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ASMENŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS SVEIKATOS  APSAUGOS  MINISTERIJOJE  

 
 KONSULTUOJA 

MĖNESIO SAVAITĖS 

SAVAITĖS DIENOS PRIĖMIMO VALANDOS I II III IV 

 

PIRMADIENIS 

 

 
11–12 

Lietuvos bioetikos komitetas   

Valstybinė akreditavimo 

sveikatos priežiūros veiklai 
tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

 
 

 

 

Valstybinė  ligonių kasa prie 

Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

 

 
 

13–14 

* Sveikatos apsaugos  

viceministras 
Higienos institutas   

Valstybinis psichikos 

sveikatos centras  
 

 

ANTRADIENIS 

 

11–12 

**Sveikatos apsaugos  

viceministras 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Visuomenės sveikatos priežiūros 
departamentas 

 
***Sveikatos apsaugos 

viceministras 

 

TREČIADIENIS 

 

 

 

11–12 

Sveikatos apsaugos ministerijos  
Sveikatos priežiūros išteklių ir 

inovacijų valdymo departamentas 

Sveikatos apsaugos  

ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centras 
 

 

****Sveikatos apsaugos 

ministerijos kancleris 

 

 

KETVIRTADIENIS 

 

 

 

 

 

11–12 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Sveikatos ekonomikos 
departamentas 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos  

Asmens sveikatos priežiūros 
departamentas  

 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Farmacijos departamentas 
 

 

 

Sveikatos apsaugos 
ministerijos Teisės 

departamentas 

 

 

 

 

PENKTADIENIS 
11–12 

Valstybinė  teismo psichiatrijos  

tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Pasaulio sveikatos organizacijos  

Lietuvoje 
biuro atstovas 

Radiacinės saugos centras  
Užkrečiamųjų  ligų  ir AIDS 

centras  

 13–14 

Valstybinė vaistų kontrolės 

tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

   

 

*   Asmens sveikatos priežiūra (pirminis, antrinis, tretinis lygis), slaugos koordinavimas,  nėščiųjų ir vaikų sveikatos priežiūra, psichikos sveikata ir priklausomybių ligos, Lietuvos sveikatos programos vykdymo 
kontroliavimas pagal veiklos sritį, greitosios medicinos pagalbos, kraujo donorystės, žmogaus audinių,  ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos  klausimai, bioetikos,  odontologijos, teismo medicinos klausimai, 

sveikatos priežiūros  išteklių ir inovacijų valdymas, sveikatos paslaugų stebėsena, elektroninės sveikatos sistemos plėtra, sveikatos  priežiūros įstaigų ir specialistų  licencijavimas bei sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikacijos klausimai ir kt.    
 

**  Visuomenės sveikatos priežiūra,  psichikos sveikata ir priklausomybių ligos, tarptautinių programų valdymas pagal veiklos sritį ir Lietuvos sveikatos programos vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritį, 

netradicinės medicinos iniciatyvos, ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. 
 

*** Papildomasis (savanoriškasis) ir  privalomasis sveikatos draudimas, Lietuvos sveikatos programos vykdymo kontroliavimas pagal veiklos sritį bei valstybės investicinių programų kontroliavimas,  tarptautinių  

projektų valdymas,  farmacija,  privačios iniciatyvos sveikatos sistemoje ir kt. 

 

****  Sveikatos apsaugos ministerijos personalo valdymo klausimai, administracinės ūkinės ir finansinės veiklos kontroliavimas, Lietuvos sveikatos programos vykdymo kontroliavimas pagal administravimo sritį ir kt. 

 
 

_____________________________ 

 

 


