
 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE 

 Aprašymas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu; Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“; 

Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016 – 2019 m. priemonių planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 

V-1433. 

 Siekiant nustatyti veiksnius, galinčius sudaryti galimybes atsirasti korupcijai mokamų 

paslaugų srityje, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės nustatymas. Nustatymui buvo 

panaudotas klausimynas: 

Nr. Klausimas Taip Ne Pastabos 

1. Ar įstaigoje teikiamos mokamos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos? 

Taip   

2. Ar yra įstaigos vadovo įsakymu patvirtinta 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo tvarka? 

Taip  VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto 

centro direktoriaus 2020-

08-20 įsakymas Nr. PV-

86 „Dėl mokamų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo tvarkos 

tvirtinimo“. 

3. Ar yra įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

kainynas? 

Taip  VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto 

centre teikiamų mokamų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

sąrašas patvirtintas SAM 

ministro įsakymu 

(sveikatos priežiūros 

paslaugų kainynas Nr.1 

1-96-2, patvirtintas 1996 

03 26 įsakymu Nr.178), 

kainos indeksuotos SAM 

ministro įsakymu 

2008.10.31. Nr. V – 

1065, slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

paslaugų bazinės kainos 

patvirtintos SAM 

ministro įsakymu Nr. V-



361, 2009.05.15. VŠĮ 

Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto 

centro visuotinio 

dalininkų susirinkimo 

2019 m. gruodžio 13 d. 

protokolu Nr. 4.  

4. Ar viešai skelbiama informacija pacientams 

apie mokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas ir jų kainas? 

Taip  Informacija pateikiama 

įstaigos skelbimų lentose 

prie kasos ir padaliniuose, 

kurie teikia mokamas 

paslaugas, taip pat 

įstaigos tinklalapyje 

www.amrc.lt. 

5. Ar pacientai raštiškai supažindinami su savo 

teisėmis ir galimybėmis gauti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas nemokamai? 

Taip 

 

  

6. Ar įstaigoje pacientai (ar jų atstovai) raštiškai 

supažindinami su mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo tvarka? 

Taip   

7. Ar įstaigoje vykdoma mokamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų apskaita?  

Taip   

8. Ar mokėjimo už mokamas paslaugas 

dokumentuose yra nurodyta paslaugos 

suteikimo data, tikslus jos pavadinimas ir 

medicinos dokumento numeris? 

Taip   

9. Ar įstaigoje pateikiama informacija apie 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių 

išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis? 

Taip  Apie paslaugas , 

apmokamas iš PSDF 

biudžeto yra informacija 

įstaigos skelbimų lentoje  

ir įstaigos  tinklalapyje 

www.amrc.lt. 

10. Ar įstaigoje pacientai papildomai moka už 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių 

išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis? 

 Ne  

11. Ar įstaigoje pacientams viešai pateikiama 

informacija, kokiais atvejais galima papildomai 

mokėti už asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF 

biudžeto lėšomis?  

 Ne Papildomų mokesčių 

nėra.  

12. Ar įstaigoje pacientai (ar jų atstovai) raštiškai 

supažindinami su nemokamų ir brangiau 

kainuojančių paslaugų skirtumu? 

 Ne Tokių paslaugų nėra 



13. Ar įstaigoje vykdoma papildomų mokesčių už 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių 

išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, 

apskaita? 

 Ne Tokių paslaugų nėra 

14. Ar įstaigoje imamas mokestis  už medicinos 

dokumentų pildymą? Jei taip, pastabų skiltyje 

nurodykite, kokiais atvejais ir už kokių 

medicinos dokumentų formų pildymą imamas 

mokestis bei šio mokesčio dydį 

 Ne  

16. Ar įstaigoje yra numatytas darbo laikas 

mokamoms paslaugoms teikti? 

 Ne  VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto 

centro darbo metu. 

19. Ar įstaigoje pacientai savo lėšomis perka 

vaistus ir papildomas medicinos pagalbos 

priemones? Jei taip, pastabų skiltyje 

nurodykite, kokiais atvejais tai daroma, taip pat 

nurodykite, ar yra įstaigos vadovo įsakymu 

patvirtinta šių vaistų ir medicinos pagalbos 

priemonių įsigijimo tvarka 

 Ne  

20. Ar įstaigoje teikiamos papildomos „komforto“ 

paslaugos? Jei taip, pastabų skiltyje nurodykite 

šias paslaugas ir jų įkainius  

Taip  Palaikomojo gydymo ir 

slaugos skyriaus  

pagerintos vienvietės 

palatos kaina 1 paros4 

eurai.  

21. Ar praėjusiais kalendoriniais metais įstaiga 

gavo raštiškų pacientų prašymų (skundų, 

pretenzijų) sugrąžinti jų sumokėtus pinigus už 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas? Jei taip, 

pastabų skiltyje nurodykite bendrą šių prašymų, 

pripažintų teisėtais, skaičių, taip pat prašytą 

grąžinti ir grąžintą pacientams sumą 

 Ne  

22. Ar įstaigoje pacientams teikiama Valstybinės 

ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir teritorinių ligonių kasų  

informacinė medžiaga (lipdukai, lankstukai ir 

kt.) apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto 

lėšomis? 

 Ne Visa informacija 

skelbiama skelbimų 

lentoje bei laukimo 

vietose ant staliukų.  

23. Ar įstaiga suveda duomenis apie pacientų 

sumokėtas lėšas į privalomojo sveikatos 

draudimo informacinę sistemą „Sveidra“?   

Taip   

 

IŠVADA: Korupcijos pasireiškimo tikimybė mokamų paslaugų srityje įstaigoje 

nenustatyta. 



 1. Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems, siunčiamiems į reabilitaciją pagal 

gydančiojo gydytojo paskyrimą, visa bazinė medicininės reabilitacijos kaina apmokama Ligonių kasų 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 

 2. Įstaigos mokamų paslaugų srityje yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar sutarčių, 

turinčių įtakos Įstaigos veiklai, priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų 

įgyvendinimui. 

 3. Įstaigoje yra  aiškiai apibrėžti darbuotojų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo 

ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka.  

 4. Įstaigoje veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema priimti teisės aktai, 

sprendimai, administracinės procedūros pagrindžiančios išvadą. 

 

  

Medicinos auditorė     Lina Randienė  

 

 

Direktoriaus patarėja, 

 l.e. direktoriaus pareigas                                   Irma Maskeliūnienė  

 

2020-08-31 


