
KORUPCIJA
Kas tai? Kaip atpažinti?
Kaip elgtis susidūrus?

Dažniausiai
Užduodami
Klausimai

KUR KREIPTIS, 
jei susidūriau su korupcija?
Į gydymo įstaigos vadovą arba
atsakingus už korupcijos prevenciją
gydymo įstaigos darbuotojus
(informaciją galima rasti gydymo
įstaigų svetainėse).

KUR KREIPTIS, 
jei gydymo įstaigos vadovas ar
atsakingi asmenys nesureagavo?

1.

Į Sveikatos apsaugos
ministerijos atsakingus asmenis:
anonimiškai nemokamu
pasitikėjimo telefonu 8 80066004
arba elektroniniu paštu
korupcija@sam.lt;

2.

Į Specialiųjų tyrimų tarnybą
bendru pasitikėjimo telefonu 
8 5 2663333 arba elektroniniu
paštu pranesk@stt.lt;

3.

Į policiją bendruoju pagalbos
numeriu 112.

KORUPCIJAI – NE!
Tam, kad gautum

kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas,

KYŠIO NEŠTI NEREIKIA

Skaidri sveikatos priežiūros
sistema – patenkinti 

pacientai ir jų gydytojai!

Informacija parengta LR sveikatos apsaugos ministerijai vykdant korupcijos
prevencijos iniciatyvas sveikatos priežiūros sistemoje.



Kas yra kyšis?
 Kyšis – tai gydytojui nešamos tokios
„dovanos“ kaip pinigai, saldainiai,
kava, arbata ir kitos gėrybės.

1.

Ar kyšio davimas 
laikomas nusikaltimu?

Kyšio davimas yra laikomas korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika,
numatyta baudžiamajame kodekse.

2.

Kodėl kyšis yra duodamas? 

Kyšį duodantis žmogus tiki, kad šios
„dovanos“ padės greičiau gauti
kokybiškesnes paslaugas. 
Kokybiškas gydymas – kiekvieno
Lietuvos gyventojo teisė, todėl, norint jį
gauti, kyšio nešti nereikia. Sveikatos
priežiūros paslaugos Lietuvoje
suteikiamos visiems asmenims
vienodai, nepriklausomai nuo jų lyties,
rasės, religijos, gyvenamosios vietos,
socialinės ar finansinės padėties. 

3.

Ar visos sveikatos priežiūros
paslaugos yra nemokamos
(apmokamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo
biudžeto)?

Ne, informacija apie mokamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas ir jų
apmokėjimo tvarką skelbiama gydymo
įstaigų interneto puslapiuose ir viešai
pacientams matomose gydymo įstaigos
vietose (stenduose arba juose
nurodoma, kur yra ši informacija).

4.

Kodėl duoti kyšį yra blogai?
Siūlomas ir priimamas kyšis –
nusikaltimas. Abu šie veiksmai yra
neteisėti ir užtraukia baudžiamąją
atsakomybę tiek duodančiam, tiek
imančiam kyšį. Kyšininkavimas žemina
ir gydytoją, ir pacientą.

5.

Noriu nuoširdžiai padėkoti
gydytojui už suteiktą pagalbą.
Ar saldainių, šakočių ir kitų
dovanų nešimas tinkamas
būdas tai padaryti?

Ne, tai nėra tinkamas būdas. 
Jei norite nuoširdžiai padėkoti gydytojui,
taip ir padarykite – padėkokite jam
žodžiu ar laišku. Tai tikrai pradžiugins
mediką. Be to, geriausia padėka –
pacientas, kuris rūpinasi savo sveikata
ir paiso gydytojų rekomendacijų.

6.

Ką daryti jei pastebėjau, kad
iš manęs yra reikalaujamas
kyšis, kad paslaugos būtų
suteiktos geriau ir
kokybiškiau?

Kyšio duoti negalima ir apie tai reikia
informuoti gydymo įstaigos vadovą,
Sveikatos apsaugos ministeriją,
Specialiųjų tyrimų tarnybą.

7.


