
 
 
VšĮ Kartenos PSPC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2023 

metais priemonių plano vykdymo 2020 m. ataskaita 

 
1. Asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevenciją, paskyrimas.  

2. Paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, Rasa Prialgauskienė. 

3. VšĮ Kartenos PSPC interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose nuolat skelbiama 

informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, nurodant, kur ir 

kokiu būdu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. Taip pat skelbiamas 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefono“ numeris bei 

kita informacija korupcijos prevencijos tema. 

4. VšĮ Kartenos PSPC interneto svetainėje paskelbta korupcijos prevencijos VšĮ Kartenos PSPC 

2020 –2023 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. 

5. VšĮ Kartenos PSPC direktorius nuolat informuojamas apie VšĮ Kartenos PSPC korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 

6. Visi Kartenos PSPC darbuotojai, sudarę naujas darbo sutartis, supažindinti su patvirtintomis 

VšĮ Kartenos PSPC darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklėmis bei patvirtintu darbuotojų elgesio kodeksu. 

7. Administravimo įgaliojimus turintys VšĮ Kartenos PSPC darbuotojai, gydytojai nuolat 

informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus bei juos tikslinti. Esant poreikiui, 

jiems teikiama informacija dėl deklaracijų pildymo bei tikslinimo. 

8. VšĮ Kartenos PSPC interneto svetainėje skelbiama įstaigos metinė veiklos bei finansinės 

veiklos ataskaitos. 

9. Visada nustatinėjamas pacientų, atvykusių gydytojų konsultacijai draustumas privalomuoju 

sveikatos draudimu. VšĮ Kartenos PSPC darbuotojai šią informaciją patikrina dirbdami 

„Sveidros“ programinėje sistemoje, neaiškiais atvejais konsultuojasi su TLK atstovais. 

10. VšĮ Kartenos PSPC nuolat dalyvauja iniciatyviniame projekte –akcijoje „Geriausia padėka 

gydytojui –Jūsų šypsena. 

11. VšĮ Kartenos PSPC interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose ar segtuvuose 

skelbiamas darbuotojų elgesio kodeksas. 

12. 11. VšĮ Kartenos PSPC interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose ar segtuvuose nuolat 

skelbiama informacija apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

13. Pacientai turi galimybę Kartenos PSPC interneto svetainėje pateikti savo komentarus, 

atsiliepimus ar pastabas. 

14. Visi Kartenos PSPC darbuotojai bei darbuotojai, sudarę naujas darbo sutartis, informuoti, kaip 

elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

15. 2022 m. antrajame pusmetyje buvo atliktos VŠĮ Kartenos PSPC anoniminės darbuotojų 

aplausos, siekiant įvertinti atsparumą korupcijai. Buvo apklausta 33 darbuotojai. 

Apibendrinus apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad nėra situacijų, kuomet 

darbuotojams buvo siūlomas kyšis, dauguma darbuotojų praneštų apie situacijas, susijusias su 

korupcija, bei žinotų kur reiktų kreiptis, norint pranešti. 

  

 


