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Danguolė Jankauskienė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė

Gyvenimo aprašymas
Gimimo data

1959 m. birželio 24 d.

Išsilavinimas
2004-2008 m. Mykolo Romerio universitetas, profesorė (HP), socialiniai mokslai, vadyba
1999-2000 m. Kauno medicinos universitetas, mokslų daktarė, biomedicinos mokslai,
visuomenės sveikata
1977-1984 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, pediatrija, vaikų chirurgė
Darbo patirtis
2014-2020 m. Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Politikos
mokslų instituto profesorė, Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė
2014-2019 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, direktorė medicinai ir slaugai
2004-2014 m. Mykolo Romerio universitetas, Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų
instituto profesorė, mokslo projektų vadovė, fakulteto prodekanė
2001-2004 m. VšĮ Sveikatos priežiūros vertinimo nepriklausoma agentūra, direktorė
2000-2001 m. Sveikatos apsaugos ministro patarėja
1999-2001 m. PricewaterhouseCoopers, sveikatos politikos ekspertė
1999-2000 m. Pasaulio sveikatos organizacija, „Eurohealth“ programos vertintoja
1998-1999 m. Sveikatos apsaugos viceministrė
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1997-1998 m. Sveikatos apsaugos ministerija, Ministerijos sekretorė
1995-2005 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Socialinės medicinos centro lektorė ir
asistentė
1994-1997 m. Jungtinių Tautų vystymosi programos Sveikatos apsaugos reformų biuras,
programų direktorė, direktoriaus pavaduotoja, direktorė
1989-1993

Sveikatos apsaugos ministerija, Motinos ir vaiko sveikatos skyrius, specialistė

1984-2004 m. Vilniaus universiteto Vaikų ligoninė, vaikų chirurgė
Papildoma informacija
7 monografijų ir studijų autorė ir bendraautorė, vadovėlio aukštųjų mokyklų studentams
bendraautorė, daugiau nei 160 mokslo straipsnių autorė ir bendraautorė. Skaitė pranešimus 47
mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Ispanijoje, Kinijoje, Tailande, Estijoje, Nyderlanduose,
Vengrijoje, Belgijoje, JAV. Mokslo žurnalų ir leidinių redaktorė, sudarytoja, redakcinių kolegijų
narė. Dalyvavo 6 tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo programų projektuose ir 4
ekspertinėse mokslinėse organizacijose.
Užsienio
kalbos

Rusų, anglų, lenkų

