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 ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS 

 

     Alytaus poliklinikoje buvo dirbama pagal direktoriaus patvirtintą korupcijos prevencijos 

programą (toliau programą)  ir priemonių planą 2017-2019 metams, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–

2019 metų programa ir priemonių planu bei 2016-02-17 įsakymu Nr. V-283 pakeitimus.  

 

TIKSLAS – DIDINTI SKAIDRUMĄ, MAŽINTI IR ŠALINTI  KORUPCIJOS PRIELAIDAS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SRITYJE POLIKLINIKOJE 

 Vertinta veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Siekiama rezultatų: 

1. mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

3. pagerinti korupcijos prevencijos poliklinikoje organizavimą ir darbuotojų mokymą ir švietimą; 

4. didinti visuomenės pasitikėjimą poliklinika, gerinant prieinamumą ir paslaugų kokybę. 

 

Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, didinant nepakantumą korupcijai, tobulinant 

korupcijos prevencijos organizavimą, bei didinant visuomenės pasitikėjimą, įgyvendinta  

antikorupcinės prevencijos programa ir planas 2017-2019 metams, atkreipiant dėmesį į rizikas. 

 

 

KORUPCIJOS POLIKLINIKOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ TIKIMYBĖ 
 

 VšĮ Alytaus poliklinikos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė.  

Eil. 

Nr. 

 Alytaus poliklinikos veiklos 

sritys, kuriose galimas korupcijos 

pasireiškimas 

 Alytaus poliklinikos darbuotojai, kuriems 

galimas korupcijos pasireiškimas 

1. Kompensuojamųjų vaistinių 

preparatų ir medicinos pagalbos 

priemonių skyrimas 

 Poliklinikos šeimos, vidaus, vaikų ligų 

gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai akušeriai 

ginekologai, odontologai, psichiatrai II-inio lygio 

gydytojai specialistai, slaugytojos, turinčios teisę 

išrašyti kompensuojamus receptus. 

2. Prekių, paslaugų ir/ar darbų 

viešieji pirkimai 

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų 

pirkimų komisijos nariai ir kiti Alytaus 

poliklinikos direktoriaus įsakymais nurodyti 

darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūrose. 

3. Nelegalūs mokėjimai teikiant 

mokamas ir apmokamas iš PSDF 

biudžeto lėšų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas pacientams 

 Poliklinikos gydytojai, gydytojų odontologų 

padėjėjai, slaugytojai, psichikos slaugytojai, 

laboratorijos darbuotojai, medicinos registratoriai 

4. Veikla, susijusi su nedarbingumo 

pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu, 

nukreipimo dokumentų paruošimu į 

NDNT 

Poliklinikos pirminio ir antrinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai  

5. Veikla, susijusi su ES ir kitų fondų 

programinių lėšų panaudojimu 

Viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų 

pirkimų komisijos nariai ir kiti poliklinikos 

darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūrose bei atliekantieji finansines operacijas 

darbuotojai. 
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6.  Konkursai eiti pareigas 

poliklinikoje 

 Direktoriaus pavaduotojas  medicinai, vidaus 

medicininio audito grupės vadovas, padalinių 

vadovai 

 

 

 

 

  

 

Viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų ir PSDF biudžeto lėšos, 

priskiriami prie sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Išskirtinis dėmesys 2018 metais  skirtas  viešųjų pirkimų korupcijos poliklinikoje pasireiškimo 

prielaidų tikimybės mažinimui. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, 

pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, 

aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus bei naujai įsigaliojusį ministro 2017 m. gegužės16 d. 

įsakymą Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“. Vertinimas atliktas pagal 

klausimyną ir radus rizikas korupcijai imtasi priemonių: 

o Naujos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos 2018-

04-13 Nr. VP4-9, skelbiama poliklinikos interneto svetainėje.  

o Nauja  VP komisijos sudėtis, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018-01-29 Nr. VP4-4. 

o Poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2015-05-

05 d. įsakymu Nr. V-36;   skelbiamos   CVP IS ir WWW. apoliklinika.lt. Pasibaigus visiems pagal 

šias taisykles vykdomiems  viešiesiems pirkimams  pagal naują 2017-07-01 Viešųjų pirkimų įstatymą 

jos buvo panaikintos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

o Nauja komisijos sudėtis patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018-01-29 Nr. VP4-4. Naujos 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, patvirtintos 2018-04-13 Nr. VP4-9, yra  

skelbiamos  tinklalapyje.   

