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171[ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTAROS KLINIKIJ
SKAIDRUMO IR PASITIKEJIMO
POLITIKA
Santaros Ulan generalinis direktorius, siekdamas didinti visuomenes, pacientq ir
darbuotojq pasitikejimq, tvirtina
Santaros klinikq Skaidrumo ir pasitikejimo
Skaidrumas, sqiiningumas, viegumas - esminiai vykdomos skaidumo ir pasitikejimo
politikos principai, kuriq siekiama laikytis Santaros klinikose:
- nepafristi su veikla susijusiq teises norms};
- netoleruoti neteisetos darbuotojg asmenines naudos siekimo;
- netoleruoti bet kokig tiek tiesioginiy, tiek netiesioginiq neteisetos jtakos formq;
- nuline tolerancija bet kokiems galimiems korupciniams veiksmams klinikose;
- pranekjo, pranegusio apie galimai korupcing veika, tapatybes neatskleidimas,
garantuojamas konfidencialumas;
- nuolatinis visuomenes informavimas apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.
Mfisq tikslas — skaidri politika, turinti didelj pacientq it jq artimMq, darbuotojn, valstybiniq
istaigu, verslo kompanijn pasitikejimq Santaros kliniku veikla.
Korupcijos prevencijos priemoniq bei skaidrumo it pasitikejimo politikos
jgyvendinimui, Santaros klinikose Isteigta Korupcijos prevencijos grupe, kurios:
Misija - ultikrinti skaidrumo ir pasitikejimo politikos bei korupcijos prevencijos priemoniq
jgyvendinimq;
Vizija - Korupcijos prevencijos grupe turinti visq Santaros klinikq darbuotojq bei
visuomenes pasitikejimq;
Uidaviniai - didinti medikq ir kitn ligonines darbuotojq atsparumq korupcijai, didinti
pacientq ir jg artimuju pasitikejimq Santaros klinikomis, skaidrinti yiektosius pirkimus bei
bendradarbiavimq su juridiniais asmenimis.
Pagrindine korupcijos prevencijos grupes veikla nukreipta j antikorupcinj §/vietimq, viekgq ir
privaeM interesq deklaravimq, darbuotojq patikimumo ir samoningumo didinimq, supratimo, kas yra
korupcija, nepotizmas, kaip atskirti kur yra dovana, o kur jau neteiseti veiksmai, kokios leistinos sill
negatyviq regkinin ribos.
Skaidrumo it pasitikejimo politikos nauda:
- Santaros klinikn darbuotojai jgys zinitl, kaip atpaiinti, at2vilgiu atliekamus, korupcijos
poZymiq turineius veiksmus. Zinos, kaip kompetentingai uairsti treeinjn asmenq bandomq daryti
neteisetq j iems poveikj;
- veikianti skaidrumo ir pasitikejimo politika darys teigiamq itakq verslo atstovams;
- atgrasins nuo galimq neleistinq veiksmq pacientus it jq artimuosius;
- augs pacientn ftA atstovq pasitikejimas Santaros klinikomis;
- iSnyks ,dovang" politika;
- bus taupomos valstybes leks, dides pajamos.

