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PATVIRTINTA 
Vyriausiojo gydytojo  
2015-12-21 įsakymu Nr. 246 p.7  

 
 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE  

2016-2019 METAIS  
PROGRAMA  

 
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
TIKSLAI 1. Kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės 

Klaipėdos universitetinės ligoninės (toliau tekste – KUL) darbuotojų veiklos užtikrinimas. 
2. Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, vadovaujantis korupcijos prevencijos principais, 

bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu bei teisės pažeidimų tyrimu. 
3. Veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros 

antikorupcinės kultūros ugdymas KUL. 
  

UŽDAVINIAI 
 1.  Parengti programos įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių planą. 

2.  Analizuoti korupcijos KUL pasireiškimo tikimybę. 
3.  Didinti ligoninės veiklos viešumą ir atvirumą. 
4.  Didinti ligoninės veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą. 
5.  Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą. 
6.  Motyvuoti visuomenę elgtis sąžiningai, pranešti apie galimą korupciją. 
7.  Gerinti ligoninės valdymo kokybę, sudaryti antikorupcinę aplinką ligoninėje. 
8.  Didinti viešųjų pirkimų vykdymo skaidrumą. 
9.  Vertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą. 
10. Informuoti visuomenę apie teikiamas medicinines paslaugas KUL. 
11. Informuoti apie galimas ir nustatytas korupcines veikas. 
12.Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais su Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT). 
 

 
II. GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ KUL ANALIZĖ Galimos korupcijos prielaidos. 

2.1. Institucinės:  
2.1.1. motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, neišplėtotas vidaus ir išorės auditas, 

nepakankamai skaidrūs sprendimų priėmimo procesai sveikatos sistemoje, nesivadovaujama 
asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo; 

2.1.2. vienpusė ar nepakankama informacija KUL apie teikiamas nemokamas ir mokamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t.t. 

2.2. Struktūrinės:  
2.2.1. įdiegtos ne visos priemonės atskirų (viešųjų ir privačių įstaigų) sveikatos sistemos 

subjektų sąžiningai konkurencijai užtikrinti, nepakankamos KUL veiklos apskaitos ir kontrolės 
sistemos, nepakankamas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis KUL ir panašiai. 

2.3. Visuomenės pilietiškumo stoka: 
2.3.1. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas 

korumpuotiems darbuotojams, piliečių ir pacientų pasyvumas korupcijos prevencinei veiklai. 
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2.4. Teisinės:  
2.4.1. kokybės sistemų ir reglamentų stoka; nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus; 

kontrolės sistemų, profesinių elgesio kodeksų sveikatos sistemoje nebuvimas, nepakankamas 
sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas. 

 
III. GALIMOS KORUPCIJOS LIGONINĖJE PASEKMĖS 3.1. Gali pablogėti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, prieinamumas, didėti 

pacientų eilės medicininėms paslaugoms. 
3.2. Gali sumažėti pacientų pasitikėjimas KUL. 
3.3. Gali sumažėti pacientų ir paslaugų rinka, įstaigos konkurencingumas. 
3.4. Gali sumažėti įstaigų ekonominis potencialas. 
 

IV. APLINKOS ANALIZĖ 4.1. KUL vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos 
pasireiškimas. 

4.2. Atlikus korupcijos tikimybės vertinimą KUL, galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima 
korupcijos pasireiškimo tikimybė:   prekių ir/ar paslaugų viešieji pirkimai;  kompensuojamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas;  neoficialūs mokėjimai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;  KUL darbuotojų privačių ir viešųjų interesų nesuderinamumas;  konkursai eiti pareigas KUL. 

 
V. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

  Korupcijos prevencija KUL tai galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir 
šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo 2015-2019 m. priemonių 
planą, taip pat poveikis KUL darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio 
veikos. 

 
VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 6.1. Korupcijos prevencijos programą vykdo programos priemonių plane paskirtas atsakingas 
KUL darbuotojas. 

6.2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo KUL kontrolę, metodinės pagalbos 
teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo atsakingas ligoninės darbuotojas už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę ir vyriausiasis gydytojas. 

6.3. Kartą per metus (esant reikalui ir dažniau), KUL atsakingas darbuotojas už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę, pateikia informaciją (ataskaitą) ligoninės vyriausiajam gydytojui apie 
korupcijos prevencijos KUL programos priemonių vykdymo eigą. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 7.1. Korupcinė situacija KUL vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos 
vykdymo priemonių planas peržiūrimi ir, esant būtinumui, papildomi kas vieneri metai. 


