
PATVIRTINTA
VSf Pakaunes pirmines sveikatos
prieZi[ros centro direktoriaus
2076-12-30 jsakymu Nr. 43

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA VSI PAKALINES PIRMINES SVEIKATOS

PRIEZIUROS CENTRE

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. VSI Pakaunes pirmines sveikatos prieZilros centre korupcijos prevencijos programos paskirtis -uZtikrinti
ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos kontroles ir prevencijos sistem4.

2. Pakaunes PSPC korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo

2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-7lt (Zin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos

Respublikos nacionalines kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatymu 1zin., ZOOZ,NT. 57-2297), Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymu 12in.,1999, Nr.

60-1945; 2006, Nr. 7l-2973), Lietuvos Respublikos vie5qjq, ir privadiq interesq derinimo valstybineje

tarnyboje istatymu 1Zin., 1997 , Nr. 67- 165 9; 2000, Nr. 1 8-43 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m.

spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo" (hin.,2002,
Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Del Sprendimq

projektq poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir igyvendinimo" 1Zin.,2OO3, Nr. 23-975), Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,Ddl Padaliniq ir asmenq, valstybes ir
savivaldybiq istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo taisykliq
patvirtinimo" (Zin.,2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos baudZiamuoju kodeksu (Zin., 2000, Nr. 89-

2741), Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. isakymu Nr. 164 ,,Del korupcijos
pasirei5kimo tikimybes nustatymo metodikos patvirtinimo" 1Zin., 2003, Nr. 103-4622), Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkridio 17 d. isakymu Nr. Y-942,,De1 Korupcijos
prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo" (Lin.,2OO9,Nr. 139-6143;2009,Nr. 152-6841).

3. Korupcija - bet koks valstybes tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq

igaliojimq ar nustatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems

asmenims ir taip pakenkiant asmenq ir valstybes interesams.

Korupcija yra vienas i5 pavojingiausiq socialiniq reiSkiniq, keliantis gresmg Zmogaus teisdms, demokratijai

ir teisinei valstybei, iSkreipiantis socialini teisingum4, konkurencij4, verslo s4lygas, stabdantis ekonomikos

pletr4, keliantis pavojq valstybes valdymui, valstybes institucijq stabilumui ir visuomends moralei.

4. Korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, tarpininko kySininkavimas, papirkimas,

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarltos vie5ojo administravimo sektoriuje arba teikiant vie54sias

paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq
vir5ijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo priemoniq suklastojimas,

sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i5Svaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties

atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu bUdu igytq pinigq ar

turto legalizavimas, ki5imasis i valstybes tarnautojo ar vieSojo administravimo funkcijas atliekandio asmens

veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kyiio, papirkimo

arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkim4 (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatymas, Lin., 2002, Nr. 57 -2297).

5. Pagrindiniai korupcij os prevencij os uZdaviniai :

5.1. atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas ir jas Salinti;



5.2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobfidZio nusikalstamq veikq darymo;

5.3. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas ir bendros antikorupcines kultlros ugdymas Centre;

5.4. itraukti i korupcijos prevencij4 gyventojus, visuomenines organizacijas;

5.5. skatinti skaidrq ir atvir4 vie5qjq paslaugq teikim4.

II. KORUPCIJOS PRIELAIDU ANALIZE PAKAUNES PSPC

6. Bendrosios korupcijos prielaidos Pakaunes PSPC:

6.1. socialines (nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojq atlyginimas ir pan.);

6.2. teisines (teises aktq netobulumas, daZnas jq keitimas; kokybes sistemq ir reglamentq stoka;

nepakankama atsakomyb e uL p adarytus paZe idimus) ;

6.3. institucines (nesivadovaujama asmenines atsakomybes principais; truksta vieSumo);

6.4. struktlrines (sveikatos sistemos strukt[ros sudetingumas ir trlkumai; nepakankamas aprupinimo

informacinemis technolo gij omis lygis ir pan. ) ;

6.5. visuomenes pilieti5kumo stokos (visuomenes poZi[rio i korupcijq neapibreZtumas ir prie5taringumas;

nesiprie5inimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; piliediq pasyvumas antikorupcinei

veiklai);
6.6. i5oriniq veiksniq: (tinkamq s4lygq atskirq sveikatos sistemos subjektq s4Ziningai konkurencijai

nesudarymas; pacientq pasyvumas antikorupcinei veiklai).

