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IŠVADŲ APIE KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ PATEIKIMO  

 

 

Pateikiame informaciją, kaip įvykdyti ar numatomi įgyvendinti nustatytos korupcijos ir 

rizikos valdymo priemonės. 

PRIDEDAMA. Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas, 3 lapai. 

 

 

 

 

Direktorius            Arvydas Skorupskas 
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PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS1 

 

Eilės 

Nr. 

STT pasiūlymai ir rekomendacijos Įstaigos planuojamos įgyvendinti priemonės 

 

 

1. 

 

Siekdi mažinti nustatytas korupcijos ir 

valdymo rizikas, siūlome: 

 

 

1. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės 

poliklinikai, VšĮ Panevėžio miesto 

poliklinikai vidaus teisės aktuose numatyti, 

kad visi pirminėms konsultacijoms skirti 

laikai turi būti sukelti ir į IPR informacinę 

sistemą sergu. lt. 

 

 

 

2. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai internetu, 

skelbimų lentose aiškiai informuoti pacientus 

bei jų atstovus apie vienodas galimybės 

registruotis paslaugoms gauti tiek atvykus į 

ASPĮ ir telefonu, tiek ir naudojantis IPR 

informacine sistema sergu. lt. 

 

3. VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei 

tiksliau apibrėžti mokamų paslaugų teikimo 

ne eilės tvarka laiko nustatymo klausimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei spręsti dėl 

vidaus medicininio audito atlikimo, siekiant 

įvertinti asmenų priėmimo, nesilaikant 

bendros registravimo eilės, problemas bei 

pasiūlyti priemonių joms spręsti, užtikrinant 

visų besikreipiančių asmenų lygiateisiškumą. 

Atsižvelgiant į STT pasiūlymus ir 

rekomendacijas, numatėme įgyvendinti 

nustatytos korupcijos ir rizikos valdymo 

priemones : 

1.Atsižvelgta iš dalies. IPR dar nėra 

integruota su ASPĮ turima sistema, o 

sergu.lt skirta pacientų registracijai paciento 

asmeniniu prisijungimu. Šiuo metu talonai 

konsultuotis pas gydytojus specialistus 

paskirstyti proporcingai t. y. registruotis 

internetu, telefonu ir atvykus į registratūrą.  

Pradėjus veikti IPR rizika korupcijai išnyks.    

 

2.    Atsižvelgta. RPL internetiniame  

puslapyje, skelbimų lentose aiškiai 

informuosime pacientus bei jų atstovus apie 

vienodas galimybės registruotis paslaugoms 

gauti tiek atvykus į ASPĮ ,  telefonu, tiek ir 

naudojantis IPR informacine sistema sergu.lt  

 

 

 

 

3.Atsižvelgta. Ligoninės direktoriaus 

įsakymu bus sudaryta darbo grupė tiksliau 

apibrėžti mokamų paslaugų teikimo ne eilės 

tvarka laiko nustatymo klausimus iki 2020 m. 

IV ketv. pabaigos, t. y. peržiūrėti ligoninės 

direktoriaus 2015m. birželio 10d. įsakymą 

Nr. K4-281,,Dėl skubios medicinos pagalbos 

ne eilės tvarka teikimo Konsultacijų 

poliklinikoje tvarkos tvirtinimo“ 

 

4. Atsižvelgta . RPL vidaus medicininis 

auditas, numatė 2020 m. III ketv. atlikti  

auditą siekiant įvertinti asmenų priėmimo, 

nesilaikant bendros registravimo eilės, 

problemas bei pasiūlyti priemonių joms 

spręsti, užtikrinant visų besikreipiančių 

asmenų lygiateisiškumą. 

5.Atsižvelgta .RPL Korupcijos prevencijos 

komisija numatė 2021 m. I pus. atlikti vidinę 

 
1 Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą STT 

pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos. 



 

 

5. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai spręsti dėl 

vidinės asmenų registravimo kontrolės 

nustatymo (pavyzdžiui, tai numatant 2020 m. 

ir vėlesnių metų Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 

planuose). 

 

6. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai 

reglamentuoti ir viešai skelbti pacientų 

priėmimo (tiek pirminių, tiek pakartotinių) ne 

eilės būdu tvarką. 

 

7. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai svarstyti 

bendrų informacinių kampanijų (pavyzdžiui, 

regioninėje žiniasklaidoje ir pan.), siekiant, 

kad sveikatos priežiūros paslaugoms gauti 

užsiregistravę ir negalėsiantys atvykti 

nustatytu laiku pacientai apie tai nustatyta 

tvarka informuotų ASPĮ, rengimo 

tikslingumą, įtraukiant ir kitas Panevėžio ir 

Utenos regionų sveikatos priežiūros įstaigas; 

dėl papildomos informacijos (apie pareigą 

pranešti negalėsiant atvykti nustatytu laiku) 

nurodymo išankstinės registracijos pas 

gydytoją kortelėje.  

 

8. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

iki pilna apimtimi bus įdiegta nauja IPR 

informacinė sistema, derinant su Sveikatos 

apsaugos ministerija, svarstyti dėl asmenų 

registravimo tvarkos, kad būtų registruojami 

tik gydytojo siuntimą (kai jis yra būtinas) 

turintys asmenys. 

