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KurSenai

VSI KurSenq ligonine (toliau -Ligonine), vadovaudamasi Lietuvos lRespublikos
korupcijos prevencijos istatymo (toliau- KPI) 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizes

atlikimo apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601" Del korupcijos rizikos analizds atlikimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau-KRA apra5as), 7
punktu ir atsiZvelgiant i Valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sridiq , kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
specialiqjq tyrimq tarnybos (toliau-STT) direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr.2-170
.,Del Valstybes ar savivaldybiq istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacrjq", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos202l m. liepos 21 d. ra5tu Nr. (1.1.21.60E),, Del korupcijos pasireiSkimo tikimybes
nustatymo", ir igyvendinant Sakines korupcijos prevencijos sveikatos prieZilros sistemoje 2020-
2022 mett4 programos igyvendinimo priemoniq plan4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. lapkridio 6 d. isakymu Nr. Y-2521, atliko korupcijos pasirei5kimo

tikimybes (toliau-KPT) nustatym4ligonines veiklos srityse ir parenge motyvuot4 iSvad4.

KPT nustatym4 ligonines veiklos srityse atliko atsakingas asmuo uZ korupcijos
prevencijE - priemimo-skubios pagalbos ir konsultacijq skyriaus gydytoja Laima Siaudiniene.
Atliekant KPT vertinim4 ligonineje buvo siekiama ivertinti rizikingiausias veiklos sritis, kuriose
egzistuoja padidinta tikimybe pasireik5ti korupcijos veiksniams.

Ligonines veiklos vertinimo laikotarpis nuo 2020 m. I ketv. -2021 m. I ketv.
Atliekat vertinimq buvo remiamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 str.4

dalyje nustatytais kriterijais bei ankstesnio laikotarpio (2016 m.-2019 m.) istaigos motyvuota
i5vados del korupcijos prevencijos pasireiSkimo tikimybes rizikos apZvelgtose srityse: vieSieji
pirkimai ir turto valdymas bei naudojimas, sveikatos prieZiflros paslaugq teikimas, darbuotojq
uZduodiq ir funkcijq vykdymas.

VieSieji pirkimai yra planuojami, organizuojami ir vykdomi savaranki5kai, Sios srities
atsakingi darbuotojai turi igaliojimus veikti savaranki5kai savo kompetencijos srityje, galiojantys

teises aktai nenustato prievoles derinti Sioje srityje priimamus sprendimus su kitomis valstybes ar

savivaldybes institucijomis ar gauti jq patvirtinim4, todel Sioje veikloje egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo rizika.

KPT vertinimui buvo naudoiami Sie metodai:
Viesuosius pirkimus, turto valdym4 ir naudojim4 ligonineje reglamentuojandiq vidaus

dokumentq turinio analizd ir atitiktis teises aktams.
Naudotas adaptuotas klausimynas skirtas valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos

sritims vertinti, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe.
Gautq rezultatq vertinimas ir i5vados parengimas.

Lenteleje pateikiami adaptuoti klausimai korupcijos pasirei5kimo tikimybes

ivertinimui vieSqjq pirkimq srityje pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6

str. nustatytus kriterijus:
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Pagal I lenteleje pateiktus atsakymus galime teigti, kad aukSdiausia tikimybe
pasireik5ti korupcijos aprai5koms yra ligonines turto valdymo, naudojimo srityje.

Siekiant uZbaigti KPT vertinimo procedlr4, atlikta rizikingiausiq ligonines veiklq
lokaliq teises aktq turinio analize.

Vie5ieji pirkimai ligonineje atliekami vadovaujantis LR Vie5qiq pirkimq istatymu irkitais viesuosius pirkimus reglamentuojandiais teises aktais:-vieSqjq pirkim[ iarnybos'dlrekioriaus
2017-06-28 isakymas Nr. lS-97,,DdI maZos vertds pirkimq tvarkos apraSo patvirtinimo" aktualia
redakcija, Vf Kur5enq ligonines direktoriaus 2017-07-03 isakymas Nr. V-gt^,,Del vie5qjq pirkimq
planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybes tvarkos apraSo patvirtinimo..,
2017-07-17 isakymas Nr. V-98 ,,Del viesqiq pirkimq komisijos darbo reglamenio patvirtinimo,..

Turto valdymas ir naudojimas ligonineje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo istatymu2014-03-
25 Nr. XII-802 (nauja redakcija 2021-01-01), !staigos apskaitos politika ir ilgalaikio iurto apskaitos
tvarkos apra5as, patvirtintas VSf Kur5enq ligonines direktoriaus 2018 m birzelio 20 d. isakymu Nr.
v-36.
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Vertinta kita istaigos veikla, medicinos paslaugq teikimas. Siq paslaugq vertinim4
atlieka Lokalaus medicininio audito grupe, kurios pagrindine funkcija uZtikrintikokybilkq paslaugq
teikim4, periodiSkai audituoti, vertinant jq atitikim4 teises aktams, teikti pasillymus'sveikatis
prieZilros srityje, tirti pacientq skundus, inicijuoti pacientq anoniming apkiaus4. 2020-2021 m.
vertinamuoju laikotarpiu buvo atliekami Siq medicinos krypdiq planiniai auditai:

Ambulatoriniq paslaugq teikimas. Priemimo-skubios pagalbos krypties stebejimo
paslaugos atitikimas medicininems indikacijoms/ kokybiskas *.di.inirr"s 

- 
dokumentacijos

pildymas;
Stacionariniq paslaugq teikimas. Vertinat slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugq,

tei kimas stacionari nes asmens li gos i storij os/ dokumentacij ospi ldymas.
r5vloa:

- Ligonines vie5qiq pirkimq procedlros ir turto apskaita yra tinkamai reglamentuotos.
Vertinimo laikotarpiu nebuvo nustatyta korupcijos pobldZio nusikalstamq veikq ur r.ulitikdiq teises
aktams.

Vertinta pagrindine ligonines veiklos, t. y. sveikatos prieZiuros teikimas, audituojant
pasirinktas ambulatorines ir stacionarines paslaugas rizikingq neatitikimq teises aktams nenustaiyta,
vykdant gydomojo pob[dZio funkcijas nebuvo nustatyta koiupcinio pob6dZio veikq.
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