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15 серпня 2021 р. на 93-му році пі-
шов із життя видатний литовський на-
уковець і громадський діяч, академік 
Юргіс Юозович Бредікіс. Науковці 
Полтавського державного медично-
го університету (ПДМУ) і Литовсько-
го університету наук про  здоров’я 
(лит.: Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetas  — LSMU) шанують пам’ять 
видатного кардіолога і кардіохірурга, 
який свого часу навіть зробив опера-
цію відомому українському вченому 
академіку Миколі Амосову.

Академік Ю. Бредікіс присвятив своє 
наукове життя питанням експеримен-
тальної та клінічної хірургії серця, розробці та застосуванню 
в медицині нових електронних приладів та математичних ме-
тодів обробки інформації, питанням медичної кібернетики. 
Він одним із перших у Радянському Союзі розробив та застосу-
вав метод електростимуляції серця.

Ю. Бредікіс був багатогранною людиною і свого часу за-
ймав пост міністра охорони здоров’я Литви, був послом Литви 
в Чехії, Угорщині, Туреччині, створив наукову школу і залишив 
значну кількість талановитих учнів. Академік Ю. Бредікіс був 
новатором і популяризатором прогресивних наукових ідей. 
Його цікавили фундаментальні питання функціонування тка-
нин людського організму. У 2016 р. ним організована лабора-
торія дослідження квантових полів людини, яка працює і по-
нині.

У  2016 р. Ю. Бредікіс видав науково-публіцистич-
ну монографію «Інший погляд», у  якій впер-
ше зробив спробу пояснити широкому колу 
читачів складні біофізичні феномени організ-
му людини і висвітлив інший, новітній погляд 
на  низку проблемних нерозв’язаних питань 
фундаментальної науки сучасності. Цим він за-
володів серцями ще більшої кількості людей. 
Монографія стала досить популярним видан-
ням і декілька разів перевидавалася. Зараз 
колективи вчених із ПДМУ і LSMU працюють 
над перекладом цієї книги з литовської україн-
ською мовою.

Учні і наукові послідовники академіка Юр-
гіса Бредікіса шанують пам’ять видатного вче-
ного і продовжують втілення в життя його на-
укових задумів.
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Academician Jurgis Bredikis, an out-
standing Lithuanian scientist and public figu-
re, passed away on August 15, 2021 at the age 
of 93. Scientists of the Poltava State Medical 
University (PSMU) and the Lithuanian Uni-
versity of Health Sciences (Lith.: Lietuvos svei-
katos mokslų universitetas  — LSMU) honor 
the  memory of an outstanding cardiologist 
and cardiac surgeon who once performed an 
operation on the famous Ukrainian academi-
cian Mykola Amosov.

Academician J. Bredikis devoted his sci-
entific life to the issues of experimental and 
clinical heart surgery, development and ap-
plication in medicine of new electronic de-

vices and mathematical methods of information processing, is-
sues of medical cybernetics. He was the first in the Soviet Union 
to  develop and apply the method of electrical stimulation of 
the heart.

J. Bredikis was a multifaceted person. He held the post of 
Minister of Health of Lithuania, he was the ambassador of Lithu-
ania in the Czech Republic, Hungary, Turkey, he created a scien-
tific school and left a significant number of talented students. 
Academician J. Bredikis was an innovator and popularizer of 
progressive scientific ideas. He was interested in the fundamen-
tal questions of the functioning of tissues of the human body. 
In 2016, he organized a laboratory for the study of human quan-
tum fields, which is still working today.

J. Bredikis published a scientific and journalistic monograph 
«Another View» in 2016. In it, he made an attempt to explain to a 

wide range of readers a number of com-
plex biophysical phenomena of the  hu-
man body and shed light on a new per-
spective on a number of problematic 
unsolved issues of modern fundamental 
science. He received considerable appre-
ciation from even more people for this. 
This monograph was quite popular and 
was reprinted several times. A team of 
scientists from PDMU and LSMU are cur-
rently working on the translation of this 
book from Lithuanian to Ukrainian.

Scientific followers of Academician 
Jurgis Bredikis honor the memory of the 
outstanding scientist and continue the 
implementation of his scientific ideas.
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