7. Specifines prielaidos sveikatos sistemoje, darandios itak4 Pakaunes PSPC veiklai (administraciniq teises

paZeidimq nustatymas, protokolq sura5ymas, baudq skyrimas, medicinines paskirties aparat[ros, vaistq ir kt.

vie5ieji pirkimai ir uZsakymai, nepakankama informacija sveikatos prieZiuros istaigose apie teikiamas

nemokamas ir mokamas sveikatos prieZilros paslaugas, apie pacientq teises ir galimybes ir t. t.).

III. GALIMOS KORUPCIJOS PASEKMES PAKAI.INES PSPC

8. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos rei5kiniai gali paZeisti

visuomeninius santykius sveikatos sistemoje, del ko gali:

8.1. sumaZeti sveikatos prieZi[ros sistemos veiksmingumas, pablogeti teikiamq sveikatos prieZilros
paslaugq kokybe;

8.2. atsirasti socialine itampa, kuri maZina pasitikejim4 sveikatos apsaugos prieZi[ra;

8.3. sumaZeti pacientq pasitikejimas Pakaunes PSPC;

8.4. pablogeti vie5ojo administravimo kokybe ir uZsimegzti farmacijos bei kitq imoniq, prekiaujandiq

medicinos prekemis ir prietaisais, ry5iai su korumpuotais sveikatos sistemos darbuotojais.

9. AtsiZvelgiant i Sias pasekmes ir ai5kiai suvokiant korupcijos pasirei5kimo galimybes, galima numatyti

veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

IV. APLINKOS ANALIZE

10. Sveikatos sistemos subjektq (Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldZios istaigos, sveikatos

prieZiuros istaigos) vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sridiq, kuriose galimas korupcijos

pasireiSkimas.

1 1. Galima i5skirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasirei5kimo tikimybe:
ll.1 Pagrindines funkcijos - sveikatos prieZilros vykdymas (le5q, gautq iS ligoniq kasq, tikslinis
panaudojimas);



I 1.2. veikla, susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq, papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu;

1 1.3. vie5ieji pirkimai ir uZsakymai;

1 1.4. administraciniq teises paZeidimq nustatymas, protokolq suraSymas, baudq skyrimas

1 1.5. personalines atsakomybds ir standartiniq procedlrq stoka, teikiant sveikatos prieZi[ros paslaugas;

1 1.6. vieSqjq sveikatos prieZi[ros paslaugq bei duomenq ir ataskaitq apie suteiktas paslaugas teikimas.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJA

12. Korupcijos prevencija korupcijos prieZasdiq, s?lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant bei

igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio
pob[dZio nusikalstamq veikq darymo.

12.1. Korupcijos prevencija sveikatos sistemoje - galimos korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir
Salinimas, igyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemoniq plan4, taip pat poveikis

sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) le5q neteiseto, nepagristo gavimo ir panaudojimo

prevencija sveikatos sistemoje - galimq PSDF le5q neteisdto, nepagristo panaudojimo prieZasdiq, sElygtl

atskleidimas ir Salinimas, igyvendinant prevencijos programos vykdymo priemoniq plan4, taip pat poveikis

sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagristo PSDF le5q gavimo.

