
Kardiologas Remigijus Žaliūnas – nuo aspiranto iki akademiko 

 

Lietuvos mokslų akademijos akademikas, ilgametis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LMSU) 

rektorius, gydytojas kardiologas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, gimė 

1961 m. liepos 2 d., Alsėdžiuose, Plungės r. Jo karjera prasidėjo  Kauno medicinos institute, kurį 

baigęs, sparčiai kilo karjeros laiptais. 1996 m. Kauno medicinos akademijoje suteiktas docento 

vardas, 1999 m. Kauno medicinos universitete suteiktas profesoriaus vardas. 2010–2020 m.  – 

LSMU rektorius. Lietuvos gydytojas kardiologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 

2007–2011 narys ekspertas). Moldovos Respublikos Nicolae’s Testemiţanu valstybinio medicinos ir 

farmacijos universiteto bei Odesos nacionalinio medicinos universiteto garbės daktaras. Apgynė  

mokslų daktaro (1990) ir habilituoto daktaro (1995) disertacijas. 

Savo disertacijose nagrinėjo širdies ritmo sutrikimus, miokardo infarkto, elektrokardiografijos 

pokyčius dėl vaistų poveikio. 

1986 m. baigęs Kauno medicinos institutą, pradėjo dirbti Petro Jašinsko klinikoje (dabar LSMU VšĮ 

Kauno klinikos). 1998–2002 m. Kauno medicinos universiteto prorektorius, 2001–2010 m. Kauno 

medicinos universiteto, nuo 2010 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos klinikos 

vadovas, 2011–2012 m. – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas. Akad. R. 

Žaliūnas paskelbė per 260 mokslo publikacijų, yra aštuonių vadovėlių, tarp jų Vidaus ligos (1996), 

Širdies ligos (2009), Kardiologijos pagrindai (2009; 2019), Širdies ligų gydymas (algoritmai ir 

schemos) (2011), ir septynių mokymo priemonių bendraautoris. Skaitė pranešimus tarptautinėse 

konferencijose ir kongresuose: Argentinoje, Graikijoje, Honkonge, Indijoje, Islandijoje, Ispanijoje, 

Italijoje, Japonijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Pietų Afrikoje, Prancūzijoje, Šri Lankoje, 

Švedijoje, Taivane, Vokietijoje ir Ukrainoje.  

Akad. R. Žaliūnas – devynių doktorantų vadovas, iš jų aštuoni doktorantai apgynė daktaro 

disertacijas, trijų doktorantų konsultantas, iš jų du doktorantai apgynė daktaro disertacijas.12-os 

disertacijų gynimo tarybos pirmininkas, dviejų disertacijų gynimo tarybos narys, disertacijų 

oponentas. Skaito paskaitų kursus: „Aktualūs išeminės širdies ligos, širdies ritmo ir laidumo 

sutrikimų klausimai“ studentams, doktorantams, gydytojams kardiologams, internistams, 

besitobulinantiems Kardiologijos klinikoje. 

 

Dalyvavo daugelyje tarptautinių mokslinių projektų: 

The Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe (PHARE) 2001 

„Ekonominė ir socialinė sanglauda Lietuvoje (subsidijų programa „Profesinis rengimas siekiant 

ekonominės ir socialinės sanglaudos“)“. Nuotolinių tęstinių studijų kursas „Rinktiniai kardiologijos 

klausimai“, vadovas.  

Innovation & Environment Regions of Europe Sharing Solutions (INTEREG) eHealth for Regions – 

Integrated eHealth Structures in the Baltic Sea Area, projekto koordinatorius.  

Lietuvos kardiologų draugijos projekto „Šiuolaikinės pradinės ir specializuotos kardiologinės 

pagalbos sistemos diegimas bei personalo įgūdžių lavinimas pagal naujausius medicinos 

standartus“ Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-054, rengėjas ir vadovas. Projekte apmokyta 12 011 medikų 

ir gelbėjimo tarnybų darbuotojų. 

Europos kardiologų draugijos mokslo tyrimo programos (EURObservational Research Programme 

(EORP)) projektas International Survey on Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries 

(ISACS-TC), tyrėjas ir komiteto narys. 



Europos Sąjungos kartu su Krokuvos Šv. Pauliaus universitetinės ligoninės, Latvijos universiteto 

ligoninės ir LSMU ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos vykdomas projektas 

Establishing an European Network for „Orphan“ Heart Diseases, projekto koordinatorius. 

Europos kardiologų draugijos mokslo tyrimo programos (EURObservational Research Programme 

(EORP)) projektas Pregnancy in patients with structural heart disease, tyrėjas ir komiteto narys. 

Europos kardiologų draugijos mokslo tyrimo programos (EURObservational Research Programme 

(EORP)) projektas Heart failure long-term Registry, tyrėjas ir komiteto narys. 

Tarptautinis projektas DISCHARGE_Diagnostic Imaging Strategies for patients with stable chest 

pain and intermediate risk of coronary artery disease: comparative effectiveness research of 

existing technologies (projekto Nr. 603266 (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1). 

 

Akad. R. Žalūnas yra daugelio draugijų narys bei pirmininkas: Lietuvos kardiologų draugijos narys, 

Lietuvos gydytojų sąjungos narys (nuo Lietuvos gydytojų sąjungos atkūrimo), Kauno krašto 

kardiologų draugijos pirmininkas, Europos universitetų asociacijos narys, Amerikos kardiologų 

draugijos narys (išrinktas), Europos kardiologų draugijos narys, Lietuvos kardiologų draugijos 

prezidentas (išrinktas), asociacijos „Santakos slėnis“ valdybos narys, Lietuvos gydytojų teniso 

sąjungos prezidentas (išrinktas), Kauno miesto Akademinių reikalų tarybos narys, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų 

strateginės tarybos narys, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro paskirtas Kardiologijos 

integruotos sveikatos priežiūros Valdymo komiteto pirmininkas, paskelbtas Prancūzijos garbės 

konsulu Kaune, taip pat žurnalo „Medicina“ valdybos, žurnalo „Seminars in Cardiovascular 

medicine“, patariamosios redakcinės kolegijos narys, žurnalo „Lietuvos bendrosios praktikos 

gydytojas“, „Kardiologijos praktika“, „Journal of Rare Cardiovascular Diseases“ redakcinės 

kolegijos narys, asmeninis Lietuvos Prezidento gydytojas. 

 

Linkime Jubiliatui stiprios sveikatos, sėkmės ir naujų didelių darbų džiaugsmo. 

 

Akad. Rūta Dubakienė 


