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Skaidrumas yra itin tvirta kovos su korupcija priemonė.
Teisė gauti informaciją pagerina valdymą ir padeda
padidinti valdžios atskaitomybę. Itin didelės rizikos srityse,
pvz., sveikatos priežiūros ir viešųjų pirkimų, greitai ir
aktyviai atskleidžiant atitinkamus duomenis aiškiu ir
paieškai atlikti pritaikytu formatu galima panaikinti daug
korupcijos galimybių ir sudaryti sąlygas didelį finansinį
poveikį turinčių sprendimų pilietinei priežiūrai (Europos
Komisijos suvestinė, 2017).

Navickienė ir Gutauskas (2019), išskiria du pagrindinius
skaidrumo turinio elementus: pirma, skaidrumas kaip
atviras veikimo būdas (viešumas) ir atskaitomybė
visuomenei; antra, skaidrumas yra kaip aiški ir apibrėžta,
atsakinga veikla (tai dažnai pabrėžiama kaip veikla,
nukreipta kovojant su korupcija).



Sveikatos priežiūros sektorius laikomas viena iš sričių,
itin pažeidžiamų korupcijos dėl didžiulio paslaugų
teikėjų ir gavėjų skaičiaus, sunkiai sureguliuojamų ir
kontroliuojamų jų tarpusavio santykių, medicinos
paslaugų teikėjų diskrecijos pasirinkti gydymo ir
sveikatos stiprinimo priemones bei paslaugas,
sudėtingo paslaugų teikimo ir priemonių naudojimo
kontrolės mechanizmo ar vaistų ir medicinos priemonių
(prietaisų) kainodaros (Blažytė ir Grubliauskienė, 2020).



2019 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais atlikto tyrimo
„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ duomenimis, net
60 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad labiausiai
korumpuotas Lietuvoje – sveikatos apsaugos sektorius.

Šaltinis: „Specialus Eurobarometras Nr. 502: Korupcija“ (2020). 







VšĮ Kelmės rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centre 

paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir kontrolės 

vykdymą.

Viešinamas VšĮ Kelmės rajono 
pirminės sveikatos priežiūros 

centro direktoriaus kreipimasis

Įstaigos interneto svetainėje 
skelbiama: įstaigos veiklos ir 

finansinės ataskaitos, einamųjų
metų viešųjų pirkimų planas, 

informacija apie PSDF lėšomis 
apmokamų sveikatos priežiūros 

paslaugų bazines  kainas.

VšĮ Kelmės rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centre,  

viešai matomose vietose 
platinami lipdukai, plakatai, 
lankstinukai antikorupcine 

tematika, sulaikantys pacientus 
nuo neoficialių mokėjimų

medicinos personalui. 

Deklaruojami privatūs interesai
Vykdoma vaistų firmų atstovų

vizitų kontrolė.

Organizuojami mokymai 
korupcijos prevencijos 

klausimais.

Parengta, patvirtinta ir įstaigos 
interneto svetainėje paskelbta 

Korupcijos prevencijos VšĮ
Kelmės rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centre 2020 
– 2025 m. programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių

planas. 

VšĮ Kelmės rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 

interneto svetainėje 
demonstruojamas STT 

reklaminis skydelis nurodantis, 
kur kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio veika. 

Atliekamas įstaigos veiklos 
sričių vertinimas, siekiant

nustatyti korupcijos rizikos 
veiksnius bei veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė.  

Bendradarbiaujama su STT 
korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymo klausimais.
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