KORUPCIJOS TIKIMYBĖS
GYDYMO ĮSTAIGOJE
Korupcija

bet
koks
asmenų,
dirbančių
valstybinėje
tarnyboje,
valstybės politiko, teisėjo, valstybės
pareigūno, valstybės tarnautojo ar kt.
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
piliečių ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos
 kyšininkavimas,
prekyba
poveikiu,
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 at
kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarytų siekiama
ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS
SISTEMOJE TEISINĖ IR INSTITUCINĖ BAZĖ

Sveikatos apsaugos ministerija yra Lietuvos Respublikos
vykdomosios valdžios institucija, vykdanti įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatytas sveikatos priežiūros srities valstybės valdymo
funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką sveikatos priežiūros
srityje.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme
nustatyta, kad už korupcijos prevenciją valstybės ar savivaldybių
įstaigose ir nevalstybinėse įstaigose atsako vadovas. Jis privalo
imtis būtinų šio įstatymo įgyvendinimo priemonių. Padalinių ir
asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), 3
punkte nustatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigose gali
būti steigiami padaliniai ar skiriami asmenys, kuriems būtų
pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija.

ĮSTAIGOJE VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
 PSDF biudžeto lėšų
skirstyme ( pagrindinės
funkcijos – sveikatos
priežiūros vykdymas).
 Teikiant ambulatorines
paslaugas
kompensuojamųjų vaistinių
preparatų ir skirstant
medicinos pagalbos
priemones.
 Vykdant prekių ir (ar)
paslaugų viešuosius
pirkimus.
 Vykdant nelegalius
mokėjimus teikiant
mokamas ir apmokamas iš
PSDF biudžeto lėšų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas pacientams.

 Atliekant veiklą susijusia
su leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių
papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.
 Nustatant
administracinių teisių
pažeidimus, surašant
protokolus, skiriant
baudas.
 Stokojant personalinės
atsakomybės ir
standartinių procedūrų
ar neatliekant jų
atnaujinimus, pasikeitus
SAM įsakymams, teikiant
sveikatos priežiūros
paslaugas.

KAIP ELGTIS KAI YRA
SIŪLOMAS KYŠIS

KYŠININKAVIMO SAMPRATA

KYŠININKAVIMU laikoma tiesioginis ar
netiesioginis savo ar kitų naudai...
 kyšio priėmimas;
 pažadėjimas priimti kyšį;
 susitarimas priimti kyšį;
 reikalavimas duoti kyšį;
 provokavimas duoti kyšį.

KYŠIO
DYDŽIO
REIKŠMĖ

 BŪTINA ŽINOTI,

 kad baudžiamosios teisės
prasme, kyšio dydis
veikos traktavimui
reikšmės neturi. Teoriškai
net ir paimant 0,01 vertės
kyšį bus laikoma, kad
asmuo padarė
baudžiamąjį nusikaltimą
(nusižengimą). Kyšio
dydis turi reikšmę tik
skiriant bausmę, t.y. kuo
daugiau paimsi, tuo
smarkiau būsi
baudžiamas.

KAI SIŪLOMAS KYŠIS:
Aiškiai ir griežtai atsisakyti imti neteisėtą
atlygį ir priminti, kokios pasekmės,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Baudžiamojo kodekso XXXIII skyriumi, laukia
kyšio davėjo (bauda, laisvės atėmimas ir t.t.);
Apie tokią nusikalstamą veiką pranešti savo
tiesioginiam ir/ar VšĮ Kretingos ligoninės
vyr. gydytojui, sk. vedėjui ar darbuotojui,
atsakingam įstaigoje už korupcijos
prevenciją.

JEIGU INTERESANTAS NORI
ĮTEIKTI JUMS DOVANĄ:
Dovanų privalu mandagiai
atsisakyti, tačiau jokiu būdu
neįžeidžiant paciento ir
nesudarant jam nuostatos, kad
„mažai atnešė“.
Geriausiai šiais atvejais būtų
padėkoti, paaiškinti, kad labai
malonu, kad jums norima
įteikti dovaną, tačiau atsakyti
ją priimti, kadangi šiuo
klausimu „yra griežta įstaigos
administracijos pozicija“, nes
turima omenyje, kad yra
draudžiama priimti bet kokias
dovanas, kurios galėtų sukelti
viešųjų ir privačių interesų
konfliktą.

Geriausia padėka medikui –
pacientų šypsena ir
nuoširdus „ačiū“.
Ligoninėje didelis dėmesys skiriamas
teikiant saugias ir kokybiškas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant
pažangias technologijas, atitinkančias
pacientų interesus ir lūkesčius bei
užtikrinant profesinius medikų poreikius.
Norėdami papildomai atsilyginti už suteiktas
paslaugas, neverskite medikų patirti
nepatogumo primygtinai siūlydami jiems
atsidėkoti dovanomis, pinigais.

TEGU IŠSIPILDO VISŲ
LŪKESČIAI BE DIDELIŲ
RŪPESČIŲ

