
VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRO 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS   PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

2018-01-01 – 2018-06-30 

ATASKAITA 

Eil.Nr. Tikslo rezultato priemonė Tikslo rezultato pasiekimas Atsakingas vykdytojas 

1. Užtikrinti medikų elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę 

ir priežiūrą. Skelbti interneto svetainėje. Naujai įsidarbinusių 

įstaigos darbuotojų supažindinimas su Elgesio kodeksu. 

 Medikų elgesio kodeksas patalpintas įstaigos interneto 

svetainėje. Įstaigos darbuotojai supažindinti. 

Direktorius             

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

2. Peržiūrėti paskelbtą įstaigos informaciniame stende, GMP 

automobiliuose rašytinį kreipimąsi į pacientus, kuriame 

raginama už suteiktas paslaugas atsidėkoti šypsena ir geru 

žodžiu, neoficialiais mokėjimais nežeminti medikų orumo. 

Įstaigoje pacientams matomose vietose- įstaigos stende, 

GMP automobiliuose, brigados vadovo dokumentų aplanke 

išplatintas rašytinis kreipimasis į pacientą, nurodant kur 

kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis ar netinkamu 

darbuotojų elgesiu. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

3. Įstaigos pacientams teikti informaciją apie valstybės lėšomis 

apmokamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir apie 

mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Įstaigos pacientai visada informuojami apie nemokamas 

GMP paslaugas ir mokamų paslaugų teikimo tvarką. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

vyr. finansininkė                             

4. Vaistinių preparatų ir kitos medicininės įrangos pirkimus 

organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO). 

Visi vaistai įstaigoje perkami per Centrinę perkančiąją 

organizaciją (CPO). Nuo  2018 m. sausio 1 d. įvykdyti  

CPO -2, CVP IS -2. 

Viešųjų pirkimų 

organizatorė. 

5. 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 

Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir internetinėje 

svetainėje paviešinta informacija apie baudžiamąją 

atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus, apie tai, kur 

kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, nurodyti 

SAM, STT ir įstaigos pasitikėjimo telefonai bei el. pašto 

 adresai 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

8. Informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką 

perdavimas ir paviešinimas. 

Pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiką įstaigoje nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 

Direktorius           

Asmuo, atsakingas už 



30 d.  negauta. korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

9. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Mokymus antikorupcine tematika išklausė visi įstaigos 

darbuotojai. 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę. 

 

Rima Seniūnienė, tel. 8 620 75153 


