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VIESOSIOS ISTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS
DIREKTORIUS
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METAMS TVIRTINIMO

2021m.kovor{f,d. Nr. V- /0
Alytus

Vaclovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.lapkridio 6 d.

isakymo Nr. V-2521 ,,Del Sakines korupcijos prevencijos sveikatos prieZi[ros sistemoje 2020-

2022 metq pro gramos patvirtinimo",

TvirtinuKorupcijosprevencijosigyvendinimopriemoniqplan?2020-2022metams.

Direktorius Marius Jasaitis
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Adele Dirnsiene



PATVIRTINTA
VSl Alytaus poliklinikos direktoriaus
2021-03- 16 isakvmu Nr. v- {O

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VSI ALYTAUS POLIKLINIKOJE
IGYVENDTNIMO PRIEMONIV PLANAS 2020 -2022 METAIS

Programos tikslas - iSaiSkinti ir Salinti korupcijos poliklinikoje prielaidas, uZtikrinti

skaidrcsnq ir veiksmingesng poliklinikos bei jq darbuotoitt veikl4.

Programos uZdavinys - galimq korupcijos prieZasdiq, sqlygq atskleidimas ir

Salinimas. igyvendinant korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq planq,

siekiant. kad visos leSos, skiriamos poliklinikai, b0tq naudojamos pagal paskirti ir

racionaliai kokybiSkoms sveikatos prieZifiros paslaugoms teikti, pacientq teisems ir

Iaisvdms uZtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti

nuo galimos korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos.
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{I[] PLAN,{, PASKIRTI ASMENI ATSAKING,d UZ KORUPCIJOS PREVENCIJA

IR KONTROLE.
mens, atsakingo uZ korupcijos
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4. Korupci j os prevencij os programos ir
prierroniq plano 2020-2022 m.
paskel bimas internetinej e svetainej e.
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NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREISKIM( TIKIMYB
5. Vci klos sridiq vertinimas, siekiant
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6, Atl ikus nauios korupcijos pasirei5kimo
tikirnybes nustatym4 ir nustadius
korupci.jos rizikos veiksnius, istaigos
korupcijos rizikos veiksniq pa5alinimo ar

maZinimo plano tvirtinimas
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7, Poliklinikos darbuotojq elgesio kodekso
skelbimas istaigos interneto svetaineje,
inlbrmacij o s stenduose poliklinikoj e,

intbrmacijos bylose skyriuose ir
padaliniuose

Poliklinikos
vadovas ir
asmuo,
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prevencijq ir
kontrolg,
skyriq
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Nuolat Stenduose ir e.

svetaineje,
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8, E, sveikatoje gydyojq, dirbandiq
poliklinikoie, susijusiq su sveikatos
prieTi Lrra, grafikq skelbimas
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9. Lictuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministras isakymas Del Lietuvos
Medicinos norrnos MN 14:2019 ,,Seimos
sydytoias" oatvirtinimo 2005 m. sruodZio

Infbrmaciniq
technologijq
Skyriaus
darbuotoias

Patikslinimas
kiekvieno
pasikeitimo
atveiu



22 d. Nr. V-1013

ilutinosios pagalbos kabinetq darbo ir
patckimo pas gydyto.i4 proceduros
skelbimas

Po I ik iinikos stanauoseft f'ormacU os,
susi jusios su padaliniuose teikiamomis
nemokamomis (kompensuoj amomis
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
le5omis) ir mokamomis asmens sveikatos
prieZi firos paslaugomis, skelbimas

It_

i Poliklinikos stenduose ir tinklalapy.ie yra
skel biama vidaus tvarkos taisykles,
pacientq teises ir pareigos, teises aktais
prir,'alomu sveikatos draudimu .

T]GDYTI DARBUOT PATIKIMUM LOJALUM IR
ASP{ medicinos personalo mokymq del
Sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
iiepos 7 d. isakymo Nr. V-773 ,,Del
Asmens sveikatos prieZi[ros istaigq
darbuotojq, susidfirusiq su galima
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prevencijos ir
kontroles
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Nuolat
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Poliklinikas medicinos personalo

rnokymq del darbuotojq elgesio kodekso

vykdymo organizavimas.
N auj ai isidarbinusiq ASP{ darbuotojq
sLrpaT.indinimas su darbuotojq elgesio

kodcksu.

",Korupcijos prevencijos" stende VI a.

skelbimas
Del valstybines akreditavimo sveikatos

prieZifirai veiklai tarnybos prie SAM
direktoriaus 2013m vasario 6d. isakymo
NR 1'1 ir-131,, Del pacientq skundq

nagrine.j imo valstybine.ie akreditavimo
svcikatos prieZi[ros veiklai tarnyboj'e prie

SAM tvarkos apra5o patvirtinimo ir jo
pakeitimo (2016-10-28 Nr, - T -1782 ) II
dalies skelbimas.
ASP{ darbuoto-iq elgesio kodekso
papilcly mas nuostata, draudZiandia versti
pacientus remti asmens sveikatos