o Pakeista 2017-12-21 sprendimu Nr. T- 402 VšĮ Alytaus poliklinikos struktūra  siekiant 

racionaliai panaudoti finansinius išteklius bei žmogiškuosius resursus, atsisakant perteklinių 

pareigybių  bei viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto tikimybės.  

o Viešuosius pirkimus organizuoja  organizatorius ir ( arba) direktoriaus įsakymu 

patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija. Komisijos nariai pildo nešališkumo deklaracijas ir 

konfidencialumo pasižadėjimus. Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu, VšĮ Alytaus poliklinikos viešųjų pirkimų taisyklėmis, procedūromis, 

patvirtintomis Alytaus poliklinikos direktoriaus  įsakymais, kurios yra skelbiamos centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje CVP IS.   

o Medicininių prietaisų (ne tik brangių prietaisų) įsigijimo poreikio pagrindžiamas, kad 

finansinės lėšos išleidžiamos racionaliai, neleidžiant aplinkybėms korupcijos rizikai atsirasti.  

o Poliklinikos viešojo pirkimo techninių specifikacijų sudarymo procedūrose nedalyvauja 

asmenys, kurių nešališkumas ir objektyvumas abejotinas.  Nėra  prekių ir paslaugų įsigyjama  iš 

įmonių, kurioms vadovauja jų artimieji.  

o Įsigyjamų prekių, paslaugų konkursai skelbiami Centinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje CVP IS,  įstaigos internetinėje svetainėje. 

Antikorupcinis darbuotojų ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens      

dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių bei pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, įgyvendinti 

korupcijos prevenciją.  

 2017-2018 metais tęsta poliklinikos darbuotojų mokymai visuose padaliniuose temomis: 

„Korupcijos prevencija Alytaus mieste, ar galime kažką pakeisti? „Korupcijos prevencija“, 

„Specializuoti mokymai korupcijos prevencijos srityje; sveikatos sektoriuje dirbantiems asmenims“. 

Darbuotojai 2018m. lapkričio mėn. supažindinti pakartotinai  su naujai gaunamais teisės aktais, 

tyrimais korupcijos pasireiškimo atvejais sveikatos sistemoje kitose sveikatos priežiūros įstaigose, 

sociologinių tyrimų rezultatais, viešųjų pirkimų dokumentacijos pakeitimais. reguliariai vyksta 
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mokymas ir viešinimas SAM organizuotuose renginiuose. Įgyvendinta įstaigos vadovo, atsakingo 

asmens už korupcijos prevenciją mokymai pagal SAM vykdomą projektą, vykdoma  informacijos 

sklaida poliklinikos personalui.       

   

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2018-12-27 įsakyme Nr.V-1518, „Dėl Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006m. gruodžio 26 d. įsakymo Nr. V-1128“ Dėl vaistinių 

preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo pakeitimo“  patvirtinta  2019 sausio  mėn. 23 d.. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-8  „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos  dėl reklaminių renginių 

organizavimo tvarkos  tvirtinimo“, kuriame atnaujinta   farmacinių kampanijų  atstovų informacijos 

teikimo  tvarka  poliklinikoje,  sumažinant farmacinės kampanijos atstovo asmeninės įtakos gydytojui 

galimybę. Visa informacija apie medikamentus teikiama gydytojų susirinkimuose. Registracija 

farmacinių kampanijų organizuojamiems renginiams vykdoma per patvirtintą direktoriaus įsakymu 

atsakingą asmenį  poliklinikos administracijoje ( pakeistas ankstesnis  direktoriaus įsakymas „ Dėl 

vaistinių preparatų reklamavimo VšĮ Alytaus poliklinikoje tvarkos tvirtinimo „ 2011-08-24 Nr. V-

99). 

 Antikorupcinės prevencijos  Programa ir planas  ir ataskaita yra skelbiami poliklinikos 

internetiniame tinklalapyje www.apoliklinika.lt. Poliklinikoje interneto svetainės įvadiniame 

puslapyje skelbiamas elektroninio pašto adresas, telefono numeriai, kuriais asmenys galėtų  pranešti 

apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su  veikla ar susidūręs su  korupcinio pobūdžio veika.   

