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VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA 2020 - 2022 M.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos programos paskirtis - užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą
korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje.
2. Programa apima svarbiausias korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje nuostatas bei
orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos veiksnių
valdymą.
3. Programoje vartojamos sąvokos:
4. Korupcijos rizikos veiksniai - priežastys, sąlygos, įvykiai. Aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti
korupcijos rizika.
5. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas - administracinis nusižengimas, darbo pareigų
pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar
netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika.
6. Valstybės tarnautojui prilyginimas asmuo - asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais
pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje
organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba
turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas
taip pat arbitras arba prisiekusysis.
7. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.
8. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Korupcijos prevencijos programa parengta remiantis
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2020 m. lapkričio 6 d Nr V-2521 „Dėl
Šakinės Korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programos
patvirtinimo“.
9. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių
planą.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS APRAIŠKŲ VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE
APLINKOS ANALIZĖ
I SKIRSNIS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2015-2019 METAIS REZULTATAI
2015 - 2019 m VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Korupcijos prevencijos programa
parengta remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m gruodžio 10 d.
įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 20152019 metų programos patvirtinimo“. Šioje Programoje numatytų korupcijos prevencijos sveikatos
sistemoje priemonių tikslas - sumažinti korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir
šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas sveikatos priežiūros sistemoje (viešajame ir privačiame
sektoriuose). Siekiant to paties tikslo bei naudojant tas pačias gaires parengta VšĮ Abromiškių
ligoninės korupcijos prevencijos programa.
Tikslui pasiekti buvo keliami uždaviniai:
• Parengti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo veiklos planą;
• Paskirti asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
• Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybes;
• Didinti VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos viešumą ir atvirumą;
• Didinti ligoninės veiklos procedūrų skaidrumą ir aiškumą;
• Ugdyti darbuotojų patikimumą ir lojalumą ir sąžiningumą;
• Motyvuoti darbuotojus ir pacientus elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;
• Sudaryti ligoninėje antikorupcinę aplinką;
• Didinti viešųjų pirkimų vykdymo ligoninėje skaidrumą;
• Vertinti korupcijos prevencijos priemonių vykdymą;
• Teikti informaciją pacientams;
• Nagrinėti skundus, gautus pasitikėjimo telefonu bei kitais būdais;
• Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus;
• Vertinti antikorupcines iniciatyvas, gaunamus pasiūlymus bei kitą informaciją, susijusią su
korupcijos prevencija sveikatos priežiūros sistemoje;
• Bendradarbiauti korupcijos prevencijos klausimais.
Vykdant korupcijos prevencijos priemones ir įgyvendinant 2015-2019 m programos
uždavinius: VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje parengta ir patvirtinta korupcijos prevencijos
programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas. Paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, parengtos ataskaitos apie priemonių plano vykdymą. Siekiant nustatyti
korupcijos pasireiškimo tikimybę, kiekvienais metais atliekamas ligoninės veiklos sričių
vertinimas pasirinktoje įstaigos veiklos srityje. Veiklos viešumo ir atvirumo didinimui ligoninė
dalyvavo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr V-65 „Dėl Skaidrios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vertinime.
Sukurta internetinė svetainė http://www.abromiskes.lt/. Informacija apie ligoninėje teikiamas
paslaugas bei veiklos rodiklius (vykdomus projektus, pajamas, sąnaudas, darbo užmokestį) viešai
prieinama ligoninės internetinėje svetainėje. Užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą ir
pasiekiamumą nuo 2019 m prisijungta prie www.sergu.lt sistemos. Antikorupcinės aplinkos

