Joniškio ligoninei - 90
Dėkojame visiems jau atsiliepusiems į
kvietimą visiems drauge surinkti Joniškio
ligoninės istoriją. Sulaukėme senų buvusių
medikų nuotraukų, atsiminimų iš buvusių
ligoninės darbuotojų Eugenijos Ramonienės,
Onos Katiliavienės, Ginos Lataitienės,
Aušros Valatkienės. Nuotraukomis pasidalino
ir daug dabartinių ligoninės darbuotojų. Į
mūsų kvietimą atsiliepė Stanislava
Guščinienė, Povilas Mickevičius, Regina
Beržinienė, Vida Kipšienė, Vaclovas
Morkūnas, Leonas Karaliūnas. Kraštietė
Giedrė Lastauskienė atsiuntė įrašų iš Lietuvos
centrinio valstybinio archyvo bylų, Alberto
Gocento sūnėnas Vytautas A. Gocentas
atsiuntė atsiminimus apie savo dėdę. Daug
dokumentų dingo per karą. Tarp 1944 metų
Joniškio apylinkės ligoninės vedėjo įsakymų
rastas įrašas, kuriame fiksuota apie žuvusias
raštinės knygas per Joniškio miesto
bombardavimą 1944 m. liepos 28 – 30 dienomis.
1942 metais veikė Joniškio apylinkės ligoninė ir ambulatorija. Ligoninės direktoriaus
ir vyriausiojo gydytojo pareigas eina Jonas Švabė, minima vyr. medicinos sesuo J. Pociutė –
Butizevičienė, vyr. slaugytoja E. Zalytė, ūkvedys A. Juškus.
1944 m. nuo kovo iki rugpjūčio mėn. ligoninės direktoriumi dirbo chirurgas Viktoras
Grinkevičius (1907-1968), vėliau garsus Šiaulių krašto gydytojas chirurgas. Rugpjūčio mėnesį jis
perkeliamas į Šiaulių miesto ligoninę, ligoninės vedėju skiriamas Kazys Knizikevičius, į Joniškį
atlikti medicinos praktikos atvykęs dar 1943 m.
Masiškai trūkstant maisto produktų ligoninės darbuotojams leidžiama maitintis iš
ligoninės maisto pagal nustatytąją normą ir apmokant pagal „taksa“ (dienoje 90 pfenigių)
Po 1944 m. Joniškio bombardavimo dauguma ligoninės tarnautojų išsibėgioja, žūsta
daug ligoninės turto ir dokumentų. J. Švabei negrįžus po atostogų K. Knizikevičiui tenka ir
ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigos. Į ambulatoriją priimamas dirbti medicinos felčeris Jonas
Gabrėnas, kuris vėliau dėl karo aplinkybių eina antrojo gydytojo pareigas drauge su praktiką
atliekančiu mediku Povilu Filipovu, anksčiau dirbusiu vyr. medicinos sesers etate. Vėliau išplėtus
infekcinį skyrių P. Filipovas skiriamas jo vedėju, kur dirba iki savo praktikos pabaigos. Jam baigus
praktiką infekcijos skyriaus vedėja paskiriama Barbora Jurkutė.
1945 m. kovo 1 d. į Joniškio ligoninę atvyksta gydytojas chirurgas Albertas Gocentas.
1946 metais jis eina ligoninės vedėjo pareigas. Dirbdamas ligoninėje A. Gocentas rūpinosi, kaip iš
Rygos gauti vaistų, pats ryte 5 val. važiuodavo jų parvežti. Vėliau padaugėjus darbo vaistų
važiuodavo seselė Rimkevičienė. Vaistus keisdavo į produktus, pinigais mokėdavo labai mažai.
Pasitobulinti chirurgijos A. Gocentas vyksta į tuometinį Leningradą (dabar Peterburgas), ligoninės
vedėja lieka Stanislava Makutėnaitė, vėliau paskiriamas Antanas Varnas.

1945 m. Šiaulių apskritis padalinama, sudaromas atskiras administracinis vienetas su
centru Joniškyje. Joniškio apskrities vykdomojo komiteto sveikatos apsaugos skyriaus vedėju
pradeda dirbti Jonas Gabrėnas. Joniškio apylinkės ligoninė pervadinama Joniškio apskrities ligonine
su skyriais: vidaus ligų (24 lovos), ginekologinis (12 lovų), chirurginis (10 lovų), infekcinis (34
lovos), rentgeno kabinetas.
Medicinos felčeris Jonas Gabrėnas (1896-1967) atvyko dirbti 1924 metais. 19251941m. dirbo drauge su Klemensu Vaitiekūnu, labai įžymiu gydytoju ir visuomenės veikėju. 1930
m. – tuometinėje Joniškio ligoninėje. J. Gabrėnas apibūdinamas kaip labai išsilavinęs medicinos
felčeris. Jis visų mylimos vidaus ligų skyriaus vedėjos Marytės Gabrėnienės uošvis.
Šie metai Joniškio ligoninei neeiliniai. Minėsime ligoninės įkūrimo 90-metį,
dabartinio ligoninės pastatų komplekso statybų 45-metį, ligoninės vyriausiojo gydytojo vadovavimo
40-metį. Ligoninės istoriją renkame ir rašome toliau. jei turite ir galite ja pasidalinti, maloniai
prašome kreiptis į ligoninės administraciją, tel.: 5 17 64, vyr. slaugos administratorę Virgitą
Tuminienę mob. tel.: 8 610 202 16, el. p. virgita@joniskioligonine.lt .
VšĮ Joniškio ligoninės informacija

Nuotraukoje:
Mmedicinos felčeris Jonas Gabrėnas su savanorio uniforma 1926 m. Nuotrauka iš M. Gabrėnienės
archyvo.

