
Vyriausiojo gydytojo kreipimasis del korupcijos aprai§ku.

Ligonineje korupcija neto]eruojama

Ligonineje  ypatingas  demesy`S  skiriamas  ne  tik  pacientu  gydymo  kokybei,  profesiniams

mediku poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Vie§osios istaigos ` Pasvalio ligonines administracija yra suinteresuota, kad ligonineje nebtitu

korupcijos  aprai§ky  (k}Sininkavimas,  taapininko  kysininkavimas,  papirkimas,  piktnaudziavimas

tamybine padetimi  ir kitos  korupcinio  pobtidzio nusikalstanos  veikos,  kai  tokiu veiku padarymu

siekiama ar reikalaujama ky§io, papirkimo arba nuslepti, uzmaskuoti ky§ininkavima ar papirkima),

todel asmenis, susidtirusius su galimai korupcinio pobtidzio veika ligonineje, kvie6ia netyleti, o apie

tai prane§ti.

V§| Pasvalio ligonines administracija atkreipia demesi, kad Lietuvos Respublikos istatymai

draudzia  5meizti  ar  melagingai  kaltinti  kita  asmeni  nusikaltimo  padarymu.  UZ  tokius  veiksmus

nustatyta baudziamoji atsakomybe Lietuvos Respublikos baudzianojo kodekso 236 straipsnyje.

Pacientai ar ju artimieji, susidtr? su galimai korupcinio pobtidzio veika mtisu istaigoje, apie

ivyki pra§ome prane§ti istaigos vadovui ar asmeniui, atsakingan uZ korupcijos prevencija ir kontrol?

ra§tu,  elektroniniu pa§tu:  pasvalioligonine@gmail.com, telefonu Nr.  8  451  54140  darbo  dienomis

08:00 -17:00 val.. Anonimi§kuma garantuojame.

Darbo grupe, atsakinga uZ korupcijos prevencija ir kontrole Vsl Pasvalio ligonineje:

1. Terese Minelgiene  -vyriausioji slaugos administratore (darbo grupes koordinatore),

el.p.: tereseminel ion,  tel. Nr. 8 698 85955.

2. Daina Skaringiene   -vyr.  gydytojo pavaduotoja, el. p. :  daina_ ce!3aitei:`c=£l,y-aha__Q__:_£__Q_n3.,

tel. Nr.  8 686 31906.

3.    Regina   Cizitinaite   -   hospitaliniu   infekciju   kontroles    gydytojo   padejeja,    el.   p.:

1.ciziunaitc`ffj;"nail.com. tel. Nr.  8 451  33142.



Praneskite apie korupcija
Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenes

sveikatos     priezitiros    paslaugas    ,n4ebutu    korupcijos     aprai§ky     (ky§ininkavimas,     tarpininko
ky5ininkavimas, papirkimas, piktnaudziavimas tamybine padetimi, tamybos pareigu neatlikimas, ir
kitas korupcinio pobtidzio nusikalstamas veikas, kai tokiu veiku padarymu siekiana ar reikalaujama
ky§io, papirkimo arba nuslepti, uzmaskuoti ky§ininkavima ar papirkima).

Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Korupcijos  prevencijos  skyrius  yra  atsakingas  uZ
korupcijos prevencija ir kontrol?.

I Sveikatos apsaugos ministerija gali kreiptis
I  Sveikatos  apsaugos  ministerija gali  kreiptis  kiekvienas  asmuo,  neatsizvelgiant  i jo

pilietybe, amziu, socialin? padeti ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktu tuo atveju, jei asmuo mano turis
Ziniu  arba  pagristu  itarimu  apie  sveikatos  sistemos  darbuotojo  padarytas,  daromas  ar  ketinamas
daryti korupcinio pobndzio nusikalstamas veikas.

