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Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – VVKT), VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, VšĮ
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Lazdynų poliklinikos, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ
Klaipėdos miesto poliklinikos, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (toliau – Poliklinika) vaistinių preparatų, medicinos priemonių (prietaisų)
reklamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams srityje ir su šia veiklos sritimi susijusiose veiklos srityse papildytas iš dalies
įgyvendintas 1 pasiūlymas dėl kitos antikorupcinės pastabos, atsižvelgiant į LR Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą 2022-03-10 raštą Nr. 4-011927 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvadoje vaistinių preparatų, medicinos priemonių (prietaisų) reklamos veiklos srityse pateiktų
pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos“.
Pateikiame nuorodą į STT tinklapyje paskelbtą korupcijos rizikos analizę bei STT parengtą apibendrintą aktualią pasiūlymų
įgyvendinimo stebėsenos informaciją:
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act1002

Pasiūlymai atsižvelgiant į
Duomenys apie pastabų ir
pateiktas pastabas
pasiūlymų įgyvendinimą
1. Kitos antikorupcinės pastabos
6.1.2.6. Kai kurių ASPĮ taikomi 7.1.2.3.2. Tobulinti vidaus
Paskirtas atsakingas asmuo.
vidaus kontrolės mechanizmai
kontrolės mechanizmus, kad
Pasibaigus renginiui, reklamos
nėra pakankami, kad instituciniu sudaryti prielaidas ateityje
davėjo vaistų reklamuotojas
lygmeniu savalaikiai
išvengti identifikuotų institucinio pasirašo popieriniame
identifikuoti ir užkardyti
lygmens veiklos neatitikčių
Reklaminių renginių žurnale,
neatitiktis, dėl kurių gali būti
Lietuvos Respublikos farmacijos
patvirtindamas, kad renginys
neužtikrintas tinkamas teisės
įstatymo ie (ar) Vaistinių
įvyko. Elektroniniame
aktų, reglamentuojančių
preparatų reklamos taisyklių
Reklaminių renginių žurnale
reklaminių renginių
nuostatų reikalavimams
atsakingas asmuo įrašo
Pateiktos pastabos

Specialiųjų tyrimų tarnybos
vertinimas

organizavimo ASPĮ tvarką,
nuostatų vykdymas (motyvai
išdėstyti 3 skyriaus 3.12
skirsnyje)

patvirtinimą, kad renginys įvyko.
Stiprinti ir tobulinti vidaus
kontrolės mechanizmą, vykdant
priežiūros ir atskaitomybės
funkcijas. Atsakingo asmens
veiksmų kontrolė ir atskaitomybė
paskiriama teisininkui. Jis
prižiūri ir kontroliuoja jo
veiksmus. Vidaus kontrolės bei
atliekamų funkcijų mechanizmą
valdo Poliklinikos direktorius.
_________________