sudarymui - ligoninės skyriuose ir prie priėmimo kabineto pakabintos informacinės lentos, kuriose
pateikta visa su korupcijos prevencija susijusi informacija. Parengta darbuotojams ir pacientams
informacija, kur turi kreiptis susidūrus su galimai korupcine veika ar nustatytais korupcijos
atvejais, gauta pasitikėjimo telefonu bei kitais būdai. Taip pat pastoviai transliuojami
antikorupcine tematika STT parengti video klipai bei įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus dėl
neformalių mokėjimų ir informacija apie tai, kur gali kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika. Darbuotojams sukurta atmintinė „Kaip elgtis susidūrus su korupcijos pasireiškimo
atveju“ bei organizuoti korupcijos prevencijos tema mokymai. Viešieji pirkimai vykdyti per CPO
LT, organizuoti ir įvykdyti keli konsoliduoti pirkimai. Laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų bei vykdant korupcijos prevencijos priemones:
ligoninės direktorius, direktoriaus pavaduotojai, gydytojai bei darbuotojai vykdantys ir
inicijuojantys viešuosius pirkimus teikia ar atnaujina privačių interesų deklaracijas. Siekiant
didinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų ir visuomenės nepakantumą korupcijai,
dalyvavome antikorupcinės socialinės reklamos sveikatos priežiūros sistemoje informacinėje
šviečiamojoje kampanijoje „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“.

III SKYRIUS
I SKIRSNIS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI
Programos tikslas – ligoninės veiklą vykdyti skaidriai ir sąžiningai, bei didinti darbuotojų
ir pacientų antikorupcinį sąmoningumą, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.
Uždaviniai:
1. Nepakantumo korupcijai formavimas ligoninėje;
2. Antikorupcinės aplinkos tobulinimas. Bendros elgesio taisyklės - ligoninės darbuotojų apsauga
nuo rizikos pažeisti antikorupcinių teisės aktų reikalavimus dėl nežinojimo, kaip elgtis
atitinkamoje situacijoje;
3. Antikorupcinės politikos monitoringo vykdymas, siekiant įvertinti įgyvendinamų
antikorupcinių priemonių efektyvumą (veiklos bei sprendimų ir procedūrų viešumo didinimas,
viešųjų pirkimų skaidrinimas, administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimas).
II SKIRSNIS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS
Korupcijos prevencijos programą pagal kompetenciją įgyvendina VšĮ Abromiškių
reabilitacijos ligoninė, kurios steigėja – Elektrėnų savivaldybė.
• Programos įgyvendinimą kontroliuoja Elektrėnų savivaldybė;
• Programos įgyvendinimo 2020-2022 m priemonių plano vykdymą koordinuoja, metodinę
pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Elektrėnų savivaldybės administracijos
teisės ir personalo administravimo skyriaus vyresnioji specialistė;
• Už konkrečių Programos įgyvendinimo 2020-2022 m priemonių plane numatytų
priemonių, įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako ligoninės direktorius.

Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias
įgyvendinant Programą ligoninėje:
• Vykdomas nuolatinis numatytų Programos įgyvendinimo 2020-2022 m priemonių plane
nurodytų priemonių įgyvendinimo monitoringas ir vertinimas;
• Visa informacija, susijusi su Programos įgyvendinimu (metiniu ir galutiniu vertinimu),
skelbiama VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės svetainėje http://www.abromiskes.lt/.
• Programa vykdoma ligoninės lėšomis. Atskiros Programos įgyvendinimo priemonių plano
priemonės finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis, valstybės ir savivaldybės lėšomis.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
Ligoninės darbuotojai ir įstaigos Steigėjas pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo, priemonių plane numatytų priemonių atnaujinimo gali teikti ligoninei
per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, net jei jie nedalyvauja vykdant Programos
įgyvendinimo priemonių plano priemones.
Darbuotojai atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę, atsižvelgę į gautus pasiūlymus
dėl Programos įgyvendinimo prioritetų, naujų uždavinių nustatymą ar esamų uždavinių aktualumą,
vykdant Programą, ir Programos įgyvendinimo veiksmingumo stebėsenos duomenis, parengia
naujo laikotarpio Programos įgyvendinimo priemonių plano projektą, o prireikus - ir programos
pakeitimo projektą. Parengtas projektas pateikiamas tvirtinti ligoninės direktoriui.

