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KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMA
                                     

2014-2016 metams

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centre ( toliau CENTRAS)
programa skirta užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę 2014-2016 m.
laikotarpiu.

       2. Korupcija įvardijamas bet koks CENTRO medicinos ar kitos srities darbuotojo elgesys,
neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas
asmenims, taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽ DAVINIAI

  3 .Programos tikslas – šalinti prielaidas neteisėtam, nepagrįstam lėšų panaudojimui bei
korupcijai CENTRE atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad visos CENTRO veiklai skiriamos
lėšos būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų ir CENTRO
darbuotojų teisėms ir laisvėms užtikrinti.
         4. Programos uždaviniai:
         4.1. išanalizuoti ir nustatyti CENTRO sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos korupcijai
atsirasti ir plisti bei imtis konkrečių korupcijos prevencijos priemonių;
         4.2. užtikrinti, kad CENTRO darbuotojai, įgyvendindami tarnybines teises ir pareigas, savo
veiksmais ar neveikimu nesudarytų sąlygų korupciniams teisės pažeidimams;
          4.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
          4.4 ugdyti antikorupcinę kultūrą CENTRE;
          4.5 užtikrinti CENTRO veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų pasiūlymus bei 
pageidavimus, darbuotojų dalyvavimą tvarkant viešuosius įstaigos reikalus;
          4.6 už tikrinti teisingos informacijos teikimą gyventojams apie mokamas ir nemokamas 
(apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų) asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
          4.7. nuosekliai aiškinti visuomenei ir pacientams jų teises, savalaikiai ir pilnai informuojant 
apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, tinkamai organizuoti interesantų
priėmimą, visuomenės ir pacientų pareikštų pageidavimų analizę ir nustatytų trūkumų  šalinimą;
          4.8 nuolat kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūrų atitikimą galiojantiems teisės aktams.



III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

     5. Korupcijos prevencija CENTRE – tai galimų korupcijos priežasčių sąlygų atskleidimas
ir jų šalinimas, sudarant bei įgyvendinant korupcijos prevencijos 2014- 2016 m. programos
vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis CENTRO darbuotojams, siekiant atgrasinti
juos nuo galimos korupcinio pobūdžio veiklos. Tuo tikslu:

       5.1. CENTRO kovos su korupcijos strategija – pašalinti sąlygas korupcijai atsirasti ir 
jai plėtotis;
       5.2. CENTRO administracijos ir darbuotojų pareigos bei kitos teisės turi būti aiškiai
apibrėžtos rašytiniuose pareiginiuose nuostatuose ir pareigybių aprašymuose;
       5.3. pastoviai ir sistemingai analizuoti korupcijos CENTRE prielaidas;
       5.4. reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;
       5.5. vykdyti CENTRO darbuotojų antikorupcinį švietimą bei ugdyti antikorupcinę 
darbuotojų kultūrą;
       5.6. bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

              6. Korupcijos prevencijos programą įgyvendina programos priemonių plane
įvardinti atsakingi asmenys ir CENTRO direktorės 2011-11-05 įsakymu Nr.47 už korupcijos
prevenciją CENTRE paskirtas atsakingas asmuo -  šeimos gydytojas Tomas Šumskas.;
              7. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo CENTRE kontrolę, metodinės
pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo direktorė ir paskirtas atsakingas
už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmuo.
              8. Kartą per metus (esant reikalui ir dažniau) už korupcijos prevenciją ir kontrolę
atsakingas asmuo pateikia informaciją CENTRO direktorei apie korupcijos prevencijos programos
priemonių vykdymo eigą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Korupcijos situacija CENTRE vertinama ir korupcijos prevencijos programos
nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi ir, esant būtinumui papildomi kas
vieneri metai.
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