
PATVIRTINTA
V5{ Kalvarijos pirmines sveikatos
prieZiffros centro rryriausiojo
gydytojo 2019 m. gruodZio 20 d.

isakymu Nr. P-41

vSI KALvARTJos rTRMTNES svEIKATos pRrZrURos cENTRo 2020-2025 METU
KORUPCIJOS PREVENCTJOS PROGRAMOS IGYVENDINTMO PRIEMONIU PLANAS

Eil.
Nr.

Priemond Vykdytojai frykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

I. vsl KALvARTJoS rTRMINBS svrrxltos rru@u -
KALVARJJOS pSpC) KORUPCTJOS PREVENCTJOS PROGRAMOS rRJOS

IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANO PARENGIMAS IR TIKLSINIMAS, ASMENS,
ATSAKINGO UZ KORUPCIJOS PREVENCIJA IR KONTROLE, PASKYRIMAS

1.1. Informacij os apie asmeni,
paskit4 vykdyti
korupcij os prevencij4 ir
kontrolg, pakartotinis
pateikimas Sveikatos
apsaugos ministerijos
(toliau - SAM) Korupcij os
prevenciios skyriui

Sekretorius 2020-12-28 Pakartotinai pateikta
informacija apie
asmenis, atsakingus uZ
korupcij os prevencij 4 ir
kontroles rykdymq

1.2. Pagal Sveikatos sistemos

istaigos Sakin6s
korupcijos prevencijos
sveikatos prieZiiiros
sistemoje 2020-2025 m.
program4 atnaujinti
Kalvarijos PSPC
korupcijos prevencijos
program4 ir jos

f gyvendinimo priemoniq
plan4 ir su juo
pasiraSltinai supaZindinti
visus darbuotojus

Darbuotojas,
atsakingas uZ
korupcijos
prevencij4

2020-12-28 Atnauj intos Kalvarij os
PSPC korupcijos
prevencijos programos
irjos iglvendinimo
priemoniq plano
parengimas ir
patvirtinimas bei
darbuotojq
supaZindinimas

1.3. Kalvarijos PSPC
korupcijos prevencijos
programos ir jos

igyvendinimo priemoniq
plano2020-2025 m.
kopijos pateikimas
Kalvarijos savivaldybei ir
SAM Korupcijos
prevenciios skyriui

Darbuotojas,
atsakingas uZ
korupcijos
prevencij4

2020-01-15 Kalvarijos PSPC
korupcij os prevenci j os
programos irjos
iglvendinimo
priemoniq plaao 2020-
2025 m. kopijos

1.4. Kasmet perZiiireti ir esant
poreikiui patikslinti
Kalvarijos PSPC
Korupcijos prevencijos.
program4 ir jos

igyvendinimo priemoniq
planq, kartu i5siundiant

Darbuotojas,
atsakingas uZ
korupcijos
prevencij 4

Kiekvienq
metq sausio
menesio
paskutine
darbo diena

Nustadius poreiki,
parengtas Kalvarijos
PSPC qniausiojo
gydytojo isakyno
projektas del
Kalvarijos PSPC
Korupciios prevenciios



patikslinto s progamos ir
plano kopij as Sveikatos
apsaugos ministerij os
Korupcijos prevencijos

2020-2025 m.
programos ir jos

igyvendinimo
priemoniq plano

1.5. Kalvarijos PSPC
korupcijos prevenciios
programos ir jos
igyvendinimo priemoniq
p\ano2020-2025 m.,
informacij os apie asmeni,
paskirt4 vykdli
korupcijos prevencij 4 ir
kontrolg, ir jo kontaktq
skelbimas Kalvarijos
PSPC intemeto svetainej e

Seketorius 2020-0t-15 Kalvarijos PSPC
tinklalapyj e paskelbta
Kalvarijos PSPC
korupcijos prevencijos
programa ir jos

igyvendinimo
priemoniq planas 2020-
2025 m.bei
informacija apie
asmeni, paskirt4
vykdyti korupcijos
prevencij4 ir kontrolg.

1.6. Kalvariios PSPC intemeto
svetaineje ataskaitos apie
korupcijos prevencijos
priemoniq plano
2020-2025 metarns
vykdym4 skelbimas

Seketorius Ataskait4
skelbti kas
pusg metl+, ne
veliau kaip iki
kito menesio
10 d.

