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         1. VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau-Poliklinika) 2020-2022 metų korupcijos prevencijos 

programos (toliau - Programa) tikslas - nulinės tolerancijos korupcijai politikos užtikrinimas vykdant 

VšĮ Šiaulių centro poliklinikos funkcijas. 

         2. Tikslas įgyvendinamas stebint ir šalinant korupcijos prielaidas: 

         2.1. stebint privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, Poliklinikoje panaudojimą; 

         2.2. kontroliuojant ir siekiant, kad visos lėšos būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos 

priežiūros paslaugoms, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti; 

         2.3. užtikrinant veiksmingesnę ir skaidresnę Poliklinikos personalo veiklą ir ugdant antikorupcinę 

kultūrą, užtikrinant visuotinai pripažįstamų žmogaus, kaip paciento teisių ir laisvių, personalo teisių bei 

laisvių gynimą, nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos. 

         3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-

2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-

1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos 

patvirtinimo", Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8d. nutarimu Nr. 1601 

„Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų valstybės ir savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo", 

Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ir savivaldybių veiklos sričių, kuriuose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo", Korupcijos 

prevencijos (atsparumo korupcijai) metmenų projektu. 

         4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Programos 3 punkte nurodytuose teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 

         5. Poliklinikos vykdomos funkcijos (kaip ir kitų Sveikatos sistemos subjektų) yra priskiriamos 

prie veiklos sričių, kuriose galimos korupcijos apraiškos: viešieji pirkimai ir paslaugų bei prekių 

užsakymai, standartinių procedūrų nesilaikymas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 

         6. Korupcijos prielaidos Poliklinikoje: 

         6.1. vykdant viešuosius pirkimus: viešųjų ir privačių interesų savalaikis ir išsamus deklaravimas, 

techninių specifikacijų parengimas atitinkantis teisės aktų ir skaidrumo reikalavimus; 

         6.2. personalo ir pacientų pasyvumas antikorupcinei aplinkai užtikrinti; 
         6.3. nepakankamas pacietų suvokimas apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos 
priežiūros paslaugas; 
         6.4. nepakankamos personalo žinios kaip laiku atpažinti korupcijos rizikos apraiškas. 

         7. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, integruotos į įstaigos 

administravimą, gali kisti nuomonė dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir 

prieinamumo, formuojant pacientų nuomonę apie paslaugų ir veiklos administravimo neskaidrumą. 
sumažėti pasitikėjimas Poliklinikos administracija ir medicinos personalu, sudaryti sąlygas atsirasti 
įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais bei farmacijos poveikiui, turinčiam korupcines 
apraiškas. 



         8. Korupcijos prevencija Poliklinikoje apima galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimą ir 
šalinimą, darbuotojų nuolatinį švietimą, mokymą, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų. 
         9. Poliklinikos korupcijos prevencijos įgyvendinama: 
         9.1. rengiant bei tvirtinant Korupcijos prevencijos programą; 
         9.2. nustatant ir imantis priemonių šalinti korupcijos prielaidas, vadovaujantis galiojančiais teisės 
aktais; 
         9.3. nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę ir parengiant motyvuotą išvadą; 
         9.4. užtikrinant Poliklinikos vadovo įsakymų vykdymą, darbo organizavimo skaidrumą; 
         9.5. analizuojant iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus, 
pretenzijas ir kt.), reaguojant į pranešimus apie galimas korupcijos apraiškas; 
         9.6. tobulinant veiklos reglamentus bei skaidrinant veiklą; 
         9.7. bendradarbiaujant su pacientais (apklausos būdu), siekiant išsiaiškinti korupcijos prielaidas; 
         9.8. didinant medicininio personalo atsakomybę ir atskaitomybę, dalyvaujant įstaigos 
administravimo veikloje; 
         9.9. užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo skaidrumą; 
         9.10. gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, griežtai laikantis mokamų paslaugų 
procedūros reikalavimų, esant reikalui, tobulinti šią procedūrą; 
         9.11. skelbiant visiems pacientams prieinamą informaciją apie mokamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, pacientų teises ir pareigas; 
         9.12. bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose 
susitikimuose bei keičiantis informacija; 
         9.13. užtikrinant korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą jų įgyvendinimo 
administravimą bei kontrolę; 
         9.14. įtraukiant pacientus ir Poliklinikos darbuotojus į nulinės tolerancijos korupcijai politikos 
įgyvendinimą. Skatinti informuoti ligoninės administraciją apie galimus korupcinius pažeidimus (ar 
ketinimus juos daryti). Užtikrinti informavimo galimybę visomis ryšio priemonėmis (telefonu, 
internetu, paštu). 
         10. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą atsako Priemonių plane 
nurodyti darbuotojai. 
         11. Programos finansavimas vykdomas iš Poliklinikos oficialių finansavimo šaltinių. 
         12. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas: 
         12.1. augantis pasitikėjimas Poliklinikos vykdoma veikla; 
         12.2. augantis Poliklinikos medicinos personalo ir administracijos veiklos skaidrumas; 
         12.3. augantis pasitikėjimas Poliklinikos vykdoma antikorupcine veikla. 
         13. Poliklinikos Korupcijos prevencijos programos tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti 
sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas. 
         14. Planas nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas 
sudaromas 3 metų laikotarpiui. 
         15. Korupcijos prevencijos programa peržiūrima kasmet. Programos įgyvendinimo priemonių 
planas peržiūrimas kas ketvirtį / kas pusę metų. Dokumentai tikslinami esant poreikiams ir pasikeitus 
esminėms sąlygoms. 
         16. Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos programą ir Priemonių planą teikiamos 3 punkte 
nurodytų teisės aktų tvarka ir terminais, 

____________________ 
 


