Gyvenimo aprašymas

ASMENINĖ INFORMACIJA

Pranas Mažylis
Šileikiškis, Kupiškio raj. (Lietuva)

SANTRAUKA

Esu gydytojas akušeris–ginekologas. Baigęs mokslus Krokuvos universitete, grįžau į
Lietuvą, dirbau Panevėžyje, o vėliau apsigyvenau Kaune. Įsteigiau ne vieną ligoninę ir
akušerijos mokymo įstaigą. Vykdydamas privačią praktiką ir dirbdamas valstybinėje
ligoninėje gydžiau moteris, rūpinausi gimdyvių ir naujagimių sveikata. Ypač stengiausi
padėti neturtingoms moterims, negalinčioms susimokėti už gydytojų paslaugas. Tyriau
moterų nevaisingumą, jo priežastis, moterų ligas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjau taikyti
kraujo perpylimo operacijas. Taip pat, vienas pirmųjų inicijavau vėžio gydymą radžio
spinduliais. Antrojo pasaulinio karo metais, šalį okupavus vokiečiams, buvau atleistas iš
visų pareigų. Šiuo sunkiu šaliai ir visam pasauliui periodu, gelbėjau žydus ir kitus
belaisvius.

DARBO PATIRTIS
1944-–1966-

Profesorius, Katedros vedėjas.
Kauno medicinos institutas, Akušerijos ir ginekologijos katedra, Kaunas (Lietuvos TRS)
Dirbdamas institute, tęsiau savo mokslinius tyrimus:

1936-–1940-

-

nagrinėjau nevaisingumo priežastis;

-

aiškinausi spontaninių abortų priežastis;

-

inicijavau moterų darbo sąlygų įtakos motinystei tyrimus;

-

tyriau miego terapijos galimybes esant akušerinei patologijai.

-

vykdžiau kitus mokslinius tyrimus.

Steigėjas, vadovas, gydytojas
Privati moterų klinika (nuo 1940 m. Kauno miesto II valstybinė moterų ligoninė, nuo 1958
m. Kauno m. klinikiniai gimdymo namai, nuo 1989 m. Prano Mažylio gimdymo namai),
Kaunas (Lietuva)
Įkūriau moterų kliniką, kurioje moterims buvo teikiama ginekologinė pagalba ir priežiūra. Žinodamas,
kiek moterų gimdo padedamos tik bobučių, 10 lovų skyriau nepasiturinčioms moterims ir jas visas
priimdavau nemokamai.

1932-–1940-

Profesorius, Katedros vedėjas.
Lietuvos universitetas (Vytauto Didžiojo universitetas), Akušerijos ir ginekologijos katedra,
Kaunas (Lietuva)
Dirbant universitete, skleidėsi mano gebėjimas sutelkti komandą ir polinkis į lyderystę.
- Dalyvavau gydytojų organizacijose, suvažiavimuose ir konferencijose.
- Išugdžiau daugybę mokinių, vėliau tapusių žymiais Lietuvos gydytojais.
- Nuo 1922 m. ėjau docento pareigas.
- Nuo 1930 m. rugpjūčio 22 d. buvau jau ekstraordinarinis profesorius.

1931-–1941-

Direktorius
Raudonojo kryžiaus ligoninė, Kaunas (Lietuva / Lietuvos TRS)

21/06/2020

© Europos Sąjunga, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Puslapis 1 / 3

Gyvenimo aprašymas

Pranas Mažylis

Man einant direktoriaus pareigas, ligoninė buvo rekonstruota, joje įkurta moderni Akušerijos ir
ginekologijos klinika su ambulatorija, laboratorija, auditorija, įrengtas operacinis blokas, bendrabutis
tarnautojams. Mano iniciatyva 1926 m. buvo pradėtos kraujo perpylimo procedūros gimdyvėms. Tais
pačiais metais mano iniciatyva ligoninėje pradėta gydyti vėžį radžio spinduliais.
1930-–1941-

Vedėjas, vadovas
Pribuvėjų (akušerių) kursai, vėliau – Kauno Akušerių Mokykla, Kaunas (Lietuva)
Dėl ilgametės patirties akušerijos-ginekologijos srityje Krokuvoje, buvau pakviestas vadovauti
pribuvėjų (akušerių) kursams. Matydamas didžiulį poreikį profesionalesnei gimdyvių priežiūrai, 1922
m. kursus reorganizavau į Kauno akušerių mokyklą.

