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J urgiui B rėdikiui – 8 5
Šiais metais Lietuvos medikai mini
vieno iškiliausių kolegų jubiliejų.
Gimęs diplomato ir filosofo šeimoje, anksti ėmė stebinti darbštumu, veržlumu siekti žinių. Jaunystės
draugų pasakojimais, jo credo buvo
„Negaišk ir negaišink“.
Studijų metais sutiko žymų Žemaitijos chirurgą, išgelbėjusį žmogų
sužeista širdimi. Tai paskatino susidomėti širdies chirurgija, kuri tuo laiku
tik pradėjo vystytis užsienio šalyse.
Aspirantūroje Maskvoje apgynė
medicinos mokslų kandidato disertaciją apie pavojingas širdies zonas,
kurios žinotinos operuojant širdį.
Sugrįžęs į Kauno klinikas atsidėjo
širdies ritmo sutrikimų problematikai. Tapo elektrinės
širdies stimuliacijos pradininku ne tik Lietuvoje, bet ir
Rytų Europoje. Kartu su bičiuliu inžinieriumi konstravo ir bandė aparatus bei elektrodus. Jubiliato iniciatyva
Rusijoje pradėta serijinė širdies stimuliatorių, o Ukrainoje – specialių elektrodų, išrastų ir sukurtų Kaune,
gamyba. Grėsmingos širdies blokados gydymas širdies
stimuliatoriaus implantavimu paplito ir sugrąžino aktyvų
gyvenimą daugeliui pacientų. Už šiuos darbus J. Brėdikis
pelnė tarptautinį pripažinimą ir valstybinę premiją, buvo
kviečiamas operuoti elitinius SSRS asmenis. Jubiliato
mokiniai A. Dumčius, P. Stirbys ir kiti ištobulino ir įdiegė endokardinę elektrinę stimuliaciją, kuriai nebūtina
torakotomija ir bendrinė nejautra.
Vertingų rezultatų pasiekta, kai Jubiliato komanda
ėmėsi spręsti naują pasaulyje problemą – tachikardijos
gydymą chirurginiu būdu. Jo vadovaujami kolegos

sukūrė naujus intraoperacinės diagnostikos būdus, išradimais buvo
sertifikuota originali širdies aritmijų
židinių šalinimo uždaroje širdyje metodika ir instrumentai.
Kauno širdies chirurgijos centre
gydėsi daugelio šalių pacientai, tobulinosi gydytojai iš užsienio, vyko
tarptautinės mokslinės konferencijos.
J. Brėdikis, panaudodamas savo metodiką, operavo Berlyne, Prahoje.
Aktyvi visuomeninė politinė veikla
Sąjūdžio metais, naujo kardiochirurgijos korpuso statybos inicijavimas ir asmeniniai tarptautiniai ryšiai lėmė, kad
jam buvo patikėti aukšti valsybiniai
postai: sveikatos apsaugos ministro,
o vėliau Lietuvos Respublikos ambasadoriaus pareigos
Čekijoje, Vengrijoje ir Turkijoje.
Perdavęs mokslinės ir praktinės veiklos vairą talentingam mokiniui R. Benečiui ir sulaukęs garbaus amžiaus,
J. Brėdikis daug laiko skiria medicinos pasiekimų sklaidai, senovės Rytų ir modernios medicinos derinimui ir
sveikai gyvensenai. Kaune įsteigė žinių sklaidos asociaciją „Šviesuva“. Asmeniniu pavyzdžiu įrodo, jog sveikatos
negalios įveikiamos dvasios galiomis ir nenuilstamu
kūrybingumu. Jo knygos „Gyvenimas klinikoje“, „Ne
Dievai“, „Likimas leido“, „Ties riba“ pelnė platų visuomenės pripažinimą.
Mokiniai profesoriai dėkoja už drauge praleistus
prasmingus gyvenimo metus, vainikuotus moksliniais
vardais ir pacientų pripažinimu.
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