Viešoji įstaiga Kretingos
psichikos sveikatos centras
Žemaitės al. 1, Kretinga
Tel/fax. (8 445) 79055,
el.p. info@kretingospsc.lt
Dirbame: I-V
07:30 – 19:30 val.

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro
direktorės Innos Viršilienės kreipimasis:
„Gerbiami pacientai,
gydantis VšĮ Kretingos psichikos sveikatos
centre, raginame medikams ir kitiems
darbuotojams atsidėkoti šypsena ir geru
žodžiu, tvirtu rankos paspaudimu. Mūsų
įstaigoje Jūs neturite savo lėšomis pirkti
vaistų ir kitoms procedūroms reikalingų
priemonių, išskyrus įstatymų numatytais
atvejais, kad neoficialiais mokėjimais
nežemintumėte nei savo, nei gydytojų
orumo“.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA ≠
KORUPCIJA

Mes laisvi nuo
korupcijos.
O Jūs ?
Ambulatorinės tarnybos registratūros
tel.: (8 445) 79055
Psichikos dienos stacionaro
registratūros tel.: (8 445) 55446

Kretinga
2015

KAS YRA KYŠIS?
Kyšis – bet koks atlygis, kuris
siūlomas, žadamas ar duodamas
sveikatos priežiūros darbuotojui už
tai, kad šis priimtų Jums palankų
sprendimą. Kyšiu laikomi ne tik
pinigai, tačiau ir įvairios prekės,
paslaugos ar kiti daiktai.
Vien siūlymo ar pažadėjimo duoti kyšį
sveikatos
priežiūros
darbuotojui
pakanka, kad būtumėte patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn.
Pasiūlius, pažadėjus ar davus kyšį
Jums
gali
grėsti
baudžiamoji
atsakomybė iki 7 metų laisvės
atėmimo.
Davę kyšį, net iki 15 metų negalėsite
būti ramūs, kad duomenys apie tai
nepasieks teisėsaugos ir Jums nebus
pareikšti įtarimai.

ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO
POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS
VEIKAS
Atsakomybė už korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas nustato Lietuvos
Respublikos baudžiamasis kodeksas:






kyšininkavimas ( 225str.)
prekyba poveikiu (226 str.)
papirkimas (227 str.)
piktnaudžiavimas tarnybine
padėtimi (228 str.)
tarnybos pareigų neatlikimas
(229 str.)

SUSIDŪRUS SU KORUPCIJOS
POBŪDŽIO VEIKLA
Jei VšĮ Kretingos psichikos sveikatos
centre susidūrėte su korupcijos
atvejais arba likote nepatenkinti
aptarnavimo kokybe prašome pranešti
el.p.: direktorius@kretingospsc.lt .
Mūsų įstaigos pasitikėjimo telefonas:
(8 445) 76383.

Sveikatos
apsaugos
ministerijoje
(SAM) veikia pasitikėjimo telefonas.
Paskambinti galima nemokama linija
tel. 8 800 66 004.
Apie korupcijos atvejį (-us) STT galite
pranešti raštu, visą parą veikiančiu
„karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8
5) 266 3333 (taip pat ir poilsio
dienomis),
elektroniniu
paštu
pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.
Pateikta informacija registruojama ir
nagrinėjama įstaigos vadovo nustatyta
tvarka.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai
kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT
Administravimo valdybos Pareiškimų
nagrinėjimo
skyriuje,
esančiame
Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos
teritoriniuose padaliniuose: Kaune,
Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje,
Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose,
Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g.
12A.

