Mielieji VšĮ Visagino ligoninės pacientai !

VšĮ Visagino ligoninės darbuotojai ne tik sąžiningai ir atsakingai dirba savo darbą, bet ir skiria didelį
dėmesį korupcijos prevencijai bei vykdo LR sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą antikorupcijos
programą.
Korupcijos prevencija VšĮ Visagino ligoninėje-galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir
šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą.
Korupcijos prevencijos VšĮ Visagino ligoninės programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir
kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo prevencija VšĮ
Visagino ligoninėje-galimų PSDF lėšų neteisėto, nepagrįsto panaudojimo priežasčių, sąlygų atskleidimas
ir šalinimas, įgyvendinant prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis Visagino
ligoninės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagrįsto PSDF lėšų gavimo ir neteisėtų pinigų iš
juridinių ar fizinių asmenų priėmimo, atliekant savo tiesiogines pareigas.
Įstaigoje siekiama, kad tiek medikai, tiek pacientai jaustųsi oriai.
Gydytojui tereikia nuoširdaus ačiū ir pažado tausoti savo sveikatą.
Mūsų įstaiga yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtu
korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų
neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymų siekiama ar
reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).
Į ligoninę gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus
kriterijus.Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turis žinių arba pagristų įtarimų apie ligoninės
darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:
- raštu,
- telefonu ar elektroniniu paštu.
Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
-vardą, pavardę;
-gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
-ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
-skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką,
aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

- Ant voko būtina nurodyti-asmeniškai ligoninės Direktoriui arba asmeniui, atsakingam už korupcijos
prevenciją (ligoninės teisininkei).
Mūsų įstaiga, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos
konfidencialumą.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą
asmenį nusikaltimu.
Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236
straipsnyje - Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą.
Direktorius Kastytis Matulevičius

