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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS SKAIDRUMO IR PASITIKĖJIMO 

POLITIKA 

 

 Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės direktorius, siekdamas didinti visuomenės, 

pacientų ir darbuotojų pasitikėjimą, tvirtina šią Joniškio ligoninės Skaidrumo ir pasitikėjimo 

politiką: 
 Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai vykdomos skaidrumo ir pasitikėjimo 

politikos principai, kurių siekiama laikytis Joniškio ligoninėje: 

- nepažeisti su veikla susijusių teisęs normų; 

- netoleruoti neteisėtos darbuotojų asmeninės naudos siekimo; 

- netoleruoti, bet kokių tiek tiesioginių, tiek netiesioginių neteisėtos įtakos formų; 

- nulinė tolerancija bet kokiems galimiems korupciniams veiksmams ligoninėje; 

-  pranešėjo, pranešimo apie galimai korupcinę veiką, tapatybės neatskleidimas, 

garantuojamas konfidencialumas; 

- nuolatinis visuomenės informavimas apie vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones. 

Mūsų tikslas – skaidri politika, turinti didelį pacientų ir jų artimųjų, darbuotojų, 

valstybinių įstaigų, verslo kompanijų pasitikėjimą Joniškio ligoninės veikla. 

Korupcijos prevencijos priemonių bei skaidrumo ir pasitikėjimo politikos 

įgyvendinimui, Joniškio ligoninėje paskirtas darbuotojas, atsakingas už  korupcijos 

prevenciją ir jos kontrolę, kurio: 
Misija – užtikrinti skaidrumo ir pasitikėjimo politikos bei korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimą; 

Vizija – darbuotojas, atsakinga už  korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, turintis visų 

Joniškio ligoninės darbuotojų bei visuomenės pasitikėjimą. 

Uždaviniai – didinti medikų ir kitų ligoninės darbuotojų atsparumą korupcijai, didinti 

pacientų ir jų artimųjų pasitikėjimą Joniškio ligonine, skaidrinti viešuosius pirkimus bei 

bendradarbiavimą su juridiniais asmenimis.  

Pagrindinė veikla nukreipta į antikorupcinį švietimą, darbuotojų patikimumo ir 

sąmoningumo didinimą, supratimo, kas yra korupcija, nepotizmas, kaip atskirti kur yra dovana, o 

kur jau neteisėti veiksmai, kokios leistinos šių negatyvių reiškinių ribos. 

Skaidrumo ir pasitikėjimo politikos nauda: 

- Joniškio ligoninės darbuotojai įgys žinių, kaip atpažinti, jų atžvilgiu atliekamus, 

korupcijos požymių turinčius veiksmus. Žinos, kaip kompetentingai užkirsti trečiųjų asmenų 

bandomą daryti neteisėtą jiems poveikį; 

- veikianti skaidrumo pasitikėjimo politika darys teigiamą įtaką verslo atstovams; 

-  atgrasins nuo galimų neleistinų veiksmų pacientams ir jų artimiesiems; 

- augs pacientų ir jų atstovų pasitikėjimas Joniškio ligonine; 

- išnyks „dovanų“ politika; 

- bus taupomos valstybės lėšos, didės pajamos. 
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