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S USITIKIMAI

„Fraternitas Lithuanica“ („Lietuviø brolija“) 1929 m. Antroje eilëje kartu
su kitais (neatpaþintais þmonëmis) sëdi: S. Ðimkus, generolas V. NagiusNagevièius, dr. J. Ðliûpas, dr. K. Oþelis, dr. J. Kairiûkðtis. Nuotrauka ið
Vytauto Ðliûpo archyvo

GYDYTOJAS
KAZYS OÞELIS
Kazys Oþelis buvo gydytojas patologas, mokslininkas (medicinos mokslø daktaras), Dr. Jono Basanavièiaus karo ligoninës virðininkas, Vytauto Didþiojo universiteto ordinarinis profesorius, Medicinos fakulteto klinikø direktorius, Sveikatos valdybos vyr. teismo
medicinos ekspertas.
Gimë jis 1886 m. birþelio 23 d. Tauragës apskrities Ðvëkðnos
valsèiaus Vilkø kampo kaime. Tëvai buvo ûkininkai. Skaityti ir raðyti já iðmokë mama. Vëliau mokësi rusiðkoje pradþios mokykloje.
1904 m. baigë Palangos progimnazijà, o 1908 m. – Mintaujos gimnazijà (aukso medaliu). Vëliau mokësi Sankt Peterburgo (anuomet – Petrapilio) karo medicinos akademijoje, kurià baigë 1913 m.
Studijø metais Petrapilyje jis buvo vienas ið „Fraternitas Lithuanica“ korporacijos steigëjø ir aktyvus jos narys. Dalyvavo Petrapilio
lietuviø seime. Vasaros atostogø metu po 2 mënesius dirbo Irkutsko
ir Taðkento karo ligoninëse.
1913 m. buvo paskirtas dirbti jaunesniuoju gydytoju á Bobruiske
dislokuotà pëstininkø pulkà. Ðá pulkà jis lydëjo Rytprûsiuose, Lenkijoje, Latvijoje, o 1916–1917 m. – Rumunijoje. 1917 m. rugpjûèio
mënesá buvo perkeltas dirbti á Suomijà. 1918 m. ëjo divizijos lazareto vyr. ordinatoro pareigas.
Kiekviena proga jis ragindavo tautieèius gráþti á tëvynæ. Jis pats
á Lietuvà gráþo 1918 m. balandþio 10 d. Tø paèiø metø gruodþio
mënesá buvo paskirtas Vëþaièiø ir Rietavo apskrities gydytoju, o
1919 m. birþelio mënesá paðauktas á Lietuvos kariuomenæ.
K. Oþelis Kupiðkyje ásteigë II lauko ligoninæ.
1920 m. sausio 27 d. jis buvo paskirtas II brigados gydytoju
pulkininku leitenantu, tais paèiais metais – Kauno karo ligoninës
virðininko P. Ðliþiaus padëjëju, o nuo 1920 m. vasario 1 d. – ligoninës
virðininku. 1924 m. Kauno karo ligoninëje gydësi Lietuvos tautos

patriarchas dr. Jonas Basanavièius. 1926 m. ðiai ligoninei buvo
suteiktas dr. J. Basanavièiaus vardas. Dr. J. Basanavièiaus karo
ligoninë buvo Lietuvos kariuomenës centrinë gydymo ástaiga.
1935 m. ði ligoninë buvo pripaþinta viena ið geriausiø tokio tipo
ligoniniø Europoje.
K. Oþelis ilgus metus vadovavo savo ásteigtam Vytauto Didþiojo
universiteto Patologijos skyriui.
1920 m. K. Oþelis susituokë – vedë Sofijà Tyrulytæ. 1921 m. jiems
gimë duktë Sofija, 1923 m. – sûnus Kazys, 1936 m. – duktë Dalia.
Nuo 1922 m. rugsëjo iki 1924 m. sausio mën. K. Oþelis buvo
Lietuvos universiteto Patologijos katedros prorektorius, nuo
1921 m. kelias vasaras buvo skiriamas dirbti Palangos karo sanatorijos stoties virðininku.
1925 m. tris mënesius K. Oþelis dirbo Prahos teismo medicinos
institute, kuriame dirbo prof. Slavikas.
1927–1928 m. teismo medicinos þinias gilino pas profesoriø V. Balthazardà Paryþiaus medicinos institute. 1929 m. sausio 17 d. apgynë
disertacijà „Vyrø uretros ir sëklos tekamøjø latakø susiaurëjimai“.
Nuo 1929 m. rugsëjo 1 d. buvo Lietuvos universiteto (nuo
1930 m. – Vytauto Didþiojo universitetas) Medicinos fakulteto docentas bei Teismo ir socialinës medicinos katedros vedëjas.
1937 m. kovo 21 d. Kaune ávykusiame aðtuntajame Lietuvos
gydytojø draugios sjungos (LGDS) suvaþiavime prof. K. Oþelis buvo
iðrinktas LGDS pirmininku.
1937 m. balandþio 1 d. jam suteiktos einanèio ordinarinio profesoriaus vardas.
Daugelá metø dëstë studentams medikams, teisininkams, policijos aukðtosios mokyklos klausytojams.
1939 m. birþelio 29 d. K. Oþelis buvo paskirtas dirbti á Kauno
Vytauto Didþiojo medicinos universiteto klinikas.
1939 m. rugsëjo 15 d. K. Oþelis iðëjo á dimisijà ir uþleido savo
pareigas pulkininkui gydytojui L. Janulioniui. Ministrø Taryba jam
buvo paskyrusi 850 litø mënesiná atlyginimà.
Pirmoji sovietø okupacija (1940 m.) K. Oþelá uþklupo dirbantá neseniai pastatytose Vytauto Didþiojo universiteto medicinos klinikose
(Eiguliø-Kalnieèiø rajonas). Finansø Liaudies komisariatas jam leido
mokëti XVI kategorijos tarnautojo uþmokestá – 450 rubliø (uþ einamas antraeiles direktoriaus pareigas). 1940 m. liepos mënesio pabaigoje ðià karo ligoninæ savo þinion perëmë sovietinë armija.
Naciams okupavus Lietuvà, vokieèiø valdþios nurodymu buvo
uþimtos ir Vytauto Didþiojo universiteto klinikos, o ðiø klinikø skyrius perkëlë á ávairius Kauno miesto rajonus.
1944 m. K. Oþelis su ðeima pasitraukë ið Lietuvos. Nuo 1945 m.
rudens jis gyveno Vakarø Vokietijoje (Augsburgo lietuviø stovykloje), 1945 m. iðvyko gyventi á JAV. Nuo 1950 m. pradþios dirbo patologu Manteno valstybinëje ligoninëje. Gyvendamas Lietuvoje ir JAV
aktyviai dalyvavo daugelio organizacijø, draugijø veikloje: Kauno
medicinos, Kovos su Veneros ligomis, Kovos su vëþiu, Amerikos
lietuviø gydytojø, Amerikos profesoriø, Lietuvos gydytojø sàjungoje, Kauno ROTARY klubo.
Buvo apdovanotas 3-ojo laipsnio Vyèio kryþiaus ordinu, Vytauto
Didþiojo ordinu, Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordinu,
Lietuvos nepriklausomybës medaliu.
Mirë prof. Kazys Oþelis 1960 m. kovo 3 d.
Tekstà pagal informacijà, paskelbtà 2005 m. iðleistame J. Likðës
informaciniame leidinyje (lankstinyje) „Kazys Oþelis“, parengë Danguolë
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