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KORUPCIJOS PREVENCIJOS V51 TU,ZNS GATVES B]ENDROSIOS PRAKTIKOS
GYDYTOJU KABINETE

PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOI;
l' Korupcijos prevencijos V5{ TilZes g. BPG kabinete programos tikslas yra uZtikrinti
ilgalaikg' veiksmingq ir krypting4 korupcijos kontrolg, nauclojant veiksmingas korupcijos
prevencijos priemones .

2' Si korupcijos prevencijos program a parengtavadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m' sausio 17 d' nutarimu Nr. rx-711 (zin., 2002, Nr, 10-355) patvirtinta Lietuvos
Respublikos nacionalines kovos su korupcij a programa, Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos [statymu gin', 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viesojo administravimo
[statymu gin', rce9, Nr. 60-19 45;2006,Nr. 77-2973), Lietuvos Respublikos vyriaus ybes 2002
m' spalio 8 d' nutarimu Nr' 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo,'
12in, 2002, Nr' 98-4339), Lietuvos Respublikos viesqjq ir. privadiq interesq derinimo
valstybineje tarnyboje istatymu 12in., rgg7, Nr. 67-165g; 2000, Nr. lg_43r), Lietuvos
Respublikos vyriausybes 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu M. 607 ,,Delpadaliniq ir asmenu
valstybes ir savivaldybiq [staigose vykdandiq korupcijos prevencijq ir kontrolg, veiklos ir
bendradarbiavimo taisykliq patvirtinim o" (Lin.,2004,Nr. g3-3015), specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus 2003 m' spalio 24 d. isakymu Nr. 164 ,,Ddl korupcijos pasireiskimo tikimybes
nustatymo metodikos patvirtinimo" (Lin.,2003, Nr, 103-4622), Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro 2009 m' lapkridio 17 d. [sakymu Nr. v-942,,De1 Korupcijos prevencijos
sveikatos sistemoje programos patvirtinimo" (/,in.,2009, Nr. 139-6143;2009,Nr. 152-6g41).
Lietuvos Respublikos baudZiamuoju kodek su (2in.,2000, Nr. g9-274r\.

3. Programoje vartojamos s4vokos:

Korupcija - bet koks [staigos darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq [galiojimq ar
nustatyttl elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims
ir taip pakenkiant asmenq ir valstybes interesams.

Korupcinio pob[dzio teises pazeidimai - korupcinio pobudZio nusikalstama veika ir jai tapatgs
pagal pob[d[, tadiau maziatr pavojingi teises paZeidimai, uZ kuriuos numatyta administracine,
drausmine ar kitokia teisine atsakomybe.

Korupcinio pobudzio nusikalstamos veikos - kysininkavimas, tarpininko kysininkavimas,
papirkimas' kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos [staigoje, teikiant paslaugas siekiant
sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas padetimi arba [galiojimq virsijimas,



piktnaudZiavimas oficialiais [galiojimais, dokumentq ar matarrimo priemoniq suklastojimas,

sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i55vaistymas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq

duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu btidu igytq pinigq ar turto
legalizavimas, ki5imasis I valstybes tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas atliekandio
asmens veiklq ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama
kysio, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti kyiininkavim4 ar papirkim4.

Korupcijos prevencija - galimos korupcijos prieZasdi6 s4lygq atskleidimas ir Salinimas,

igyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemoniq plan4 taip pat poveikis

sveikatos prieZi[ros darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobudZio

nusikalstamos veikos.

4. Pagrindiniai korupcijosprevencijos uZdaviniai:

o atskleisti korupcijos prieZastis, sqlygas ir jas Salinti;

o atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo;

o veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcines kult[ros ugdymas

V5[ TilZes g. BPG kabinete;

o [traukti i korupcijos prevencij4 gyventojus, visuomenines orrganizacijas;

o skatinti skaidrq ir atvirq vieSqjq paslaugrl teikim4.

