KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO
LIGONINĖJE ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2021 METUS
2022 m. vasario 28 d.
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu
Nr. V-2521 patvirtinta Šakine korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų
programa, VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-180
patvirtintas naujos redakcijos VšĮ Rokiškio rajono ligoninės (toliau – Ligoninė) korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2023 metais priemonių planas. Šie dokumentai patalpinti
įstaigos interneto svetainėje.
2018 m. vasario 14 d. Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-23 bei 2021 m. birželio 29 d.
šio įsakymo pakeitimu Ligoninėje sudaryta komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę
įstaigoje (toliau – Komisija). Komisijos sudėtis, kontaktai, darbo ataskaitos skelbiamos įstaigos
interneto svetainėje.
Vykdant Ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2023 metais
priemonių planą, vadovaujantis LR Specialiųjų tyrimo tarnybos rekomendacijomis, Ligoninėje
parengtas ir 2021 m. kovo 22 d. direktoriaus įsakymu patvirtintas Dovanų, gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas. Šis aprašas reglamentuoja dovanų, kurios susijusios su
Ligoninėje dirbančio asmens pareigomis, perdavimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir
eksploatavimo tvarką.
Siekiant įgyvendinti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 20202022 metų programos įgyvendinimo priemonių planą, 2021 m. liepos 16 d. Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-1673 patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio
kodeksas (toliau – Kodeksas). Atsižvelgiant į Sveikatos ministerijos rekomendacijas dėl asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybių
tarybos, Ligoninė nustatydama pagrindinius asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų elgesio
principus darbo metu vadovaujasi ministerijos patvirtintu Kodeksu. Vykdant LR Sveikatos apsaugos
ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. 1672 ,,Dėl pavyzdinių asmens sveikatos priežiūros įstaigos
medicinos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ Ligoninėje direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V-151 ,,Dėl VšĮ Rokiškio rajono ligoninės medicinos etikos komisijos nuostatų
patvirtinimo“ patvirtinti Viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės medicinos etikos komisijos
nuostatai. 2021 m. rugsėjo 15 d. medicinos etikos reikalavimų laikymosi kontrolei bei iškilusių etikos
problemų sprendimui Ligoninėje direktoriaus įsakymu Nr. V-162 patvirtinta Ligoninės medicinos
etikos komisija.
Atsižvelgiant į LR Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas, 2021 m. rugsėjo 24 d. buvo
kreiptasi į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje
pateikimo. Į Tarnybą buvo kreiptasi dėl vieno asmens, laimėjusio konkursą vyriausiojo saugos
administratoriaus pareigoms užimti. Tarnybos išvadose nurodyta, kad patikrintas asmuo su tarnybine
etika susijusių pažeidimų neturi. Duomenų apie asmenis, dirbančius įstaigoje ir pripažintus padarius
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus administracinėn ar drausminėn
atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems asmenims, įstaigoje negauta.
Vykdant Ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2023 metais
priemonių planą dalyje ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir interesų konfliktų valdymas“ atitikties
pareigūnas, atsakingas už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę vykdė priežiūrą ir kontrolę dėl darbuotojų savalaikio interesų
deklaravimo.

2021 metais įstaigoje organizuoti darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos tema.
Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinant projektą ,,Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos
apsaugos sektoriuje“ (Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0013) darbuotojai 2021 m. kovo 17 d. dalyvavo
VšĮ Lietuvos savivaldybių mokymo ir konsultavimo centro organizuotose 8 akademinių valandų
trukmės nuotoliniuose mokymuose ,,ASPĮ sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų odontologų,
slaugytojų, akušerių) atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“. 2021 m. lapkričio 19 d.
Ligoninės teisininkas dalyvavo mokymuose ,,Korupcijos prevencijos sistema: pagrindinės priemonės
ir jų taikymas“. Po mokymų seminaro medžiaga buvo pristatyta gydytojų susirinkime, apžvelgta,
kokios naujovės ir pakeitimai korupcijos prevencijos srityje numatomi nuo 2022 m. sausio 1 dienos,
įsigaliojus naujam Korupcijos prevencijos įstatymui.
