PATVIRTINTA
UAB „Nefridos“ klinikos direktoriaus
2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V13-9
Apie UAB „Nefridos“ klinika darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8-46)
397 069 arba el.paštu klinika@nefrida.lt Anonimiškumą garantuojame.
PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą
asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos programa
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Nefridos“ klinika (toliau – Klinika) Korupcijos prevencijos programos (toliau –
Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę
Klinikoje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d.
nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu
(Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr.
60-1945; 2006, Nr. 77-2973), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1484 „Dėl Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2002, Nr. 93-3998), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų
poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų,
valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir
bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos
baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m.
spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4622).
3. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis
jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos
sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai
tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta
administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba
teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine
padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar
matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į
valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba
nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
5. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo
priemonių planą (toliau – Priemonių planas).
II. SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

6. Klinikos veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo
tikimybė. Duomenys apie Klinikos veiklos sritis pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė
Eil. Klinikos veiklos sritys,
Nr. korupcijos pasireiškimas

1.

2.

kuriose

galimas Klinikos darbuotojai, kuriems galimas
korupcijos pasireiškimas

Kompensuojamųjų
vaistinių
preparatų
medicinos pagalbos priemonių skyrimas

ir Klinikos šeimos gydytojai, vaikų ligų
gydytojai, gydytojai specialistai

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir Klinikos šeimos gydytojai, vaikų ligų
apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens gydytojai, gydytojai specialistai
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams

3.

Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas socialines Socialinis darbuotojas
paslaugas

4.

Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir Klinikos šeimos gydytojai, vaikų ligų
kitų pažymų išdavimu
gydytojai
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Klinikoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę
ir veiksmingesnę Klinikos bei jų darbuotojų veiklą.
8. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos
lėšos, skiriamos Klinikai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos
sistemos darbuotojams siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
9. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
9.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą
numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių įgyvendinimą;
9.2. nustatyti veiklos sritis Klinikoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir
plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
9.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
9.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
9.5.programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės
apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti
visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Klinikos darbuotojų teises bei laisves ir
nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
10.Klinika savo interneto svetainėje turi skelbti Klinikos Korupcijos prevencijos programą ir
jos įgyvendinimo priemonių planą.
11. Informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti
skelbiama visose Klinikos informacijos skelbimo vietose.

12. Klinika iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus.
13. Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Klinikos darbuotojų
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet
analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.);
14. Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų
tarnybai.
V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
15. Programa siekiama tokių rezultatų:
15.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
15.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
15.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą Klinika.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
16. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo
priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
17. Korupcijos prevencijos Klinikoje programos įgyvendinimo priemonių planas yra
neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Klinikos direktoriaus įsakymu,
atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Klinikoje sritis ir šios programos
įgyvendinimą.
18. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Klinikos direktorius.
19. Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Klinika privalo pateikti informaciją.
_____________________