II. GALIMOS KORUPCIJOS PRIELAIDOS VsI TILZES G. BPG KABINETE
5. Bendrosios korupcijos prielaidos VSI TilZes g. BpG kabinete:

o socialines (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojq atlyginimas, nepasitenkinimas

darbo s4lygomis ir pan.);

o teisines (teises aktq netobulumas, daZnas jq keitimas; kokybes sistemq ir reglamentq

stoka; nep akankama atsakomyb e uL p adarytu s p aZei d imu s) ;

o institucines (nesivadovaujama asmenin€s atsakomybes principais; trDksta vie5umo);

o strukttirines (sveikatos sistemos struktDros sudetingumas ir trukumai; nepakankamas

apr[pinimo informacinemis technologij omis I ygi s ir pan.) ;

o visuomenes pilieti5kumo stoka (visuomenes poZitirio I korupcijq neapibreZtumas;

nesiprie5inimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliediq pasyvumas

antikorupcinei veiklai);

o iSoriniai veiksniai (tinkamq s4lyglt atskirq sveikatos sistemos subjektq s4Ziningai

konkurencij ai nesudarymas ; pacientq pasyvumas antikorupc inei veiklai).



6. Specifines prielaidos sveikatos apsaugos sistemoje, darandios itak4 VSI TilZes g. BpG

kabineto veiklai (administraciniq teises paZeidimq nustatymas, protokolq suraSymas, baudq

skyrimas, medicininds paskirties aparatfiros, vaistq uZsakymai, nepakankama informacija

sveikatos prieZiiiros [staigose apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos prieZiDros

paslaugas, apie pacientqteises ir galimybes ir t. t.).

III. GALIMOS KORUPCIJOS VsI TILZES G. BPG KABINETE PASEKMES

7. Nevykdant kryptingos ir veiksmingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos rei5kiniai

gali paZeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje. Del Sios prieZ4sties gali:

o sumaZeti sveikatos prieZiiiros sistemos veiksmingumas, pablogeti teikiamq sveikatos

prieZitiros paslaugq kokybe;

o atsirasti socialine [tampa, kuri maZina pasitikejimq sveikatol; apsaugos prieLiur:a;

o sumaZeti pacientq pasitikejimas miisq istaiga;

o pablogeti vie5ojo administravimo kokybe ir uZsimegzti farmacijos bei kitq [moni6
prekiaujandiq medicinos prekemis ir prietaisais, rySiai su korumpuotais sveikatos sistemos

darbuotojais.

8. AtsiZvelgiant I Sias pasekmes ir aiSkiai suvokiant korupcijos pasirei5kimo galimybes, galima

numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio p,riemones.

IV. APLINKOS ANALIZtI

9. Sveikatos sistemos subjektq (Sveikatos apsaugos ministerijia ir jai pavaldZios [staigos,

sveikatos prieZiDros istaigos) vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sridit; kuriose

galimas korupcij os pasirei5kimas.

10. [staigoje galima i5skirti Sias veiklos sritis, kuriose yra tikimybe pasireik5ti korupcijai:

o pagrindines funkcrjos - sveikatos prieZiDros vykdymas ('leSq, gautq i5 ligoniq kasq

tikslinis panaudoj imas);

o veikla, susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq, papildomq teisiq suteikimu ar

apribojimu;

o administraciniq teises paZeidimq nustatymas, protokolq suraSymas, baudq skyrimas;

o personalines atsakomybes ir standartiniq procediirq stoka, teikiant sveikatos prieZi0ros

paslaugas;

. vie5rdq sveikatos prieZiDros paslaugq bei duomenq ir ataslkaitq apie suteiktas paslaugas

teikimas.



V. KORUPCIJOS PREVENCIJA

11. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, sElygq atskleidimas ir Salinimas sudarant

bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4 taip pat poveikisr asmenims, siekiant atgrasinti

nuo korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo.

12. Korupcijos prevencija sveikatos apsaugos sistemoje - tai galimq korupcijos prieZasdirl

sQlygq atskleidimas ir Salinimas, igyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo

priemoniq plan4 bei poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos

korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos. Privalomojo sveikal.os draudimo fondo (toliau -

PSDF) leSq neteiseto, nepagristo gavimo ir panaudojimo prevencija sveikatos sistemoje - galimq

PSDF leSq neteiseto, nepagr[sto panaudojimo prieZasdir5 s4lyl]rl atskleidimas ir Salinimas,

igyvendinant prevencijos programos vykdymo priemoniq planq, taip pat poveikis sveikatos

sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagr[sto PSDF leSq gavimo.

