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BirStonas

asi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 5 straipsnio 1 dalies 2

4 dalimi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m.lapkridio 6 d.

Vadovauda

punktu, 7 straipsni

(pridedama),

2.tv i r t

plan4 furidedama).

jsakymu Nr. V-2 I ,,Del Sakines korupcijos prevencijos sveikatos prieZiiiros sistemoje 2020-2022
metq programos

n u VSf ,,Tulpes" sanatorijos korupcijos prevencijos 2020-2022 metq program4

n u V5f ,,Tulpes" sanatorijos korupcijos prevencijos 2020-2022 metq priemoniq

Liucija Patinskiene



PATVIRTINTA
VSf ,,Tulpes" sanatorijos clir.ektoriaus
2020 m, gruodZio 31d. isakymuNr.y-a{,/l

i v51 ,,tulrEs*sANAToRIJoS
KORUP CIJO S PREVENCIJO S 2O2A -2A22 ME TV PRO GRAMA

OS NUOSTATOS

evencijos programos (toliau_programa) paskirtis _

os prevencijos priemoniq igyvendinim4 ir kontrolg,
antikorupcines kultfros ugdym4 vSl ,,Tulpes" sanatorijoje (toliau-Sanatorija) 2020-2022metams,

2' Ptogramal parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos Respublikps nacionalines kovos su korupcij a 20r5-2025 metq programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos seimQ 2015 m' kovo l0 d. nutarimu Nr. xxl-1537,,De1 Lietuvos Respublikos
nacionalines kovosi su korupcij a 2015-2025 metq programos patvirtinimo,,, Lietuvos Respublikos

neje tarnyboje jstatymu, Lietuvos Respublikos

1 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos

2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr. 607 ,,Del
igose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

irtinta Sakine korupcijos prevencijos sveikatos

am prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis

kitokios asmenines naudos (dovanos, paslaugos,

tlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal einamas

ginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant,

au arba kitarn asmeniui ar Si4 naud4 priimant, taip

s valstybes tarnautojui, jam prilygintam asmeniui



arba reikalaujant turlines ar kitokios asmenines naudos (dovanosi, paLado, privilegijos)sau ar kitam
asmeniui, taip pat lqpriimant, kai tai daroma piktnaudziaujant tarnl,bine padetimi, virsijant jgaliojimus,
neatliekant pareigq, paLeidliant viesuosius interesus, taip patkorupr;inio pob[dZio nusikalstama veika;

3'3' Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s?lygLl atskleidimas ir salinimas sudarant
bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem q, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobDdZio nusikaltimq veikq darymo;

3'4' Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, jvykiai, aplinkybes, del kuriq gali buti
padarytas korupcinio pobudZio teises paZeidimas.

3'5' valstybes tarnautojui prilyginamas asmuo - asmuo, kuris dirba arba kitais lstatyme
numatytais pagrindais eina pareigas viesajame arba privadiajamLe juridiniame asmenyje ar kitoje
organizacijoje arba verdiasi profesine veikla ir turi atitinkamus adrninistracinius igaliojimus, arba turi
teisg veikti sio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia vies4sias paslaugas, taip pa.t
arbitras arba prisiekusysi s.

3'6' Kitos Programoje vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
jstatyme ir kituose istatymuose apibreZtas s4vokas.

4' Programa igyvendirrama pagal Programos priede pateikt4 Korupcijos prevencijos vS[
,,Tulpds" sanatorijoje 2020-2022 metq programos igyvendinimo 2020-2022 metq priemoniq plan4
(toliau -Korupcijos prevencijos priemoniq planas 2020-2022 metams), kuris yra Sios programos

neatskiriama dalis.

II. KORUPCI.IOS APRAISKV APLINKOS ANALIZT IR PREVENCIJoS PRIEMoNIU

IGYVENDINIMAS

5' Vsf ,,Tulpes" sanatorija yra Lietuvos Nacionalines sveikatos sistemos vieSoji sveikatos
priezilros istaiga, teikianti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas, kurios pagrindine veilcla- Lietuv.s
Respublikos piliediq medicinine reabilitacija po ivairiq susirgimq pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro isakymais reglamentuojamq tvark4 ir sveikatingumo bei sveikatinimo paslaugq
teikimas Lietuvos ir uZsienio piliediams, mokantiems uZ paslaugas individualiai.

6' Vadovaujantis Korupcijos prevencijos jstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis. VSI
,,Tulpds" sanatorij oje, korupcij os pas ireiski mo tikimybe nera didere.

7' DidZiausias demesys' istaigoje, skiriamas korupcijos rizikos veiksniq analizei ir padaliniq
vadovq bei darbuotojq mokymams susijusiems su tarnybines etikos ir antikorupcinio elgesio standartLl
ugdymu ir laikymusi.



8' Klientarns (pacientams), sanatorijoje, sudarytos sqlygos anonimiskai informuoti vaclovvbe
apie korupcinio pob[dZio veikaq, tam skirtos ,,Atsiliepimq', 

deZutes.