13. Bendrieji korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos uZdaviniai:

13.1. vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymq (Lin.,2002,Nr. 57-2297) parengti

korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) istaigoje program4;

13.2. nustatyti ir Salinti korupcijos prielaidas:

13.2.1. vadovaujantis galiojandiais teises aktais, nustatyti korupcijos pasirei5kimo tikimybg ir parengti

motyvuot4 iSvad4;

13.2.2. nustadius korupcijos prielaidas - imtis priemoniq joms pa5alimi;

13.3. uZtikrinti sveikatos sistemos veikl4 reglamentuojandiq teises aktq skaidrum4:

13.3.1. atlikti teises aktq, reglamentuojandiq visuomeninius santykius, kuriuose galima korupcijos
pasirei5kimo tikimybe, antikorupcini vertinim4 (teises aktq teming korupcijos prevencijos analizg), teikti
pasi[lymus del Siq teises aktq tobulinimo;
1,3.3.2. kasmet analizuoti i5 fiziniq ir juridiniq asmenq gaunamus skundus (pra5ymus, parei5kimus ir kt.);
13.3.3. atlikti parengtq teises aktq, reglamentuojandiq visuomeninius santykius, projektq antikorupcini

vertinim4, pateikti pasiDlymus del Siq teises aktq projektq tobulinimo;
13.3.4. parengti atitinkamq teises aktq pakeitimq ir papildymq, naujq teises aktq projektus;

13.4. teikti informacij4 valstybes tarnautojq ir juridiniq asmenrl registrams apie valstybes tarnautojus, kurie

patraukti administracinen ar drausminen atsakomyben uZ sunkius tarnybinius nusiZengimus, susijusius su

Vie5qiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo reikalavimq paZeidimu, padarytus

siekiant gauti neteisetq pajamq ar privilegijr+ sau ar kitiems asmenims;

13.5. skatinti glaudesni ir aktyvesni sveikatos sistemos institucijq bendradarbiavim4 su visuomene, ugdant

visuomenes nariq pilieting s4mong ir nepakantum4 negerovdms;

13.6. bendradarbiauti su Specialiqjq tyrimq tarnyba (toliau - STT), kitomis ministerijomis ir valstybes

institucijomis, dalyvaujant ivairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keidiantis turima informacija apie

taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jq veiksmingum4.

1 4. Specifiniai korupcij o s prevencij os sveikatos sistemoj e uZdaviniai

14.1. sukurti skaidri4 ir prieinam4 sveikatos prieZilros sistem4;



14.2. uLtikrinti asmens sveikatos prieZiuros paslaugq teikimo draudZiamiesiems privalomuoju sveikatos

draudimu skaidrum4;

14.3. uZtikinti teikiamq sveikatos prieZitros paslaugq kokybg;

14.4. tobulinti paslaugq apmokejimo ir kainq skaidiavimo metodik4;

14.5. uliikrinti sveikatos prieZilros paslaugq teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolg;

14.6. nustatyti ir patvirtinti bendruosius principus ir kriterijus, pagal kuriuos medicinos pagalbos priemones

ir vaistai bfltq perkami laikantis pirkimo - pardavimo sutardiq;

14.7. sukurti ir tobulinti sveikatos sistemos informacijos sistem4;

14.8. sukurti visiems prieinam4 informacijos apie mokamas ir nemokamas sveikatos prieZi[ros paslaugas

sistem4;

14.9. ultil<rinti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemoniq taikym4 ir tinkam4 Sios programos

priemoniq igyvendinimo administravimq bei kontrolg.

VI. VISUOMENES ITRAUKIMAS I KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS
SISTEMOJE PROGRAMOS IGYVENDINIM^{

15. Norint iKorupcijos prevencijos sveikatos sistemoje program? itraukti visuomeng, reikia:

15.1. skatinti glaudesni ir aktyvesni medikq bendradarbiavim4 su visuomene, ugdant visuomenes nariq
pilieting s4monE ir nepakantum4 negerovdms;

15.2. ugdyi antikorupcinE kultUr4 (visuomends ir tarp jq sveikatos sistemos darbuotojq antikorupcinis
Svietimas, ugdymas bei visuomenes nepakantumo korupcijai skatinimas);

15.3. informuoti visuomeng apie sveikatos sistemoje vykdom4 korupcijos prevencijos progrirm4 per

ZiniasklaidE,

15.4. skatinti sveikatos sistemos darbuotojus bei kitus Salies gyventojus prane5ti apie korupcinius teises

paZeidimus (ar meginimus juos daryti) teikiant sveikatos prieZilros paslaugas. Sudaryti s4lygas telefonu,

anonimi5kai praneSti apie korupcinius teises paZeidimus (ar meginimus juos daryti). Analizuoti surinkt4

informacij 4 i5 gyventoj q;

15.5. visuomenes anketines apklausos arba kitais bfldais reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos

programos veiksmingum4.

