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Prof. Valmantas BUDRYS
1958 12 29 – 2015 02 15

Yra didelës naktys, ir nëra manæs.
Seniai nuplaukë þuvys á prieplaukà.
Dideli laivai ir maþi laivai
Skambina prisikëlimo giesmæ.
(A. Ðkëma)
Po sunkios ligos netekome „Neurologijos seminarø“
steigëjo ir vyriausiojo redaktoriaus, VUL Santariðkiø
klinikø Neurologijos centro vadovo, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos vadovo profesoriaus Valmanto
Budrio.
Valmantas Budrys 1983 m. baigë Vilniaus universiteto Medicinos fakultetà. Iki pat gyvenimo pabaigos iðliko Vilniaus universiteto patriotu. Praëjo visus
gydytojo ir mokslininko veiklos etapus: nuo Vidaus
ligø klinikos aspiranto, asistento iki profesoriaus,
jungtinës Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos
vadovo. Neurologija buvo ir liko neatsiejama profesoriaus Valmanto Budrio gyvenimo dalis. Jo nuopelnai ðiai medicinos srièiai Lietuvoje yra neiðmatuojami.
Dr. (HP) profesorius Valmantas Budrys buvo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

ir neurochirurgijos klinikos vadovas, Vilniaus kraðto
vyriausiasis neurologas, Lietuvos neurologø asociacijos prezidentas, Pasaulio neurologø federacijos ir
Europos neurologijos akademijos atstovas Lietuvai,
4-iø medicininiø þurnalø redakciniø kolegijø narys.
Profesorius ypaè prisidëjo prie Lietuvos insulto asociacijos ákûrimo, buvo jos prezidentas pirmàsias dvi
kadencijas, daugelá metø buvo Europos komiteto iðsëtinës sklerozës gydymui ir tyrimams tarybos narys.
Bûdamas sveikatos apsaugos ministerijos konsultantu, dalyvavo rengiant ir tobulinant visus su neurologijos specialybe susijusius teisës aktus. Profesorius
Valmantas Budrys taip pat buvo ir Vilniaus klubo
narys.
Sukauptà darbo patirtá ir þinias Profesorius ið visos ðirdies stengësi perduoti medicinos studentams ir
rezidentams, dël to visi já be galo mëgo ir mylëjo.
Valmantas Budrys buvo vadovëliø „Klinikinë neurologija“ ir „Urgentinë neurologija“, „Neurologijos vadovas gydytojui praktikui“ sudarytojas ir mokslinis
redaktorius, daugelio mokymo metodiniø priemoniø
ir per 120 moksliniø straipsniø autorius bei bendraautoris, tradiciniø Lietuvos neurologø vasaros mokyklø, rengiamø nuo 2003 m., ákvëpëjas ir pagrindinis or-
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ganizatorius. Svarbià vietà Profesoriaus veikloje uþëmë ir medicinos istorijos bei meno tyrinëjimai.
Nepaisant milþiniðko uþimtumo ir intensyvios organizacinës bei ðvietëjiðkos veiklos, Profesorius visuomet pirmiausia liko gydytojas, kurio svarbiausia
pareiga – nuoðirdþiai padëti ligoniams. „Visi ðie darbai ir pareigos yra mano gyvenimo dalis, dirbu niekieno neverèiamas, negalvodamas apie uþdarbá ir tikiu tuo, kà darau“, – sakydavo Valmantas Budrys.
Sunki liga áveikë Profesoriaus kûnà, bet nepalauþë dvasios. Iki paskutiniøjø gyvenimo dienø Valmantas Budrys tæsë klinikiná ir pedagoginá darbà, rûpinosi

Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos, Neurologijos centro reikalais. Prieð pat Naujuosius 2015 metus duris atvërë Profesoriaus entuziazmu ir idëjomis
nuðvitusi nauja moderni VUL Santariðkiø klinikø auditorija. Ir dabar jûsø rankose – visiðkai parengtas ir
atiduotas spaudai paskutinis Valmanto Budrio redaguotas „Neurologijos seminarø“ numeris...
Toks Profesorius – su savo motto „Mintis visada
turi tæsiná“, darbðtumu, nuoseklumu ir nepalauþiama
vidine tvirtybe – visam laikui iðliks mûsø ðirdyse.
Lietuvos neurologø asociacija