9' Pagrindinis Sanatorijos 2016-2019 metq korupcijos prevencijos programos tikslas buvo -
vadovau.iantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m.lapkidio l7 d. isakymu Nr. v-g42,vykdyti
krypting4 korupcijos prevencijog politik4,

l0' 2016'2019 metais buvo !gyvendinami 5ie korupcijos prevencijos programos uZdaviniai:
l0' 1' uZtikrinama personalo atsakomybe uZ neteisetus veiksmus, susijusius su korupcija;
10'2' ginti pacientq (klientq) ir darbuotojq teises, nepaZeisti nekaltumo prezumpcijos;
l0'3' analiz'uoti pacienl.r'; pasitenkinim4 teikiamomis paslauLgomis, didinant pacientq (klientq)

pasitikej im4 istaigos darbuotoj aib.

1l' 2016-2019 m' taip pat it 2020 m. korupcijos prevencija buvo jgyvendinama vaclovauiantis
20 1 6-20 19 m. Sanatorij o s korup gij os prevencij os pro grama.

12. vykdant programos ptiemones pasiekti sie pagrind iniai rczultatai:
12'1' bendruose susirinkimuose periodi5kai pateikiama informacija apie korupcijos prevencij4,

kalbama apie kylandias problem4s ir rizikas;

12'2' didinant Sanatorijos veiklos vie5um4 ir atvirum4, Sanatorija 2019 metais dalyvavo LR
SAM isakymu Nr'V-65 ,,Dd[ skaidrios asmens sveikatos prieZiuros jstaigos vardo suterikimo tvarkos
apraso patvirtinimo" paskelbtarhe vertinime ir jai buvo suteikrtas ,,skaidrios Asmens sveikatos
prieZi[ros istaigos vardas". l]irstono savivaldybes Meres potvarkiu sudaryta komisija ,,Tulpds,,
sanatorijoje vertino teikiamq paslaugq kokybg ir veiklos efektyvumo rodiklius, taip patbendro pacientq
pasitenkinimo sveikatos paslau$omis lygi. Pacientams buvo uZduodami klausimai, vertinami jq
atsakymai korupcijos prevencijos fone, tai pat vertintina ar tinkamai organizuota korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, vadovybes vaidmuo kuriant antikorupcing aplink4 istaigoje;

12'3' sanatorijos inter:neto svetaineje viesai prieinama inforrnacija apie sanatorijoje teikiamas
paslaugas bei veiklos rodiklirrs ( pajamas, s4naudas, darbo uZmokest!,, viesuosius pirkimus);

12'4' antikorupcines aplinlkos sukDrimui -sanatorijos skyriuose pakabintos informacines lentos,
kuriose pateikta visa su korupcijgs prevencija susijusi informacija. Ant procedtirq kabinetq, gydytojq
kabinetq durq uZklijuoti lipdukai sulaikantys pacientus nuo neoficialir4 mokejimq;

12'5' darbuotojams ir paclentams parengta informacija, kur turi kreiptis susidDrus su galimai
korupcine veika ar nustatytais korUpcijos atvejais;

l2'6 sanatorijos bendrose erdvese esandiuose video ekranuose, transliuojarni antikorupcine
tematika STT parengti videoklipai;



l2'7 ' laikantis LR vie5lju ir privadiq interesq derinimo jstatymo reikalavimu bei vykdarrt
korupcijos prevencijos priemqnes: sanatorijos direktore, direktores pavaduotojai, gydytojai bei
darbuotojai vykdantys ir inicifuojantys viesuosius pirkimus teikia ir atnaujina privadiq interesq
deklaracijas;

l2'8 viesqiq pirkimq srityje dideja pirkimq skaidius per cpo.

III. KORUPFIJOS PA$IREISKIMO PRIELAIDU ANALIZE

I 3. Bendrosios korupcijog prielaidos:

l3' l ' socialines (santyl<inai maLi sveikatos sistemos darbuotojq atlyginimai; neisvystytas
papildomasis (savanoriSkasis) srleikatos draudimas, be kurio tampa sudetinga siekti sveikatos politikos
tikslq -pakankamo sveikatos sis(emos finansavimo, paslaugq kokybes kontroles, paciento atsakomvbes
uZ savo sveikat4 ir legaliq priemfkq uz sveikatos paslaugas nustatymo);

13'2' teisines (teises akiq netobulumas, daZnas jq keitimas, nepakankama atsakomybe uz
padarytus paZeidimus, kontrol$s sistemq ir reglamentq stoka; teisiniq procedurq netobulumas,
profesiniq elgesio kodeksq rrebu{imas ir pan.);

13.3" institucines (nepakbnkamai skaidrus sprendimq priemimo procesas,

asmenines atsakomybes principais, trDksta viesumo):rrsr ixrrixnuruyoes pnnclpalS, trUKSta VteSUmO);

l3'4' struktDrines (sveikalos sistemos sudetingumas ir trukumai; nepakankamas aprDpinimas
informacinem i s technol ogijom is lygis i r pan.) ;

l3'5' visuomenes pilietiSkumo stoka - (visuomenes poZi[rio ! korupcij4 neatrribreZtumas ir
priestaringumas; nesipriesinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams; pilieiiq (taip pat ir
pacientq) nenoras dalyvauti antikprupcineje veikloje.

