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Įgyvendinant korupcijos prevencijos VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2019-2021 metais per 2020 metus įgyvendinta: 

1. 2020 m. III ketv. išskirtos ligoninės veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė ir nustatytas korupcijos pasireiškimo tikimybė jose; 

2. 2020 m. III ketv. Klaipėdos miesto savivaldybei pateikta vyriausiojo gydytojo pasirašyta 

atlikto korupcijos pasireiškimo ligoninėje tikimybės įvertinimo medžiaga; 

3. 2020 m. III ketv. atlikus korupcijos pasireiškimo ligoninėje tikimybės nustatymą neatitikimų 

nenustatyta; 

4. Per 2020 m. ligoninėje neužfiksuota asmenų, pripažintų padariusius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas; 

5. Ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt), skyriuje „Korupcijos prevencija“ peržiūrėta 

ir patobulinta pateikta informacija apie korupcijos prevenciją, taip pat akcentuota atsakomybė 

už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus; 

6. Per 2020 m. ligoninėje negauta pranešimų apie korupcinio pobūdžio veikas; 

7. Per 2020 m. nebuvo poreikio analizuoti pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos sveikatos 

sistemoje priemonių; 

8. 2020 m. liepos 14 d. organizuoti ligoninės darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos 

klausimais (dalyvavo 53 darbuotojai); 

9. 2020 m. I ir II pusmečius vidaus medicinos auditorius kontroliavo ir koordinavo ligoninės 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. Pasiūlymų vyriausiajam 

gydytojui teikti nebuvo poreikio; 

10. Ligoninėje visi viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir 

kitais teisės aktais; 

11. 2020 m. II ketvirtį organizuota pacientų apklausa korupcijos pasireiškimo tematika 

ligoninėje.  

12. 2020 m. ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt) nuolat talpinama informacija apie 

gautas dovanas ir paramą. Per 2020 m. ligoninė dovanų negavo, o parama gauta iš fizinių ir 

juridinių asmenų skirta Covid-19 pandemijos valdymui ligoninės mastu: respiratoriai, 

vienkartinės kaukės, kombinezonai, pirštinės, antbačiai; 

13. 2020 m. ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt) nuolat skelbiama ligoninės 

vyriausiojo gydytojo darbotvarkė; 

14. 2020 m. ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt) nuolat skelbiama informacija apie 

ligoninėje vykdomu projektus; 

15. 2020 m. ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt) nuolat skelbiamas ligoninės 

darbuotojų Etikos kodeksas; 

16. 2020 m. ligoninės interneto svetainėje (www.kmslig.lt) nuolat skelbiamas ligoninės 

finansinių ataskaitų rinkinys. 

 

Išvados ir pasiūlymai: 

1. Ligoninės antikorupcinė veikla vertinama teigiamai; 
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2. Tikslinga didinti respondentų, dalyvaujančių apklausose, skaičius; 

3. Būtina 2021 m. I ketv. atnaujinti Korupcijos prevencijos VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos 

ligoninėje programos įgyvendinimo priemonių planą. 
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