VII. KORUPCINIU TEISES PAZEIDIMU TYRIMAS

16. Siekiant veiksmingo korupciniq teises paZeidimq tyrimo, bfltina:

16.1. sudaryti s4lygas istaigos darbuotojams, kitiems visuomenes piliediams anonimiSkai prane5ti vadovybei

savo itarimus del galimos personalo korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos;

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

korupcijos prevencijos. ISsamiai ir objektyviai analizuoti pagristus itarimus del istaigq darbuotojq

korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus;

16.3. i5ai5kinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos fakt4 bei esant ltarimui del galimos korupcinio

pobtdZio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka informuoti administracij4;

16.4. bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriandia valstybes institucija - Specialiqjq tyrimq tarnyba.

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

17. Korupcijos prevencijos programos sveikatos sistemoje uZdaviniams igyvendinti sudaromas programos

priemoniq vykdymo planas, kuris nustato uZdavinius, tikslus, priemones, jq vykdymo terminus bei

vykdyojus.



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

darbuotojai.

19. Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo Centre kontrolg, metodines pagalbos teikim4

korupcijos prevencijos klausimais vykdo Centro Direktorius ir darbuotojai, atsakingi uZ korupcijos

prevencijos ir kontroles vykdym4 istaigoje.

IX. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

20. Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos ir kontroles veiklos rezultatai turi btti vertinami

vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
20. 1. Korupcijos prevencija:

20.1 .1. i5tirtq vieSoj o administravimo sistemq skaidius;

20.I.2. atliktq korupcij os tikimybes vertinimq skaidius;

20.1.3. atliktq teminiq korupcijos prevencijos analiziq skaidius;

20.1.4. korupcijos prevencijos programos igyvendinimo veiksmq plano vykdymas:

20.1.4.1. ivykdytq veiksmq plano priemoniq skaidius;

20.1.4.2. neivykdytq veiksmq plano priemoniq skaidius;

20.1 .4.3. pateiktq rekomendacijq keisti istatymus skaidius;

20.1 .4.4. priimtq rekomendacij q keisti istatymus skaidius;

20.1.4.5. pateiktq rekomendacijq keisti kitus teises aktus, procedDrq nuostatas skaidius;

20.1.4.6. priimtq rekomendacijq keisti teises aktq, proced[rq nuostatas skaidius;

20-l .4.7 . veiksmq piano igyvendinimas nustatytais terminais.

20.2. Teises paZeidimq tyrimas:
20.2.1. iStirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidius;

20.2.2. oficialiq prane5imq apie tariamus paZeidimus ir i5tirtq paZeidimq santykis;

20.2.3. anonimi5kq ir oficialiq praneSimq apie tariamus paZeidimus santykis.

20.3. Visuomenes Svietimas ir parama:

20.3.1. specialiq radijo, televizijos laidq, straipsniq spaudos leidiniuose, darbo posedZiuose skaidius;

20.3.2. prane5imq spaudai, vie5q prane5imq atlikus analizg, nustadius korupcijos atvejus, skaidius;

20.3 .3 . organizuotq korupcij os prevencij os dienq;

20.3.4. kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimas (procentais) pagal reguliariai atliekamas visuomends

nuomonds apklausas;

20.4. Visuomeninds iniciatyvos, ivairiq visuomends atstovq rySiai su Sveikatos apsaugos ministerija
korupcij os prevencij os ir kontroles klausimais :

20.4.1. Visuomeniniq pacientq organizacijq, bendradarbiaujandiq korupcijos prevencijos ir kontroles

klausimais, skaidius.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Korupcine situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemoniq

planas perZilrimi kas dveji metai.

22. Korupcijos prevencijos programa, esant poreikiui, gali buti papildoma.