I 4. Specifi nes korupcijosi prielaidos:

l4'1' nepakankama infrrqmacija pacientams apie teikiamas mokamas sveikatos prieZitiros
paslaugas bei sveikatos prieZiDros paslaugas apmokamas PSDF biudzeto lesomis, apie pacientq teises ir
galimybes;

14'2' vaistq, medicinines ppskirties aparat[ros ir kt. viesieji pirkimai ir uZsakymai;

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

Programos strateginis iikslas -sanatorijos veikl4 vykdyti
ir pacientq antikorpqcini s4mopin gum4, netoleruojant

15.

darbuotojq

elgesio.

net;lvaclovautamir

skaidriai ir s4Ziningiai, bei didinti

korpucijos ar kito nes4Ziningo



16. Programos tikslai:

I 6.1. Sanatorijoje idiegti bendrus elgesio standartus;

),6.2. didinti Sanatorijob darbuotojq ir pacientq antikorupcinj s4moningum4, netoleranci,i4
korupcijai.

16'3' vykdyti atvir4 ir aipki4 komunikacij4, deklaruojant netolerancijqkorpucijai ir formuoiant
skaidrios ir atviros istaigos ivaizdi;

16'4' didinti viesqf q pirkimq organizavimo ir atlikimo vieSum4, skaidrum4 ir kontrolg. UZtikinti
pagrindini viesqjq pirkimq riksrq - racionaliai naudoti jstaigos lesas;

17 . ULdaviniai programo$ tikslams pasieti:

l7' 1' tobulinti antikorupcinq aplink4 ir valdyti interesq konfliktus sanatorijoje;
17 '2' didinti Sanatorijos veiklos skaidrurn4 ir mazinti korupcijos prielaidas bei apraiskas

istaigoje;

17.3' teikti informacij4 pagientams apie pasraugq teikimo tvark4;
17 '4' gerinti administraQiniq ir viesqf q paslaugq kokybg, didinti sprendimq ir procedDrq

skaidrumq;

17.5' skaidrinti sanatorijos vykdomq viesqiq pirkimq procesa.

V. PROGRAMOS FINANSAVIMAS, IGYVENDINIMAS IR ATNAUJINIMAS

l8' Korupcijos prevenci.jos programq pagal kompetencrja igvvendina VSI ,,Tulpds,, sanatoriia.
kurios steigeja - BirStono savivaldybes taryba,

l9' Programos igyvendinirlrq kontroliuoja Bir5tono savivaldybes administracija.
20' uz konkrediq Programos igyvendinim o 2020-2022 m. priemoniq plane numatytq priemoniq,

igyvendinim 4 pagal kompetencii4 atsako Sanatorijos direktorius.

2l' Progtamos uZdavinia/ns igyvendinti sudaromas sanatorijos 2020-2022 metq korupcijos
prevencijos programos igyvendinimo priemoniq planas, kuris nustato priemones, jq vykdymo terminus
bei vykdytojus ir yra neatskiriam4 Sios programos dalis.

22' Yykdomas nuolatinis numatytq Programos igyvendinimo 2020-2022 m. priemoniu plane
nurodytq priemoniq igyvendininro monitoringas ir vertinimas.

23' Pasibaigus metams, uZ Programos vykdymo organizavim1 atsakingas darbuot<ljas, parengia
informacij4 apie Programos prier4oniq plane 2020-2022 numatytq priemoniq jgyvendinim4, ir pateikia
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ne veliau kaip iki vasario I d.

24' rnformaciia' susijusi su Programos lgyvendinimu, skelbiama Sanatorijos intemeto svetaineie.



25' Sanatorijos darbuotojai ir istaigos Stei ejas pasitilymus del programos nuostatq, tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo, priemoniq plane numaty q priemoniq atnaujinimo gali teikti Sanatorijai perr _-,---_--J---^,-." b*.. lvr^rr uarr4LUrrJ4r pt,r
vis4 programos igyvendinimo laikotaro!, net jei jie nedalyvauja vykdant programos 

igyvendinimo
priemoniq plano priemones,

26' Darbuotojai atsakingll uz korupcijos prevencij4 ir kontrolg, atsiZvelgq i gautus pasiulymus
del Programos igyvendinimo qrioritetq, naujq uZdaviniq nustatym4 ar esamq uZdaviniq aktualum4,
vykdant Progran4, ir Programos igyvendinimo veiksmingumo sterbesenos duomenis, parengia naujo
laikotarpio Programos igyvendinimo priemoniq plano projekt4, o prireikus -ir programos pakeitimo

;eikiamas tvirtinti Sanatorijos direktorei.
projektq. Parengtas projektas pateiki