Paskelbta ataskaita apie
korupcijos prevencijos
priemoniq plano 2020-
2025 metams
priemonir4 vykdym4

II. NUSTATYTI KORU
2.t. Specialiqir] tyrimq

tamybos direktoriaus
nustatyta tvarka atlikli
Kalvarijos PSPC
Korupcijos pasireiSkimo
tikimybes nustatym4

Vyriausiasis
gydyojas

Kasmet iki
rugsejo
mdnesio
paskutines
darbo dienos

Kalvarijos
savivaldybds tarybai
pateiktas Kalvari.jos
PSPC Korupcijos
pasirei5kimo tikimybes
nustatymo klausimynas
ir Kalvarijos PSPC
vyriausiojo gydytojo
pasira5lta i3vada del
korupcijos
pasirei5kimo tikimybes
Kalvariios PSPC

2.2. Atlikus korupcijos
pasireiSkimo tikimybes
nustatym4 ir nustadius
korupcijos rizikos
veiksnius, Kalvarijos
PSPC korupcijos rizikos
veiksniq pa5alinimo ar
maZinimo plano
tvirtinimas

Sekretorius Ne veliau kaip
per 10 dienq
nuo iSvados
apie
korupcijos
pasireiSkimo
tikimybes
pasira5ymo

Patvirlintas korupcij os
rizikos veiksniq
pa5alinimo ar
maZinimo planas

III. DIDINTI VIESUMA IR ATVIRUMA
PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS

3.1 . Kalvarijos PSPC intemeto
svetaineje istaigos
Cydytojq, odontologq,
darbo kitose darbovietese,
susiiusiu su sveikatos

Seketorius rki 2020-01-15
ir kiekvienais
metais iki
sausio 2 d.

kiekvienais

Kalvarijos PSPC
intemeto svetaineje
teikiama informacij a,

kokiose kitose
darbovietdse dirba



prieziura, grafikq
skelbimas

metais Kalvarijos PSPC
gydltojai ir
odontologai.

).1- Kalvarijos PSPC
darbuotojq elgesio
kodekso ir jo pakeitimq
skelbimas istaigos
intemeto svetaineje.

Seketorius lkl2025-12-
28, pakeitus
Elgesio
kodeks4, ne
veliau kaip per
5 darbo dienos
nuo Elgesio
kodekso
pakeitimo

isigaliojimo
dienos

Kalvarijos PSPC
intemeto svetaineje
skelbiamas fstaigos
darbuotojq elgesio
kodeksas (su
pakeitimais)

3.3. UZtikrinti pacientq,
atvykusiq gyd)4ojq
specialistq konsultacij ai,
draustumo privalomuoju
sveikatos draudimu
nustatyma

Medicinos
registratorius

Nuolat Tikrinamas pacientq
draudimas
privalomuo.j u sveikatos
draudimu

IV. prprNTI ASPI VEIKLOS PRO
4.1. Lietuvos medicinos

normos MN 14:2005

,,Seimos gydytoj as. Teises,
pareigos, kompetencij a ir
atsakomybe", patvirtintos
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2005-12-22

isakymu Nr. V-1013 ,,Del
Lietuvos medicinos
normos MN 14:2005
"Seimos gydytojas. Teises,
pareigos, kompetencija ir
atsakomybe"
patvirtinimo", (toliau -
MN 14:2005) skelbimas
Kalvarijos PSPC intemeto
svetaineje

Sekretorius Nuolat nuo
2020-12-28

Paskelbta MN 14:2005
Kalvarijos PSPC
intemeto svetain6je

4.2. Informacij os apie
nemokamas ambulatorines
(kompensuojamas
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo leSomis)
ir mokamas asmens
sveikatos prieZiiiros
paslaugas skelbimas
Kalvarijos PSPC skelbimq
lentoj e

Sekretorius Nuolat nuo
2020-12-28

Paskelbta informacija
apie nemokamas
ambulatorines
(kompensuojamas
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo
leSomis) ir mokamas
asmens sveikatos
prieZitros paslaugas
Kalvarijos PSPC
skelbimrl lentoie

4.3. Informacij os apie visas

istaigas, teikiandias
Seketorius Nuolat nuo

2020-12-28
Paskelbta informacija
apie visas istaigas,



medicinines reabilitacijos
paslaugas suaugusiems ar
vaikams pagal Kaivarij os
PSPC gydomq ligoniq
profi1ius, o taip pat to
profilio pacientq
organizacij q telefonus,
kontaktinius asmenis,
skelbimas Kalvarij os
PSPC skelbimq lentoje

teikianEias medicinin6s
reabilitacij os paslaugas
suaugusiems ar
vaikams pagal
Kalvarijos PSPC
gydomq ligoniq
prohlius, o taip pat to
profilio pacientr+

organizacijq telefonus,
kontaktinius asmenis,
skelbimas Kalvarijos
PSPC skelbimu lentoie