13. Bendrieji korupcijos prevencijos sveikatos apsaugos sistemoje programos uZdaviniai:

1. vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos [statym4 1Zin., ZOOZ, Nr. 57-

2297) parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) istaigojt: programzu

2. nustatyti ir Salinti korupcijos prielaidas:

. vadovaujantis galiojandiais teises aktais, nustatyti korupcijos pasirei5kimo

tikimybg ir parengti motyvuotq iSvad4;

o nustadius korupcijos prielaidas - imtis priemoniqjoms pa5alinti.

3. uZtikrinti sveikatos sistemos veiklq reglamentuojandiq teiises aktq skaidrumq:

o atlikti teises aktq, reglamentuojandiq visuomeniniurs santykius, kuriuose galima

korupcijos pasireiSkimo tikimybe, antikorupcin[ vertinime tlteises aktq teming korupcijos

prevencijos analizp), teikti pasiiilymus del Siq teisds aktq tobulinimo;

o kasmet analizuoti iS fiziniq ir juridiniq asmenq gaunamus skundus (pra5ymus,

parei5kimus ir kt.);

o atlikti parengtrl teises akt6 reglamentuojandiq visuomeninius santykius, projektq

antikorupcin[ vertinim4 pateikti pasiiilymus del Siq teises aktq projektq tobulinimo;

o parengti atitinkamq teises aktq pakeitimq ir parpildym% naujq teises aktq

projektus;

4. teikti informacijq valstybes tarnautojq ir juridiniq asmenq registrams apie valstybes

tamautojus, kurie patraukti administracindn ar drausminen atsakornyben uZ sunkius tarnybinius

nusiZengimus, susijusius su VieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tamyboje [statymo



reikalavimq paZeidimu, padarytus siekiant gauti neteisetq pajamq ar privilegijq sau ar kitiems

asmenims;

5. skatinti glaudesni ir aktyvesn[ sveikatos sistemos institucijq bendradarbiavimq su

visuomene, ugdant visuomends nariq pilietinQ sgmonQ ir nepakantumenegerov€ms;

6. bendradarbiauti su Specialiqjq tyrimq tarnyba (toliau - SiTT), kitomis ministerijomis ir
valstybes institucijomis, dalyvaujant [vairiuose dalykiniuose susitiikimuose bei keidiantis turima

informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jq veiksmingumq.

1 4. Specifi niai korupcij os prevencij os sveikatos sistemoj e uZdavin iai :

L sukurti skaidri4 ir prieinam4 sveikatos prieZiiiros sistem4;

2. uZtikrinti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimo draudZiamiesiems

privalomuoju sveikatos draudimu skaidrum4;

3. uZtikrinti teikiamq sveikatos prieZiflros paslaugrl kokytrg;

4. tobulinti paslaugq apmokejimo ir kainq skaidiavimo mr:todik4;

5. uZtikrinti sveikatos prieZitiros paslaugq teikimo ir ekonominio veiksmingumo

kontrolg;

6. nustatyti ir patvirtinti bendruosius principus ir kriteriijus, pagal kuriuos medicinos

pagalbos priemones ir vaistai bUtq perkami laikantis pirkimo - pardavimo sutardiq;

7 . sukurti ir tobulinti sveikatos sistemos informacijos sistemq

8. sukurti visiems prieinamq informacijos teikimo apie mokamas ir nemokamas sveikatos

prieZilros paslaugas sistemq

9. uZtikrinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemoniq taikymq ir tinkam4 Sios

programos priemoniq igyvendinimo administravim4 bei kontrolp.

