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KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

POLIKLINIKOJE 2020–2022 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje (toliau – 

Poliklinika) 2020–2022 metų programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, 

veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą poliklinikoje 2020–2022 

metais. 

2. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą įgyvendinimo priemonių 

planą. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, mažinti ir 

šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas poliklinikoje. 

4. Programos uždavinys -  tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus, 

didinti Poliklinikos veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei; gerinti viešųjų paslaugų 

kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešųjų pirkimų skaidrumą. 

5. Korupcijos tikslui ir uždaviniui pasiekti reikalinga: 

5.1. įdiegus sveikatos priežiūros sistemoje bendrus elgesio standartus, juos taikyti ir 

Poliklinikoje; 

5.2. didinti Poliklinikos darbuotojų bei pacientų antikorupcinį sąmoningumą, 

netoleranciją korupcijai, skatinti veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant Poliklinikoje 

korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio; 

5.3. siekti skaidrumo, efektyvumo viešųjų pirkimų srityje, racionaliai naudoti skirtas 

lėšas; 

5.4. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, darbuotojų 

teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;  

5.5. ugdyti antikorupcinę kultūrą poliklinikoje. 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PRIELAIDŲ ANALIZĖ 

 

5. Bendrosios korupcijos prielaidos Poliklinikoje: 
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6.1. visuomenės pilietiškumo stoka – visuomenės (tiek darbuotojų, tiek pacientų) 

pilietiškumo stoka, piliečių pasyvumas; 

6.2. visuomenės nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas sudaro sąlygas 

sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba; 

6.3. laukimo pas gydytojus eilės, kas gali sudaryti sąlygas korupcinio pobūdžio 

pažeidimams; 

   6.4. nepakankamos pacientų žinios apie valstybės apmokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas sudaro palankias prielaidas apmokestinti kai kurias paslaugas; 

    6.5. nepagrįsti pacientų lūkesčiai, gaunant tam tikras socialines garantijas ar išmokas 

(neįgalumo nustatymas, laikinojo nedarbingumo forminimas ir pan.), neatitinkantys realios paciento 

sveikatos būklės. 

               

IV SKYRIUS 
VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 

7. Poliklinikos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė (žr. 1lentelė).  

1 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos 

pasireiškimas 

Darbuotojai, kurių veikla gali būti susijusi 

su korupcijos pasireiškimo tikimybe 

1.  Tyrimų, procedūrų ar gydymo skyrimas Gydytojai  

Bendrosios praktikos slaugytojai 

Klinikinės diagnostikos laboratorijos 

darbuotojai 

2.  Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos 

pagalbos priemonių skyrimas 

Gydytojai  

Bendrosios praktikos slaugytojai 

 

3.  Dokumentų, medicininių įrašų klastojimas, 

nedarbingumo įforminimai, pažymų išdavimas 

Gydytojai 

Bendrosios praktikos slaugytojai 

Gydytojų konsultacinė komisija 

4.  Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų organizatorius  

Viešųjų pirkimų komisija  

Kt. darbuotojai dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procedūrose 

 

 

V SKYRIUS 

GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS 

 

8. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos 

reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje ir poliklinikoje, dėl ko gali: 

8.1. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas 

Poliklinika; 
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8.2. užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir 

prietaisais, ryšiai su Poliklinikos darbuotojais, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema; 

9. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos 

pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos veikimo 

priemones. 

VI SKYRIUS 

 INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ 

 

10. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina: 

10.1.  Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai 

pranešti Poliklinikos vadovybei savo įtarimus dėl galimos įstaigos darbuotojų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos; 

10.2. Darbuotojas apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nedelsiant 

privalo informuoti tiesioginį vadovą ir iškviesti įgaliotąjį darbuotoją (o šiam nesant pateikti 

pranešimą skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112) teisės aktuose nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka.      

10.3. Įgaliotasis darbuotojas gavęs žodinę ar rašytinę informaciją apie galimą 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais iki atvyks 

policijos pareigūnai raštu pildo pranešimą apie galimai padarytą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką, instruktuoja darbuotoją apie tolimesnių veiksmų eigą. Apie galimai padarytą 

korupcinio pobūdžio nuskalstamą veiką teisės aktų nustatyta tvarka informuoja LR S AM 

antikorupcijos ir atitikties skyrių ir STT. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. 

11. Programos įgyvendinimą organizuoja Poliklinikos vadovo įgalioti asmenys, 

atsakingi už korupcijos prevenciją įstaigoje. 

 12. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių 

įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako poliklinikos darbuotojai. 

13. Poliklinika atnaujina Programą pasibaigus galiojimo terminui, pasikeitus korupcijos 

prevenciją reglamentuojamiems teisės aktams ar pagal poreikį. Už Programos atnaujinimą atsako 

medicinos vadybininkas. 

  14. Visa informacija apie Programos įgyvendinimą skelbiama viešai poliklinikos 

interneto svetainėje. 

_______ 


