VSI PALANGOS VAIKU REABILITACIJOS SANATORIJOS ,,PALANGOS GINTARAS"
SANATORIJOS DIREKTORIAUS KREIPIMASIS DEL KORUPCIJOS APRAISKV

G-erbiami Palangos vaikq reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras" pacientai ir

jq

artimieji,
Palangos vaikq reabilitacijos sanatorijoje ,,Palangos gintaras" gydymui taikomi nat[ralDs

gamtos i5tekliai. Sanatorijos darbuotojai stengiasi atiduoti visas savo Zinias, savo sugebdjimus, savo
SirdZiq ir rankq 5i1um4 kad vaikai besigydydami sanatorijoje jaustqsi kaip namuose, kad kiek galima
daugiau gautq naudos savo sveikatai, i5 sanatorijos i5vyktq sustiprejE po ligq, ar visiSkai pasveikE.
Sanatorijoje siekiama, kad visq darbuotojq darbas b[tq atliekamas sqZiningai su maksimalia nauda
pacientul. Si mtsq sieki gali sumenkinti pacientq bandymai paZeminti gydytojo ar kito d'arbuotojo
orumqky5iu.
Sanatorijoje ypatingas ddmesys skiriamas ne tik pacientq gydymo kokybei, profesiniams
medikq poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.
lstaigos administracija yra suinteresuota, kad sanatorijoje nebUtq korupcijos aprai5krl
(ky5ininkavimas, tarpininko ky5ininkavimas, papirkimas, piktnaudZiavimas tarnybine padetimi ir
kitos korupcinio pobldZio nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama
ky5io, papirkimo arba nuslepti, uZmaskuoti ky5ininkavimq ar papirkim{.
PasveikE, i5eidami i5 sanatorijos, pacientai raginami padekoti baltu chalatu vilkindiam
medikui ar kitam sanatorijos personalui Sypsena, geru ZodZiu, tvirtu rankos paspaudimu. Kiekvienas
mokejimas sanatorijos darbuotojui - tai neoficialios pajamos, kurios tik Zemina pati darbuotoj4
menkina jo orum4. Tad neverskite medikq bei kitq darbuotojq patirli nepatogumo primygtinai
siulydami jiems atsidekoti dovanomis, pinigais.
Sanatorijos administracija kreipiasi i pacientus ir jq artimuosius, ragindama atsisakyti
pakiSos sanatorijos darbuotojams, nes tai butq istatymo paZeidimas, be to tai Zemintq jq garbq ir
orum% sudarytq sqlygas korupciniams veiksmams plisti sanatorijoje.
Bet kokio kySio davimas ar emimas (korupcijos atvejis) yra kriminalinis nusikaltimas, o
jo dalyviams gresia baudZiamoji atsakomybe.
Palangos vaikq reabilitacijos sanatorijos ,,Palangos gintaras" administracija atkreipia
demes[, kad Lietuvos Respublikos istatymai draudLia Smeilti ar melagingai kaltinti kit4 asmeni
nusikaltimo padarymu, taip pat baudZiamojon atsakomyben yra trauktini asmenys, si[lE, paZadejq
duoti ar davE kyS[.
Jei sanatorijoje darbuotojai Jrlsq papra5e paki5os, savo veiksmai sudare prielaidas Jums
neteisetai moketi uZ gaunamas paslaugas, jeigu be jokio pagrindo mokejote sanatorijos darbuotojui ar
susidurete su kitokia korupcijos forma - nelikite abejingi.
Palangos vaikq reabilitacijos sanatorijos,,Palangos gintaras"
pastebejq sanatorijoje korupcijos apraiSkq, galite apie tai prane5ti:
Sanatorijos direktoriui tiesiogiai ar telefonu (8 460) 41 230, taip pat bet kuriuo metu
tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiqjr4 tyrimq tarnybai (STT), Sveikatos apsaugos ministerijai
nemokamo informavimo telefonu (8 800) 66004, elektroniniu pa5tu korupcija@sam.lt.
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