V. UGDYTI DARBUOTOJUPATIKIMUMA, I,OJALUMAIR.AhNINGUMC
5.1. Kalvarijos PSPC

darbuotojq atsparumo
(nepakantumo) korupci j ai
ugdymas

Darbuotoj as,

atsakingas uZ
korupcijos
prevencii4

Kiekvienais
metais iki
2025-12-3t

Didesnis
netoleruojandiq
korupcij4 gydl.tojq
skaidius

5.2. Kalvarijos PSPC
medicinos personalo
mokymq d6l Sveikatos
apsaugos ministro 2014-
07-07 isakymo Nt.Y-773
,,D61 Asmens sveikatos
prieZiiiros istaigq
darbuotojq, susidiirusiq su
galima korupcinio
pobtdZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq
patvirtinimo" rykdymas

Darbuotoj as,

atsakingas uZ
korupcijos
prevencij 4

Ne rediau kaip
1 kart4 per

metus

(apimant visus

darbuotojus)

Ne maZiau kaip 1

mokymai per metus
Sveikatos apsaugos
minisho 2014-07 -07

isakymo Nr. V-773
,,De1 Asmens sveikatos
prieZiflros istaigq
darbuotoj q, susidtirusiq
su galima korupcinio
pobiidZio nusikalstama
veik4 el gesio taisykliq
patvirtinimo" rykdymo
tematika

5.3. Kalvarijos PSPC
medicinos personalo
mokymrl del darbuotojq
elgesio kodekso vykdymo
organizavimas

Darbuotoj as,

atsakingas uZ
korupcijos
prevencij4

Ne rediau kaip
1 kart4 per
metus
(apimant visus
darbuotoius)

Ne maZiau kaip 1

mokymai per metus
elgesio kodekso

rykdymo tematika

5.4. Nauj ai isidarbinusiq ASP{
darbuotojq supaZindinimas
su darbuotojq elgesio
kodeksu.

Vyriausiasis
gydytoj as

Ne veliau kaip
per 1 darbo
dien4 nuo
nauj o
Kalvarij os

PSPC
darbuotoj o
priemimo i
darb4

Su Kalvarijos PSPC
elgesio kodeksu
supaZindinti visi nauj i
istaigos darbuotojai

VI. MOTYVUOTI VISUOMEN D ELGTIS SAZININGAI, PRANES]]I APIE KORUPCIJA
6.1 Nuoroda, kur kreiptis

susidiirus su korupcijos
aprai5komis fdiegimas
Kalvarijos PSPC intemeto
svetaineie

Seketorius rki2025-12-3t Kalvarijos PSPC
intemeto svetaineje
nuoroda, kur kreiptis
susidtrus su korupcinio
pobtrdZio veika

v[. DrDrNTr VIESVJU prRKrMU VYKDYMO SVETKATOS SrstntrlO.rB SXllOnUwr+
'/.1 Vykdyti med. prietaisu, Supaprastintq Nuolat 2020- 2025 m. metais

4



skalbimo paslaugq pirkim4
per V5{ CPO LT

vieiqiq pirkimq
komisija, pirkimq
organizatorius

pirkimai per CPO
sudaro 90 proc.
poreikio, iSskyrus
Vie5qiq pirkimq
istatyme numatJtas
iSimtis.

7.2. Vykdyti Kalvarijos PSPC
vieSuosius pirkimus
naudoj antis CVP IS
priemonemis

Supaprastintq
vieSqjq pirkimq
komisija, pirkimq
organizatorius

Nuolat Pirkimai per CVP IS
sudaro ne maZiau 50
proc. poreikio apimties;

VIII. TEIKTI INFORMACIJA PACIENTAMS
8.1. Lipdukq, plakatq,

sulaikandiq pacientus nuo
neoficialiq mokdjimq
medicinos personalui

irengimo Kalvarijos PSPC
darbuotojq darbo vietose ir
kitose patalpose, ant
gyd)'tojrl kabinetq durq
uitilainimas

Sekretorius Nuolat nuo
2020-01-15

Lipdukq, plakatq,

irengimas Kalvarijos
PSPC darbuotojq darbo
vietose, kitose
patalpose, ant gydltojq
kabinetq durq

