Laimutis Paškevičius
IŠSILAVINIMAS:
2000–2003 m. neakivaizdinės studijos Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos mokykloje (BRIMHEALTH),
Geteborge, Švedijoje;
2000–2002 m. Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (vadybos ir verslo administravimo
magistrantūra, įgyta vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacija) (CUM LAUDE);
1990–1999 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (1990–1996 m. – gydomosios medicinos
specialybė, įgyta gydytojo kvalifikacija (CUM LAUDE), 1996–1997 m. – pirminė rezidentūra, įgyta
medicinos gydytojo kvalifikacija, 1998–1999 m. – sveikatos priežiūros administravimo ir organizavimo
rezidentūra (antrinė), įgyta sveikatos priežiūros administratoriaus ir organizatoriaus kvalifikacija).
PAGRINDINĖ DARBOVIETĖ:
UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ direktorius (nuo 2004 m.).
KITA PROFESINĖ, VISUOMENINĖ VEIKLA:
Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas (nuo 2006 m.)
Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos mokslų instituto lektorius (nuo 2012 m.)
Lietuvos medicinos turizmo asociacijos (LMTA) prezidentas (nuo 2012 m.)
Lietuvos medicinos turizmo klasterio ,,LitCare“ valdybos pirmininkas (nuo 2013 m.)
Europos sveikatos priežiūros kokybės asociacijos (ESQH) valdybos narys (nuo 2008 m.)
LRS Sveikatos reikalų komiteto visuomeninis ekspertas (nuo 2008 m.)
Lietuvos verslo konfederacijos Sveikatos reikalų komisijos pirmininkas (nuo 2012 m.)
Lietuvos verslo konfederacijos Prezidiumo narys (nuo 2014 m.)
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Prezidiumo narys (nuo 2012 m.)
Lietuvos sveikatos priežiūros kokybės asociacijos pirmininko pavaduotojas (nuo 2005 m.)
Pacientų saugos, inovacijų ir kokybės fondo (LPF) valdybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2009 m.)
Lietuvos Turizmo rūmų Prezidiumo narys (nuo 2011 m.)
UAB ,,Denticija“ valdybos narys (nuo 2010 m.)
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narys (nuo 2006 m.)
Vilniaus Rotary klubo narys (nuo 2009 m.)
Europos verslo tinklo (EBN) narys (nuo 2011 m.)
ANKSTESNĖ PROFESINĖ VEIKLA:
2010-2012 m. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto lektorius
2002–2010 m. – Lietuvos viešojo administravimo instituto lektorius
1997–2004 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos apsaugos ministro patarėjas, Sveikatos aplinkos skyriaus vedėjas,
Personalo skyriaus vedėjas, Žmogiškųjų išteklių ir informacijos valdymo skyriaus vedėjas, Sveikatos priežiūros išteklių valdymo
skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
2007-2012 m. - Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos narys (nuo 2007 m.)
1999–2004 m. – Atviros Lietuvos fondo projektų ekspertas
1996–1997 m. – Valstybinio eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto patomorfologijos laboratorijos vyr. laborantas
1993–1996 m. – Vilniaus šv. Jokūbo ligoninės ekstraoperacinės instrumentatorius
1986–1987 m. – Vilniaus poliklinikos sanitaras
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS:
Kvalifikaciją tobulino stažuočių, seminarų metu, skaitė pranešimus konferencijose: Lietuvoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje,
Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Estijoje, Irane,
Latvijoje, Rusijoje.
POMĖGIAI:
Sportiniai šokiai, tenisas, meninė fotografija, vadyba.

