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Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo  kriterijai 

1. Atnaujinti  įstaigos Korupcijos prevencijos programą 

ir jos  įgyvendinimo 2019 m. priemonių planą. 

Direktorius 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę  

2018 m.  

gruodis 

Atnaujintas korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 2019 m. 

priemonių planas. 

2. Užtikrinti medikų elgesio kodekso nuostatų 

laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Skelbti interneto 

svetainėje. Naujai įsidarbinusių įstaigos darbuotojų 

supažindinimas su Elgesio kodeksu. 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę  
2019 m.  

 

Medikų elgesio kodeksas patalpinti 

įstaigos interneto svetainėje. Įstaigos 

darbuotojus supažindinti. Darbuotojams 

pravesti mokymus dėl darbuotojų elgesio 

kodekso. 

3. Peržiūrėti paskelbtą įstaigos GMP automobiliuose 

rašytinį kreipimąsi į pacientus, kuriame raginama už 

suteiktas paslaugas atsidėkoti šypsena ir geru žodžiu, 

neoficialiais mokėjimais nežeminti medikų orumo. 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę  

 

2019 m. Įstaigoje pacientams matomose vietose- 

įstaigos  GMP automobiliuose, brigados 

vadovo dokumentų aplanke išplatinti 

rašytinį kreipimasį į pacientus, nurodant 

kur kreiptis susidūrus su korupcijos 

apraiškomis ar netinkamu darbuotojų 

elgesiu. Įstaigos interneto svetainėje 

patalpinti demonstruojamus STT ir 

tiesioginį vadovo kreipinius į pacientus  

4. Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės 

lėšomis apmokamas greitosios medicinos pagalbos 

paslaugas ir apie mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, vyr. finansininkė  

2019 m.  

 

Informacijos apie nemokamas GMP 

paslaugas ir mokamų paslaugų teikimo 

tvarką teikimas įstaigos pacientams. 

5. Vaistinių preparatų ir kitos medicinos įrangos 

pirkimus organizuoti per Centrinę perkančiają 

organizaciją ( CPO). 

Viešųjų pirkimų organizatorė  2019 m. Visus vaistinius preparatus ir medicinos 

įrangą pirkti įstaigoje per Centrinę 

perkančiąją organizaciją (CPO) 

6. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei 

interneto svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir kur turi  kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika. 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę  

 

2019 m. Paviešinti įstaigos informacijos skelbimo 

vietose ir internetinėje svetainėje 

informaciją apie baudžiamąją atsakomybę 

už korupcinio pobūdžio veiksmus, apie tai, 

kur kreiptis susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veiką, nurodyti SAM, STT ir 

įstaigos pasitikėjimo telefonus bei el. pašto 

adresus. 
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Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas Vertinimo  kriterijai 

7. Informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiką perdavimas ir paviešinimas. 

Direktorius  

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

 

2019 m. Pranešimai apie galimą korupcinio 

pobūdžio nusikalstamą veiką įstaigoje 

8. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

 

2019 m. II ketvirtis Organizuoti mokymus 

9. Lankstinukų, sulaikančių pacientus nuo mokėjimo 

personalui buvimą GMPC darbuotojų darbo vietose 

platinimas 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

2019 m. Pacientams informacija perduodama 

bendraujant tiesiogiai su kiekvienu 

pacientu, kiek tai leidžia galimybės. 

Pagaminti 200 lankstinukų ir įvertinti 

įstaigos veiklą.  

10.  Įstaigos veiklos sričių vertinimas, siekiant  nustatyti 

konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei 

korupcijos  pasireiškimo tikimybę.  

 

Direktorius 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę   

2019 m. 

III ketvirtis  

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai. 

įstaigos veiklos sritys, kuriose yra didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. Atliktas 

veiklos srities įvertinimas dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. 

 


