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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ JONIŠKIO LIGONINĖJE PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Joniškio ligoninėje programos (toliau – Programa) paskirtis –
užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją VšĮ Joniškio ligoninėje (toliau –
Įstaiga, ligoninė).
2. Programa parengta vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje patvirtinimo“ (Žin, 2009, Nr.
139-6143) LR Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2006, Nr.
8-283) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339; 2003, Nr. 40-1861), LR 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“
(Žin., 2004, Nr. 83-3015).
3. Šioje programoje naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas aukščiau
nurodytuose teisės aktuose.
II. KORUPCIJOS LIGONINĖJE PRIELAIDOS IR PASEKMĖS
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma veikla yra priskiriama prie veiklos sričių,
kuriose galimas korupcijos pasireiškimas. Ligoninės vykdomos veiklos sritys, kuriose labiausiai
tikėtinas korupcijos pasireiškimas yra:
4.1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas;
4.2. prekių ir paslaugų viešieji pirkimai;
4.3. nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.
5. Korupcijos prielaidos ligoninėje:
5.1. Nepakankamas įstaigoje dirbančių medicinos darbuotojų atlyginimas, kvalifikuotų
specialistų trūkumas;
5.2. kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus
pažeidimus;
5.3. pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai;
5.4. ligoninės vykdomi medicininės paskirties aparatūros, vaistinių preparatų, medicinos
pagalbos priemonių ir kiti viešieji pirkimai.
5.5. nepakankama pacientams teikiama informacija apie ligoninėje teikiamas mokamas
sveikatos priežiūros paslaugas bei sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis, apie pacientų teises ir galimybes.
5.6. nepakankamas kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų naudojimo lygis
bei nepakankama interneto prieiga.
6. Galimos korupcijos ligoninėje pasekmės:
6.1. sumažėjusi Įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;
6.2. sumažėjęs pasitikėjimas sveikatos apsaugos priežiūra;
6.3. sumažėjęs pacientų pasitikėjimas ligonine;

6.4. užsimezgę farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais,
ryšiai su korumpuotais Įstaigos darbuotojais.
V. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Programos tikslas - Korupcijos prielaidų ligoninėje išaiškinimas ir šalinimas, užtikrinant
skaidresnę ir veiksmingesnę Įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
8. Programos uždavinys - Korupcijos prevencija Įstaigoje – galimos korupcijos priežasčių,
sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo
priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Įstaigai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir
racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms
užtikrinti, tap pat poveikis Įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos.
9. Korupcijos programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Įstaiga numato:
9.1. Užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos Įstaigoje programos
priemonių įgyvendinimą.
9.2. nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veikla, bei sąlygas jai
atsirasti ir plisti.
9.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principus;
9.4. užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo,
priežiūros kontrolę.
9.5. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves,
sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
10. Korupcijos prevencijos priemonės Įstaigoje:
10.1. Korupcijos rizikos analizė Įstaigoje;
10.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tobulinimas;
10.3. asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimas Įstaigos vyr.
gydytojo įsakymu;
10.5. korupcijos prevencijos Įstaigoje įgyvendinimo priemonių plano parengimas ir
įgyvendinimas;
10.6. telefono, kuriuo anonimiškai galima būtų pranešti apie darbuotojų galimus
pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla skelbimas internetiniame puslapyje;
10.7. informacijos, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla,
skelbimas Įstaigos informacijos skelbimo vietose;
10.8. informacijos apie Įstaigos darbuotojui pareikštus įtarimus padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiką skelbimas Įstaigos internetinėje svetainėje.
11. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:
11.1. sudaryti sąlygas piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos administracijai savo įtarimus
dėl galimos Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
11.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Įstaigos darbuotojų
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet
analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.)
11.3. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos
požymių, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose
nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
11.4. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl
galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir
nustatyta tvarka apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai.

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
12. Programa siekiama tokių rezultatų:
12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybę;
12.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
12.3. pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;
12.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga.
13. Korupcijos prevencijos VšĮ Joniškio ligoninėje programos ir jos įgyvendinimo
priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:
13.1. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;
13.2. neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių
skaičių;
13.3. programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;
13.4. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;
13.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
13.6. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;
13.7. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA
14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių
planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
15. Korupcijos prevencijos VšĮ Joniškio ligoninėje programos įgyvendinimo priemonių
planas yra tvirtinamas ir atnaujinamas VšĮ Joniškio vyr. gydytojo įsakymu, atsižvelgiant į galimas
ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje sritis ir šios programos įgyvendinimą.
16. Įstaiga reguliariai vykdo numatytų Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir
vertinimą.
17. Įstaiga periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki
kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų
veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui,
atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
_________________________________________