VI. VISUOMENES ITRAUKIMAS I KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS

SISTEMOJE PROGRAMOS IGYVENDINIMA
15. Norint I Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programq itraukti visuomeng, reikia:

o skatinti glaudesn[ ir aktyvesn[ medikq bendradarbiav;im4 su visuomene, ugdant

visuomenes nariq pilietinp s4mong ir nepakantume negerovdms;

. ugdyti antikorupcinq kultur4 (visuomenes ir tarp jq sv'eikatos sistemos darbuotoiq

antikorupcinis Svietimas, ugdymas bei visuomenes nepakantumo korupcijai skatinimas);

o informuoti visuomenp apie sveikatos sistemoje vykdomq korupcijos prevencijos program4

per Ziniasklaid4;



o skatinti sveikatos sistemos darbuotojus bei kitus Salies gyventojus prane5ti apie

korupcinius teises paZeidimus (ar meginimus juos daryti) teikiant sveikatos prieZilros

paslaugas. Sudaryti sqlygas telefonu, anonimiSkai pranedti apie korupcinius teis6s

paZeidimus (ar meginimus juos daryti). Analizuoti surinktq informacijq i5 gyventojq;

o visuomenes anketines apklausos arba kitais bDdais rr:guliariai vertinti Korupcijos

prevencij os programos veiksmingumq.

VII. KORUPCINIV TEISES PAZEIDIMU :TYRIMAS

16. Siekiant veiksmingo korupciniq teises paZeidimq tyrimo, btitin:r:

1. sudaryti s4lygas [staigos darbuotojams, kitiems visuornends piliediams anonimiSkai

prane5ti vadovybei savo [tarimus del galimos personalo korupcinio pobtidZio nusikalstamos

veikos;

2. reguliariai tirti skundus, parei5kimus del galimq korupcijos atvejq bei vertinti

pasi0lymus del korupcijos prevencijos. I5samiai ir objektyviai analizuoti pagristus [tarimus del

[staigq darbuotojq korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos

tyrimus;

3. i5ai5kinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos fakt4 bei esant [tarimui del

galimos korupcinio pobddZio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti administracij4

4. bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriandia valstybes institucija - Specialiqjq

tyrimq tarnyba.

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
17. Korupcijos prevencijos programos sveikatos sistemoje uZdaviniams [gyvendinti sudaromas

programos priemoniq vykdymo planas, kuris nustato uZdavinius, tikslus, priemones, jq vykdymo

terminus bei vykdytojus.

18. Sios korupcijos prevencijos programos nuostatas (os igyvendinimo priemones) vykdo V5[

TilZes g. BPG kabineto darbuotojai.

19. Korupcijos prevencijos programos [gyvendinimo VSl TilZes g.BPG kabinete kontrolq,

metodines pagalbos teikim4 korupcijos prevencijos klausimais vykdo [staigos direktorius ir

darbuotojai, atsakingi uZ korupcijos prevencijos ir kontroles vykdyn4 [staigoje.

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO VERTINIMO
KRITERIJAI
20. Programa siekiama tokiq rezultatq:

o sumaZinti korupcijos pasireiSkimo tikimybg;

o padidinti nepakantum4korupcijai;



o pagerinti korupcijos prevencijos V5{ TilZes g. BPG kabinetle organizavim6

o padidinti visuomenes pasitikejimqteikiamomis paslaugomis VSl TilZes g. BPG kabinete.

21. Korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq vykdymas ir kontrole

vertinami pagal Siuos rodiklius:

o atlikte korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidirl;

o fvykdytq programos [gyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidiq;

. nelvykdytq programos fgyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidiq;

o &smenlt praneSusiq apie korupcinio pobudZio teises paZeidlimus, skaidiaus pokyt[;

o i5tirtq paZeidimq susijusiq su korupcija, skaidiq;

. oficialiu prane5imq apie [tariamus paZeidimus ir i5tirtq paZeidimq santyk[;

. anonimiSkq ir oficialiq prane5imq apie [tariamus paZeidimus santyk[;

o organizuotq pacientq apklausq skaidiq;

o darbuotojq mokymq korupcijos prevencijos klausimais skaidiq.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Korupcine situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos

vykdymo priemoniq planas perZilrimi kas dveji metai.

23. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali bffi koreguojama ir papildoma.


