Ališauskas Jonas
Gimė 1945 01 21 Tumakaimyje Rokiškio r. Gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras
1952-1956 m. mokėsi Tumakaimio pradinėje mokykloje, 1956 - 1963 - Jūžintųvid. mokykloje, 1963-1964 ir 19671972 studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Nuo 1972 m. dėsto Vilniaus universitete, 1972-1986 - VU
Akušerijos ir ginekologijos katedros asistentas, 1986-1991 - docentas, 1990-1993 VU Medicinos fakulteto
Akušerijos ir ginekologijos katedros vedėjas, docentas (1986). 1991-1993 - Moterų klinikos vadovas, 1993-2004
Vilniaus universitetinės Raudonojo kryžiaus ligoninės direktoriaus pavaduotojas akušerijai ir ginekologijai, nuo
2004 VU Santariškių klinikų Centro filialo Moters fiziologijos ir patologijos centro direktorius. Apgynė medicinos
mokslų daktaro disertaciją (1981). Stažavosi Zagrebo, Liublianos, Skopjės u-tų (Jugoslavija, 1976), Greifswaldo u-to
(Vokietija, 1985), Erfurto med. akademijos (Vokietija, 1987), Ciūricho u-to (Šveicarija, 1992) Moterų klinikose,
Europos telechirurgijos centre Strasbūre (Prancūzija, 1996). Yra Lietuvos akušerių ir ginekologų draugijos
valdybos, Lietuvos perinatologų asociacijos, Lietuvos ginekologų endoskopuotojų draugijos, Lietuvos bioetikos
komiteto narys, Vilniaus krašto akušerių ir ginekologų draugijos valdybos narys. Laikomas ginekologinės
echoskopijos pradininku Lietuvoje, pirmasis atliko intrauterinį kraujo perpylimą vaisiui, kordocentezės vienas
pradininkų Lietuvoje. Paskelbė virš 70 mokslinių straipsnių. Knygų sudarytojas, recenzentas, rengėjas, daugelio
knygų ir mokomųjų leidinių bendraautorius. Pirmoji knyga „Operacinė rizika" (su G. Straubliu, 1993)
Bendradarbiauja leidiniuose: „Actaobstetrica et gynecologicaScandinavica", „Farmakoterapija. Apžvalgos ir
aktualijos", „Gydymo menas", „GinekologiaPolska", „Internistas", „Ji", „Kauno diena", „Laboratorinė medicina",
„Laima", „Lietuvos aidas", „Lietuvos akušerija ir ginekologija", „Lietuvos gydytojo žurnalas", „Lietuvos sveikata",
„Medicinos ir farmacijos žinios", „Medicinos teorija ir praktika", „Meilės istorijos", „Moteris", „Pagrandukas",
„Stilius", „Sveikata", „Sveikatos mokslai", „Veidas" ir kt.
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