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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 IR
86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2772 7 IR 8 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3224
Vilnius
1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„7 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, papildomąja ir alternatyviąja
sveikatos priežiūra ir visuomenės sveikatos priežiūros atitinkamos rūšies veikla turi fiziniai
asmenys, įstatymų nustatytais atvejais gavę atitinkamą licenciją (ar pažymėjimą). Teisę verstis
farmacijos praktika Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme nustatytais atvejais turi fiziniai
asmenys, įstatymų nustatyta tvarka gavę vaistininko praktikos licenciją ar įrašyti į Vaistininko
padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą.“

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„8 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„50 straipsnis. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės pareigos,
teisės ir atsakomybė
1. Pagrindines profesines sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų pareigas, teises, jų
praktikos ribojimo tvarką, atsakomybę už padarytą žalą sveikatai nustato Medicinos praktikos
įstatymas, Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymas, Slaugos praktikos ir
akušerijos praktikos įstatymas, Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas, Farmacijos
įstatymas, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Papildomosios ir
alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymas, šis ir kiti įstatymai ir teisės aktai.
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2. Asmens, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistai gali verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, papildomąja ir alternatyviąja
sveikatos priežiūra ar farmacijos praktika tik pagal įgytą atitinkamą asmens, papildomosios ir
alternatyviosios sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto profesinę kvalifikaciją.
3. Sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, dirbantys valstybės ar savivaldybių sveikatos
priežiūros įstaigose, turi teisę privačiai praktikuoti tik už šių įstaigų ribų.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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