Poliklinikos informaciniuose stenduose, tinklalapyje yra skelbiama vidaus tvarkos taisyklės, 

pacientų teisės ir pareigos, teisės aktais  privalomu sveikatos draudimu draudžiamų asmenų grupės, 

mokamų paslaugų įkainiai,  kur reikia kreiptis susidūrus su galimais korupcinio pobūdžio veikos 

reiškiniais,  nepageidaujamais įvykiais, paslaugų teikimo neatitiktimis, paruošta poliklinikos 

įvaizdžio formavimo atmintinė.  Informacija  internetinėje  svetainėje,  sukurtas el. paštas „korupcija 

@apoliklinika.lt“, yra stendas poliklinikoje „Korupcijos prevencija“, kuriame skelbiami  pagrindiniai 

dokumentai ir kontaktai, pranešimui  apie korupcijos apraiškas  į  STT ir kt. 

 Stende „Korupcijos prevencija „ poliklinikoje VI a.,  yra  pagrindiniai dokumentai ir kontaktai: 

o Informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

o Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, 

(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas) 

o Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris) 

o Informacija  apie SAM  „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 

o Informacija apie STT  „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

o Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)  

o Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas.  

Bendradarbiaujant su LR SAM 2018 metais  Alytaus krašto laikraštyje  „Alytaus naujienos“  

spausdinta du straipsniai,  išreiškiant nuomonę  korupcijos prevencijos temomis. 

 Nagrinėjant pacientų  skundus,  adresuotus įstaigai,  korupcinio pobūdžio veikų nekonstatuota. 

2018 metais skundų ir neatitikčių, kuriose galima būtų matyti korupcinė veika ar jai tapatūs pagal 

pobūdį, negauta.  Vykdant anketinę apklausą 2018 metais  klausta, kiek „ pacientai susiduria su 

atsidėkojimo faktu“ ir matyti, kad 2 proc. respondentų yra susidūrę su tokiais reiškiniais. Taip pat jie 

nurodo, kad daugiausia  atsidėkojimą inicijuoja patys pacientai. Anketinės apklausos analizė  pagal 

padalinius ir su rezultatais supažindinta medicinos personalas.  

 Yra patvirtintas direktoriaus įsakymu  ( 2014-02-25 ) V-25 VšĮ Alytaus poliklinikos  Etikos 

kodeksas, darbuotojai susipažinę pasirašytinai. 

 Įvykdyta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas „Dėl privačių interesų deklaracijų        

pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos „ID001 

patvirtinimo „ užpildymo kontrolės. 

 Kad įgyvendinti programos tikslus ir uždavinius  ir toliau vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos 

prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos sveikatos 

sistemoje programos priemonių įgyvendinimą, svarbu  teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų 

tobulinimo. Poliklinika, atsižvelgdamos į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius 

turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, teikta Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuoti 
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pasiūlymai per savivaldybės gydytoją bei dalyvaujant  įstaigos vadovui ir atsakingam asmeniui už 

antikorupcinę veiklą LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose mokymuose ir kituose 

renginiuose. 

Darbo organizavimo tobulinimas prisideda prie paslaugų prieinamumo, priimtinumo gerinimo.  

Tuo tikslu atlikti auditai psichikos, odontologijos, moterų konsultacijos, būtinosios pagalbos 

kabinetuose ir priimtos priemonės prieinamumo ir priimtinumo gerinimui.  Numatyta tęsti auditus 

tuo pačiu tikslu ir kituose padaliniuose.  

Įvyko pasikeitimai  įsisavinant pagal projektą ESIS informacinės sistemos  įdiegimą. 2018m 

sausio mėn. įdiegta   elektroninio dokumentų valdymo sistema ( EDVS. Veikia nuolatinis 

informavimas video  stenduose apie poliklinikoje vykdomas valstybines prevencines programas, 

skiepus, šeimos gydytojo  paslaugas, onkologinių ligų prevenciją, „kova su rūkymu‘ ir kt. 

informacija.  

Įdiegtų šiuolaikinių informacinių technologijų dėka pavyko optimizuoti daugelį procesų ir 

sutaupyti lėšų. Dalį poliklinikos dokumentų dabar pildoma tik elektronine forma, duomenų rinkimo 

ir apibendrinimo procesai automatizuoti. Valstybinė E sistema dirba su trikdžiais, todėl  metų 

pradžioje receptų el. išrašymas vyko nesklandžiai, bet 2018m.I -ame ketvirty  nuo 7000 el. būdu 

išrašomų  e. receptų  padidėjo iki 13-14 tūkstančių  e. receptų per vieną mėnesį  IV-ame metų 

ketvirtyje. 

