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 VŠĮ KAUNO ŠILAINI Ų  POLIKLINIKOS KORUPCIJOS 2017-2019-MET Ų PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 
 PRIEMONI Ų PLANAS 

 
Eil. Nr.  Priemonė 

  
 Vykdytojai Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo 

kriterijai 
1 UŽDAVINYS 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAM Ą,JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONI Ų PLANĄ 
1. Parengti ir patvirtinti VšĮ Kauno Šilainių 

poliklinikos Korupcijos prevencijos 2017-2019 
m.programą ir jos įgyvendinimo priemonių 
planą. 
 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą   

2017 m. sausis-vasaris Laiku parengti ir patvirtintt programą 
ir planą. 

2. Poliklinikos interneto svetainėje paskelbti  
įstaigos Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. 
programą, jos įgyvendinimo priemonių planą bei  
asmenų,  atsakingų už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę įstaigoje, duomenis ir kontaktus 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą  
Rinkodaros poskyrio vadybininkai  

 2017 m. vasaris Poliklinikos interneto svetainėje 
paskelbti  įstaigos Korupcijos 
prevencijos 2017-2019 m. programą, 
planą, įvardinti atsakingus asmenis, 
paskelbti jų kontaktus.  

3. Poliklinikos korupcijos prevencijos priemonių 
plano ir programos 2017-2019 m. kopijas 
pateikti Kauno savivaldybei ir LR SAM 
Korupciojos prevencijos skyriui  

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą   

Iki  2017 m. vasario 10 
d. 

Pateikti korupcijos prevencijos 
priemonių plano ir programos 2017-
2019 m. kopijas 

2 UŽDAVINYS 
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYB Ę 

4. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje vertinti veiklos 
sritis, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos 
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo 
tikimybę 

Poliklinikos direktorius Kiekvienų metų III 
ketvirtis 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai 

3 UŽDAVINYS 
DIDINTI VIEŠUM Ą IR ATVIRUM Ą TEIKIANT VIEŠ ĄSIAS PASLAUGAS 

5. Darbuotojų Elgesio kodekso skelbimas VšĮ 
Šilainių poliklinikos interneto svetainėje, 
informacijos  stenduose 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą   
Vyriausioji personalo specialistė 

Nuolat Paskelbti Elgesio kodeksą viešai 

6.  Įstaigos  sveikatos priežiūros specialistų viešųjų 
ir privačių interesų įstatymo reikalavimų 
vykdymo kontrolė. 

Vyriausioji  personalo specialistė Kasmet iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

100 proc. Nustatyto sąrašo specialistai 
pateikė (patikslino) privačių interesų 
deklaracijas 

4 UŽDAVINYS 
DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUM Ą IR AIŠKUM Ą 



7. Nusatymas draustumo privalomuoju sveikatos 
draudimu  pacientams, atvykusiems gydytojų 
specialistų konsultacijai. 

Med. registratorės, gydytojai, slaugytojos, 
radiologijos technologai, klinikos laborantai 

Nuolat Tikrinamas pacientų draudimas 
sveikatos draudimu (pateikiant asmens 
tapatybės dokumentą) 

8. Informacijos apie nemokamas ambulatorines 
(kompensuojamas) Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas 

Rinkodaros poskyrio vyriausioji 
vadybininkė 

Nuolat Skelbiama informacija apie 
nemokamas ir mokamas paslaugas 

5. UŽDAVINYS 
UGDYTI DARBUOTOJ Ų PATIKIMUM Ą,LOJALUM Ą IR SĄŽININGUM Ą 

9. Personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio 
kodekso vykdymo organizavimas. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą   
Vyriausioji  personalo specialistė 

Kiekvienais metais iki 
2019 m. gruodžio 31 d. 

Mokymus antikorupcijos tema 
išklausiusių darbuotojų skaičius, 
palyginti su praėjusiais metais. 
Kursų valandų skaičius, tenkantis 
vienam kursus išklausiusiam įstaigos 
darbuotojui 

10. Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas 
su darbuotojų elgesio kodeksu 

Personalo poskyrio darbuotojai Nuolat Supažindinimas pasirašytinai 

6 UŽDAVINYS 
 MOTYVUOTI VISUOMEN Ę ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJ Ą 

11. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose 
bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs 
su korupcinio pobūdžio veika 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą,   
IT specialistai 
Rinkodaros poskyrio vadybininkai 

Nuolat Įstaigos informacijos skelbimo vietose 
ir interneto svetainėje paskelbta 
informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 
ir į kokią instituciją ir kokia tvarka 
asmuo gali kreiptis dėl korupcijos 
apraiškų 

12. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose 
bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie 
LR SAM pasitikėjimo  telefoną 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą ,  
IT specialistai 
Rinkodaros poskyrio vadybininkai 

Nuolat Įstaigos informacijos skelbimo vietose 
ir interneto svetainėje paskelbta 
informacija apie LR SAM pasitikėjimo 
telefoną. 

