
Ataskaita apie VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 

korupcijos prevencijos 2016-2019 metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą 2016 m. II pusmetį 

 

Korupcijos precencijos programos 

priemonių planas 

Rezultato pasiekimas 

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevencijos ir kontrolės vykdymą 

Paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos 

prevencija ir kontrolės vykdymą. 

Parengti  ir patvirtinti VšĮ Elektrėnų PSPC 

korupcijos prevencijos 2016–2019 m.  programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą 

Parengta  ir patvirtinta VšĮ Elektrėnų PSPC 

korupcijos prevencijos 2016–2019 m.  programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos 

prevencijos skyriui ir Elektrėnų savivaldybei 

pateikti patvirtintas  VšĮ Elektrėnų PSPC 

korupcijos prevencijos 2016-2019 m. programos 

ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas bei 

patikslintą informaciją apie asmenį, paskirtą 

vykdyti  korupcijos prevenciją ir kontrolę 

VšĮ Elektrėnų PSPC interneto svetainėje 

skelbiama VšĮ Elektrėnų PSPC korupcijos 

prevencijos 2016-2019 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, 

atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai 

VšĮ Elektrėnų PSPC interneto svetainėje skelbti 

VšĮ Elektrėnų PSPC korupcijos prevencijos 

2016-2019 m. programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą bei asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir 

kontaktus 

VšĮ Elektrėnų PSPC interneto svetainėje 

skelbiama VšĮ Elektrėnų PSPC korupcijos 

prevencijos 2016-2019 m. programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, 

atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

duomenys ir kontaktai 

VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros 

centro  veiklos sričių vertinimas, siekiant 

nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius 

bei korupcijos pasireiškimo tikimybę 

2016 09 23 atliktas VšĮ Elektrėnų pirminės 

sveikatos priežiūros cenrto veiklos sričių 

vertinimas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. 

Sudarytas korupcijos rizikos veiksnių mažinimo 

planas.  

Paskelbti Elektrėnų PSPC  internetinėje  

svetainėje VšĮ Elektrėnų PSPC dirbančių 

gydytojų ir odontologų darbo kitose darbovietėse, 

susijusių su sveikatos priežiūra, grafikus 

Pateikta informacija VšĮ Elektrėnų PSPC 

interneto svetainėje kokiose kitose darbovietėse 

dirba VšĮ Elektrėnų PSPC gydytojai ir 

odontologai 

Paskelbti VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų elgesio 

kodeksą įstaigos interneto svetainėje ir įstaigos 

informaciniuose stenduose 

VšĮ Elektrėnų PSPC darbuotojų elgesio kodeksas 

paskelbtas įstaigos interneto svetainėje ir įstaigos 

informaciniuose stenduose 

Įstaigos interneto svetainėje teikti informaciją 

apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

Įstaigos interneto svetainėje teikiama informaciją 

apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 



Supažindinti naujai įsidarbinusius VšĮ Elektrėnų 

PSPC darbuotojus su darbuotojų elgesio kodeksu 

Su įstaigos darbuotojų elgesio kodeksu 

pasirašytinai supažindinti visi VšĮ Elektrėnų 

PSPC darbuotojai 

Įdiegti reklaminius skydelius  su nuoroda, kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis  

įstaigos interneto svetainėje 

Įstaigos internet svetainėje įdiegti reklaminiai 

skydeliai  su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis   

Užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ant visų gydytojų  kabinetų durų būtų 

užklijuotas skelbimas:  

 „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ 

 

Įstaigoje ant visų gydytojų  kabinetų durų  yra 

užklijuotas skelbimas:  

 „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“ 

 

Įstaigos informaciniuose stenduose skelbti: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika įstaigoje. 

3) informaciją apie įstaigos pasitikėjimo telefoną , 

nurodont telefono numerį 

4)  informaciją  apie SAM  „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informaciją apie STT  „karštosios 

linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 

6) Informaciją apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt)  

7) Informaciją apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)  

8) Įstaigos vadovo kreipimasi raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

Įstaigos informaciniuose stenduose skelbiama 

visa reikalinga informacija. 

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti:  

1) informaciją apie atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

2) Informaciją, į ką pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas 

ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, 

telefonas, kabinetas) 

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbiama visa 

reikalinga informacija. 



3) informaciją apie įstaigos pasitikėjimo telefoną ,   

nurodant telefono numerį 

4) informaciją  apie SAM „pasitikėjimo 

telefoną“ (+370 800 66004) 

5) Informaciją apie Specialiųjų tyrimų tarnybos 

(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 

5 266 3333) 

6) Informaciją apie SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 

7) Informaciją apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)  

8) ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galimai 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 

2014 m. liepos 7 d.  įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“  

9) Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, 

kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 

10) parengtų antikorupcinių klipų 

demonstravimas 

Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kainas. 

Įstaigos interneto svetainėje skelbiama 

informacija apie Valstybės lėšomis apmokamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kainas. 

Informacijos apie pacientams suteiktas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus 

kompensuojamuosius vaistinius preparatus 

gavimas per viešųjų elektroninių paslaugų 

asmenims teikimo posistemį  (Elektroninių 

valdžios vartų portale  adresu 

http:www.epaslaugos.lt)  

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbiama 

informacija apie pacientams suteiktas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus 

kompensuojamuosius vaistinius preparatus 

gavimas per viešųjų elektroninių paslaugų 

asmenims teikimo posistemį  (Elektroninių 

vadžios vartų portale  adresu 

http:www.epaslaugos.lt)  

Užtikrinti , kad  įstaigoje dirbantys gydytojai ir 

odontologai deklaruotų apie  viešų ir privačių 

interesų derinimą 

Visi įstaigoje dirbantys gydytojai ir odontologai 

deklaravo apie viešųjų ir privačiųjų interesų 

derinimą. 

Skelbti. Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 

„Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 

Įstaigos internet svetainėje ir informaciniuose 

stenduose skelbiama Lietuvos medicinos norma 



kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos 

medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos 

gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė" patvirtinimo“, įstaigos interneto 

svetainėje ir įstaigos informaciniuose stenduose 

MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos 

medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos 

gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė" patvirtinimo“. 

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais.( ne rečiau kaip 2 kartus per 

metus). 

 

Per 2016 m. organizuoti dveji mokymai 

korupcijos prevencijos klausimais, kuriuose 

dalyvavo daugiau kaip 90 proc. įstaigos 

darbuotojų. 

 


