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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Plane numatytas 

įvykdymo terminas 

Įvykdymo data Priemonės įvykdymo aprašymas 

1.  Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016 - 2019 

metams vykdymą paskelbimas Kauno klinikų interneto svetainėje. 

Ataskaitą skelbti kas 

pusę metų, ne vėliau kaip 

iki kito mėnesio 10 d. 

2017 m.  

sausio mėn. 

Ataskaitos apie Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016 - 

2019 metams vykdymą skelbiamos Kauno klinikų interneto 

svetainėje, skyrelyje ,,Korupcijos prevencija“. 

2.  Kauno klinikų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius 

korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

Kiekvienų metų III ketv. - Priemonės įvykdymo terminas - 2017 m. III ketv. 

3.  Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius 

korupcijos rizikos veiksnius, Kauno klinikų korupcijos rizikos 

veiksnių pašalinimo ar mažinimo priemonių plano parengimas ir 

tvirtinimas. 

Ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo išvados apie 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės pasirašymo. 

- Priemonė bus vykdoma atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius. 

4.  Teisės aktų projektų, jei jais numatoma reguliuoti visuomeninius 

santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinio vertinimo atlikimas. 

Generalinio direktoriaus 

nustatyta tvarka. 

- 2017 m. I pusm. teisės aktų projektų, reguliuojančių visuomeninius 

santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, parengta nebuvo. 

5.  Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 

,,Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 

patvirtinimo“, (toliau - MN 14:2005) skelbimas Kauno klinikų 

padaliniuose, teikiančiose pirmines ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

 

MN 14:2005 skelbiama Kauno klinikų Šeimos medicinos 

klinikoje. 

6.  Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbimas Kauno 

klinikų stacionaro skyriuose. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbiamos 

Kauno klinikų stacionaro skyrių informacijos stenduose arba juose 

pateikiama informacija, kur su gydytojo specialisto medicinos 

norma galima susipažinti. 

7.  Kauno klinikų stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje 

teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis) ir mokamomis 

asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, skelbimas. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Kauno klinikų stacionaro skyriuose skelbiama informacija, susijusi 

su skyriuose teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis 

PSDF lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis. 

8.  Kauno klinikų stacionaro skyriuose informacijos apie visas įstaigas, 

teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar 

vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio 

pacientų organizacijų telefonus, kontaktinius asmenis, skelbimas. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Kauno klinikų stacionaro skyriuose skelbiama informacija apie 

medicininės reabilitacijos įstaigas. 
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9.  Kauno klinikų padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, informacijos apie nemokamas 

ambulatorines (kompensuojamas PSDF lėšomis) ir mokamas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo  

2016 m. 

sausio mėn. 

Kauno klinikų padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, skelbiama informacija apie 

nemokamas (kompensuojamas PSDF lėšomis) ir mokamas 

paslaugas. 

10.  Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas.  Iki 2016 m. gegužės 31 

d. parengiamas planas. 

Plane numatytos 

priemonės vykdomos 

kasmet iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

2017 m. birželio 

mėn.  

2017 m. birželio 16 d. Kauno klinikose vyko skubiosios medicinos 

gydytojų rezidentų akcija, kurios tikslas buvo pristatyti 

gyventojams skubiosios medicinos koncepciją ir pagrindines 

veiklas.  

 

11.  Kauno klinikų medicinos personalo mokymų dėl Sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymas. 

Mokymai vykdomi ne 

rečiau kaip 

1 kartą per metus. 

- Personalo mokymai planuojami 2017 m. II pusm. 

12.  Kauno klinikų medicinos personalo mokymų dėl Kauno klinikų 

etikos kodekso vykdymo organizavimas. 

Naujai įsidarbinusių Kauno klinikų darbuotojų supažindinimas su 

Kauno klinikų etikos kodeksu. 

Mokymai vykdomi ne 

rečiau kaip 1 kartą per 

metus. 

Naujų darbuotojų 

supažindinimas 

vykdomas nuolat. 

- 

Naujų 

darbuotojų 

supažindinimas 

vykdomas 

nuolat. 

Personalo mokymai planuojami 2017 m. II pusm. 

Vadovaujantis Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2013-11-04 

įsakymu Nr. V-826 patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų etikos kodekso 39 

punktu, naujai priimami darbuotojai su Kauno klinikų etikos 

kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties 

pasirašymo. 

13.  Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės 

vadybos sistemos. Reikalavimai“ arba jai lygiavertės sistemos 

įdiegimas Kauno klinikose. 

Iki 2016 m. gruodžio 30 

d. 

