
 

 

ATASKAITA 

DĖL ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2020−2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2022 METAIS 

 

 

PRIEMONĖ 

 

VYKDYTOJAS TERMINAS KAS PADARYTA 

    

1.1.6. Kasmet teikti ASPĮ darbuotojų 

etikos taisyklių taikymo rezultatus,  

apibendrintus skundus dėl darbuotojų 

etikos taisyklių pažeidimo, etikos 

taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, 

etikos komisijos posėdžiuose priimtus 

sprendimus. 

 

ASPĮ Kiekvienų 

metų I ketv. 

Įvykdyta. 2022 m. Santaros klinikų Etikos 

komisija gavo du skundus. Skundai buvo 

išnagrinėti, sprendimai priimti  

2.1.1. Organizuoti ASPĮ ir pacientams 

atstovaujančių organizacijų diskusiją 

apie pagarbos, pasitikėjimo ir 

atsakomybės ugdymą tarp medikų ir 

pacientų. 

 

ASPĮ Kartą per 

metus 

2022 m. dėl COVID sukeltos pandemijos 

neįvyko 

 

2.1.3. Vykdyti pacientų apklausas apie 

pacientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygį ir ASPĮ interneto 

svetainėje viešinti apibendrintus 

pacientų apklausų rezultatus. 

 

ASPĮ Ne mažiau 

kaip kartą per 

metus 

Įvykdyta. 2022 m. apklausa atlikta, rezultatai 

šiuo metu suvedinėjami, bus paviešinta. 

 

2.1.4. Pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigos skelbimo lentose/monitoriuose 

ir interneto svetainėse skelbti aktualų 

tyrimų, kuriuos turi teisę paskirti 

šeimos gydytojas, sąrašą 

ASPĮ, 

teikiančios  

pirmines 

ambulatorines 

asmens 

Nuolat Įvykdyta. Santaros klinikų interneto svetainėje 

paskelbtas aktualių tyrimų, kuriuos turi teisę 

paskirti Santaros klinikų Šeimos medicinos 

centro gydytojas, sąrašas 



2 

 

 

 sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

 

https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-

paslaugos/. 

 

 

2.1.6. Informacijos apie pacientų 

teises ir pareigas skelbimas interneto 

svetainėje. 

 

ASPĮ Nuolat Įvykdyta. VŠĮ VUL SK interneto svetainėje 

skelbiamos vidaus tvarkos taisyklės, informacija 

apie siuntinių perdavimą; pacientų lankymą; 

paskelbtas būtinosios medicininės pagalbos 

teikimo tvarkos ir masto aprašas ir pan. 

Pasižiūrėti galima čia: 

https://www.santa.lt/pacientams-ir-

lankytojams/  

 

2.1.7. Pacientų, užsiregistravusių pas 

ASPĮ specialistus per IPR IS,  

skaičiaus didinimas. 

 

ASPĮ Nuolat 

 

Įvykdyta. Įdiegtas skambučių aptarnavimo 

centras. Pasižiūrėti galima čia: 

https://www.santa.lt/specialistu-konsultacijos/. 

Pacientų, užsiregistravusių per IPR IS skaičius 

nuolat didėja.  

 

 

3.1.1. Viešosioms ASPĮ, sudariusioms 

sutartis su TLK dėl paslaugų teikimo 

ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto 

lėšomis, pildyti informaciją apie 

pacientams suteiktas mokamas 

paslaugas statistinėse formose Nr. 

066/a-LK „Stacionare gydomo asmens 

statistinė kortelė“ ir 025/a-LK 

„Asmens ambulatorinio gydymo 

statistinė kortelė. 

 

ASPĮ 

 

Nuolat Nuolat vykdoma. 

3.1.3. ASPĮ sukurti ir taikyti įstaigos 

paramos gavimo ir teikimo apskaitos 

ASPĮ 

 

Nuolat Įvykdyta. 

https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-paslaugos/
https://www.santa.lt/seimos-medicinos-centras-paslaugos/
https://www.santa.lt/pacientams-ir-lankytojams/
https://www.santa.lt/pacientams-ir-lankytojams/
https://www.santa.lt/specialistu-konsultacijos/
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ir viešinimo sistemą pagal Ministerijos 

nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 

Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

paramos gavimo ir teikimo apskaitos 

ir viešinimo sistemos taikymo“. 

 

1. VŠĮ VUL SK generalinio direktoriaus 

2020-07-21 įsakymas Nr.V-657 „Dėl 

paramos, jos inicijavimo, gavimo ir 

apskaitos VŠĮ VUL SK tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

2. VŠĮ VUL SK generalinio direktoriaus 

2021-03-10 įsakymas Nr.V-236 „Dėl 

VŠĮ VUL SK generalinio direktoriaus 

2020-07-21 įsakymo Nr.V-657 „Dėl 

paramos, jos inicijavimo, gavimo ir 

apskaitos VŠĮ VUL SK tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

3.1.4. Mokymų korupcijos prevencijos 

klausimais vykdymas ir rengiama 

mokymų dalomoji medžiaga aktualiais 

korupcijos prevencijos klausimais 

Ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir 

savivaldybėms pavaldžioms ASPĮ, 

padedant formuoti korupcijai atsparią 

aplinką. 

 

SAM, 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir ASPĮ 

 

Nuolat 

 

Įvykdyta. Mokymus KP klausimais, etikos, 

viešųjų ir privačių interesų derinimo, deklaracijų 

pildymo klausimais išklausė 60 procentų 

VULSK  darbuotojų. Darbuotojams paviešinta 

ir siūloma pasitikrinti savo žinias per STT 

mokymų platformą. Mokymų platformą 

pasižiūrėti galima čia: 

https://www.stt.lt/korupcijos-

prevencija/mokomoji-ir-metodine-

medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570 

 

4.1.2. Atlikti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1651 „Dėl 

pirkimų vykdytojų sveikatos 

priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų 

vertinimo rodiklių paviešinimo“ 

1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytos 

užpildytose formose pateiktos 

informacijos analizę ir išvadas bei 

Ministerijai 

pavaldžios 

įstaigos ir ASPĮ 

Nuolat Vykdoma.  

https://www.santa.lt/veikla-viesieji-pirkimai/ 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkite-zinias/7570


4 

 

 

siūlymus dėl pirkimų stebėsenos 

rodiklių tobulinimo, korupcijos 

prevencijos veiklos skaidrumo 

didinimo pateikti įstaigos vadovui ar 

jo įgaliotam asmeniui ne rečiau kaip 

du kartus per kalendorinius metus. 

 

4.1.4. Didinti vaistų centralizuotų 

pirkimų procentinę dalį per Centrinės 

perkančiosios organizacijos  

elektroninį katalogą 

 

ASPĮ Nuolat Vykdoma. Nuo pirkimų skaičiaus – 35,7 proc. 

Nuo sudarytų sutarčių vertės – 76,6 proc. 

4.1.5. Konsoliduotų viešųjų pirkimų 

vykdymas. 

 

ASPĮ Nuolat Vykdoma. 6 pirkimai, iš kurių - 3 konsoliduoti 

pirkimai per CPO ir 3 bendri pirkimai pagal 

VPĮ 84 str. (jų tarpe - 2 per CPO) 

 

 

 


