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1982 – 1994
1994 – 2000
2000 – 2001
2000 - 2004
2002 - 2004
2004
2004

Duomenys apie išsilavinimą
Užvenčio vidurinė mokykla, Kelmės rajonas
Kauno medicinos universitetas.
Medicinos gydytojo diplomas.
Pirminė rezidentūra Kauno miesto III-oje klinikinėje ligoninėje.
Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos katedros
doktorantas.
Psichiatrijos rezidentūra Kauno medicinos universiteto klinikose
Psichiatrijos gydytojo kvalifikacija
Biomedicinos mokslų daktaro laipsnis Visuomenės sveikatos kryptyje.
Disertacinio darbo tema „Priklausomybės nuo tabako epidemiologinės
situacijos bei pagalbos metantiems rūkyti efektyvumo įvertinimas“

Profesinė kvalifikacija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno medicinos akademijos Profilaktinės
medicinos katedros docentas nuo 2009 m.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno medicinos akademijos Sveikatos
psichologijos katedros docentas nuo 2012 m.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno medicinos akademijos Sveikatos
psichologijos katedros profesorius nuo 2015 m.
Akademinio darbo patirtis
Nuo 2001
Kauno medicinos universitete Profilaktinės medicinos katedroje
Psichinės sveikatos, Profilaktinės medicinos, Sveikatos psichologijos
kursų dėstytojas.
Nuo 2000

2004 – 2006
Nuo 2006
Nuo 2006
Nuo 2014

Nuo 2001 m.
Nuo 2005 m.
Nuo 2000m.
1999 m.
2000 m.
2001 m.
2004 m.

Pedagogų, medicinos personalo bei policijos darbuotojų rengimas
priklausomybių prevencijos vykdymui Kauno apskrities visuomenės
sveikatos ugdymo centre, Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo
centre.
Klinikinio darbo patirtis
Gydytojas psichiatras VŠĮ „Auki sveikas“ (A klinika)
Gydytojas psichiatras VŠĮ „Sveiko gyvenimo institutas“ („Gintarinė
klinika“)
Gydytojas psichiatras Nervų sistemos tyrimų centras NEUROMEDA
Gydytojas psichiatras klinikoje „Romuva“
Kito darbo patirtis
Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto
Pulmonologijos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto
Profilaktinės medicinos laboratorijos mokslo darbuotojas.
Nacionalinio konkuso metantiems rūkyti “Mesk ir laimėsi”
koordinatorius.
Kauno medicinos universiteto studentų korporacijos “Fraternitas
Lituanica” pirmininkas.
Vienas iš Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro steigėjų ir iki
2007 metų jo vadovas.
Socialinės kasmetinės akcijos „Gimiau nerūkantis“
Nacionalinio konkurso „Nerūkanti klasė“.

Kauno miesto mero potvarkiu sudarytos komisijos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai organizuoti Kauno
mieste narys, bei atsakingas už programos “Bendraamžis
bendraamžiui” koordinavimą.
2001 m.
Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centro projektų ekspertas.
2004 m.
Kauno miesto tarybos potvarkiu sudaryto Narkotikų kontrolės
komisijos narys
2004 m.
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas
2004 m.
ENYPAT (European Networ Young People and Tobacco) patariamojo
komiteto narys
2004 m.
Lietuvos ekspertas rengiant ASPECT Consortium dokumentą Europos
komisijai apie tabako kontrolę išsiplėtusioje Europos sąjungoje.
Nuo 2005 m.
Nacionalinės sveikatos tarybos narys
2007 m.
Galimybių studijos "Demencija sergančių ligonių priežiūros gerinimas
Kauno apskrityje" vadovas.
Nuo 2008
ENSP (European network for smoking prevention) valdybos narys.
Nuo 2009
NORDAN (The Nordic Alcohol and Drug Policy Network) valdybos
narys
Nuo 2008
Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinis ekspertas
Nuo 2009 iki 2012 m. Premjero visuomeninis patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų
prevencijos klausimais
Nuo 2011
LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto (PSO bendradarbiaujan2io
centro) vadovas
Nuo 2012
Kauno miesto Bendruomenės sveikatos tarybos narys
Nuo 2012 iki 2014
LR Sveikatos apsaugos ministro visuomeninis konsultantas
Nuo 2014
Karmėlavos B.Buračo gimnazijos tarybos pirmininkas
Nuo 2016 m.
LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro stebėtojų tarybos
narys
2001 m.

Kvalifikacijos kėlimas
1999 lapkričio mėn.
2001 sausio mėn.
2001 sausio mėn.
2000 birželio mėn.
2000 spalio mėn.
2001 lapkričio mėn.
2002 spalio mėn.
2003 kovo mėn.
2004 liepos mėn.
2006 liepos mėn.

Kursas “Alkoholis ir kiti narotikai. Teorija, gydymas ir
profilaktika”. Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas.
CINDI Žiemos mokykla, Helsinkis, Suomija
Tarptautinė Šiaurės Karelijos lankytojų programa,
Helsinkis/Joensu, Suomija.
Antroji Centrinės ir Rytų Europos šalių sveikatos
pokyčių konferencija. Varšuva, Lenkija.
PSO konferencija, skirta tabako priklausomybės
gydymo produktų reguliacijai, Barselona, Ispanija.
Tabako kontrolės konvencijos svarstymas, Ženeva,
Šveicarija III-oji sesija.
Tabako kontrolės konvencijos svarstymas, Ženeva,
Šveicarija IV-oji sesija.
Tabako kontrolės konvencijos svarstymas, Ženeva,
Šveicarija VI-oji sesija.
Kvalifikacijos
kėlimas
Ulmo
universite,
Epidemiologijos vasaros mokykloje, Vokietija
WCTOH (World conference on tobacco or health)
Fellowship programos dalyvis, Vašingtonas, USA

Tarptautinių konferencijų organizavimas
2014 m.

2015 m.

Pirmoji Baltijos šalių vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų
prevencijos konferencija.
http://www.fasdbaltic.eu/page/
Kanapės - iššūkis moderniai visuomenei.
http://www.cannabisconference.eu/

Kalbų mokėjimas
Lietuvių kalba – gimtoji
Anglų kalba – labai gerai
Rusų kalba – labai gerai
Vokiečių kalba – pagrindai

