PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinika
direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr.V-258
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinika (toliau – poliklinika).
2. Ši programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu
Nr.V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo" (aktualia
redakcija).
3. Korupcijos prevencija - galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis
poliklinikos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos.
4. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija - bet koks darbuotojo elgesys, neatitinkantis jam suteiktų įgaliojimų ar
nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir
taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai
tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta
administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
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 padarymu siekiama ar
reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Savivaldybės įstaiga (toliau – įstaiga) – savivaldybės institucija ar įstaiga, taip pat viešoji
įstaiga, kurios vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga.
Įstaigos vadovas – viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija
ar įstaiga, vadovas.
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Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla
teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas
paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
5. Programos nurodytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo poliklinikos
direktoriaus įsakymu paskirti asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę o
įgyvendina programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
6. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau –
Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos
sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių
korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį
interesą.
7. Programa įgyvendinama sėkmingai, jei poliklinika veiksmingai įgyvendina iškeltus
uždavinius aktyviai dalyvaujant visuomenei.
II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Programos tikslas - išaiškinti ir šalinti korupcijos poliklinikoje prielaidas, užtikrinti
skaidresnę ir veiksmingesnę poliklinikos bei jos darbuotojų veiklą.
9. Programos uždavinys - galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas,
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos
lėšos, skiriamos poliklinikos veiklai užtikrinti, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai
kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat
poveikis polklinikos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos.
10. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
10.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą
numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos poliklinikoje programos priemonių įgyvendinimą;
10.2. nustatyti veiklos sritis poliklinikoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai
atsirasti ir plisti;
10.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
10.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti
tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
10.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją
visuomenę;
10.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir
visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje;
visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų
teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
10.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą poliklinikoje.
11. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) poliklinikoje yra šios:
11.1. korupcijos rizikos analizė poliklinikoje;
11.2. korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas poliklinikoje;
11.3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo
poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
11.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius atitinkams pareigas
pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
11.5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams
Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
11.6. visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos poliklinikoje
programos įgyvendinimą, taip pat poliklinikos darbuotojų mokymas;
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11.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
III.

VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ

12. Poliklinikos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie poliklinikos veiklos sritis pateikti lentelėje:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Poliklinikos veiklos sritys, kuriose
galimas korupcijos pasireiškimas
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių skyrimas
Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai

Nelegalūs mokėjimai teikiant
mokamas ir apmokamas iš PSDF
biudžeto lėšų asmens sveikatos
priežiūros paslaugas pacientams
Veikla, susijusi su nedarbingumo
pažymėjimų ir ir kitų pažymų išdavimu
Nelegalūs mokėjimai teikiant
visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas gyventojams, juridiniams
asmenims

Poliklinikos darbuotojai, kurių veikloje
galimas korupcijos pasireiškimas
Poliklinikos gydytojai
Viešųjų pirkimų organizatorius, Viešųjų pirkimų
komisijos nariai, specialistai ir kiti, paslaugomis
ar viešaisiais pirkimais suinteresuoti asmenys
Poliklinikos gydytojai, bendrosios praktikos
slaugytojai, kinezetarapeutai, masažistai

Poliklinikos gydytojai
Poliklinikos gydytojai, bendrosios praktikos
slaugytojai, kinezetarapeutai, masažistai

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS
9. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
10. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo
kontrolę.
11. Užtikrinti kompensuojamųjų vaistinių
preparatų ir
medicinos
pagalbos
priemonių skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.
12. Apibrėžti Viešųjų pirkimų komisijų ir Viešųjų pirkimų specialisto kompetencijos ir
atsakomybės ribas.
13. Viešinti viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu:
su pirkimų procesu susijusius neslaptus duomenis, apie konkursų rezultatus skelbti poliklinikos
interneto puslapyje.
14. Sudaryti galimybę gyventojams ir ligoninės darbuotojams anonimiškai pranešti apie
korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.
15. Informuoti visuomenę ir poliklinikos darbuotojus apie atskleistus korupcijos atvejus ir
piktnaudžiavimą pareigomis, korupcijos žalą visuomenei ir valstybei, pasipriešinimo jai galimybes.
16. Organizuoti mokomuosius seminarus antikorupcine tema, kad poliklinikos darbuotojai
gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.
IV. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS
PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
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17. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:
17.1. sudaryti sąlygas poliklinikos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams
anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos poliklinikos darbuotojų
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
17.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl poliklinikos
darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją;
kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.);
17.3. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos
požymių, nedelsiant informuoti direktorių ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis
sąlygomis ir tvarka.
V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
18. Programa siekiama tokių rezultatų:
18.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
18.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
18.3. pagerinti korupcijos prevencijos poliklinikoje organizavimą;
19. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos ir jos įgyvendinimo priemonių
vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:
19.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;
19.2. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;
19.3. neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių
skaičių;
19.4. programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;
19.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
19.6. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;
19.7. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį.
20. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama
pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
21. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo
priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
22. Korupcijos prevencijos poliklinikoje programos įgyvendinimo priemonių planas yra
neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas direktoriaus įsakymu
atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo poliklinikoje sritis ir šios programos
įgyvendinimą.
23. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių
įgyvendinant programą, privaloma reguliariai vykdyti joms numatytų (priskirtų) programos
priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
24. Priemonės, susijusios su Korupcijos prevencijos poliklinikoje programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrole, jų vykdymo terminai nurodyti programos
įgyvendinimo priemonių plane.
25. Visa informacija apie Korupcijos prevencijos poliklinikoje programos įgyvendinimą
skelbiama viešai poliklinikos interneto svetainėje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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21. Šios programos įgyvendinimo rezultatai - korupcijai atsirasti palankių sąlygų
užkirtimas poliklinikoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus,
administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas.
_____________