13. Poliklinikos interneto svetainėje patalpinti 
direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų 
ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su 
korupcinio pobūdžio veika 

IT specialistai Nuolat Įstaigos interneto svetainėje patalpintas 
įstaigos vadovo kreipimasis. 

7  UŽDAVINYS  
GERINTI VALDYMO KOKYB Ę, SUDARYTI ĮSTAIGOJE ANTIKORUPCIN Ę APLINK Ą 

14. Įdiegtos Kokybės vadybės sistemos pagal LST 
EN ISO 9001:2008 “Kokybės vadybos sistemos. 
Reikalavimai” reikalavimų vykdymas 

Poliklinikos direktorius Nuolat Atitiktis LST EN ISO 9001:2008 
“Kokybės vadybos sistemos . 
Reikalavimai” reikalavimams 

8  UŽDAVINYS 
DIDINTI VIVIEŠ ŲJŲ PIRKIM Ų VYKDYMO SKAIDRUM Ą 

15. Vykdyti medicininių prietaisų pirkimą per CVP 
IS 

Specialistas, atsakingas už pirkimus Nuolat Skaidrus medicines prietaisų pirkimas 

9 UŽDAVINYS 
 TEIKTI INFORMACIJ Ą PACIENTAMS  

16. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose Asmuo, atsakingas už korupcijos Nuolat Įstaigos informacijos skelbimo vietose 



bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, susidūręs 
su korupcinio pobūdžio veika (STT „karštosios 
linijos“telefonas, STT el. paštas) 

prevencijos ir kontrolės vykdymą,   
IT specialistai 
Rinkodaros poskyrio vadybininkai 

ir interneto svetainėje paskelbta 
informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 
ir į kokią instituciją ir kokia tvarka 
asmuo gali kreiptis dėl korupcijos 
apraiškų 

17. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose 
bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie 
LR SAM „pasitikėjimo“  telefoną, LR SAM el. 
paštą. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą ,  
IT specialistai 
Rinkodaros poskyrio vadybininkai 

Nuolat Įstaigos informacijos skelbimo vietose 
ir interneto svetainėje paskelbta 
informacija apie LR SAM pasitikėjimo 
telefoną. 

18. Poliklinikos interneto svetainėje patalpinti 
įstaigos vadovo  kreipimąsi dėl neformalių 
mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, susidūręs 
su korupcinio pobūdžio veika 

IT specialistai Nuolat Įstaigos interneto svetainėje patalpintas 
įstaigos vadovo kreipimasis. 

19. Užtikrinti, kad ant visų gydytojų specialistų 
kabinetų durų būtų užklijuotas skelbimas 
“Geriausis padėka gydytojui- Jūsų šypsena” 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą,  
Skyrių vedėjai, vyr. slaugos administratoriai  
 

Nuolat Ant visų gydytojų specialistų kabinetų 
durų užklijuotas skelbimas „Geriausia 
padėka gydytojui- Jūsų šypsena“ 

20. Interneto svetainėje skelbti informaciją apie 
Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kainas  

Vyriausioji rinkodaros vadybininkė 
IT specialistai 

Nuolat iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. 

Padidėjęs pacientų informuotumas, 
sumažėjęs neoficialių mokėjimų už 
suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas kiekis 

21. Poliklinikos Interneto svetainėje skelbti 
ataskaitas apie korupcijos prevencijos plano 
2017-2019 m. vykdymą 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą   

Ataskaitą skelbti kas 
pusę metų, ne vėliau 
kaip iki kito mėnesio 10 
d. 

Paskelbta ataskaita apie korupcijos 
prevencijos priemonių plano 2017-
2019 metams priemonių vykdymą. 

10 UŽDAVINYS 
 INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTA TYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS 

22. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, 
nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir SST 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą 

Gavus pranešimą Įstaigos vadovui pateiktų ir STT 
perduotų pranešimų skaičius 

23. Interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigoje 
nustatytus korupcijos atvejus 

Asmuo, atsakingas už korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymą 
Rinkodaros poskyrio vadybininkai 

Per 10 dienų nuo 
informacijos gavimo. 

Paskelbtų informacijų skaičius 

 
 
 
 
 
Parengė:  Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, Jūratė Ščajevienė 
 


