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laikotarpis nuo 2020 m. III ketv. pradZia iki 2021II ketv. pabaiga,vertinantsitu izuojamo laikotarpio galiojusius teises aktus, aktualius isakymus, nuostatas ir

pav

vertinim4 {staigos m,edicinines reabilitacijos
, koks yra realus korupcijos pasirei5kimo

tyje buvo analizuoti Sie t,eises aktai, sprendimai:
1. VSI Kai5iadoriq pirmines sveikatos prieZiuros centro direktoriaus 20|9 m. geguZes

9 d. isakymu Nr. v-26 Del Seimos gydytojo pareiginiq nuostatq patvirtinirmo,,.
2' Kauno TLK direktoriaus ir VSf Kai5iadoriq pirmines sveikatos prieZiiiros centro

asai 27 d. sutartis Nr. 32-373 ,,Asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto leSomis sutartis" ir jos

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sarsio 17 d. isakymas Nr.
V-50 ,,Del medicinines reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydyrno organizavimo,,.

Veiklos igyvendinimas.
Per analizuojamqii laikotarpi fstaigoje darbuotojq igyvendinami uZdaviniai, vykdomos

funkcijos, darbo ir sprendimq priemimo tvarka buvo apibreZta Kauno TLK direktoriaus ir VSI
KaiSiadoriq pirmines sveikatos prieZiiiros centro direktoriaus 2019 m. valsario 27 d. sutarties Nr.
32'373 ,,Asmens sveikatos prieZitros paslaugq teikimo ir apmokejimo privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudZeto le5omis sutartis", kurioje nurodya, kad [stailga isipareigoja, iiduoti
medicinines reabilitac cidyvinio) gydymo si,unlirrrur, atsilvelgiant i
fstaigai numatytus as i5duoti, meaicirrirres reabilitacijos sirintimq
atrank4 vykdyti ne metams skiriamq asiignavimq medicininei
reabilitacijai, panaudojus kalendoriniams metams skiriamus' asig;iavimus medicininei
reabilitacijai ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo i5laidoms apmoireti, iS anksto derinti su
TLK visq medicinines reabilitacijos siuntimq i5davim4.



entro direktoriaus 2019 m. geguZes
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Analizuojamu laikotarpiu {staigos darbuotojai prieme sprendimus, susijusius sumedicinines reabilitacij os skyrimu.
Per i hikotarpi [staig os skyrimo veikloje nebuvouZfiksuoti mai, ul-tuiiuo,

kitokia teis e. 
uuD 

' tarnybine (drausmine) ar

ISvados ir rekomendacijos.
Atlikus [staigos medicinines reabilit

formaliai ir p
dar nerei5kia,

Atlikus
vertinim4 nustatyt4 kad teises aktuose nei5
vertintoje veiklos srityje, kadangi medicininei r
paslaugos bUtq uZtikrintos visiems pacientams,
Korupcijos pasirei5kimo tikimybe medicinine

Korupcijos tikimybe medicinines reabilitacijos skyrimo srityje gali btiti pasalinta Kauno
teritorinei ligoniq kasai skiriant daugiau lesq Sios iaslaugos'rtfi.o.ti arba teises aktais
reglamentavus pacientq atrank4 medicininei reabiiitacijai, esant vienodoms indikacijoms.
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