Yra įvykdyta nauji planai: – įdiegta registracijos eiliškumo monitoravimas, tobulinama  telefonų 

skambučių centro (vienas bendras telefono numeris) veikla, kuriuo atsiliepiama skambinant  

poliklinikos buvusiais registratūros  ir gydytojų kabinetų numeriais. Telefonų skambučių centro 

darbuotojos vykdo pacientų registraciją telefonu ūmiai susirgus tai pačiai dienai telefonu ir  jiems 

atvykstant  registruotis registratūroje, nurodant eiliškumą ir būtinosios pagalbos kabinetuose. 

Kreipiantis paslaugos planine tvarka registruojama telefonų centre, registratūroje ir gydytojų 

kabinetuose. Telefono skambučių centro darbuotojos teikia informaciją gyventojams apie įstaigos 

darbuotojų darbo laiką, gyventojų draustumo sveikatos draudimu taisykles, išrašų ir kitos 

informacijos gavimo klausimais. Per telefonų centrą yra galimybė būti  perjungtiems telefonu su 

gydytojais, jei reikalinga informacija organizaciniais ir  klinikiniais klausimais.  Paruošta atmintinė „ 

Antikorupcinės nuostatos“„ pokalbio algoritmas“,  „pozityvūs ir negatyvūs žodžiai“ .  

    Kaip antikorupcinė priemonė yra labai svarbu pacientams prieinamumo ir priimtinumo 

gerinimas. Kad pokalbiuose su pacientais nebūtų korupcinio pobūdžio nuostatų, poliklinikos 

išleistoje įvaizdžio formavimo atmintinėje yra skirsnis „Antikorupcinės nuostatos“. Alytaus  

poliklinika taip pat išsiskiria lanksčiu ir pacientams patogiu darbo laiku, nuo 7.00-20.00 dirbama 

šeštadieniais nuo 9.00-14.00, o esant būtinumui ir šventinėmis dienomis ( esant 4 ir daugiau  

kalendorinių nedarbo dienų ). Būtinosios pagalbos kabinetuose ( vaikams ir suaugusiems )  teikiama 

būtinoji pagalba kasdien darbo dienomis ( 7.00-19.30 val.), o išeiginėmis ir nedarbo dienomis pagal 

sutartį su Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine Priėmimo –skubios pagalbos skyriuje, kad užtikrinti 

būtinosios pagalbos teikimą  ištisą parą.  Į  Būtinosios pagalbos kabinetus  (vaikų ir suaugusiųjų), 

skubiais atvejais gali kreiptis pacientas ne tik prisirašęs prie poliklinikos, bet ir kitų įstaigų ( tai 

įteisinta  SAM teisės aktais ) labai pasiteisino ir pagerino prieinamumą ūmiai susirgus.  Eilių 

pirminėje sveikatos priežiūros grandyje kreipiantis dėl ūmių susirgimų nėra, nors gali susidaryti 

dienos bėgyje  priklausomai nuo  virusinių ir užkrečiamų ligų sezoniškumo.  Būtinosios pagalbos 

kabinetų įsteigimas gana pagerino prieinamumo savalaikiškumą ir pacientų aptarnavimą numatytu 

laiku pas visus gydytojus. 

Labai skatinama išankstinė registracija planiniais atvejais.  

Antrinio lygio paslaugų plėtra poliklinikoje prisideda prie prieinamumo gerinimo pas II-inio lygio 

specialistus. Antrinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui neigiamos įtakos turi šioms 

paslaugoms taikomos kvotos, tam tikros pinigų sumos, skirtos visiems metams.  Kadangi antrinio 

lygio paslaugų apimtys dėl lėšų kvotų pas mus nedidelės, daugiau tenka laukti specialistų konsultacijų 

kitose įstaigos. 

    Nuo 1998 metų poliklinikoje pradėta diegti kokybės valdymo sistema, kuri yra įdiegta SAM 

teisės aktais nustatytų reikalavimų lygmenyje.  Kiekviena veikla yra reglamentuota tvarkose, 

procedūrose, instrukcijose, procesų aprašymuose, nuolat tobulinama organizacinis  procesų 
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valdymas, procedūros.   Prioritetas kokybės vadyboje – prieinamumo ir priimtinumo  gerinimas, kuris 

yra pagrindinis, kad pacientams  ir personalai nekiltų mintys korupcinėms veikoms.  Atliekant vidaus 

medicininį auditą yra keliama uždavinys   paslaugų, procedūrų  teikimo procesų tobulinimui, kokybės 

