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LAIKOTARPIS NUO 2019 _09-30IKI 2020_09_30
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
istatymo (toliau Korupcijos
.
.
prevencijos istatymas) 6 str., valstybes
ir savivaldybes "istaigq
veiklos sriilq,iurio;'egzistuoja didele
korupcijos pasireiskimo tikimybe nustatymo rekomendaciloiris
ltoliau rekJm"rar.i;"0 patvirtintomis
Lietuvos.Respublikos specialiqjq tyrimq iamybos direktoriaus
zoir-os-6 i."iv,,, ilr. z_rzo, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro zdt q m. liepos 12 d.
Nr.' v-as0 ,,ogt korupcijos
pasireiskimo tikimybds nustatymo" buvo atliktas korupcijos isakymu
pasiieistimo tlti-yues nustatymas.
Analizuotas nuo 2019-09-30 iki 2020-09-30. Korupcijos puri."isti-o
tiki;til.;;;-ty-as attiktas pagal
Rekomendacijos kriterijus.
Atliekant korupcijos pasireiSkimo tikimybq, buvo naudojami:
teises aktq ir dokumentq turinio analizes metodas;
interviu metodas (darbuotojams pateikti klausimai);
veiklos srities procesq..ir esamos paddties stebejimo metodas, leidqs nustatyti
VII Sauk6n4
ambulatorijos nustatytiems kriterijams:
korupcinio pobfldZio nusikalstama veika. Per analizuojamqji laikotarpl VS{
,Padaryta.
Saukdnq
ambulatorijoje nebuvo uifiksuota Ko.rupcijos prevencijos
.t.iip.nio i'aayii nu.odyq
istatymo
korupcinio pobiidZio nusikalstamq v_eikr1 aivejq. Taip pat, nebuvo uZfiksuotu
[lq Lpataus pobtidZio,
tadiau maZiau pavojingq teises paZeidimq uz liuriuos numatyta administracine,
tamyuirie (drausmind) ar
kitokia teisine atsakomybe, awejq.
2. Pagrindines funkcijos y.a konholds ir prie2itiros wkdvmas.
re.1.1n1llzuSiamql laikotarpi
ambulaiorija ar atskiri darbuotojai nerykde veiklos, skirtos
l1l Sgf6nq
priZiiireti, kaip jiems nepavaldiis
fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisis akq reikalavimq
sveikatos prieZiDros paslaugq teikimo srityse, taip pat nevykde kontrol6s funkcijq, nesusijusiq
su {staigos
vidaus administravimu.
d]tr:otojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka bei atsakomybe ilsamiai
reglamentuotr. vsl Saukentl ambulatorijos dirbandiq darbuotojq darbin€s veiklos principai,
funt cilor,
uZdaviniai, darbo bei sprendimq priemimo tvarka ir atsakomy6e yra ilsamiai rellamentuoti
lstaigos
-SO,
istatuose, patvirtintuose Kelmds rajono
.savivaldybes tarybos i0l8 m. kovo 29 aI sprenai-u it..
vidaus darbo
.ir tvarkos taisyklese, patvirtintose lstaigos direktor iaLn 2017-10-26 d. iiakymu Nr. V-52,
kiekvieno dirbandiojo pareiginiuose nuostatuose (su visomis darbinemis instrukcijomis darbuotojai
supaZindinami pasira5ytinai) ir kituose teisds aktuose.
lstaigoje veikia VJI Saukdnq ambulatorijos Elgesio
kodeksas, patvirtintas vs1 Saukenq ambulatorijos diiekto'riaus 2014 sausio
Nr. 02, su
kuriuo darbuotojai supaZindinti pasiraSytinai.
4. Veikla yra susijusi su leidimrL_nuolaidq lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar
apribojimu.
P-er analizuojamqi[ laikotarpi vSl. Saukenrl ambulatorijoje ur uirki.u, darbuoto.lui
nesuteikri igaliojimai
iSduoti lejdimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvitis ir kitokias papildomas teises ar
atsisakyti ja
isduoti arba sustabdfii, panaikinti.jrl galiojim4 ar kiiaip jas apriboti teises aktais nustatyta tvarka,
taikyti
teises aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrindti teisds paZeidimusir
priimti sprendimus ddl teisines atsakomybes priemoniq taikymo.
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos vilstybes ar savivaldybds
istaigos patvirtinimo.
Per analizuojamqli laikotarp[ VSI Saukdnq ambulatorija priemd savarankiSkus'sprendim"us,
susijusius su
sveikatos. prieZiiiros paslaugq teikimu, tadiau teisds aktuose 5i veikla yra ai5kiai reglamentuota,
nebereikalaujanti papildomo derinimo su kitomis valstybes ar savivaidyb6s
(arj
lstaigoiris
nereikalaujanti kitos valstybes ar savivaldyb0s lstaigos patvirtinimo.
6. Naudojama valstybes ar tamybos paslaptl sudaranti informacija. Vi[ Saukenq ambulatorija savo
veikloje turi sridirtr susijusiq su lslaptintos informacijos (darbuotojq
pacientrl bendrieji asmens
duomenys, ypatingi pacientq asmens duomenys) gavimu, naudojimu, upiuogu, tadiau min6ta informacija
nelaikytina valstybes ar tamybos paslaptimi.
lstaigoje Korupcijos pasirei5kimo tikimyb6 buvo vertinta:
Mokamos asmens sveikatos prieZiiiros paslaugos V5[ Saukenq ambulatorijoje yra teikiamos vadovaujantis
Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos I d.
lsakymu Nr. v- iq+ -D6l Li.tuuo, Respublikos
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Sveikatos apsaugos ministro- 1999 m. liepos 30
d. [sakymo Nr. 357 ,,Ddl mokamq asmens sveikatos
prieZiuros paslaugq s4raso, kainrr_ nu,statymo
ju
iriJt*"rro tvarkos bei siq pislaugq teikimo ir
.
apmokejimo tvarkos" pakeitimo,
Vs[ Sau[enq ambutato.i.los direktoriaus zozo
d. isakymu Nr.