 

9. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio miesto poliklinikai, iki pilna 

apimtimi bus įdiegta nauja IPR informacinė 

asmenų registravimo kontrolę ir įvertinti 

korupcijos rizikas. 

 

 

 

 

 

 

6. Atsižvelgta. Ligoninės direktoriaus 

įsakymu sudarytai darbo grupei 

reglamentavus ne eilės paslaugų teikimo 

tvarką numatėme priemonę viešai skelbti 

pacientų priėmimo (tiek pirminių, tiek 

pakartotinių) ne eilės būdu tvarką. 

 

 

7. Atsižvelgta. Svarstysime  2 x metuose 

bendrų informacinių kampanijų rengimo 

tikslingumą regioninėje žiniasklaidoje ir 

pan., siekiant, kad sveikatos priežiūros 

paslaugoms gauti užsiregistravę ir 

negalėsiantys atvykti nustatytu laiku 

pacientai apie tai nustatyta tvarka informuotų 

ASPĮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Atsižvelgta iš dalies. Derinimas su 

Sveikatos apsaugos ministerija, svarstyti dėl 

asmenų registravimo tvarkos, kad būtų 

registruojami tik gydytojo siuntimą (kai jis 

yra būtinas) turintys asmenys yra perteklinis, 

nes  , integravus IPR ,siuntimą bus galima 

matyti ESPBĮ.  Kreipimąsį į SAM 

planuojame iki 2020  I ketv. pabaigos. 

 

 

9.Neatsižvelgta.Dėl vis dar neveikiančios 

IPR  registruoti į laukiančių eiles turėtume 

rankiniu būdu, tai reikalauja didelių darbo 

laiko sąnaudų ,o senos sistemos tobulinimas 

atitinkamai kainuotų. Visi šie neatitikimai 

bus ištaisyti pradėjus veikti naujai IPR. 



 

 

sistema, derinant su Sveikatos apsaugos 

ministerija, svarstyti dėl Pacientų 

registravimo asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms gauti tvarkos aprašo nuostatų, 

įpareigojančių pacientus registruoti į 

laukiančiųjų sąrašus, įgyvendinimo. 

 

10. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai 

atnaujinti institucinius teisės aktus dėl 

gydytojų darbo krūvių; nustatyti asmenų, 

sudarančių pacientų registracijos laikus, 

pareigas vadovautis gydytojų darbo laiką, 

darbo krūvius nustatančiais dokumentais, 

apriboti jų koregavimo galimybes įstaigų 

informacinėse sistemose tam neįgaliotiems 

asmenims. 

 

 

11. VšĮ Respublikinėje Panevėžio 

ligoninėje instituciniu teisės aktu nustatyti 

kituose ligoninės padaliniuose dirbančių 

gydytojų konsultacijų laiką ar šio laiko 

nustatymo kriterijus. 

 

12. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai 

spręsti dėl paslaugos suteikimo datų ir laiko 

(laikantis nustatytų terminų) kitose ASPĮ 

siūlymo pacientams naudojantis IPR 

informacine sistema sergu. lt. 

 

 

 

 

13. VšĮ Respublikinei Panevėžio 

ligoninei, VšĮ Utenos ligoninei, VšĮ 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, 

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai spręsti dėl 

įstaigų naudojamų informacinių sistemų 

papildymo, siekiant nurodyti informaciją apie 

paciento sutikimą paslaugą gauti vėliau negu 

per nustatytą terminą. 

 

 

 

 

 

 

 

10.Atsižvelgta. Ligoninės direktoriaus 

įsakymu bus sudaryta darbo grupė atnaujinti 

institucinius teisės aktus dėl gydytojų darbo 

krūvių. Taip pat bus nustatyta asmenų, 

sudarančių pacientų registracijos laikus, 

pareiga registruojant vadovautis gydytojų 

darbo laiką, darbo krūvius nustatančiais 

dokumentais  taip pat bus apribota  

koregavimo galimybė įstaigų informacinėse 

sistemose tam neįgaliotiems asmenims iki 

2020m. liepos 1d. 

 

 

11.Atsižvelgta. Numatyta paruošti ligoninės 

direktoriaus įsakymą dėl darbo laiko 

žymėjimo žiniaraščiuose 2020m II ketv. 

 

 

 

12.Atsižvelgta iš dalies. Dėl neveikiančios 

IPR neturime techninių galimybių 

registracijos metu nurodyti datas ir laikus bei 

užtikrinti registraciją kitose ASPĮ. Ligoninės 

interneto puslapyje ,skelbimų lentose 

patikslinsime ir papildysime informaciją dėl 

pacientų alternatyvios galimybės gauti 

paslaugą kitose ASPĮ laikantis nustatytų 

terminų 2020Mm. I ketv. 

 

 

13.Neatsižvelgta.Vadovaujantis SAM 

politika mažinti papildomus biurokratinius 

reikalavimus, mūsų nuomone, pasiūlymas 

perteklinis, pacientas sutinka jei registruojasi 

ir vėlesnei konsultacijai nei numatyti 

terminai. 

 

 

 

 

___________________________________________ 


