VINSAS JANUŠONIS
Gimimo data: 1950 01 23
Duomenys apie išsilavinimą
Profesorius, habilituotas medicinos mokslų daktaras.
1976 metais baigė Kauno Medicinos institutą ir įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
1977 m. baigęs terapijos internatūrą įgijo gydytojo terapeuto specialybę, 1981 m. baigęs pirminę sveikatos
apsaugos organizatoriaus specialybę, įgijo sveikatos apsaugos organizatoriaus (administratoriaus) specialybę.
1988 metais Maskvoje, Centriniame Semaškos sveikatos apsaugos organizacijos ir valdymo mokslinio tyrimo
institute apgynė medicinos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją “Naujos profilaktinio darbo su sveikais žmonėmis
formos organizavimo mokslinis pagrindimas”.
1993 metais Maskvoje, Rusijos Federacijos Centriniame gydytojų tobulinimosi institute apgynė medicinos
mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją “Profilaktinio darbo su sveikais žmonėmis regioninis modelis”.
2001 metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete suteiktas profesoriaus (socialiniai mokslai, vadyba) vardas.
Akademinio darbo patirtis ir pedagoginė veikla
Dėstė Kauno medicinos universitete profilaktinės medicinos katedroje visuomenės sveikatą studentams ir
savivaldos teorijos kursą Klaipėdos universiteto magistrams. Dėsto Klaipėdos universitete sveikatos priežiūros
organizavimo ir vadybos, kokybės vadybos, sveikatos priežiūros rizikos valdymo, sveikatos vadybos kursą
bakalaurams ir magistrams, užsienio šalių studentams, skaito paskaitas gydytojams rezidentams. Yra Kauno medicinos
universiteto ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto rezidentūros bazės vadovas. Dalyvauja ir daro pranešimus
šalies ir tarptautinėse konferencijose.
Darbo patirtis
Nuo 1976 metų iki šiol dirba (su pertraukomis) gydytoju terapeutu.
Nuo 1982 metų iki 2000 metų ir nuo 2001 metų iki šiol dirba Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiuoju
gydytoju.
2000 – 2001 metais dirbo LR Sveikatos apsaugos ministru.
2001 – iki šiol – Klaipėdos universiteto profesorius (nepagrindinės pareigos)
Mokslinių tyrimų sritys
Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatos apsaugos organizacijų valdymas, sveikatos priežiūros
kokybė ir jos valdymas, galvos smegenų insulto valdymas.
Visuomeninė veikla
1994 -1996, 1999 – 2001, 2004 – 2017 metų Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos narys
1993 – 1995 Sveikatos apsaugos reformų biuras (SARB): tarybos narys, sekcijų, grupių pirmininkas
1994 – 2000 Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas
1995 – 2000 Europos ligoninių vadovų asociacijos vykdomojo komiteto narys
1994 – 2012 Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto mokslinė tarybos narys
1999 – 2004 KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto mokslinė tarybos pirmininkas
1997 – 2011 Klaipėdos universiteto senato narys
2000 – 2001 Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos pirmininkas
2001 – iki šiol Nacionalinė sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas
2001 – iki šiol Klaipėdos pramonės ir amatų rūmų tarybos narys
2001 – iki šiol Klaipėdos universiteto tarybos narys (2010 – 2012 m. tarybos pirmininkas)
2001 – iki šiol Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto tarybos narys
2001 – 2010 Klaipėdos kolegijos Steigiamoji tarybos pirmininkas
2007 – iki šiol Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros darbdavių asociacijos konsultacinės tarybos narys
2007 – iki šiol Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros darbdavių asociacijos Generalinės Asamblėjos narys
Kvalifikacijos kėlimas
Stažuotės ir tobulinimasis:
1989 m. Helsinkio nacionaliniame visuomenės sveikatos institute (visuomenės sveikata).
1993 m. Jungtinės Karalystės vyriausybės vadybos skyrius (vadyba).
1994 m. Kanados sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos priežiūros vadyba).

