
PRO MEMORIA
DOC. DR. MARIJA BUTYLKINA

1941 03 20 – 2021 05 23

Doc. dr. Marija Butylkina gimė 1941 m. Lenkijoje, Suvalkų krašte,
daugiavaikei šeimai bėgant nuo Antrojo pasaulinio karo audrų į rytus. Taip
dar kūdikis Marija atsidūrė svetimame krašte – Lietuvoje, kurioje šeima rado
prieglobstį. 1958 m. ji baigė Kuršėnų darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir
įstojo į Kauno medicinos instituto (KMI) gydomąjį fakultetą. Baigusi studijas,
1964–1969 m. M. Butylkina dirbo Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės
akušerijos ir ginekologijos skyriuose gydytoja ordinatore, 1969–1993 m. –
KMI akušerijos ir ginekologijos katedroje asistente. 1973 m. mokslinius
tyrimus ji apibendrino ir sėkmingai apgynė medicinos daktarės disertaciją
,,Radioizotopinės placentografijos reikšmė kai kurios akušerinės patologijos
atvejais“. 1990 m. jai suteiktas pedagoginis docentės vardas. 1993–2000 m.
M. Butylkina vadovavo Kauno medicinos akademijos klinikų moterų
konsultacijos darbui, vėliau dirbo akušere ginekologe Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninėje Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, šeimos ir
odontologijos klinikoje ,,Fama bona“ Kaune.

Docentė dr. M. Butylkina yra paskelbusi daugiau kaip 120 mokslinių darbų,
buvo vadovėlių ,,Akušerija“, ,,Gimdymo pagalba“ bendraautorė, naujai
rašomų vadovėlių recenzentė, parengė metodinių rekomendacijų
gydytojams ir studentams.

1996–2000 m. ji buvo Lietuvos nacionalinės sveikatą stiprinančios ligoninės
programos ,,Sąmoninga motinystė ir tėvystė“ koordinatorė.

Docentė aktyviai vadovavo daugelio studentų ir rezidentų moksliniams
darbams, buvo Kauno medicinos universiteto gydytojų tobulinimosi kursų
,,Ultragarsinis tyrimas akušerijoje ir ginekologijoje“ koordinatorė, skaitė
paskaitas ir organizavo praktinius užsiėmimus studentams, rezidentams. Jos
mokslinių tyrimų sritys labai įvairios: sąmoninga motinystė ir tėvystė,
reprodukcinė sveikata, nėštumo patologija, ultragarsinio tyrimo
panaudojimas akušerijoje ir ginekologijoje.

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam
suteikiame.

(Ralfas Voldas Emersonas)



Docentė Marija Butylkina buvo aktyvi Lietuvos akušerių ginekologų draugijos (LAGD)
narė. 2010 m. už nuopelnus profesinėje, mokslinėje bei visuomeninėje veikloje jai
suteiktas LAGD Garbės nario vardas. Docentė buvo Lietuvos echoskopuotojų bei
Europos ginekologų ir endokrinologų draugijos narė.

Docentė buvo labai žingeidi, nuosekli ir atsakinga profesinėje veikloje. Jos
profesionalumą patvirtina universali patirtis teikiant aukščiausio lygio akušerinę ir
ginekologinę pagalbą pacientėms. Ji buvo viena iš reprodukcinės šeimos sveikatos
tyrimų ir gydymo, ultragarsinės ginekologinės patologijos diagnostikos pradininkų
Lietuvoje.

Nežiūrint daugeliui sunkiai pakeliamų gyvenimo išmėginimų, kuriuos teko patirti
docentei, visada prisiminsime jos neįtikėtiną gyvybingumą, neapsimestinį
nuoširdumą, ryžtingumą ir valią sunkiais gyvenimo momentais, meilę šeimai,
gyvenimui ir žmonėms, mokėjimą džiaugtis ir dalytis džiaugsmu su kitais.

Docentė Marija Butylkina buvo labai mylima studentų, rezidentų, bendradarbių. Kaip
savo artimaisiais ji rūpindavosi visomis pacientėmis, todėl dažnai ginekologinės ar
akušerinės pagalbos į ją kreipdavosi bendradarbiai, kitų specialybių medikai ir jų
artimieji. Kritinėse klinikinėse situacijose docentė visada ateidavo į pagalbą mažiau
patyrusiems kolegoms, labai rūpinosi į užtarnautą poilsį išėjusių kolegų savijauta,
padėdavo jiems spręsti įvairias buities ir sveikatos problemas.

Net ir nebetęsdama klinikinio darbo, atsisveikinusi su LSMUL Akušerijos ir
ginekologijos klinikos bendradarbiais, kiek sveikata leido, visada mielai atvykdavo
kartu paminėti gimdymo skyriaus įkūrimo ar naujųjų mokslo metų pradžios šventės,
visada bendradarbius pavaišindama namų darbo kepiniais, džiugindama
jaunatviškomis dainomis, dalindamasi prisiminimais.

Docentė visada mums buvo ir liks moteriškumo, žmogiškumo ir profesionalumo
etalonas.

,,Džiaugsmo, laimės ir sveikatos!“ – tradiciškai visiems linkėdavo a. a. docentė Marija
Butylkina. Sunku suvokti, kad docentės šypsena, žvitrus tamsių akių žvilgsnis, sielą
šildanti jos daina liks tik mūsų prisiminimuose.