2021 metais gruodžio mėnesį Ligoninėje atlikta Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų vertinimo apklausa. Buvo apklausti 24 stacionarizuoti pacientai. Be kitų klausimų,
apklausos metu buvo prašoma įvertinti: kaip suprantamai pacientą gydęs gydytojas suteikė svarbią
informaciją. Į minėtą klausimą iš 24 apklaustų pacientų 13 atsakė, kad informacija apie gydymą buvo
suteikta labai aiškiai, 9 atsakė, kad aiškiai, 2 pacientai nurodė, kad pakankamai aiškiai. Apklausos
rezultatai parodė, kad nebuvo atvejų, kad informacija būtų suteikta neaiškiai ar visai nesuteikta.
Atsakant į anketos klausimą, ar nebuvo užduota provokacinių klausimų iš gydytojo ar medicinos
personalo pusės suteikiant pacientui svarbią informaciją, 23 apklausti pacientai atsakė, kad
provokacinių klausimų nebuvo.
Įgyvendinant korupcijos prevencijos programos priemonių plano priemones dėl Ligoninės
veiklos viešumo, skaidrumo ir aiškumo didinimo – įstaigos interneto svetainėje paskelbta, kur
galima rasti aktualią informaciją apie gydymo įstaigų personalo medicinines normas, nuolat
skelbiama ir atnaujinama informacija apie mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas,
mokamų paslaugų teikimo tvarką. Konsultacijų ir diagnostikos skyriuje pakabintas vaizdinis
reklaminis stendas, kuriame pateikiama Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Rokiškio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija, o taip pat Valstybinės ligonių kasos
informacija pacientams apie prevencines programas, akcentuojant, kad jos yra atliekamos
nemokamai, patalpinti SAM ir STT antikorupciniai filmukai. Ligoninėje išdalinti lankstinukai
,,Korupcijai- ne“, su nuoroda, kur kreiptis, jei pacientas susidūrė su korupcija. Ligoninės skyrių
informaciniuose stenduose skelbiama informacija, parengtos atmintinės tiek darbuotojams, tiek
pacientams, kur kreiptis, susidūrus su korupcija.
Ligoninės kaip perkančioios organizacijos pareiga yra betarpiškai susijusi su viešųjų pirkimų
viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo viešajame pirkime užtikrinimu. Vadovaujantis LR
Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1654 patvirtinta tvarka ,,Dėl pirkimų
vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių paviešinimo“ Ligoninės
internetiniame puslapyje skelbiamas visų nuo 2018 metų vykusių viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių
reikšmių paviešinimas. Įstaigoje per 2021 metus atviro konkurso būdu įvykdyti viešieji pirkimai dėl:
greitosios medicinos pagalbos automobilio, laboratorinių tyrimų paslaugų, pacientų dietinio
maitinimo paslaugų, medicininės įrangos, teleradiologijos paslaugų, Gydymo paskirties pastato,
esančio V. Lašo g. 3, Rokiškyje, paprastojo remonto darbų. Vis daugiau pirkimų, ypač susijusių su
COVID -19 buvo perkama naudojantis CPO katalogu. 2021 metais per CPO buvo pirkta: asmens
higienos priemonės, skirtos kovai su COVID-19, vienkartinės medicininės priemonės, vaistiniai
preparatai. Taip pat per CPO atlikti pirkimai geografiškai nutolusios saulės šviesos elektrinės ir jos
priežiūros paslaugoms įsigyti, pirkta elektra, skalbimo paslaugos. Įstaigos centralizuotų pirkimų vertė
2021 metais per CPO sudaro 48,47 proc. nuo visų pirkimų vertės. Kitos prekės, paslaugos ir darbai
perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
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