"

Y-12',Dd mokamq u.,,.n^r sulikato, p.ieziuros-p'arfyeu

*,i.lils

ffi il.k;;ffi";"vsr*Til;;
Nr] V-

ambulatorijos direktoriaus 2020
ts
,,"t"o,,r
sveikatos
.m..vasario i 8 d. [sakyriru
priezirros teikiamq paslaugq kainq
"oabuvo
"smens
indeksavimo Rnalizuojamu laikotarpiu
nagrinejamos
[staigoje
teikiamos mokamos ir apmokamos i5 PSDF biudzeto asmens
sveikatos prieziiiros paslaugos. pries
teikiant pacientui paslaugq ui kuriqjis. turi moketi, pacientas
supaZindinamas apie jo teisq ir galimybes
gauti konkedi4 paslaug4 nemokamai, isskyrus atvejus, kai paslaugos
y.u i;urftor'i;okamq paslaugq
s4ra54' { asmens ambulatorinq. kortelE
ldedamas putuirtintu. parui, ,utiki-us del mokamq paslaugq
teikimo, suteiktos_mokamos paslaugos pavadinimas'ir jos teikimo pugriraur,
pusiaugos apmokejimo fakt4
patvirtinandio dokumento numerii
data. apmokelus uz paila-ug4 pa"ientul isduodamas pinigq
gali brti israSoma s4skaita- faktura.-anarizuota bendrosios praktikos
slaugyloJq lY]lT:::,r:'glyfant
alsakomybe telkiant asmens
.sveikatos prieZiiiros paslaugas. Tiesiogiai bendrosios praktikos
slaugytojq teises ir pareigas nustato Lietuvo.
-"di"ino, nor-a lvIN 2g:201-g ,,Bendrosios praktikos
sveikaros apsaugos ministro 20r9 m. liepos 12 d.
i.ukyd N;. v-828, vieiosios
:]:^lfll"r".r.lt.tvirrinra
lsrargos saukenrl amburatorijos
,t3\gru, ir pareigybiq s4rasas patvirtintas 2o2o m. rugs€jo 24
":ldyrg
d. Kelmds
pagar.-.ir"iro, no#oje
.tarybos sprendimu. Nr. T-329.
-rajono
l*inirti ir-ta bendrosios
praktikos slaugytojams suteikta teise israsyti pacientairs daugeli mediclnos
puiafuos p'.iemoni% [trauktq i
medicinos pagalbos priemoniq sqraSq. PraneSimq apie galimai neiinkamai atliekamas
l<r-o.mpelsuojamruq
vsl saukenq ambulatonjos darbuotojq pareigas teikiant asmens sveikitos prieZi1ros
paslaugas negauta.
Darytina. iSvada, kad ko-p:.ii::.pasireiskimo tikimybe
suutori,r u;bur"ioiiloje analizuotu
laikotarpiu vertintina kaip nedidel6. Siuloma tqsti v5[ Sauk6nq amUutato.rlos
t"*pli;o. prevencijos
programos priemoniq igyvendinimq.
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Pareng6:
Zygimantas Pavilonis
atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolq

