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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO LIGONINĖS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022 – 2025 m. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Korupcijos prevencija ligoninėje – tai galimų korupcijos priežasčių, sąlygų išaiškinimas 

ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių planą bei poveikis ligoninės darbuotojams 

siekiant atgrasinti nuo galimos korupcijos, taip pat privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų nepagrįsto 

panaudojimo priežasčių sąlygų atskleidimas ir šalinimas.  

2. Svarbiausi korupcijos prevencijos ligoninėje uždaviniai:  

2.1. vykdyti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą. 

2.2. Nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas:  

2.2.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ligoninės skyriuose ir padaliniuose;  

2.2.2. nustačius korupcijos prielaidas, imtis tinkamų priemonių joms pašalinti;  

2.2.3. analizuoti pacientų gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, atlikti vidaus auditą, imtis 

veiksmingų priemonių įstaigos darbo tobulinimui;  

2.2.4. parengti korupcijos prevencijos priemones ir įtraukti į įstaigos korupcijos prevencijos 

priemonių planą;  

2.2.5. didinti skyrių ir padalinių vadovų atsakomybę kontroliuojant pavaldžių darbuotojų atliktą 

darbą;  

2.2.6. bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), konsultuotis korupcijos 

prevencijos klausimais;  

2.2.7. užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams skaidrumą;  

2.2.8. užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;  

2.2.9. užtikrinti medikamentų, medicinos priemonių, kitų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų 

skaidrumą atliekant viešuosius pirkimus;  

2.2.10. siekti, kad sveikatos priežiūros stacionarinės paslaugos atitiktų nustatytus specialiuosius 

reikalavimus;  

2.2.11. užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi;  

2.2.12. užtikrinti pakankamą informaciją apie nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros 

paslaugas.  
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II. VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į ŠIOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  

  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 

3. Įtraukiant į korupcijos prevenciją visuomenę, būtina:  

3.1. Skatinti glaudesnį ligoninės darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene, aktyviau 

bendradarbiaujant su apskrities ir rajono žiniasklaida korupcijos prevencijos klausimais. 

3.2. Atviriau kalbėtis su pacientais jų teisių ir korupcijos prevencijos klausimais.  

3.3. Vykdant pacientų ir / ar darbuotojų anketinę apklausą akcentuoti korupcijos prevencijos 

klausimus.  

III. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

4. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:  

4.1. Sudaryti sąlygas ligoninės darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti  ligoninės 

administracijai faktus apie ligoninės medicinos darbuotojų korupcinės veiklos apraiškas.  

4.2. Tiriant pacientų ir jų įstatyminių atstovų skundus, išsiaiškinti korupcinės veiklos galimus 

pasireiškimus.  

4.3. Pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, informuoti nustatyta tvarka ligoninės 

vyriausiąjį gydytoją ir apie tai pranešti STT.  

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

5. Korupcijos prevencijos programos ligoninėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos 

priemonių vykdymo planas, nurodant priemones, jų vykdymo terminus ir vykdytojus.  

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

6. Korupcijos prevencijos programos ir kontrolės veiklos rezultatai vertinami vadovaujantis 

kiekybės ir kokybės rodikliais:  

6.1. įvykdytų veiksmų plano priemonių skaičius;  

6.2.  korupcinių filmukų pateikimo per monitorius ligoninėje skaičius;  

6.3. pacientų bei jų artimųjų (arba jų atstovų) skundų, pareiškimų skaičiaus pakitimai.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Korupcinė situacija ligoninėje vertinama nuolat. Korupcijos prevencijos programos nuostatos 

bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas treji metai.  

8. Korupcijos prevencijos programa, esant reikalui, gali būti papildoma (pakeičiama). 

______________ 


