskęsiu? 

Įtūžęs rankomis talžiau upės sūkurius. 

    -Teisingai! Tik drąsiau! Ir kojomis, kojomis 

spirkis! 

    Pajutau, kaip už peties mane nutvėrė tvirta 

ranka. Ji ir prilaikė, ir pamažu stūmė į krantą. 

> 

    Vogčiomis pakėliau akis. Vyriškis šypsojosi 

paprastai, draugiškai. Nedidelio ūgio, liesas, 

bet kažkokia stiprybe paženklintas. 

Ištiesė ranką: 

    - Susipažinkim! 

     Nuo tos dienos pažinojau Petrą Baublį 

keturiasdešimt  metų. Mediką, pedagogą, 

humanistą. Gydytoją, kuris be galo mylėjo 

vaikus ir kurio laukdavo mažieji ligoniai. 

     Apie jį ir papasakojau šioje knygelėje.  

   

         Autorius gydytojas, rašytojas Vladas  

Minius  

 



Klausiate, kada būdavau laimingas? Iš 

karto ir neatsakysi. Turbūt, kai 

pasveikdavo vaikas... Kai   paskaitydavau 

įdomią knygą... Kai palangėje 

prasiskleisdavo naujas tulpės žiedas, 

paties pasodintas, puoselėtas. 



 

Gydytojų Petro Baublio ir Dalios ir 

Vytauto Triponių šeimos mėgo 

keliauti baidarėmis Lietuvos ežerais 

ir upėmis. Baidarių žygis Nemunu 

nuo Bielicos iki Jurbarko. 1970 m.  
 



 

Petras Baublys su broliais, gyvenančiais emigracijoje. Londone 

 

 



Birutės ir Kazio Ambrozaičių vestuvės. Greta Ambrozaičio sėdi Jadvyga Balčiūnaitė-

Krikštopaitienė (Marijono Krikštopaičio žmona). Antroje eilėje viduryje Petras Baublys 



 

P.Baublys buvo piršliu buvusios studentės gydytojos Vidos Poškutės vestuvėse. 

 
Į 1963 m. VU MF studentų laidos anketos dėstytojams klausimą “Ar iškrėtė kursas Jums kokį triuką?”, 
doc. P. Baublys atsakė-“Studijų metu nepamenu. Tik per Vidos Poškutės vestuves orkestras “Bocmano” 

(berods Čekuolienės) vadovaujamas grojo per garsiai ir per ilgai - ar ne tris paras be pertraukos.”  
Iš knygos Žmonių sveikatai pašvęsti gyvenimai / D.Triponienė, G.Česnys .- Vilnius, 2003 









Lietuvos Jeruzalė.- 1999, liepa-rugpjūtis, Nr. 3-4. 

  



Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, pažįstamų  

ar nepažįstamų, kada nors matytų ir niekada 

neregėtų, kurie visoje Lietuvoje, miestuose ir 

miesteliuose, kaimuose ir bažnytkaimiuose, 

nepaisydami žiauraus teroro, gelbėjo 

pasmerktuosius mirti. 

Aš kaip maldą kartoju vardus tų žmonių, kurie 

įvairiose Europos šalyse, apimtose rudojo maro, 

tiesė pagalbos ir draugystės ranką, gyvybę ir 

duoną nešančią ranką tiems, kuriuos norėta 

sunaikinti dvasiškai ir fiziškai...  
Icchokas Meras, Ir be ginklo kariai, 1967 





Ir be ginklo kariai / Binkienė S., Vilnius, 1967 





Kūdikių namų “Lopšelis” kolektyvas.  

Gydytojas Petras Baublys antroje eilėje pirmas iš dešinės. 

Apie 1942-1944 m.  





1994 m. Vilijampolėje prie kūdikių namų (Lopšelio g. 10) atidengta memorialinė 

lenta: „Čia buvusiuose kūdikių namuose „Lopšelis“, 1942–1944 m. žymus vaikų 

gydytojas Petras Baublys su bendradarbiais gelbėjo Kauno žydų geto vaikus“ 

(Kauno m. mero 1994 06 24 potv. Nr.451; tekstas lietuvių ir hebrajų kalbomis). 



     Gelbstint vaikus, daug padėjo gydytojas Petras Baublys. 1942-

1944 m. jis dirbo Kauno kūdikių namų direktoriumi. Nuo 1942 m. 

jis palaikė ryšius su antifašistine geto organizacija, kuri per 

rašytoją Danutę Čiurlionytę-Zubovienę ir jos vyrą Vladą Zubovą 

bendravo su gydytoju. P.Baubliui sutikus priimti vaikus, pas jį 

atvykusios R.Golachienė ir R.Rozentalienė susitarė dėl vaikų 

perdavimo. Vaikai būdavo atnešami ir kaip pamestinukai paliekami 

prie kūdikių namų durų. P.Baubliui aktyviai padėjo medicinos 

seserys Elena Uborevičienė ir Pranė Vitonytė.  

   Kauno medikai kovotojų antifašistų gretose (1941-1944 m.) / 

Butkuvienė A., Varašinskas K. // Sveikatos apsauga. -1983, Nr. 11, p. 46-49 



Šypsena, giedras sąmojis – tai geriausias vaistas ir nuo ligų, ir nuo blogo ūpo, -  

sakydavo jis tėvams. P. 55 







Doc. P.Baublys / Rimtas 

Tarabilda//Lietuvių grafika 1971-

1974.- V., 1976. 



Gydytojo Petro Baublio 100 –ųjų metinių minėjimas 

 

2014 m. gegužės 23 d. prie namo (Šilo g. 42), kur gyveno gydytojas Petras 
Baublys su šeima, 1958-1973 m., atidengta paminklinė lenta 



Ekspozicija Vaikų ligų klinikoje, Antakalnio g. 57 

2014 m. gegužės 23 -31 d. 



Paroda, skirta doc. Petro Baublio 100-osioms metinėms paminėti  

Lietuvos medicinos bibliotekoje 



Paroda dr. Petrui Baubliui Lietuvos žydų benduomenės 

namuose. 2014 m.   Iš kairės prof. V.Triponis, doc. Dalia 

Triponienė, parodos autorė Polina Pailis. 
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Maloniai prašome, aptikus netikslumus ar atpažinus neįvardintus 
asmenis, parašyti ar paskambinti. 
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