1997 -1998 m. Šveicarijos ligoninių asociacija (sveikatos priežiūros sistemos strateginė ir efektyvioji vadyba).
1998 m. Danijos sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos priežiūros vadyba).
2000 m. Kauno medicinos universitetas (sveikatos priežiūros vadyba).
2001 m. Vilniaus universitetas (sveikatos priežiūros vadyba).
2004 – 2005 m. Vilniaus universitetas, LR SAM, Project “Hope”, NSPTV Agentūra (sveikatos priežiūros
kokybės vadyba).
2007 m. Kauno medicinos universitetas, Klaipėdos universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, NSPĮ
asociacija, (sveikatos priežiūros vertinimas)
2007 m. Sveikatos priežiūros tobulinimo institutas. Londonas (Jungtinė Karalystė), (sveikatos priežiūros
kokybė ir slauga).
2008 m. Infoklodai, Vilnius (sveikatos priežiūros ir priimtinumo reikalavimai).
2008 m. Ekspozona, Druskininkai (sveikatos priežiūra Lietuvoje: problemos ir aktualijos).
2008 m. Infoklodai, Vilnius (sveikatos priežiūros kokybės ir priimtinumo reikalavimai, gydytojo ir paciento
santykiai).
2009 m. Klaipėdos universitetas, NSPĮ Asociacija (Sveikatos priežiūros vadyba: rinktinės temos).
2009 m. Kauno medicinos universitetas, Klaipėda (sveikatos priežiūros kokybės vadyba).
2009 m. Kauno medicinos universitetas, Klaipėda (Lietuvos sveikatos sistemos plėtra).
2011 m. Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas (sveikatos priežiūros vadybos aktualijos).
2011 m. Sveikatos priežiūros tobulinimo institutas, Amsterdamas, Olandija (kokybė ir sauga sveikatos
priežiūroje).
2012 m. Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas (šiuolaikinė
universitetinė ligoninė: valdymo ir funkcionavimo principai).

2013 m. Sveikatos priežiūros tobulinimo institutas, (JAV). Londonas, JK (kokybė ir sauga sveikatos
priežiūroje (ECMEC kreditai).
2015 m. Sveikatos priežiūros tobulinimo institutas, JAV; BMJ. JK. Londonas, Jungtinė
Karalystė.(Medikų ir pacientų partnerystė ).
2016 m. Honkongas, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių sveikatos priežiūros kongresas (sveikatos
priežiūros kokybė).

Kalbos
Gimtoji – lietuvių;
Mokamos: anglų, rusų.
Mokslinė veikla
Paskelbta virš 110 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio literatūroje (iš jų 10 ISI). Išleistos monografijos:

,,Rizikos valdymas sveikatos priežiūros organizacijose: sisteminė teorinė - praktinė apžvalga (2016),
"Sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymas“ (2013); „Sveikatos priežiūra: vadyba ir kokybė“
(2010); „Sveikata ir valdoma sveikatos priežiūra“ (2008); „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros
organizacijose“ (2005); „Kokybės sistemos: kūrimas ir valdymas sveikatos apsaugos organizacijose“ (2004);
“Sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymas” (2000), “Profilaktinė medicina Lietuvoje” (1992), Medicinos
pagalbos kokybė ir valdymas” (1990), “Sveikatos palaikymas ir stiprinimas” (1998).
Eilės doktorantūros ir habilitacinių komitetų narys. Eilės disertacinių darbų oficialusis oponentas. Ruošia
mokslininkus. Jam vadovaujant 2001 m. apginta medicinos mokslų daktaro disertacija. 14 doktorantūros ir
habilitacijos komitetų (komisijų, tarybų) narys ir 4 disertacijų oponentas; 15 Klaipėdos universiteto ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto magistrų darbų vadovas.
1995 – 2000 metais dirbo mokslinį darbą Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos
institute vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigose.

Nuo 1997 m. žurnalo „Tiltai” tarptautinės redakcinės kolegijos narys
Nuo 1999 m. žurnalo „Sveikatos mokslai“ tarptautinės redakcinės kolegijos narys
Nuo 2007 m. žurnalo „Lietuvos gydytojas” redakcinės kolegijos narys
Nuo 2010 m. visuotinės Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys
Nuo 2011 m. žurnalo „Sveikatos politika ir valdymas” tarptautinės redakcinės kolegijos narys
Nuo 2011 m. žurnalo „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika”
redakcinės kolegijos narys

Šeimyninė padėtis

Našlys. Sūnūs Tomas (gydytojas), Vilius (ekonomistas-vadybininkas), dukra Henrieta (studentė, VU
medicinos fakultetas).

