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KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS  
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANO  
2019 M. ĮVYKDYMO ATASKAITA 

 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Įvykdymas 

1. Korupcijos prevencijos 2016–2019 m. 
programos parengimas ir patvirtinimas. 

Parengta ir patvirtinta 

2. Korupcijos prevencijos 2016–2019 m. 
programos įgyvendinimo priemonių plano 
parengimas ir patvirtinimas. 

Parengta ir patvirtinta 

3. Korupcijos prevencijos 2016–2019 m. 
programos įgyvendinimo priemonių plano 
kopijos  pateikimas savivaldybei ir SAM 
Korupcijos prevencijos skyriui. 

Pateikta 

4. Korupcijos prevencijos 2016–2019 m. 
programos ir programos įgyvendinimo 
priemonių plano skelbimas įstaigos interneto 
svetainėje 

Paskelbta 

5. Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) 
veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti 
konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 
korupcijos pasireiškimo tikimybę 

Atlikta 

6. KUL darbuotojų elgesio kodekso skelbimas 
įstaigos interneto svetainėje, informacijos 
stenduose ASPĮ poliklinikoje bei stacionaro 
skyriuose 

Paskelbta 

7. KUL sveikatos priežiūros specialistų 
privačių interesų deklaravimas 

KUL deklaravo 100 proc. medicinos 
darbuotojų, kuriems privalu deklaruoti. 

8. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos 
normos skelbimas KUL stacionaro 
skyriuose. 

Parengta ir skelbiama 

9. KUL informacijos apie nemokamas  
ambulatorines ir stacionarines 
(kompensuojamomis Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis) bei mokamas 
ambulatorines ir stacionarines paslaugas, 
skelbimas. 

Paskelbta KUL padaliniuose. 

10. KUL informacijos apie visas įstaigas, 
teikiančias medicininės reabilitacijos 
paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal 
gydomų ligonių profilius. 

Paskelbta KUL padaliniuose. 

11. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) 
korupcijai ugdymas. 

Mokymai buvo vykdomi kartą per 
ketvirtį bendruose ligoninės padalinių 
vadovų ir gydytojų susirinkimuose. 

12. KUL medicinos personalo mokymų dėl  
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 
7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens 

Mokymai buvo vykdomi kartą per 
ketvirtį bendruose ligoninės padalinių 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Įvykdymas 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 
susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio 
nusikalstama veika, elgesio taisyklių 
patvirtinimo“ vykdymas. 

vadovų, gydytojų ir slaugytojų 
susirinkimuose. 

13. KUL medicinos personalo mokymų dėl 
darbuotojų elgesio kodekso vykdymo 
organizavimas. 
 

Mokymai buvo vykdomi kartą per 
ketvirtį bendruose ligoninės padalinių 
vadovų, gydytojų ir slaugytojų 
susirinkimuose. 

14. Naujai įsidarbinusių KUL darbuotojų 
supažindinimas su darbuotojų elgesio 
kodeksu. 

Vykdoma nuolat 

15. Informacijos kur kreiptis susidūrus su 
korupcijos apraiškomis skelbimas KUL 
interneto svetainėje. 

Paskelbta 

16. Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal 
LST EN ISO 9001:2008 standartą 
atnaujinimas, bei atnaujintos LST EN ISO 
9001:2015 standarto versijos reikalavimus, 
reikalavimų vykdymas, išorinis auditas. 

Įdiegta ir atnaujinta. 
Atliktas išorinis auditas 

17. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT 
vykdymas. 
 

Vykdoma 

18. KUL vertinimas pagal Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 
26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo 
suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nustatytus ASPĮ korupcijos indekso 
nustatymo kriterijus 

Suteiktas skaidrios įstaigos vardas. 
 
 

19. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo 
neoficialių mokėjimų medicinos personalui 
buvimą ASPĮ. 

 Patalpinti KUL informaciniuose 
stenduose. 

20. Privalomos informacijos KUL   
informaciniuose stenduose skelbimas: 
1) informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 
2) informacija, į ką KUL pacientas gali 
kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 
korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 
3)  informacija  apie SAM  „pasitikėjimo 
telefoną“ (+370 800 66004); 
4) informacija apie STT  „karštosios linijos“ 
telefoną (+370 5 266 3333); 
5) informacija apie SAM el. paštą 
(korupcija@sam.lt); 
6) informacija apie STT el. paštą 
(pranešk@stt.lt); 

Paskelbta visa informacija KUL 
informaciniuose stenduose. 
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Priemonė Įvykdymas 

7) KUL vyriausiojo gydytojo kreipimasis 
raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 
neoficialūs mokėjimai. 
 

21. Privalomos informacijos KUL interneto 
svetainėje  skelbimas: 
1) informacija apie atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 
2) informacija, į ką KUL pacientas gali 
kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 
veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už 
korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 
3) informacija  apie SAM „pasitikėjimo 
telefoną“ (+370 800 66004); 
4) informacija apie Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ 
telefoną (+370 5 266 3333); 
5) informacija apie SAM el. paštą 
(korupcija@sam.lt); 
6) informacija apie STT el. paštą 
(pranešk@stt.lt); 
7) KUL 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“ 
8) KUL vyriausiojo gydytojo kreipimasis 
raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami 
neoficialūs mokėjimai; 
9) KUL vyriausiojo gydytojo  kreipimosi į 
pacientus,  kad įstaigoje netoleruojami 
neoficialūs mokėjimai, demonstravimas; 
10) STT parengtų antikorupcinių klipų 
demonstravimas. 
 

Paskelbta visa informacija KUL 
interneto svetainėje. 

22. Bendradarbiavimas su STT korupcijos 
prevencijos ir kontrolės vykdymo 
klausimais. 

Bendradarbiaujama 

 
 
 
 


