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VLADAS BURBA 
(1891-1966) 

  
Būsimas gydytojas gimė 1891 m. balandžio 18 d. 

Bežecke (Tverės gubernijoje), provizoriaus Edvardo 
Burbos, išeivio iš Lietuvos, ir vokietės Jadvygos šeimoje. 
1909 m. aukso medaliu baigė Astrachanės gimnaziją. 
Mokėsi Kazanės universiteto medicinos fakultete, 
Krokuvoje. Baigęs dirbo gydytoju carinės kariuomenės kavalerijos pulke. 

Po karo kartu su žmona V. Burba išvyko į Kule Kimi kaimą Totorijoje ir 
pradėjo savarankišką gydytojo darbą. 1920 m. paskirtas vadovauti Joškar Olos 
ligoninei (Marių respublika), bet siekė persikelti į Lietuvą.  

1923 m. gruodžio 21 d. V. Burba atvyko į Mažeikius. Čia išdirbo 42 metus. Per 
tą laiką primityvią 20 lovų ligoninę, (beveik be instrumentų, su vienu felčeriu) 
išplėtė iki Lietuvoje žinomos medicinos įstaigos, į kurią gydytis suvažiuodavo 
žmonės iš visos Žemaitijos (ypač 1938 m., pastačius naują modernią 100 lovų 
ligoninę). 1926 m. ligoninėje įsteigė klinikinę laboratoriją, 1928 m. gavo 
rentgeno aparatą. Pradžioje nemokėjo lietuviškai, be to, neturėjo su kuo pasitarti 
ir pasikonsultuoti, todėl daug skaitė (medicininę literatūrą – 7 kalbomis), stengėsi 
savo darbe taikyti naujoves. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo daryti juosmeninę 
anesteziją, skeletiniu tempimu gydyti kaulų lūžius. 1946 m. pirmasis Lietuvoje 
padarė širdies operaciją: suomišku peiliu į širdį sužalotam žmogui susiuvo žaizdą. 

V. Burba parašė 10 mokslinių straipsnių, perskaitė 14 pranešimų. V. Burba 
1946 m. apdovanotas medaliu „Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941-
1945", 1947 m. – Darbo raudonosios vėliavos ordinu, suteiktas respublikos 
nusipelniusio gydytojo vardas. 1965 m. išėjo į pensiją. Mirė 1966 m. vasario 23 d., 
palaidotas Mažeikių kapinėse.  

V. Burbos atminimui Mažeikiuose pavadinta gatvė, 1991 m. ligoninės 
skverelyje pastatytas biustas. 

Mūsų muziejuje saugomi 357 Vlado Burbos artimųjų perduoti eksponatai, 
parodantys asmeninio gyvenimo akimirkas, plačią gydytojo veiklą ir svarų indėlį 
Lietuvos medicinos istorijoje: 162 fotografijos, 30 daiktų ir suvenyrų, 1 
paveikslas, 5 medaliai ir ženkleliai, 159 raštijos vienetai (knygos ir žurnalai, 
telegramos, sveikinimai, laiškai, rankraščiai ir dokumentai). 
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EERRUUDDIITTŲŲ    DDĖĖMMEESSIIUUII!!    
KKUURRIIEE  ĮĮRRAANNKKIIŲŲ  RRIINNKKIINNIIAAII  YYRRAA  CCHHIIRRUURRGGIINNIIAAII??  

  
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_kapin%C4%97s

