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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE 

2014 –2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo  kriterijai 

1 UŽDAVINYS 

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS  

1. 1.1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą  
Medicininio audito 

auditorius  

2014 m. sausis 
  

Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

2. 1.2. Parengti ir patvirtinti viešosios įstaigos 

Šiaulių centro poliklinikos Korupcijos 

prevencijos 2014–2016 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Vyriausiasis 

gydytojas 
2014 m.  

sausis-vasaris 
Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

parengta programa ir jos įgyvendinimo 2014–

2016 m. priemonių planas 

3. 1.3. Viešosios įstaigos Šiaulių centro 

poliklinikos interneto svetainėje skelbti 

įstaigos Korupcijos prevencijos 2014–2016 

m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių 

planą bei asmens, atsakingo už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus  

Medicininio audito 

auditorius 

2014 m. vasaris  Sveikatos sistemos įstaigos 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 

2 UŽDAVINYS 

SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  

MEDIKŲ ELGESIO KODEKSAS, „ŠVARIŲ RANKŲ“ ĮSTAIGOS  

4. 2.1. Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro 

poliklinikoje įdiegti medikų elgesio kodeksą 

ir užtikrinti, kad jį pasirašytų ASPĮ medikai. 

Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų 

Skyrių vedėjai ir 

vyresnieji gydytojai 
2014 m. I ketv. ir 

nuolat 
Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

sveikatos priežiūros darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su įstaigos medikų elgesio 

kodeksu. Elgesio kodeksas paskelbtas interneto 



laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio 

kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje 
svetainėje 

5. 2.2. Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro 

poliklinikoje nustatinėti pacientų, atvykusių 

gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą 

privalomuoju sveikatos draudimu 

Vyriausiasis 

gydytojas 

Nuolat Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju 

sveikatos draudimu  

6. 2.3. Užtikrinti, kad viešojoje įstaigoje Šiaulių 

centro poliklinikoje ant visų gydytojų 

specialistų kabinetų durų būtų užklijuotas 

skelbimas:  

„Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ 

Vyriausiasis 

gydytojas 
2014 m. I ketv. Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

ant visų gydytojų specialistų kabinetų durų 

užklijuotas skelbimas „Geriausia padėka 

gydytojui – Jūsų šypsena“ 
 

3 UŽDAVINYS 

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SVEIKATOS SISTEMOJE ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ,  

SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ 

7. 3.1. Vykdyti vaistų ir medicinos prietaisų 

pirkimą per VšĮ CPO LT 
Viešųjų pirkimų 

organizatorius, 

personalo-viešųjų 

pirkimų specialistas 

Kasmet nuo  

2014 m. IV ketv.  
Skaidrus medicinos prietaisų pirkimas 

4 UŽDAVINYS 

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS  
8. 4.1. Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro 

poliklinikoje gavus pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką, nedelsiant informuoti 

įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą 

Vyriausiojo gydytojo 

pavaduotoja valdymui 
Gavus pranešimą Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir perduotų 

pranešimų Specialiųjų tyrimų tarnybai skaičius 

5 UŽDAVINYS 

ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

9. 5.1. Viešosios įstaigos Šiaulių centro 

poliklinikos informacijos skelbimo vietose, 

informaciniuose ekranuose bei interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur gali kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

Vyriausiojo gydytojo 

pavaduotoja valdymui 

Kompiuterių tinklo 

administratorius 

Nuolat  
 

Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

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 

10. 5.2. Viešosios įstaigos Šiaulių centro 

poliklinikos skelbimo vietose bei interneto 

Kompiuterių tinklo 

administratorius 
Nuolat Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro poliklinikoje 

informacijos skelbimo vietose bei interneto 



svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos 

apsaugos ministerijos „pasitikėjimo 

telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti 

apie korupcinio pobūdžio veikas  

svetainėje paskelbta informacija apie Sveikatos 

apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną.  

11.  5.3. Viešojoje įstaigoje Šiaulių centro 

poliklinikoje informacijos teikimo per 

monitorius sistemoje demonstruoti STT 

parengtus antikorupcinius klipus bei įstaigos 

vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų 

ir kur turi kreiptis pacientas, susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika 

Kompiuterių tinklo 

administratorius 
Iki 2014 m. II 

ketv. ir nuolat 
Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 

vyriausiojo gydytojo kreipimasis, STT klipas 

demonstruojamas monitoriuose  

12. 5.4. Viešosios įstaigos Šiaulių centro 

poliklinikos interneto svetainėje patalpinti 

įstaigos vadovo kreipimąsi dėl neformalių 

mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas, 

susidūręs su korupcinio pobūdžio veika 

Kompiuterių tinklo 

administratorius 

Iki 2014 m. II 

ketv. ir nuolat 

Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 

interneto svetainėje patalpintas įstaigos vadovo 

kreipimasis 

13. 5.5. Viešosios įstaigos Šiaulių centro 

poliklinikos interneto svetainės puslapiuose, 

skirtuose Korupcijos prevencijai, skelbti 

ataskaitą apie įstaigos korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymą 

Medicininio audito 

auditorius 

Kompiuterių tinklo 

administratorius 

Ataskaitą skelbti 

kas pusę metų, ne 

vėliau kaip iki 

kito pirmo 

mėnesio 10 d. 

Paskelbta ataskaita apie priemonių plano 

vykdymą 

6 UŽDAVINYS 

SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

14. 6.1. Organizuoti viešosios įstaigos Šiaulių 

centro poliklinikos darbuotojų mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais  

Vyriausiojo gydytojo 

pavaduotoja valdymui 
Ne rečiau kaip 1 

kartą per metus 
Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių 

įstaigų darbuotojų skaičius, palyginti su 

praėjusiais metais. 

Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam 

kursus išklausiusiam įstaigos darbuotojui 

 

 

 

 

 


