Asmeninė informacija
Vardas, Pavardė

ALBINAS LIDŽIUS
Adresas Varduvos g. 82, Mažeikiai
Telefonas (8 443) 98301

(mobilusis)
El. paštas
Gimimo data

albinas.lidzius@mazeikiuligonine.lt
1956-05-19

Darbo patirtis
2004 m. gruodis - dabar
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka

VšĮ Mažeikių ligoninės direktorius (iki 2005-01-31 – VšĮ Mažeikių ligoninės
vadovas)
Organizuoti įstaigos veiklą, veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais
asmenimis, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais,
atsakyti už įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą, vykdyti įstaigos
veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas, sudaryti sandorius savo
kompetencijos ribose, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai, leisti įsakymus savo
kompetencijos ribose ir pan.
VšĮ Mažeikių ligoninė, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas.

2001 m. lapkritis – 2004 m. lapkritis
VšĮ Mažeikių ligoninės vidaus medicininio audito grupės vadovas
Pagrindinės veiklos ir Kokybės sistemą įstaigoje reglamentuojančių teisės aktų rengimas, suteiktų
atsakomybės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties teisės aktams vertinimas ir
kontrolė, vadovavimas vidaus medicininio audito grupei.

Profesija arba pareigos

Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka

VšĮ Mažeikių ligoninė, J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas.

1988 m. kovas – 2001 m. lapkritis
Profesija arba pareigos Vyr. gydytojas (direktorius) AB „Plinkšių viešbutis“ (buv. Mažeikių naftos
perdirbimo gamyklos sanatorija – profilaktoriumas)
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Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas
ir adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Organizuoti įstaigos veiklą, veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais
asmenimis, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais,
atsakyti už įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą, vykdyti įstaigos
veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas, sudaryti sandorius savo
kompetencijos ribose, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai, leisti įsakymus savo
kompetencijos ribose ir pan.
AB „Plinkšių viešbutis“ (buv. Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos
sanatorija – profilaktoriumas), Plinkšių kaimas, Mažeikių rajonas.
Sveikatinimo ir apgyvendinimo paslaugos

1984 m. rugpjūtis – 1988 m. vasaris
Profesija arba pareigos San. gydytojas
Pagrindinės veiklos ir Darbo higiena ir profesinės ligos
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas ir
adresas
Darbovietės veiklos sritis arba
ūkio šaka

Mažeikių sanitarinė epidemiologinė stotis, Vilniaus g. 2, Mažeikiai
Infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika

Išsilavinimas
1974 m. – 1984 m.
Studijų dalykas Medicina (aukštasis universitetinis higienos, sanitarijos ir epidemiologijos
krypties išsilavinimas)
Įstaigos, kurioje įgytas Vilniaus valstybinis universitetas, medicinos fakultetas.

išsilavinimas, pavadinimas ir tipas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba

Lietuvių kalba.

Kita kalba(-os)

Anglų, rusų
Įsivertinimas
Supratimas
Klausymas
Skaitymas

Anglų

pakankamai

Rusų

Puikiai

Kalbėjimas
Bendravimas Informacijos
žodžiu
pateikimas
žodžiu
pakankamai pakankamai pakankamai
Puikiai

Puikiai

Puikiai

Rašymas

pakankamai
Puikiai

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Esu punktualus, atsakingas, pareigingas, imlus naujovėms, sugebu planuoti
darbą ir efektyviai paskirstyti laiką, sutelkti darbuotojus komandiniam
darbui.

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas; lengvai naudojuosi biuro technine
įranga.
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Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

MS Office programinis paketas, internetas, el. pašto programos.

Kiti gebėjimai ir kompetencijos

Turiu daugiau nei 25 metų vadovaujamo darbo patirtį, puikius kokybės
procesų valdymo įgūdžius, išmanau administracinio darbo specifiką,
personalo valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir raštvedybos taisykles.

Pomėgiai
Priedai

Knygos, kinas, turizmas.
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai:

1. 2014-09-26 tema „Sveikatos priežiūros įstaigų teisės ir pareigos valstybės institucijų kontrolės metu.
Ginčų tarp pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų teisinis reglamentavimas“;
2. 2013-06-21 tema „Gydytojų teisės ir pareigos kilus ginčui tarp paciento ir sveikatos priežiūros
įstaigos. Konstitucinio Teismo naujausių nutarimų apžvalga“;
3. 2012-06-01 tema „ Lietuvos sveikatos sistemos plėtra“;
4. 2012-03-24/31 tema „Sveikatos priežiūros vadyba Šveicarijoje“;
5. 2011-09-30 tema „Sveikatą stiprinanti ligoninė: sveikas darbuotojas – saugus pacientas“;
6. 2011-09-21/23 tema „Medicininių intervencijų ir diagnozių kodavimas vadovaujantis Kodavimo
standartais“
7. Pažyma apie 2014-09-10/11 ir 2014-09-17/18 skaitytas paskaitas Klaipėdos universiteto Tęstinių
studijų centre.
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