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PLANE NUMATYTAS PRIEMONES

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija (toliau – Sanatorija) „Palangos gintaras“
2020 m. sausio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-7 parengtas ir patvirtintas Sanatorijos Korupcijos
prevencijos programa bei jos įgyvendinimo 2020-2022 m. priemonių planas, kuris yra skelbiamas
interneto svetainėje www.palangosgintaras.lt. 

Sanatorijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-123 patvirtintas „Viešųjų
ir  privačiųjų  interesų  deklaravimas“.  Sanatorijos  darbuotojai  supažindinami  pasirašytinai.
Sanatorijos  direktoriaus  2021 m.  sausio  4  d.  įsakymu Nr.  ĮV-2  patvirtintas  Viešųjų ir  privačių
interesų derinimo tvarkos aprašas“. Privačių interesų deklaravimo atmintinė, paskelbta sanatorijos
internetiniame svetainėje. 

Siekiant  tobulinti  antikorupcinę  aplinką  ir  valdyti  interesų  konfliktus  Sanatorijos
direktoriaus 2013-09-23 įsakymu Nr. VĮ-52 (papildyta direktoriaus 2016-12-23 įsakymu Nr. ĮV-
126) patvirtintas Sanatorijos Elgesio  kodeksas.  Per  2021  m.  negautas  nei  vienas  skundas.
Darbuotojai pasirašytinai supažindinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių
su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“.

Sanatorija  vykdo  dvi (stacionarinių  ir  ambulatorinių  paslaugų)  Lietuvos  Respublikos
sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu  patvirtintas  anketines  apklausas.   Stacionarinių  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų už 2021 m. pasitenkinimo koeficientas – 0,986, ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų už 2021 m. pasitenkinimo koeficientas – 1, be to sanatorija vykdo 1
kartą ketvirtyje pacientų ir juos slaugančių asmenų apklausas. 

Sanatorijoje vykdoma apklausa pacientų ir  juos lydinčių asmenų apklausa dėl  korupcijos
prevencijos:  „Ar  medicinos ir  aptarnaujantis  personalas  prašydavo  ar  kitais  veiksmais  duodavo
suprasti jog nori papildomo atlygio“ – 297 pacientai atsakė, kad nei medicininis nei aptarnaujantis
personalas neprašė papildomo atlygio. 

Siekiant  didinti  sanatorijos  veiklos  viešumą  ir  atskaitingumą  visuomenei  sanatorijos
pagrindiniame hole  veikia  monitorius,  kuriame skelbiama aktuali  pacientams  ir  juos  lydintiems
asmenims informacija, įskaitant ir antikorupcinė programa.



Sanatorija siekdama gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, sanatorijos atsakingi
darbuotojai pildo informaciją apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr.
066/a-LK.

Siekiant tobulinti antikorupcinę aplinką sanatorijoje direktoriaus 2021-01-04 įsakymu Nr.
ĮV-2  patvirtintas  ir  paskelbtas  sanatorijos  interneto  svetainėje  „Dovanų,  gautų  pagal  tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas“.

Siekiant  didinti  sanatorijos  darbuotojų  sąmoningumą  korupcijos  prevencijos  klausimais
2021 m.  II ketv. vyko mokymai korupcijos prevencijos klausimais.

Siekiant skaidrumo ir efektyvumo sanatorijos viešųjų pirkimų srityje bei siekiant užtikrinti
pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti sanatorijos lėšas, kartą ketvirtyje vykdoma
pirkimų stebėsena, rezultatai skelbiami sanatorijos interneto svetainėje. 

Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ 99,9% vaistus
perka per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą. Vaistų, kurių nėra  Centrinės
perkančiosios  organizacijos elektroniniame kataloge perka mažos vertės  neskelbiamos apklausos
būdu. Konsoliduotų viešųjų pirkimų per 2021 m. įvykdyta – 2 pirkimai.

Siekiant  didinti  sanatorijos  veiklos  viešumą sanatorijos direktoriaus  2021-06-29 įsakymu
Nr. ĮV-11 patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriuose aprašomos  pacientų teisės ir pareigos ir jos
skelbiamos sanatorijos interneto svetainėje ir stenduose. 

Pacientų, registracija per IPR IS siekia 100%, sanatorijos direktoriaus 2021-03-01 įsakymu
Nr. ĮV- 20 patvirtintos „VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ pacientų
išankstinės  registracijos  fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  gydytojo  konsultacijai  gauti  tvarkos
aprašas“ ir paskelbtas sanatorijos interneto svetainėje.

Siekiant  viešųjų  pirkimų  skaidrumo  sanatorijoje  vykdomas  „Vonių“  pirkimas    pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas. 

Sanatorijos  darbuotojams,  pacientas  ir  juos  lydintiems  asmenims,  platinama  sanatorijos
sukurta atmintinė „ Tiesiog AČIŪ“, taip pat pacientai ir juos lydintys asmenys, atviruke „AČIŪ –
PATI  GERIAUSIA  DOVANA!  gali  palikti  atsiliepimą  apie  sanatorijos  ne  tik  gydantį  bet  ir
aptarnaujantį personalą  


