In memoriam

Viena iðkiliausiø Lietuvos neurologø
1957 m., habilituoto daktaro disertaciprofesorë Aldona Jocevièienë gimë
jà – 1975 m., o pedagoginis profeso1920 m. sausio 1 d. netoli Kauno, Ðlieriaus vardas jai buvo suteiktas jau nenavos kaime, Lietuvos kariuomenës
priklausomoje Lietuvoje 1993 m. Pakarininko, teisininko ðeimoje, buvo
grindine prof. Aldonos Jocevièienës
vyriausia ið penkiø pametinukø vaikø.
mokslinës veiklos sritimi buvo smegeVisi vaikai baigë aukðtàsias mokyknø kraujotakos tyrimai, taèiau nuo
las. Nors mokësi „Auðros“ mergaièiø
1975 m. profesorë susidomëjo ir autogimnazijoje ir buvo geriausia klasës
nominës (vegetacinës) nervø sistemos
matematikë, 1937 m., ástojusi á Vytautyrimais.
to Didþiojo universitetà, pasirinko li1975 m. Aldona Jocevièienë iðvytuanistikà ir pedagogikà. 1939 m. atsiko gyventi á Druskininkus. Lietuvos
radus dideliam norui suprasti, kaip
þemës ûkio ekonomikos instituto saveikia þmogaus smegenys, Aldona tonatorijoje ákûrë Vegetologijos laboralesnes studijas tæsë jau Medicinos fatorijà, subûrë grupæ jaunø specialistø,
kultete. Tik gavusià diplomà absolkonsultavo ligonius, atliko nervø sisteventæ profesorius V. Vièiûnas jau kità
mos tyrimus. Antrà kartà á Kauno kliAldona Jocevièienë
dienà priëmë á Nervø ir psichikos ligø
nikas profesorë gráþo 1993 m., kur or(1920 01 01–2013 07 20)
katedrà specializuotis ir dirbti gydytoganizavo tobulinimosi kursus gydytoja.
jams staþuotojams. Ávertindama didelá
Ne vienas ið þymiø Lietuvos neurologø likimo dovana profesorës indëlá vystant neurologijos mokslà ir praktikà,
laiko tai, kad gyvenime sutiko didelës erudicijos moksli- Lietuvos neurologø asociacija 1997 m. habil. med. daktaninkæ, pedagogæ ir klinicistæ Aldonà Jocevièienæ. Profeso- rei prof. Aldonai Jocevièienei suteikë asociacijos Garbës
rei buvo bûdingas bruoþas siekti moksliniø atradimø, bûti nario vardà.
tarp jaunø þmoniø, perteikti jiems savo neiðsemiamas þiNet ir pasitraukusi ið aktyvios darbinës, mokslinës ir
nias, demonstruoti, kaip tirti ligoná, pastebëti subtiliausius pedagoginës gydytojo veiklos, prof. Aldona Jocevièienë
klinikinius ligos simptomus ir mokyti, mokyti, mokyti. visà gyvenimà iki paskutiniø dienø nepaliovë domëtis meNeiðpasakytas jos sugebëjimas buvo burti þmones veik- dicinos mokslo naujienomis, konsultavo Lietuvos mokslilai – pirmiausia mokslinei, pedagoginei, taip pat ir malo- ninkus neurologus, skatino Lietuvos neurologijos mokslo
nioms laisvalaikio leidimo akimirkoms. Prof. Aldona Jo- vystymàsi, 2005 m. iðleido mokslinæ monografijà „Autocevièienë buvo Kauno kraðto neurologø draugijos pirmi- nominës nervø sistemos ligos“. Paskutinis profesorës
ninkë, Lietuvos neuropatologø ir psichiatrø mokslinës straipsnis buvo publikuotas „Neurologijos seminarø“
draugijos sekretorë, o vëliau – ir pirmininkë. Jos paskatin- 2013 m. birþelio mën. numeryje.
tas ir padedamas ne vienas þinomas Lietuvos neurologas
Aldona Jocevièienë buvo taip pat ir gera mama bei mopasuko mokslininko keliu, apsigynë disertacijà.
èiutë. Su vyru gydytoju Vaclovu Jocevièiumi (mirë
Nors dar nebuvo kompiuteriniø tomografø, kitos ðiuo- 1994 m.) uþaugino dukrà Audronæ ir sûnø Arûnà. Labai
laikinës technikos, o vienintelës neurologo diagnostinës mylëjo savo 3 anûkus ir 6 proanûkius, rëmë ir skatino jø
priemonës buvo plaktukas ir klinikinis intelektas, profeso- mokymàsi, tam skirdama net asmenines stipendijas.
Profesorës Aldonos Jocevièienës atminimas kartu su
rë Aldona Jocevièienë jau pasiþymëjo kaip nepakeièiama
didþiausia pagarba, dëkingumu ir meile jai ilgam iðliks
diagnostë.
Dirbdama moksliná darbà, profesorë tobulëjo ne tik sa- daugumos Lietuvos gydytojø ir buvusiø jos pacientø ðirdyvo specialybës, bet ir plaèiàja humanistine prasme. Jos se, tariant, kad ji buvo mûsø Mokytoja, Kolegë ir Gydytomoksliniø darbø (monografijø, vadovëliø, straipsniø) sàra- ja...
ðas yra labai ilgas. Medicinos daktaro disertacijà apsigynë
Lietuvos neurologø asociacija
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