- Kauno klinikose nuo 2011 m. buvo pradėta diegti ir nuolat 

tobulinama kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 

9001:2008 standarto reikalavimus. 2015 m. sertifikuota Kauno 

klinikų Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos skalbyklos 

vadybos sistema. Kokybės vadybos sistemos plėtra vykdoma, 

atsižvelgiant į padalinių struktūrą ir vystomas juose veiklas, 

teikiamų paslaugų plėtrą, išlaikant sistemos vientisumą, 2016 m. 

pradėtas planuoti ir 2017 m. tęsiamas Kauno klinikų kokybės 

vadybos sistemos tobulinimas, vadovaujantis naujaisiais standarto 

reikalavimais.  

14.  Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008 

„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ arba jai lygiavertės 

sistemos reikalavimų vykdymas. 

Atitikimo reikalavimams 

vertinimas bus vykdomas 

vadovaujantis įdiegtoje 

kokybės vadybos 

sistemoje numatyta 

tvarka. 

- Atitikimo reikalavimams vertinimas bus vykdomas vadovaujantis 

įdiegtoje kokybės vadybos sistemoje numatyta tvarka. 

15.  Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų Nuolat nuo 2016 m. Nuolat nuo Kauno klinikose ant gydytojų specialistų kabinetų durų yra 
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medicinos personalui, buvimą Kauno klinikų darbuotojų darbo 

vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų – 

užtikrinimas 

sausio mėn. 2016 m. sausio 

mėn. 

lipdukai, sulaikantys pacientus nuo neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui. 

16.  Privalomos informacijos Kauno klinikų visų padalinių (skyrių) 

informaciniuose stenduose skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus; 

2) informacija, į ką Kauno klinikose pacientas gali kreiptis susidūrus 

su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie Kauno klinikų pasitikėjimo telefoną (nurodomas 

telefono numeris); 

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004); 

5) informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - STT) 

„karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333); 

6) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt); 

7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas; 

8) Kauno klinikų generalinio direktoriaus kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai. 

Nuolat nuo 2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo 

2016 m. sausio 

mėn. 

Privaloma informacija skelbiama Kauno klinikų padalinių 

informaciniuose stenduose. 

17.  Privalomos informacijos Kauno klinikų interneto svetainėje 

skelbimas: 

1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus; 

2) informacija, į ką Kauno klinikose pacientas gali kreiptis susidūrus 

su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas); 

3) informacija apie Kauno klinikų pasitikėjimo telefoną (nurodomas 

telefono numeris); 

4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004); 

5) informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 

„karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333); 

6) informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt); 

7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas; 

8) Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su 

galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, 

patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu 

Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių patvirtinimo“ ; 

Nuolat nuo 2016 m. 

sausio mėn. 

Nuolat nuo 

2016 m. sausio 

mėn. 

Privaloma informacija skelbiama Kauno klinikų interneto 

svetainėje. 
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9) Kauno klinikų generalinio direktoriaus kreipimasis raštu į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 

10) Kauno klinikų generalinio direktoriaus video kreipimasis į 

pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai; 

11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas. 

18.  Kauno klinikų padaliniuose, turinčiuose informacijos teikimo per 

monitorius sistemą, parengtų antikorupcinių klipų bei Kauno klinikų 

generalinio direktoriaus video kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų 

demonstravimas. 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Antikorupciniai klipai bei Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

video kreipimasis dėl neoficialių mokėjimų Kauno klinikose 

transliuojami per pacientų informavimo monitoriuose sistemą. 

Informacija pacientus pasiekia per monitorius, įrengtus Šeimos 

medicinos klinikoje, Kardiologijos klinikos ambulatoriniame bei 

Skubios pagalbos skyriuose.  

19.  Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kainas skelbimas Kauno klinikų interneto svetainėje. 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Nuolat iki 2019 

m. gruodžio 31 

d. 

Informacija apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kainas skelbiama Kauno klinikų interneto 

svetainėje, skyrelyje ,,Paslaugos“. 

20.  STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas 

Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V - 773 

„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su 

galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka Kauno klinikose gavus pranešimą apie 

galimą korupcinę veiką. 

Gavus pranešimą 

informacija pateikiama 

per 3 darbo dienas. 

- STT ir SAM informuoti, 2017 m. gegužės 24 d. gavus darbuotojo 

pranešimą apie galimą neteisėtą veiką.   

21.  Informacijos apie Kauno klinikose teisės aktų nustatyta tvarka 

nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai Kauno klinikose 

dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, 

skelbimas Kauno klinikų interneto svetainėje. 

Per 10 darbo dienų nuo 

informacijos gavimo. 

- Teisės aktų nustatyta tvarka nustatytų korupcijos atvejų bei 

atvejų, kai Kauno klinikose dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatas, 2017 m. I pusm. nustatyta nebuvo. 

22.  Bendradarbiavimas su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymo klausimais. 

Nuolat iki 2019 m. 

gruodžio 31 d. 

- - 

 

 

Parengė 

  

Direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas       Tomas Kuzmarskas 

 

Vidaus audito tarnybos vadovė       Jurgita Kasparaitytė 

 

 


