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VSI KAUNO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
DARBUOTOJU, SUSIDURUSIU SU GALIMA KORUPCINIO POBUDZIO
NUSIKALSTAMA VEIKA. ELGESIO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VSI Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojq, susidlrusiq su
galima korupcinio pobldZio nusikalstama veika, elgesio taisykles (toliau Taisykles)
reglamentuoja, kaip privalo elgtis V5{ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau GMPS) darbuotojai, susidDrg su galima korupcinio pobldZio nusikalstama veika istaigoje arba
gavg apie tai informacijos.
2. Taisyklese vartojamos s4vokos:

2.1. fstaigos darbuotojai - GMPS direktorius, GMPS asmens sveikatos prieZiDros
specialistai, turintys licencij4 teikti atitinkamas asmens sveikatos prieZiDros paslaugas ir jas pagal
kompetencij4 teikiantys, GMPS dispederines ir administracijos darbuotojai.
2.2. Kttos Taisyklese vartojamos s4vokos yra suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos istatyme, Lietuvos Respublikos baudZiamajame kodekse ir
kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

II

SKYRIUS
GMPS DARBUOTOJO VEIKSMAI. SUSIDURUS SU GALIMA KORUPCINIO
POBUDZIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (o artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau -

pacientas) atliekant veiksmus, kurie galetq btrti traktuojami kaip kySio (toliau - ky5is) davimas,
GMPS darbuotojas turi ai5kiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja ky5iq davimo ir
emimo, bei ispeti, kad uZ toki4 veikE gresia atsakomybe.
5. GMPS darbuotojas pacientui turi paai5kinti, kad bet koks sillymas ar paLadas duoti kySi
taip pat gali blti traktuojamas kaip neteisetas veiksmas ir uZ ji gresia atsakomybe.
6. GMPS darbuotojas turi i5samiai paai5kinti pacientui, kad uZ teikiamas asmens sveikatos
prieZilros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto leSomis.

7. Jei pacientas, neatsiZvelgdamas i GMPS darbuotojo

prieStaravim4, paliko ky5i ir
pasiSalino i5 faktines GMPS darbuotojo darbo vietos, GMPS darbuotojas turi apie tai nedelsdamas
informuoti istaigos direktoriq ar istaigos darbuotoj4, vadovo igaliot4 vykdyti korupcijos prevencij4
ir kontrolg (toliau - igaliotas asmuo).
8. fgaliotas asmuo pakviedia i5 anksto tokiems atvejams nagrineti GMPS direktoriaus
isakymu sudar1.t4 komisij4, kuri atlieka paciento palikto ky5io apra5ym4 ir apskait4.
9. GMPS darbuotojas, kuriam buvo paliktas ky5is, turi pateikti raSltini praneSim4 istaigos
direktoriui, kuriame nurodo savo vard4, pavardg, pareigas ir su galima korupcinio pobldZio
nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susijg asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranesimas GMPS
direktoriui iteikiamas tq padiq dien4.
10. GMPS direktoriaus pasira5l.tas prane5imas apie galim4 kySio davimo fakt4 t4 padi4
dien4 el. pa5tu turi bDti i5sirlstas Specialiqjq tyrimq tarnybai (toliau - STT).
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1. Jei pacientas nepaliko

sillyto ky5io, GMPS darbuotojas, kuriam buvo silll.tas ky5is, turi

ne veliau kaip kit4 darbo dien4 ASPI vadovui pateikti raSltini praneSim4, kuriame nurodo visas su
ivykiu susijusias aplinkybes (susijg asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

Taisykliq 10 punkte nurodytus atvejus igaliotas asmuo privalo ne veliau kaip per 5
darbo dienas ra5tu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos
12. Apie

prevencijos skyriq.

III SKYRIUS
ASMENV
VEIKSMAI,
GAVUS
PACIENTO PRANNSINT4 APIE GALIMA
IGALIOTV
KORUPCINIO POBUDZIO NUSIKALSTAMA VEIKA
13. Jei pacientas igaliotam asmeniui prane5e apie galim4 istaigoje korupcinio pobudZio
nusikalstam4 veik4, jis turi bflti informuojamas, kad igaliojimus tirti korupcinio pobldZio
nusikalstamas veikas turi STT.
14. Apie Siq Taisyklig 13 punkte nurod1,t4 gaut4 informacij4 GMPS direktorius (kai
informacij4 gauna ASPI vadovo igaliotas asmuo) ne veliau kaip kit4 darbo dien4 el. paStu prane5a
STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimi5kai GMPS pasitikejimo telefonu, ra5tu, GMPS
direktorius apie toki ivyki ne veliau kaip kit4 darbo dien4 ra5tu informuoja STT.
16. Jei pacientas kreipesi i igaliot4 asmeni, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti
korupcinio pob[dZio nusikalstam4 veik4, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos prieZilros
paslaugq teikimas, jam siiiloma para5yti parei5kim4 igaliotam asmeniui. Sis parei5kimas tiriamas
GMPS nustatyta tvarka.
17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientq prane5imus igaliotas
asmuo ne veliau kaip per 5 darbo dienas raStu informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerij os Korupcij os prevencij os skyriq.

IV SKYRIUS
TAISYKLIV IGYVENDINIMAS GMPS
18. Informacij4 apie Taisykliq igyvendinim4 GMPS darbuotojams teikia igalioti asmenys.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Pateikiant pasira5yti darbo sutarti naujai priimamiems darbuotojams, kartu pateikiamos
pasira5ltinai susipaZinti Taisykles.

20.U2 Taisykliq nesilaikym4 GMPS darbuotojams taikomos poveikio priemones teises aktq
nustatyta tvarka.

