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IN MEMORIAM
ALGIMANTAS RAUGALĖ
1940 05 02–2016 06 05

Netekome profesoriaus habilituoto daktaro Algimanto Raugalės. Išėjo pralaimėjęs mūšį su sunkia liga, bet
palikęs apie save didelį, šviesų ir neišdildomą atminimą – daugelio mūsų mokytojas, kolega, bendradarbis.
Algimantas Raugalė gimė 1940 m. gegužės 2 d.
Kaune, Lietuvos kariuomenės karininko ir Kauno
dramos teatro aktorės šeimoje. Lietuvai praradus
nepriklausomybę ir įvykus daugeliui pokyčių tuometinėse Lietuvos inteligentų šeimose, vidurinę
mokyklą profesorius baigė Vilniuje. Nepavykus
įgyvendinti jaunystės svajonės tapti kino režisieriumi, A. Raugalė įstojo į Vilniaus universiteto
Medicinos fakultetą, kurį 1963 m. baigė su pagyrimu. Darbo biografiją pradėjo vaikų chirurgu, o
siekdamas išvengti karo gydytojo tarnybos kosminiuose-raketiniuose daliniuose 1965 m. įstojo į
aspirantūros studijas Maskvos centrinio gydytojų
tobulinimo instituto Pediatrijos katedrą. Studijas sėkmingai baigė 1968 m., apgindamas mokslų
kandidato (dabar – daktaro) disertaciją, ir sugrįžo
dirbti į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Vaikų ligų katedrą, kur 1973 m. A. Raugalei su-

teikiamas docento vardas. Tais pačiais metais dėl
atsitiktinių aplinkybių A. Raugalė su savo kolegomis neišvyko į planuotą mokslinę komandiruotę
Maskvoje ir taip išvengė žūties lėktuvo katastrofoje, pasiglemžusioje Vaikų ligų katedros darbuotojų prof. L. Steponaitienės, doc. P. Baublio ir
doc. R. Lučinsko gyvybes. 1977 m. docentas buvo
išrinktas VU MF Vaikų ligų katedros vedėju ir juo
dirbo iki pat 2009 metų. 1991 m. dr. A. Raugalei suteiktas profesoriaus vardas, jis paskiriamas
VU Medicinos fakulteto prodekanu, šias pareigas
ėjo iki 1998 metų. Habilituoto daktaro disertaciją profesorius apgynė 1995 metais. 2002–2007 m.
dirbo Vilniaus universiteto prorektoriumi, daug
prisidėjo prie universiteto ligoninės ir universiteto klinikų raidos. Iki 2011 m. birželio profesorius
vadovavo VU MF Vaikų ligų klinikos Bendrosios ir ambulatorinės pediatrijos centrui. Puikaus
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lektoriaus paskaitos kaip kokybės etalonas liks
visiems, kam teko jų klausyti. Visą savo darbinį
gyvenimą, t. y. 49 metus, profesorius triūsė vaikų
gydytoju ir vaikų kardiologu, vaikų ligų klinikos
vedėju Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.
A. Raugalė yra 20 mokslinių monografijų ir
vadovėlių vyr. redaktorius, autorius ir bendraautoris, 164 mokslinių straipsnių autorius ir
bendraautoris. Už vadovėlį „Klinikinė pediatrinė farmakologija“ A. Raugalei 1992 m. suteikta Lietuvos nacionalinė premija; už darbų ciklą
„Vaikų ligų klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika 1973–1993 m.“ (kartu su kitais žinomais
Lietuvos pediatrais) – 1994 m. suteiktas Lietuvos
Respublikos mokslo premijos laureato vardas. Už
vadovėlio „Vaikų ligos“ I, II, III ir IV tomus apdovanotas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos
premijomis.
Profesorius visą gyvenimą buvo aktyvus visuomenės narys. 1990–1996 m. A. Raugalė paskirtas neetatiniu LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vyriausiuoju pediatru. Nuo 2002
iki 2011 m. jis ėjo Vilniaus universiteto ligoninės
tarybos pirmininko pareigas, buvo Lietuvos SAM
kolegijos narys (1998–2002), LR Seimo Sveikatos
reikalų komiteto narys-ekspertas (2000–2005),

Vilniaus m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas (1998–2003). Už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugos srityje
A. Raugalei suteiktas šv. Kristoforo apdovanojimas (1999), už nuopelnus Lietuvos sveikatos apsaugai suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos
apsaugos darbuotojo vardas (2008). Profesorius
vadovavo Vilniaus pediatrų draugijai, 2002 m.
įkūrė ir iki 2011 m. vadovavo Lietuvos vaikų kardiologų draugijai, 2002–2011 m. buvo moksliniopraktinio medicinos žurnalo „Pediatrija“ vyriausiasis redaktorius.
Ir išėjęs užtarnauto poilsio, profesorius išliko
aktyvus mokslininkas, patyręs gydytojas ir jaunesniųjų kolegų vertingas patarėjas, ir tiesiog
puikus, išsilavinęs, šviesus žmogus. Jo mokiniai
visą gyvenimą prisimins žavias, emocingas profesoriaus paskaitas, pacientai ir jų tėvai – nuoširdžią užuojautą ir didžiulį gydytojo profesionalumą, Vaikų ligų klinikos darbuotojai – vadovo
reiklumą ir teisingumą, draugai – linksmumą ir
išradingą nutrūktgalviškumą, sportiškumą. Visi,
pažinę profesorių Algimantą Raugalę, prisimins
begalinį jo sąžiningumą, principingumą, garbingumą ir meilę savo Tėvynei.
Vaikų ligų klinikos kolektyvas