1930-–1931-

Direktorius, gydytojas, steigėjas
Panevėžio Raudonojo Kryžiaus ligoninė, Panevėžys (Lietuva)
Įsteigiau Raudonojo Kryžiaus ligoninę Panevėžyje. Joje neatlygintinai dirbau ir jai vadovavau.

1938-–1940-

Direktorius, gydytojas
Panevėžio miesto ir apskrities ligoninė, Panevėžys (Lietuva)
Po mokslų grįžęs į Lietuvą verčiausi privačia praktika, bet taip pat – inicijavau apskrities ligoninės
atkūrimo procesus.

1934-–1938-

Gydytojas
Krokuvos ligoninė, Krokuva (Austrijos-Vengrijos imperija)
Gydytojas akušerijos-ginekologijos ir chirurgijos skyriuose. Iki 1918 m. Krokuvos universiteto
asistentas.

1930-–1932-

Demonstratorius ir asistentas
Krokuvos universitetas, Krokuva (Austrijos-Vengrijos imperija)
Krokuvos universiteto medicinos fakultete dirbau demonstratoriumi – vaizdžiai rodydavau, kas
reikalinga paskaitoms. Anatomijos katedroje dirbau asistentu.

IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA
1938-–1943-

Medicinos daktaro laipsnis
Jogailos universiteto medicinos fakultetas, Krokuva (Austrijos-Vengrijos imperija)
1914 m. apsigyniau disertaciją, už kurią buvo paskirta piniginė premija. 1913 m. medicinos žurnalas
„Nowiny lekarske“ publikavo pirmąjį mano straipsnį „Bendrasis žarnų pasaitas naujagimio inkstų
policistozės atveju“.

1936-–1940-

Vidurinis išsilavinimas
Liepojos Nikolajaus gimnazija, Liepoja (Rusijos Imperija)
Visi bendrieji dalykai buvo dėstomi vokiečių kalba.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI
Gimtoji kalba
Užsienio kalbos

lietuvių

SUPRATIMAS

Klausymas
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KALBĖJIMAS

Skaitymas

Bendravimas žodžiu
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Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys - Įsivertinimo lentelė

Bendravimo gebėjimai

Profesinėje veikloje esu dalykiškas, kruopštus, su savo bendradarbiais, pavaldiniais moku kalbėti
įkvepiančiai.
Jei negaliu ko išsakyti žodžiais – bandau pavaizduoti. To mane išmokė pirmasis darbas einant
demonstratoriaus pareigas.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

1905 m. revoliucijos metais organizuodavau mitingus ir streikus, už kuriuos vėliau buvau suimtas ir
persekiojamas.
Inicijavau ir suorganizavau ne vienos ligoninės įkūrimą. Savo įkurtoms ligoninėms bent kurį laiką
vadovaudavau pats, kol rasdavau žmogų, kurio rankoms galiu patikėti žmonių sveikatą.
1935 m. su kolegomis įsteigiau Kovos su vėžiu draugiją.
Šios patirtys praturtino naujais gebėjimais – organizavimo, planavimo, vadovavimo. Mokėjimas suburti
aplink save komandą ir vesti ją į tikslą – neabejotinai ryškiausia mano savybė.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma veikla
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Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjau žydus ir kitus belaisvius. 1993 m. buvau apdovanotas
„Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“. 2006 m. man suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.
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