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PROCEDŪROS APRAŠYMAS 

 
Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) atliekant veiksmus 
kurie gali būti traktuojami kaip kyšio davimas, Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai turi aiškiai 
pasakyti ir savo elgesiu parodyti ,kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo ,bei įspėti kad už tokią 
veiką gresia  baudžiamoji atsakomybė.  Taip pat privalo paaiškinti ,kad bet koks siūlymas ar 
pažadas duoti kyšį taip pat traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už ji gresia baudžiamoji 
atsakomybė, paaiškinti  kad už teikiamas paslaugas apmokama iš PSD biudžeto . 
Jei pacientas ,neatsižvelgdamas į Asmens sveikatos priežiūros darbuotojo prieštaravimą, paliko 
kyšį  ir pasišalino iš Asmens sveikatos  priežiūros darbuotojo faktinės  darbo  vietos ,darbuotojas 
turi nedelsiant informuoti  Asmens sveikatos priežiūros vadovą ar Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos darbuotoją atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje. 
Darbuotojai , kuriems buvo paliktas kyšis turi pateikti rašytiną pranešimą  Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vadovui,  kuriame nurodyti  vardą ,pavardę pareigas ir su galima korupcinio 
pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes(susiję asmenys, vieta, laikas). Pranešimą 
vyriausiajam gydytojui įteikti tą pačią dieną. 
Įgaliotas asmuo –pakviečia  kyšio aprašymo komisiją  paciento  palikto  kyšio aprašymui ir apskaitai  
Komisija informaciją pateikia vyriausiajam gydytojui raštiškai tą pačią dieną. Vyriausiojo gydytojo 
pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną, sekretorės elektroniniu 
paštu siunčiama specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). 
Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio ,Asmens sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam buvo siūlytas 
kyšis ,ne vėliau kaip kitą darbo dieną  vyriausiajam gydytojui pateikia rašytinį pranešimą ,kuriame 
nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes .(susiję asmenys, vieta, laikas) 
Atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę darbuotojas gavęs iš paciento pranešimą apie 
galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką  Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje  turi 
informuoti , kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio veikas turi STT. 
Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo –apie gautą iš paciento informaciją perduoda 
vyriausiajam gydytojui ,kuris užtikrina ne vėliau kaip kitą darbo dieną informacijos perdavimą STT 
elektroniniu paštu. 
Jei informacija gauta anonimiškai Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasitikėjimo telefonu, 
vyriausiasis gydytojas apie tokį  įvykį  taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną paštu informuoja STT. 
Jei pacientas kreipiasi į įgaliotą asmenį  (atsakingą už korupciją prevenciją ir kontrolę) 
nurodydamas ,kad galimai provokuojama atlikti korupcinio pobūdžio  nusikalstamą veiką, nes jo 
nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas ,sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 
Pasiūloma parašyti pareiškimą  įgaliotam asmeniui. Šias pareiškimas tiriamas Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos paaiškinimų ir skundų nagrinėjimo nustatyta centre tvarka. 
Apie gautus korupcinio pobūdžio pacientų pranešimo atvejus įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas 
informuoja LR SAM korupcijos prevencijos skyrių. 
 
 

 
 
 
 


