PATVIRTINTA
VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus
2016-11-14 įsakymu Nr. V1-113
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE 2016 - 2019 M.
PROGRAMA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje (toliau – Ligoninė) programos (toliau –
Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę
Ligoninėje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos
prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programos patvirtinimo“ ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka LR teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
II.

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – kryptingas korupcijos prevencijos politikos vykdymas, siekiant
užtikrinti kuo skaidresnę ir atviresnę Ligoninės ir jos darbuotojų veiklą, ugdyti bendrą antikorupcinę
kultūrą.
5. Programos uždaviniai – parengti ir vykdyti Programos įgyvendinimo priemonių planą;
didinti Ligoninės veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą; teikti informaciją pacientams; ugdyti
darbuotojų sąžiningumą, patikimumą, lojalumą; motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti
apie korupciją; sudaryti lengvai prieinamas sąlygas pacientams pranešti apie galimą korupcijos
pasireiškimą Ligoninėje; kurti antikorupcinę aplinką; užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą; tinkamai
reaguoti į skundus dėl galimos korupcinio pobūdžio veikos Ligoninėje.

III.

GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ LIGONINĖJE ANALIZĖ

6. Socialinės: visuomenėje įsišaknyjęs pakantumas korupcijai; visuomenės pilietiškumo stoka;
savo, kaip paciento, tiesių ir pareigų neišmanymas ar nesidomėjimas jomis.
7. Ekonominės: palyginti nedideli viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos
darbuotojų atlyginimai.
8. Teisinės: teisės aktų netobulumas; kontrolės sistemų netobulumas ar stoka.
9. Vadybinės: sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai; priemonių atskirų
sveikatos sistemos subjektų (viešųjų ir privačiųjų) sąžiningai konkurencijai užtikrinti stoka.
10. Specifinės:
- sveikatos priežiūros specialistų trūkumas, pasiskirstymo netolygumas. Didžiausia
asmens sveikatos priežiūros specialistų koncentracija - didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, todėl rajonuose (tarp jų ir Mažeikių r.) jų trūksta (dėl didmiesčio teikiamų
privalumų, palyginus su rajonu; sąlyginai mažesnių savirealizacijos galimybių, kt.).
Dalis specialistų emigruoja į kitas šalis (dėl geresnio darbo užmokečio, kitų socialinių
garantijų, naujų profesinių galimybių, bendros visuomenės kultūros, kt.).
- tie patys gydytojai dirba ir privačiose, ir viešosiose asmens sveikatos priežiūros

įstaigose.
IV.

LIGONINĖS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

11. Ligoninės veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
11.1. priekių ir paslaugų viešieji pirkimai;
11.2. neoficialūs mokėjimai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
11.3. kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas;
11.4. konkursai eiti pareigas.
12. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Ligoninės veiklos srityse nustatymas numatytas
Programos įgyvendinimo priemonių plane (Priedas). Nustatinėjant korupcijos pasireiškimo
tikimybę, atsižvelgiant į nagrinėjamą lakotarpį bei aktualumą, gali būti analizuojama ne
visos 11 p. numatytos veiklos sritys, taip pat gali būti analizuojamos ir kitos, 11 p.
neįvardintos, Ligoninės veiklos sritys.
V.

GALIMOS KORUPCIJOS LIGONINĖJE PASEKMĖS

13. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos Ligoninėje, gali
pasireikšti korupcija, dėl ko gali:
13.1. pablogėti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, prieinamumas;
13.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą Ligonine, medikų profesine
komptencija ir apskritai visa sveikatos apsaugos priežiūros sistema;
13.3. sumažėti Ligoninės konkurencingumas;
13.4. mažėti lėšų panaudojimo efktyvumas.
VI.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽTIKRINIMAS

14. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų, aplinkybių atskleidimas ir kryptingas
jų mažinimas bei šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą –
Programos įgyvendinimo priemonių planą (Priedas).
15. Programos įgyvendinimo priemonių planas nustato priemones, jų vykdymo terminus ir
vykdytojus – Ligoninės darbuotojus.
16. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Ligoninės direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas
už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Ši Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.
33. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis
(priedas).
34. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti peržiūrimi, keičiami visą
Programos įgyvendinimo laikotarpį.
____________________