8.2. Kalvarij os PSPC kabinetq
informaciniuose stenduose
skelbimas:
1) informacija apie
atsakomybg uZ korupcinio
pob[dZio teises
paZeidimus,
2) Informacija, i k4
Kalvarijos PSPC pacientas
gali keiptis susidurus su
korupcinio pobr:dZio
veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas uZ korupcijos
prevencij4, telefonas,
kabinetas),
3) informacija apie
Kalvarijos PSPC
pasitikejimo telefonq
(nurodomas telefono
numeris),
4) informacij a apie SAM
,,pasitikejimo telefon4"
(+370 800 66004),
5) Informacija apie STT
,,karStosios linijos"
telefon4 6370 5 266
3333),
6) Informacija apie SAM
el. paSt4
(korupcija@sam.lt) ,
7) Informacija apie STT
el. pa5t4 (pranesk@stt.lt)

Sekretorius Nuolat nuo
2020-01-1s

Patalpinta informacij a
Kalvarijos PSPC
kabinetai
informaciniuose
stenduose



skelbimas.
8.3. Kalvariios PSPC intemeto

svetaineje skelbimas:
1) informacija apie
atsakomybg uZ korupcinio
pobtdZio teisds
paZeidimus,
2) Informacij a, i k4
Kalvarijos PSPC pacientas
gali kreiptis susidiirus su
korupcinio pobDdZio
veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas uZ korupcij os
prevencij 4, telefonas,
kabinetas),
3) informacij a apie
Kalvarijos PSPC
pasitikejimo telefon4
(nurodomas telefono
numeris),
4) informacija apie SAM
,,pasitikej imo telefonq"
(+370 800 66004),
5) Informacila apie
Specialiqjq tyrimq
tarnybos (toliau - STT)
,,kar5tosios linijos"
telefon4 e370 5 266
3333),
6) Informacij a apie SAM
el. pa5t4
(korupcija@sam.lt),
7) Informacija apie STT
el. pa5t4 (praneSk@stt.lt)
skelbimas,
8) Asmens sveikatos
prieZitros istaigq
darbuotojq, susidfrrusiq su
galimai korupcinio
pob[dZio nusikalstama
veika, elgesio taisykles,
patvirtintos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.
liepos 7 d. fsakymu Nr.
Y-773 ,,Ddl Asmens
sveikatos prieZifiros

istaigq darbuotojq,
susidlrusiq su galima
korupcinio pobfldZio
nusikalstama veika,
elgesio taisykliq
patvirtinimo" ,

Seketorius Nuolat nuo
2020-0t-15

Patalpinta informacij a
Kalvarijos PSPC
intemeto svetaineje
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8.4. Informacij os, apie
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudZeto
165omis apmokdtus
kompensuojamus
vaistinius preparatus ir
paciento sumoketas
priemokas, pateikimas
i3duodant nauj4
Kompensuojamqjq
vaistiniu preparatq pasa.

Slaugos
administratorius

Nuolat iki
2025-12-31

Pacientai gali gauti
informacij4 apie PSDF
biudZeto leSomis
apmoketus vaistinius
preparatus ir sumoketas
priemokas

8.5. Informacij os apie
Valstybes leSomis
apmokamq sveikatos
prieZilros paslaugq kainas
skelbimas Kalvarijos
PSPC intemeto svetaineie

Sekretorius Nuolat iki
2025-t2-31

Patalpinta informacij a
Kalvarijos PSPC
intemeto svetaineje

IX. INF'ORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES YEIKAS IRNUSTATYTUS
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS

9.1 . Kalvarijos PSPC gavus
praneSim4 apie galimq
korupcing veik4 bei
atvejus kai Kalvarijos
PSPC dirbantis asmuo
paZeide Lietuvos
Respublikos vie3qjq ir
privadiq interesq derinimo
valstybineje tamyboje

istatymo nuostatas,
nedelsiant informuoti
fstaigos vadov4, Sveikatos
apsaugos ministerij os
Korupcijos prevencijos
skyriq ir pagal
kompetencij 4 Specialiqj q
tyrimq tamyb4 ar
Vyriausi4j4 tamybines
etikos komisii4

Sekretorius Nedelsiant
gal11s

praneSim4

Pateiktq praneSimq

istaigos vadorui ir
perduofi+ prane5imq
Sveikatos apsaugos
ministerij os Korupcij os
prevencijos skyriui ir
pagal kompetencij q

Specialiqlq tyrimq
tamybai ar Vyriausi4jq
tamybinds etikos
komisijai skaidius

9.2. Kalvarijos PSPC intemeto
svetainese skelbti
informacij 4 apie f staigoj e

nustatytus korupcijos
atvejus bei atveius kai
Kalvarijos PSPC dirbantis
asmuo paZeide Lietuvos
Respublikos vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo
valstybineje tamyboje
istat),mo nuostatas

Seketorius Per 10 darbo
dienq nuo
informacijos
gavimo

Paskelbq informaciniq
prane5imq skaidius.


