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Ataskaita apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą 

2021 metų III ir IV ketvirtį 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (korupcijos rizikos nustatymas) 

     Korupcijos tikimybė galima teikiant medicinines paslaugas pacientams, perkant paslaugas ir 

prekes, reikalingas įstaigos veiklai. 

Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams 

     Nebuvo pateikta informacijos Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams apie asmenis, 

dirbančius įstaigoje ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat 

patrauktus administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, 

susijusius su reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar 

kitiems asmenims. 

Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais 

     Viešai (interneto svetainėje http://www.pakaunespspc) paskelbti kontaktiniai telefonai ir 

elektroninio pašto adresai, kad gyventojai (pacientai) atvirai ar anonimiškai galėtų pranešti apie 

korupcijos apraiškas ar įtarimus tokio pobūdžio veikas įstaigoje. 

Sveikatos sistemos darbuotojų mokymas 

     Įstaigos darbuotojai supažindinami su korupcijos prevencijos įstatymu, korupcijos prevencijos 

įstaigoje programa bei planu, įgyvendinimo priemonėmis. Visa minėta informacija viešai pateikta 

Kauno r. VšĮ Pakaunės PSPC priklausančioms ambulatorijoms, šeimos gydytojo kabinetams ir 

medicinos punktams. Visi darbuotojai savo darbo vietose ir interneto svetainėje 

http://www.pakaunespspc  gali susipažinti su minėta informacija. 

Informavimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytų atvejų pranešimas 

     Per 2021 metų III-IV ketvirčius nebuvo nagrinėta skundų, pareiškimų dėl galimų   korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei analizuota pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos. 

Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo plano priemonės sveikatos 

priežiūros srityje 

      Per Centrinę pirkimo organizaciją (CPO) vykdyti prekių ir paslaugų viešieji pirkimai. Užtikrintas 

privalomas (būtinas) informacijos apie mokamų ir nemokamų (apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų) 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gyventojams. Visa minėta informacija skelbiama 

įstaigos interneto svetainėje http://www.pakaunespspc. 

 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę             Regina Žaltauskienė 
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