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1. TIKSLAS. Poliklinikoje įdiegti bendrus elgesio standartus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai Įgyvendinimo 

terminas 

   1.1. Pasitvirtinti pareigybių sąrašą, kur asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Direktorius 2021 I-III ketv. 

   1.2. Kasmet teikti Poliklinikos darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, 

apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, jų nuostatų 

laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. 

Etikos komisija Kiekvienų metų 

I ketv. 

   1.3. Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, 

registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašą pagal Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

2021 III ketv. 

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių 

veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio. 

2.1.  Organizuoti diskusiją - diskursą tarp įstaigos medicinos personalo ir pacientų, 
atstovaujančių organizacijų apie pagarbos, pasitikėjimo ir atsakomybės ugdymą tarp  
medikų ir pacientų. 

Korupcijos 
prevencijos 

komisija 

Kartą per metus 

2.2.  Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 
lygį ir interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

valdymui 

Ne mažiau kaip 
kartą per metus 

2.3.  Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje. Direktoriaus 
pavaduotoja 

valdymui 

Nuolat 

2.4.  Pacientų, užsiregistravusių pas gydytojus specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas Direktoriaus   
pavaduotoja  
medicinai, IT 

administratorius 

Nuolat 

 2.5.  Tobulinti asmenų registravimo į įstaigos paslaugų laukimo eiles valdymo 
reglamentavimą 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
medicinai, 

2021 II ketv. 
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medicininis 
vidaus auditas 

3. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų 

tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas. 

3.1. Didinti vaistų centralizuotų pirkimų dalį per Centrinės perkančiosios organizacijos 

elektroninį katalogą. 

Viešųjų 

pirkimų 

vyriausioji 

specialistė 

Nuolat 

 

3.2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų vykdymas. Viešųjų 

pirkimų 

vyriausioji 

specialistė 

Nuolat 

 

3.3. Didinti pirkimų, kuomet naudojamasi LR SAM parengtomis standartizuotomis 

medicininės įrangos (prietaisų), įsigyjamos viešojo pirkimo būdu, techninėmis 

specifikacijomis, skaičių. 

Viešųjų 

pirkimų 

vyriausioji 

specialistė 

Nuolat 
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