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Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-1633 „Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybę dėl
mokamų paslaugų teikimo Viešojoje įstaigoje Kelmės Ligoninėje. Vertinant Ligoninėje teikiamų
mokamų paslaugų skaidrumą, informatyvumą ir efektyvumą nustatyta:
Mokamų paslaugų teikimas yra išsamiai reglamentuotas Ligoninės vidaus teisės aktuose:
Vidaus tvarkos taisyklėse, Ligoninės direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-72 (1.6)
„VšĮ Kelmės ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka“
patvirtintoje tvarkoje.
Ligoninės interneto svetainėje yra suformuotas atskiras skyrius „Mokamos paslaugos“,
kuriame skelbiama: VšĮ Kelmės ligoninės mokamų paslaugų asmens sveikatos priežiūros teikimo
tvarka, Mokamų paslaugų kainynas, Mokamų dantų protezavimo paslaugų kainynas, Sveikatos
priežiūros paslaugų bazinės kainos. Informacija apie mokamų paslaugų teikimą pateikta ir
Ligoninės patalpose esančiose informacinėse lentose.
Pacientui atvykus dėl medicinos paslaugų suteikimo į Priėmimo ir skubiosios medicinos
pagalbos skyrių, vyresnioji slaugytoja Valstybinės ligonių kasos tinklalapyje surenka duomenis
apie paciento sveikatos draudimą. Pacientui priėmus sprendimą gydytis, jam susipažinimui ir
pasirašymui pateikiamas nustatytos formos „Įsipareigojimas“, kad sutinka apmokėti už suteiktas
medicinines paslaugas. Pacientas apmoka už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas po
šių paslaugų suteikimo (užbaigimo). Informaciją apie suteiktas medicinos paslaugas gydytojas
pateikia nustatytos formos mokamų paslaugų apskaitos lape, kuris pristatomas į Ligoninės
buhalteriją (kasą). Poilsio ir švenčių dienomis už suteiktas paslaugas pacientas gali apmokėti
Priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyriuje: išrašomas pinigų priėmimo kvitas, o pirmąją
darbo dieną po paslaugų apmokėjimo, pinigai įnešami į Ligoninės buhalteriją (kasą).

Pacientai neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu arba neturintys pirminės asmens
sveikatos priežiūros gydytojo siuntimo, atvykę dėl medicinos paslaugų suteikimo į Konsultacijų
polikliniką, už medicinines paslaugas apsimoka iš anksto Ligoninės buhalterijoje (kasoje).
Visos išimtys ir sąlygos dėl gydytojo nurodytų ar paciento pageidaujamų papildomų
medicininių paslaugų apmokėjimo apdraustiems ir neapdraustiems Privalomuoju sveikatos
draudimu pacientams, yra išdėstytos jau minėtoje VšĮ Kelmės ligoninės mokamų

asmens

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkoje.
Už profilaktinius įsidarbinančiųjų ar dirbančiųjų sveikatos patikrinimus, kaip ir už kitas
mokamas paslaugas, suteiktas Ligoninėje, moka patys pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai
asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios
įstaigos ar kt.).
Patikrinus atsitiktine tvarka medicinos dokumentus 5 pacientų apsimokėjusių už suteiktas
medicinines paslaugas, nustatyta, kad naudojami nebegaliojančių teisės aktų priedai: 3-juose
dokumentuose įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu (1 priedas), patvirtintas Ligoninės
direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-104 (1.6), 2-juose dokumentuose „Įsipareigojimas“ (3 priedas), patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu
Nr. V-10 (1.6), o ne Ligoninės direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-72 (1.6)
patvirtinti priedai.
Ligoninėje 2021 m., laikotarpyje nuo sausio 1 d. iki. liepos 31 d, suteikta mokamų
paslaugų už 67 430 eurų.
Mokamos paslaugos pacientams Ligoninėje suteikiamos bendra eilės tvarka kaip ir
valstybės laiduojamos paslaugos. Ligoninėje nesudaromos sąlygos kompensuojamas iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto paslaugas gauti greičiau už jas susimokėjus.
Nusiskundimų dėl paslaugų teikimo eilės sudarymo, Ligoninėje nėra gauta.
Daroma išvada, kad Ligoninėje mokamų paslaugų teikimas yra pakankamai ir aiškiai
reglamentuotas vidiniais teisės aktais, užtikrintas informacijos apie mokamas paslaugas
prieinamumas. Mokamų paslaugų teikimas nėra prioretizuotas, šių paslaugų gavimui pacientai
registruojami ta pačia tvarka kaip ir nemokamų paslaugų. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
mokamų paslaugų teikimo srityje yra nedidelė.
Pasiūlymai:
1.

Patikslinti Ligoninės direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.V-72 (1.6)

patvirtintą VšĮ Kelmės ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką;
2.

peržiūrėti Ligoninės stacionaro skyriuose ir Konsultacijų poliklinikoje naudojamus

ir į Medicinos dokumentus įdedamus priedus dėl mokamų paslaugų suteikimo ir nurodyti naudoti
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2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.V-72 (1.6) patvirtintos VšĮ Kelmės ligoninės mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos priedus.
Parengė:
Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją

Irena Sirusienė
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