gerinimui, bet ir finansinių resursų naudojimo racionalumo, paslaugų plėtros pirminio ir antrinio lygio 

asmens sveikatos priežiūros paslaugoms,  bei vykdant projektus ES lėšomis bei santykinai nedidele 

dalimi iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

 Naujų paslaugų plėtra prisideda prie poliklinikos teikiamų paslaugų apimčių didinimo ir kokybės 

gerinimo.  Jau 5-ti metai veikia Psichikos dienos stacionaras, kuriame teikiama  psichinės sveikatos 

dienos  stacionaro paslaugos.  Pacientai mielai naudojasi jo teikiamomis paslaugomis – muzikos, 

meno, darbo, tokio kaip maisto gaminimas, kino, judesio terapija, psichoterapijos  seansai.  

Jau įvykdytas ir yra tęsiamas iki 2020 metų  integralios pagalbos į namus projektas, iš esmės 

pagerinantis   slaugos namuose paslaugas nuolatinės slaugos poreikį turintiems pacientams. Turime  

priemones, techninę įrangą, palengvinančią slaugą namuose. Ši paslauga leidžia efektyvinti ir bent iš 

dalies patenkinti vis augantį slaugos poreikį. 

 Nuo 2018 metų veikia DOTC kabinetas, teikiantis ambulatorines ( vaistų sugirdymo paslaugas) 

tuberkulioze sergantiems Alytaus miesto gyventojams ( prisirašiusiems ir prie kitų pirminio lygio  

asmens sveikatos priežiūros įstaigų).  Jiems suteikiama ir socialinė parama, pagal savivaldybės 

vykdomą projektą ES lėšomis.  

 Ligų prevencinių programų vykdymas išlieka labai svarbus savalaikiškiau diagnozuojant 

onkologines, širdies ir kraujagyslių sistemos ligas, užmezgant ryšį su pacientais, suteikiant 

informaciją apie jiems priklausančią medicininę pagalbą.  Tam  geriau realizuoti įdiegta 

koordinatoriaus funkcijos, analizuojama kas mėnesį pagal apylinkes. 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – NDNT) sudaryta galimybė  NDNT komisijoje vykdant darbingumo, neįgalumo arba 

specialiųjų poreikių nustatymo procedūras,  esant gydytojų paruoštų dokumentų neatitiktims kreiptis 

į įstaigų administraciją. SAM teisės aktais gydytojams, ruošiantiems dokumentus  į NDNT didinama 

jų atsakomybė, kad tai paskirčiai skirtos valstybės lėšos būtų panaudotos  teisingai.  

      2016 m. vasario 17d.  išleistas direktoriaus įsakymas „Dėl privačių interesų“ Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos rezoliucija „dėl dovanų ir neatlygintinų paslaugų’’( 2015-11-25 Nr. KS-

73) skelbiama įstaigos  tinklalapyje. 

 Korupcijos prevencijos programa rengiama kas treji metai. Programa yra tvirtinama Alytaus 

poliklinikos direktoriaus įsakymu, kurio projektą parengia Alytaus poliklinikoje įgaliotas darbuotojas 

ar sudaryta darbo grupė. Pasikeitus teisės aktams, turintiems įtaką korupcijos prevencijai Alytaus 

poliklinikoje nustačius korupcijos atvejį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį organizuojama Programos 

peržiūra ir esant poreikiui, rengiami jos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) programą, 

atitinkamai sprendžiama dėl Priemonių plano patikslinimo (pakeitimo). 

Programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių Planas peržiūrimi kiekvienais metais, ne vėliau 

kaip iki sausio mėnesio 15d. 

     Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Alytaus poliklinikos 

direktorius. Tuo tarpu už Priemonių plane numatytų priemonių įvykdymą atsako plane nurodyti 

vykdytojai. 

 Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, pildoma ataskaita  

kasmet ir pateikiama Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. Vertinant vykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemones, matyti, kad 

išskirtinis dėmesys skirtas Viešųjų pirkimų, prieinamumo ir priimtinumo, poliklinikos įvaizdžio, 

pacientų informuotumo, informacinių technologijų  tobulinimo, darbuotojų mokymo korupcijos 

prevencinėmis temomis ir kt.  klausimais. 

      Įstaigos finansinės atskaitomybės išorės auditas atliktas 2010 ir 2014 ir  2017 metais.                         

 

Asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 2018 metais nebuvo.   

 

 

 


