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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO ŠILAINI Ų POLIKLINIKOS  

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 M. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

             1. VšĮ  Kauno Šilainių poliklinikos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa 

(toliau programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 

m. gruodžio 10 d. įsakymu  Nr. V-1433  ,,Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros 

sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo".  

             2. Korupcijos prevencijos VšĮ  Kauno Šilainių poliklinikoje programos paskirtis - užtikrinti 

ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos  sistemą įstaigoje, šalinti 

prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.  

             3. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato 

tikslus, priemones, terminus ir vykdytojus. Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, 

ekonominių, sveikatos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir 

atsirandančių korupcijos šaltinių. 

 

 

II SKYRIUS 
 

 KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO ĮSTAIGOJE SITUACIJOS ANALIZ Ė 
 

BENDROSIOS KORUPCIJOS PRIELAIDOS  SVEIKATOS SISTEMO JE 

          

            4. Dešimtmečiais tarpstančios kyšių ėmimo ir davimo tradicijos sveikatos sektoriuje bei 

abiejų pusių-imančiųjų ir duodančiųjų kyšius – pakantumas korupcijai ir jos toleravimas – tai viena 

iš socialinių korupcijos sveikatos sistemoje prielaidų. 

            5. Ekonominės korupcijos prielaidos: palyginti maži darbuotojų atlyginimai neužtikrina 

oraus pragyvenimo lygio ir skatina ieškoti papildomų pajamų. 

 

 

 



VEIKLOS SRITYS, 

KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYB Ė 

 

            6. Veiklos sritys ir funkcijos, kurias vykdant poliklinikoje egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, t.y.: 

            6.1. neoficialūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pacientams; 

            6.2. prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai; 

            6.3.neoficialūs  mokėjimai, teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, 

juridiniams asmenims. 

            6.4. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos priemonių skyrimas. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

            7. Programos tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos  VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje 

prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą. 

            8. Programos uždaviniai: 

 8.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti 

asmenį (komisiją), atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

 8.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

 8.3. didinti viešumą ir atvirumą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant 

sprendimus. 

 8.4. didinti poliklinikos veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą. 

 8.5. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą. 

 8.6. motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją. 

 8.7. didinti viešųjų pirkimų  skaidrumą. 

 8.8. nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais. 

 8.9.informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos  poliklinikoje atvejus. 

 

 
IV SKYRIUS 

 
 SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

            9.  Siekiami rezultatai: 

            9.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės sumažiniams; 



            9.2. korupcijos prevencijos priemonių poliklinikoje organizavimo gerinimas; 

            9.3.  visuomenės pasitikėjimo sveikatos sistema gerinimas; 

            10.  Vertinimo kriterijai: 

            10.1 Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

            10.2. Įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius; 

            10.3. Neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius. 

            10.4. Asmenų, pranešusių apie galimus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus 

pokytis. 

            10.5. Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius. 

            10.6. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama 

pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

 
V SKYRIUS 

 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEB ĖSENA IR ATSKAITOMYB Ė 

 
 

             11. Programai įgyvendinti sudaromas Poliklinikos Korupcijos prevencijos 2017-2019 m. 

Programos įgyvendinimo priemonių planas.  

            12. Plane nustatyti tikslai, priemones ir jų vykdymo terminai. 

            13. Programos priemones vykdo priemonių plane išvardinti asmenys ir skyriai.       

            14. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės yra šios: 

             14.1. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas; 

             14.2. korupcijos rizikos  Poliklinikoje analizė; 

             14.3. visuomenės ir informavimas apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą,  

įstaigos darbuotojų mokymas; 

             14.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Poliklinikoje, 

pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka; 

             14.5. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 

            15. Korupcijos  rizikos analizė: 

             15.1. Korupcijos pasireiškimo nustatymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”. 

            15.2. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą 

teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Poliklinikos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už 



korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

            15.3. Pagal nustatytas poliklinikos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, parengiamos konkrečios priemonės galimoms korupcijos apraiškoms valdyti 

ir paskiriami asmenys, atsakingi už šių priemonių vykdymą. 

            16. Visuomenės švietimas ir informavimas apie  Programos įgyvendinimą, poliklinikos 

darbuotojų mokymas: 

             16.1. Poliklinika per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi teikti 

gyventojams (pacientams) žinias apie veiklą įgyvendinant įstaigos Korupcijos prevencijos 

programą, LR Korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus antikorupcinius teisės aktus. 

             16.1.1. Poliklinikos interneto svetainių nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos 

prevencijai, turi būti paskelbta Poliklinikos Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas; darbuotojo elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisyklės; elektroninio 

pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie poliklinikos 

darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Poliklinikos veikla; 

             16.1.2.  Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla, 

turi būti skelbiama visose Poliklinikos informacijos skelbimo vietos; 

             16.1.3. Poliklinikos darbuotojams organizuoti mokymus korupcijos prevencijos klausimais; 

             16.2. Poliklinika iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus. 

             17. Poliklinika, vykdydama įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planą, periodiškai, ne vėliau kaip per 5 d. nuo II ir IV ketvirčio pabaigos, poliklinikos 

informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis 

pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui. 

 

 

 

Parengė: asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Jūratė Ščajevienė 

2016-12-23 