I t.ipdukq, atvirudiq, sulaikandiq pacientus
' nuu neolicialiq moke.iimq medicinos

pe lsonalui buvimE poliklinikos

] clarbuotojq darbo vietose uztikrinimas
L
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i korLrpci.jos aprai5komis ,, Korupciios
prevencijos" stende VI a.

l) informacija apie atsakomybq uZ

korupcinio pob[dZio teises paZeidimus

2) Informacrja, i ka ASP{ pacientas gali
kreiptis susid[rus su korupcinio pobldZio
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas uZ

korupci j os prevencii 4, telefbnas,
kabinetas)
3) informacija apie ASPI pasitikejimo
telefbn4 (nurodomas telefono numeris)
4) intbrmacija apie SAM ,,pasitikejimo
telefbn4" (+370 800 66004)
5) Infbrmacija apie STT ,,kar5tosios
lrrrijos" telefbn4 ( 1'370 5 266 3333)
(r) lnl.ormacija apie SAM el. pa5t4

j prie2i0ros IstaigE.

I Drausmines atsakomybes uZ reikalavim4

I teikti param4 nustatymas
I

I
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7) Informacija apie STT el. paSt4

i lpraneSk@stt.lt) skelbimas
8) ,,\SPI vadovo kreipimasis ra5tu i
pacientus, kad istaigo.ie netoleruojami

j neolicial0s mokeiimai
I

l

20. I nir"ulon or irrfo."ruci;os aSfl intetneto

I sreraine.ie skelbimas:
I t informaci.ja apie atsakomybg uZ

i kurupcinio pobudZio teises paZeidimus

2) Infbrmacrja, ika ASPI pacientas gali
kreiptis susidlrus su korupcinio pobud2io
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas uZ

korupciios prevencij 4, telefonas,
kabinetas)
3) infbrmacija apie ASPI pasitikejiriro
tel clbnq (nurodomas telefono numeris)
-l) inlbrmacila apie SAM,,pasitikejimo
telefbn4" (+370 800 66004)
5) lnlbrmacija apie Specialiqiq tyrimq
tarnybos (toliau - STT) ,,karStosios
linijos" telefon4 ?370 5 266 3333)
6) Inlbrmacija apie SAM el. paSt4

(korr"rpcija@sam.lt)
7) h-rformaciia apie STT el. pa5tq

(pranesk@stt.lt) skelbimas
8) ASP{darbuotojq, susid[rusiq su

galimai korupcinio pobudZio
nusikalstama veika, elgesio taisykles,
patvirtintos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. Iiepos 7 d. isakymu Nr. V-773
..Dcl Asmens sveikatos prieZir"rros istaigq
darbr-rotoj q, susidhrusiq su galima
korupcinio pob[dZio nusikalstama veika,
elgesio taisykliq patvirtinimo"
9) ASPI vadovo kreipimasis ra5tu I
pacientus, kad istaigoje netoleruoj ami
neolic ial0s moke.j imai
101 ASI'{ vadovo video kreipimasis i
pacientus, kad f staigoje netoleruojami
neoficial[s mokejimai
11) parengtq antikorupciniq klipq
demonstravimas

Informaciniq
technologijq
skyriaus
specialistas ir
asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg

Nuolat

21 Parengtq antikorupciniq klipq bei ASPf
vadovo video kreipimosi del neoficialiq
n-ro ke.j imq demonstravimas

{staigos
vadovas,
Informaciniq
technologijq
specialistas,
asmuo,
atsakingas uZ

korupcijos
orevenciia ir

Nuolat



kontrole
22. Specialiqjq tyrimq tarnybos (toliau -

STT) ir SAM Korupcijos prevencijos
skyriaus informavimas sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.liepos 7 d.
jsakymo Nr, V-773 ,,Del Asmens
sveikatos prieZi0ros istaigq darbuotojq,
susidur:usiq su galima korupcinio
pobudZio nusikalstama veika, elgesio
taisykliq patvirtinimo" nustatyta tvarka
ASPf gavus praneSim4 apie galim4
koruocine veika

ASPI
vadovas

Gavus
prane5im4 per
3 darbo dienas

23.

24.

Infbrmacij os apie sveikatos sistemos

istaigo.f e teises aktq nustatyta tvarka
nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, :

kai istaigoje dirbantis asmuo paleide
Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq
interesq derinimo valstybinej e tarnyboj e

istatymo nuostatas, skelbimas istaigos
interneto svetaineie

Kokybes vadybos sistemos pagal LST EN
IS() 9001 :2008 ,,Kokybes vadybos
sistemos. Reikalavimai" idiegimas
sveikatos sistemos istaigose,

Asmuo,
atsakingas uZ
korupcijos
prevencij4 ir
kontrolg

Istaigos
vadovas
Vidaus
medicininio
audito grupes
vadovas

Per 10 darbo
dienq nuo
informacijos
gavimo

2420 metais
spalio men.
akredituota
Seimos
medicinos
paslaugos
Naujoji g. 48
ir Leliiu s. 44

Del VSI
Alytaus
poliklinikos
darbuotojq,
susidurusiq su
galima
korupcinio
pob[dZio
veikla, elgesio
taisykliq
tvirtinimo
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