
Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 2015 m. II pusmečio korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita 

 

 
         Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos (toliau – poliklinika) korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių planas parengtas ir paskelbtas poliklinikos interneto svetainėje, 

vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1262 (Teisės 

aktų registras, 2013, Nr. 2013-00264). 

1. Poliklinikoje paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2. Poliklinikoje parengta programa ir jos įgyvendinimo 2014–2016 m. priemonių planas. 

3. Poliklinikos interneto svetainėje paskelbta Korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai. 

4. Paruoštas ir patvirtintas viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Elgesio kodeksas, su kuriuo 

poliklinikos sveikatos priežiūros darbuotojai supažindinti pasirašytinai. Elgesio kodeksas paskelbtas 

poliklinikos interneto svetainėje. 

5. Poliklinikoje tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos draudimu, naudojant mūsų 

įstaigos informacines sistemas ir „Sveidros“ posistemę APAP, prižiūri atsakingi sveikatos 

statistikai. Ruošiamasi elektroninio recepto įvedimui. 

6. Poliklinikoje ant visų gydytojų specialistų kabinetų durų užklijuoti lipdukai „Norite atsidėkoti 

gydytojui – pasakykite „Ačiū!”, kurie yra plane numatyto skelbimo „Geriausia padėka gydytojui – 

Jūsų šypsena“ atitikmuo. Papildomai informacijos skelbimo vietose yra skelbimai „Geriausia 

padėka gydytojui – Jūsų šypsena“. 

7. Vaistų ir medicinos prietaisų pirkimas vykdomas per VšĮ CPO LT pagal katalogą, per VŠĮ CPO 

LT buvo perkamos kanceliarinės prekės. Siekiant skaidrumo, atliekami elektroniniai viešieji 

pirkimai per CVP IS. 

8. Poliklinikos informacijos skelbimo vietose, informaciniuose ekranuose bei interneto svetainėje 

paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią 

instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų.  

9. Poliklinikoje informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje paskelbta informacija apie 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną.  

10. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos vyriausiojo gydytojo Mindaugo Maželio 

kreipimasis, STT rekomenduotas vaizdo siužetas demonstruojami poliklinikos ekranuose. 

11. Poliklinikos interneto svetainėje patalpintas įstaigos vadovo kreipimasis. 

12. Poliklinikoje yra patvirtinta ir viešai paskelbta mokamų paslaugų teikimo tvarka, patvirtinti ir 

viešai paskelbti įkainiai. Siekiant operatyviau atlikti apskaitą bei kontrolę, nuolatos tobulinamos 

poliklinikos informacinės sistemos.  

 

 

 

Parengė medicinos auditorius Rimas Milvidas  


