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                                                                                                                 PATVIRTINTA 

                                                                                                                 VšĮ Utenos ligoninė 

                                                                                                                 Direktoriaus 2022-03-21  

                                                                                                                 Įsakymas Nr. V-25 

 

 

VŠĮ UTENOS LIGONINĖ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2023 M. PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos tikslai: šalinti prielaidas korupcijai ligoninėje teikiant medicininę pacientams, siekti, 

kad visos lėšos, skiriamos sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos tikslingai ir skaidriai, kad 

sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos, o pacientų teisės būtų užtikrintos. 

2. Korupcijos prevencijos ligoninėje programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. 

nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių  

korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro2006-03-23 įsakymu Nr. V-207 patvirtinta Korupcijos 

prevencijos sveikatos sistemoje programa. 

3. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, 

reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado 

privilegija) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, 

taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, 

reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant 

taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam 

asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už 

atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas 

pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. 

4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, 

papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje 

arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, 

dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar 

iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymusiekiama ar reikalaujama 

kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas). 

5. Bendrieji tikslai: 

5.1 Korupcijos prevencijos ligoninėje programos tikslas  - korupcijos prevencijos priemonių 

vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės skyrių, padalinių darbuotojų veiklos 

užtikrinimas. 

5.2 Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas. 

5.3 Korupcijos prevencijos gydymo įstaigoje siekimas, antikorupcinės kultūros ugdymas 

ligoninės sektoriuose ir padaliniuose. 

5.4 Atsakomybės už neteisėtus veiksmus įgyvendinimas. 

5.5 Programoje numatytas priemones sieti visuomenės apsauga nuo korupcijos prielaidų 

teikiant sveikatos apsaugos paslaugas, įgyvendinant paciento teises, tačiau kartu ginant 

įstaigos darbuotojų teisesnei laisvę, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos. 
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II. KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 

6. Bendrosios korupcijos prielaidos įstaigoje: 

6.1 Socialinės (nepakankamas darbuotojų atlyginimas už darbą). 

6.2 Teisinės (teisės aktų netobulumas, nepastovumas, nesuderinamumas, reglamentų 

normatyvų stoka). 

6.3 Visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją, korupcijos supratimo 

prieštaringumas, pasyvumas antikorupcinėms priemonėms). 

6.4 Išoriniai veiksniai, tinkamų sąlygų sudarymo galimybės, jų ribotumas, pacientų pasyvumas 

antikorupcinei veiklai. 

7. Specifinės prielaidos (medikamentų įtraukimas konkursų būdu perkamų medikamentų sąrašus,   

nepakankamas pacientų informavimas apie medicinos paslaugas, apie jų teises ir pareigas). 

 

III. APLINKA 

 

8. Ligoninės vykdomos funkcijos priskiriamos prie veiklos sričių, kuriuose gali pasireikšti 

korupcija. 

9. Korupcijos tikimybė galima visuose padaliniuose, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros 

paslaugos. 

10. Veiklos sritys ir funkcijos, kurias vykdant egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

10.1 Padalinių vadovų reiklumo, personalinės atsakomybės, kontroliuojant padalinių darbą, 

stoka. 

10.2  Standartinių (centralizuotai paruoštų ir aprobuotų mokslo draugijų) procedūrų stoka. 

10.3 Ribotos galimybės komplektuojant kadrus. 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

11. Korupcijos prevencija ligoninėje, tai galimų korupcijos priežasčių, sąlygų išaiškinimas ir 

šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių planą bei poveikis darbuotojams 

siekiant atgrasinti nuo galimos korupcijos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų 

nepagrįsto panaudojimo priežasčių sąlygų atskleidimas ir šalinimas. 

12. Svarbiausi korupcijos prevencijos ligoninėje uždaviniai: 

12.1 Vykdyti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą. 

12.2 Nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas: 

12.21 Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ligoninės skyriuose ir padaliniuose; 

12.22 Nustačius korupcijos prielaidas, imtis priemonių joms pašalinti; 

12.23 Analizuoti pacientų gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, atlikti vidaus auditą, 

imtis veiksmingų priemonių įstaigos darbo tobulinimui; 

12.24 Parengti korupcijos prevencijos priemones ir įtraukti į įstaigos korupcijos prevencijos 

priemonių planą; 

12.25 Didinti skyrių ir padalinių vadovų atsakomybę kontroliuojant pavaldžių darbuotojų 

atliktą darbą; 

12.26 Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau-STT), konsultuotis korupcijos 

prevencijos klausimais; 

12.2.7 Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams skaidrumą; 

12.2.8 Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; 

12.2.9 Užtikrinti medikamentų ir medicinos priemonių, perkamų konkurso tvarka pirkimų 

skaidrumą; 
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12.2.10 Pasiekti, kad sveikatos priežiūros stacionarinės paslaugos atitiktų specialiuosius 

reikalavimus; 

12.2.11 Užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi; 

12.2.12 Užtikrinti pakankamą informaciją apie nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

 

V. VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į ŠIOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 

 

      13.       Įtraukiant į korupcijos prevenciją visuomenę, būtina: 

 

13.1     Skatinti glaudesnį medicinos darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene, aktyviau         

bendradarbiaujant su apskrities ir rajono laikraščiais korupcijos prevencijos klausimais. 

13.2    Atviriau kalbėtis su pacientais jų teisių ir korupcijos prevencijos klausimais. 

13.3    Vykdant pacientų anketinę apklausą akcentuoti korupcijos prevencijos klausimus. 

 

VI. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

 

14. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina: 

14.1           Sudaryti sąlygas ligoninės darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti ligoninės      

.          administracijai faktus apie medicinos darbuotojų korupcinės veiklos apraiškas. 

14.2          Tiriant pacientų ir jų įstatyminių atstovų skundus, išsiaiškinti korupcinės veiklos   

                  galimus pasireiškimus. 

14.3           Pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, informuoti nustatyta tvarka ligoninės      

                  direktorių ir apie tai pranešti STT. 

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

15.   Korupcijos prevencijos programos ligoninėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas   

                 programos priemonių vykdymo planas, nurodant priemones, jų vykdymo terminus ir    

                 vykdytojus. 

 

         VIII.     KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO  

                      KRITERIJAI 

 

          16.   Korupcijos prevencijos programos ir kontrolės veiklos rezultatai vertinami vadovaujantis  

                  kiekybės ir kokybės rodikliais: 

          16.1 Įvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius; 

          16.2 Straipsnių spaudoje, pranešimų seminaruose, konferencijose skaičius; 

          16.3 Pacientų bei jų artimųjų (įstatyminių atstovų) skundų, pareiškimų skaičiaus pakitimai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17.    Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos. 

         vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai. 

18. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma. 

 

                                               ----------------------------------- 

 


