In Memoriam

Netekome iðkiliausio Lietuvos psi200 moksliniø straipsniø, buvo penkiø
chiatro, humanistinës krypties psimonografijø bendraautoris. Jam vadochiatri joje pradininko, pagrindinio
vaujant apginta 11 disertacijø. Profepsichinës sveikatos minties formuotosoriaus darbas suicidologijos srityje
jo, visø ðiuolaikinës psichiatrijos speXIX pasauliniame suicidø prevencijos
cialistø mokytojo Lietuvoje, ypaè takongrese Adelaidëje buvo apdovanolentingo ir jautraus gydytojo, habilitas didþiuoju prizu. Profesorius Algirtuoto daktaro profesoriaus ALGIRDO
das Dembinskas visada entuziastingai
DEMBINSKO.
palaikë naujausiø psichikos sveikatos
Prof. habil. dr. Algirdas Dembinssrièiø raidà Lietuvoje.
kas gimë 1939 m. liepos 6 d. JoniðkëProfesorius buvo labai aktyvus
lyje. Profesoriaus protëviai buvo bajopsichiatrø bendruomenës narys. Daug
rai, todël jam buvo suteikti Lietuvos
metø vadovavo Lietuvos psichiatrø
Didþiosios Kunigaikðtystës bajoro,
asociacijai, ákûrë ir vadovavo Lietuvos
Pobogo herbo titulai. Tëvas buvo
suicidologijos asociacijai, buvo Eurotremtinys, daug gyvenimo metø prapos psichiatrø asociacijos narys, Tarpleidæs Sibire.
tautinës saviþudybiø prevencijos asoProf. habil. dr. Algirdas DEMBINSKAS ciacijos narys. Jis nuolatos organizavo
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niaus universiteto Medicinos fakultetà
nalinëms konferencijoms, skaitë prair pasirinko psichiatro kelià. Psichiatrineðimus ne tik Lietuvoje, bet ir ávairioja tapo neatsiejama profesoriaus gyvenimo ir ðeimos (þmona Laisse pasaulio ðalyse: Prancûzijoje, Vokietijoje, Ðvedijoje, Danijoje,
vë Dembinskienë – psichiatrë) dalis. Ypatingas gydytojo talentas,
Slovënijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, JAV,
nuolatinis þiniø siekimas, meilë knygoms, neiðsemiama klausytoAnglijoje, Australijoje, Kinijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt.
jo kantrybë, uþduodami taiklûs klausimai, begalinë tolerancija, arAlgirdas Dembinskas ilgà laikà buvo Lietuvos Respublikos
gumentuotos áþvalgos, pagarba kito nuomonei, ramus balsas – tai
sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis psichiatras, konsulsavybës, kurios kiekvienam bendraujanèiam palikdavo ypatingà
tantas, pagrindiniø profilaktikos programø ir psichinës sveikatos
jausmà, norà vël susitikti ir vël gauti gyvenimui naudingà pamokà.
prieþiûros normø rengëjas. Taip pat buvo redakcinës kolegijos
Psichiatras Algirdas Dembinskas pirmasis ligoninëje nusiëmë
narys tokiø moksliniø ir praktiniø þurnalø: „Psichiatrijos þinios“,
baltà chalatà, tuo parodydamas visai psichiatrø bendruomenei,
„Medicinos teorija ir praktika“, „Biologinë psichiatrija ir psichokad neturi bûti sienos, skirianèios mus ir pacientus, kad tarpasmefarmakologija“, „Psichiatrija“. Jo ðvietëjiðka veikla televizijoje,
niniame bendravime visi yra vienodi, lygiaverèiai partneriai.
radijuje, þurnaluose, laikraðèiuose, kviestiniai praneðimai ávairiose bendruomenëse yra nesuskaièiuojami. Kultûros srityje su
Profesorius buvo ypatingas pedagogas. Jo paskaitø susirinkprofesoriumi konsultavosi þymiausi Lietuvos reþisieriai ir aktodavo klausytis pilnos auditorijos þmoniø ið ávairiø universitetø, jo
riai, menininkai, nes tik jis galëjo labai subtiliai perteikti psichipaskaitø laukdavo visose gydymo ástaigose. Itin aukðta kalbos
kos ávairovæ.
kultûra, originaliai perteikiamos þinios visiems iðlikdavo visam
Profesorius taip pat pasiþymëjo lengvojoje atletikoje ir alpigyvenimui. Profesoriaus erudicija, þinios ir klinikinë patirtis bunizme. Bûdamas moksleivis, tapo Kauno miesto bëgimo èempiovo neákainojamos dovanos visiems jo mokiniams, kuriomis jis
nu. Studijø metais vadovavo Vilniaus universiteto Turistø kludalijosi dosniai ir geranoriðkai. Ypatingas profesoriaus talentas
bui, taip pat buvo Lietuvos alpinistø rinktinës narys, áveikë aukðbuvo uþduoti klausimus, á kuriuos ieðkant atsakymo tekdavo ádëti
èiausiø kalnø virðûnes.
daug darbo ir pastangø, taèiau su visais smalsiais jis leisdavosi á
Ávairiapusë profesoriaus habilituoto mokslø daktaro Algirdo
gilias ir nepaprastai pamokanèias diskusijas, o jo klinikinë patirDembinsko veikla buvo ávertinta Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
tis ir pedagoginis talentas skatindavo mokytis ir sekti juo. Ðios
Gedimino ordino Karininko kryþiumi uþ nuopelnus medicinai
Mokytojo savybës iðugdë visà plejadà psichiatrijos praktikø ir
(2004 m.).
mokslininkø, kuriø ðirdyse jo atminimas iðliks visiems laikams.
Itin produktyvi profesoriaus veikla, didelis uþimtumas niekaProfesorius Algirdas Dembinskas, subûræs didelæ mokiniø grupæ,
da neatitolino meilës ir rûpesèio ðeimai. Þmona Laisvë ir sûnus
yra pagrindinio vadovëlio „Psichiatrija“ (2003 m.) sudarytojas ir
Algirdas – tai pagrindiniai þmonës, kuriems Algirdas Dembinsmokslinis vadovas bei septyniø mokomøjø knygø autorius.
kas skyrë savo darbus ir meilæ.
Lietuvos psichiatrijos mokslas neásivaizduojamas be profesoriaus Algirdo Dembinsko indëlio. Profesorius domëjosi visoVisus mus palietë tamsa ranka vësia,
mis psichiatrijos kryptimis: nuo genetikos, psichopatologijos,
Dabar jokia uþuojauta neguodþia,
psichofarmakologijos iki epidemiologijos, psichoterapijos, soNebent viltis, kad neiðnyks dvasia,
cialinës psichiatrijos. Apgynë dvi biomedicinos mokslø srities
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medicininës ir socialinës prieþastys“ (1993 m.), publikavo apie
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