
 

Korupcijos prevencijos VšĮ Birštono pirminės sveikatos centro 2018-2019 m. programa 

Programoje vartojamos sąvokos: 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, valstybės politiko, teisėjo, valstybės 

pareigūno, valstybės tarnautojo ar kt. jam prilygstančio asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar nustatytų elgesio normų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems 

asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos ir kiti tokio 

pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė 

atsakomybė; 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos: kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos 

nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias 

paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos; 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybės bei kontroliuojančių juridinių asmenų veikla teikiant 

asmenims socialines, švietimo, mokslo, sveikatos, kultūros, sporto ir kitas įstatymu nustatytas 

paslaugas.  

VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre, kaip nustatyta LR korupcijos prevencijos įstatymu, 

už korupcijos prevenciją atsako VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius. 

Korupcijos prevencija ir kontrole VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras vadovaujasi LR 

Vyriausybės 2004 m. 05 mėn. 19 d. nutarimu Nr. 607 3 p. nuostata, skiriant asmenį, kuriam 

direktoriaus įsakymu pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija. 

Paskirtas asmuo, kuris vykdydamas savo pagrindines pareigas yra atsakingas už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, sudaro korupcijos prevencijos programą, kasmet nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę. 



VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima 

korupcijos prevencijos tikimybė:  

1. Lėšų, gautų iš ligonių kasų tikslinis panaudojimas; 

2. Kompensuojamų vaistinių preparatų ir medicininės pagalbos priemonių skyrimas; 

3. Prekių ir/ar paslaugų viešieji pirkimai; 

4. Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas (iš PSDF biudžeto lėšų) paslaugas 

pacientams.   

Programos tikslai ir uždaviniai 

Tikslas – vykdant kryptingą korupcijos prevencijos politiką, išsiaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas, 

užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų 

veiklą. 

Uždaviniai:  

 Formuoti ir vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką sanatorijoje, užtikrinti 

numatytų programos įgyvendinimo priemonių vykdymą; 

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma: 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą; 

2. Parengti ir patvirtinti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2018-2019 m. priemonių 

planą; 

3. Įstaigos interneto svetainėje skelbti korupcijos prevencijos programų priemonių planą bei asmens, 

atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kontaktus; 

4. Kontroliuoti ir koordinuoti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą, teikti direktoriui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.  

 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti nustatytų neatitikimų 

šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonės(-ių) vykdymą; 

 Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti direktorių; 



 Periodiškai tikrinti tam reikalui skirtą „pašto dėžutę“, atlikinėti pacientų pareikštų 

pageidavimų analizę. Po rezultatų aptarimo, numatyti priemones koreguoti bei šalinti 

nustatytus trūkumus. 

 Užtikrinti prieinamą informaciją apie mokamų ir nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto 

lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams; 

 Nagrinėti pacientų skundus, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos priemonių ir kt. stacionarinio ir ambulatorinio gydymo metu; 

 Patikrinti ar įstaigoje medicinos darbuotojai, dirbantys keliose darbovietėse, nepažeidžia 

darbo laiko; 

 Organizuoti įstaigos darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos klausimais; 

 Įstaigos internetinėje svetainėje patalpinti informaciją ir kur pacientas turi kreiptis, susidūręs 

su korupcinio pobūdžio veikla; 

 Įstaigos skelbimų (informacijos) lentose ir ant pacientų/klientų anoniminių anketų, 

atsiliepimų dėžučių skelbti informaciją apie SAM „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo 

anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.  

  

Programa siekiama tokių rezultatų:  

1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

2. Skiepyti nepakantumą korupcijai; 

3. Pagerinti korupcijos prevencijos priemonių sveikatos sistemoje organizavimą; 

4. Pagerinti visuomenės pasitikėjimą sveikatos sistema. 

 