Sveikatos apsaugos ministerija ragina prane§ti apie korupcija
Apie korupcijos atveji (-us) prane§kite:
-     raitu,
-     „Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
-     Sveikatos  apsaugos  priimamojo  telefonu  Vilniuje  (8  5)  268  51  10,  268  51  08

(darbo dienomis nuo 8 val. iki  17 val., i§skyrus penktadieni -nuo 8 val. iki  15 val.
45 min.),

-     elektroniniu pastu: korupcija@sam.It

Kreipiaptis ra5tu riageidautina nurodyti:
•     varda, pavarde;
•     gyvenamosios vietos adresa (atsakymui pateikti);
•     sveikatos  sistemos  darbuotojo,  kurio  veiksmai  skundziami,  varda,  pavard?,  pareigas  arba

institucij os pavadinima;
skundzianus veiksmus, kuriais pasirei§kia korupcinio pobtidzio nusikalstana veika, taip pat
vieta,  laika,  aplinkybes,  asmenis,  galin6ius  patvirtinti  aplinkybes,  ir  kitas,  Jtisu  manymu,
reik§mingas aplinkybes.
Ant voko butina nurodyti - asmeni5kai ministrui arba Korupcijos prevencijos  skyriaus
vedejui, Sveikatos apsaugos ministerija ,Vilnius, Vilniaus g.33.

Asmenys,    pageidaujantys   tiesiogiai    kreiptis    i    Sveikatos    apsaugos    ministerijos
Korupcijos prevencijos skyriu, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33 ,
413 kabinetas (telefonai: 26614 95, 2053372, 260 47 08).

Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Korupcijos  prevencijos  skyriaus  darbuotojai,  esant
asmens pageidavimui, uztikrina jo asmens duomeng ir suteiktos informacijos konfidencialuma.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia demesi, kad Lietuvos Respublikos istatymai
draudzia  §meizti  ar  melagingai  kaltinti  kita  asmeni  nusikaltimo  padarymu.  UZ  tokius  veiksmus
nustatyta baudziamoji atsakomybe Lietuvos Respublikos baudziamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventoju demesi, kad Sveikatos apsaugos
ministerija neturi teises ir igaliojimu tirti korupcinio pobtidzio nusikalstamas veikas. Tokias teises
turi Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tamyba. (toliau -STT). STT atskleidzia ir tiria
Lietuvos Respublikos baudzianaj ame kodekse nustatytas korupcinio pobtidzio nusikalstamas
veikas: ky§ininkavima (225 straipsnis), taxpininko ky§ininkavima (226 straipsnis), papirkima (227



straipsnis), piktnaudziavima tamybine padetimi (228 straipsnis), tamybos pareigu neatlikima (229
straipsnis) ir kitas STT istatymo 2 straipsnio 2 dalyje ivardytas korupcinio pobtidzio nusikalstamas
veikas, kai tokiu veiku padarymu siekiana ar reikalaujama ky§io, papirkimo arba nuslepti,
uzmaskuoti ky§ininkavima ar papirkima.

STT apie korupcija g,a!ima prane§ti:
-     ra5tu,
-     palikti    prane§ima    STT    svetaineje    pasirinkus    nuoroda    „prane5kite    apie

korupcijdypalikite  prane§ima  Cia"  ar  paspaudus judanti  informacini  skydeli  „Tu
gali sumazinti korupcij a",

-     visa para veikian6iu „kar§tosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat
ir poilsio dienomis),

-     elektroniniu pa§tu pranesk@,stt.It,
-      faksu(85)2663307.

Asmenys,   pageidaujantys   tiesiogiai   kreiptis   i   STT   pareiginus,   priimami   STT
Administravimo valdybos  Parei§kimv  nagrinejimo  skyriuje,  esan6iame  Vilniuje,  A.  Jak§to  g.  6
arba STT teritoriniuose padaliniuose:

-     Kaune, Spaustuvininku g. 7;
-       Panevezyje, Vasario 16-osios g. 22;
-       Siauliuose, Vilniaus g.140;
-       Klaipedoje, Pilies g.12A.


