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1. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 1 uždavinį (Parengti
Korupcijos prevencijos Programas, paskirti atsakingus asmenis):
1.1. Pasikeitus darbuotojams, sudaryta nauja Korupcijos prevencijos ir kontrolės
komisija, kuri vadovaujasi VšĮ Kretingos ligoninės korupcijos prevencijos ir kontrolės nuostatais.
Vyriausiojo gydytojo 2014-02-27 įsakymas Nr. V-31.
1.2. Patvirtinta VšĮ Kretingos ligoninės Korupcijos prevencijos programa 2014 2016 m. ir Korupcijos prevencijos programos 2014 -2016 m. įgyvendinimo planas. Vyriausiojo
gydytojo 2014-01-14 įsakymas Nr. V-4A.
1.3. Su Vyriausiojo gydytojo 2014-01-14 įsakymu Nr. V-4A „Korupcijos
prevencijos programa 2014 -2016 m. ir Korupcijos prevencijos programos 2014 -2016 m.
įgyvendinimo planu supažindinti skyrių ir padalinių vadovai, kurie pasirašytinai, kurie
gamybiniuose savo skyrių susirinkimuose supažindino savo pavaldžius darbuotojus. Šiuose
pasitarimuose dalyvavo ir įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos nariai.
1.4. Korupcijos prevencijos programa 2014 -2016 m. ir Korupcijos prevencijos
programos 2014 -2016 m. įgyvendinimo planas paskelbti VšĮ Kretingos ligoninės interneto
svetainėje.
2. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 2 uždavinį (Sumažinti
korupcijos prielaidas bei apraiškas įstaigoje „Medikų elgesio kodeksas“ :
2.1. Įstaigoje įdiegtas medikų elgesio kodeksas ir darbuotojai supažindinti pasirašytinai.
Vyriausiojo gydytojo 2014-01-24 įsakymas Nr. V-9.
2.2. VšĮ Kretingos ligoninės interneto svetainėje paskelbtos teikiamos paslaugos,
valstybės lėšomis draudžiamiesiems asmenims teikiamos paslaugos, būtinosios ir skubios
pagalbos teikimo tvarka. Taip pat pateikta mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka VšĮ
Kretingos ligoninėje. Vyriausiojo gydytojo 2014-08-18 įsakymas Nr. V- 90.
2.3. Ant visų gydytojų specialistų kabinetų durų užklijuoti lipdukai „Geriausia padėka
gydytojui – Jūsų šypsena“.
3. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 4 uždavinį ( Didinti
viešųjų pirkimų įstaigoje organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą, ir kontrolę).

3.1.Ligoninė vykdydama viešuosius pirkimus, sudarydama pirkimo sutartis vadovaujasi
Viešųjų pirkimų įstatymu, supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Per 2014 m.

įvykdyti penki viešieji konkursai, vienas iš jų tarptautinis. Sudarytos 24 sutartys , kurių vertė 860
498,96 Lt. su PVM.
3.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, ligoninė privalo
įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau vadinama
CPO), kai siūlomos elektroninio katalogo prekės, paslaugos bei darbai atitinka ligoninės poreikius.
Ligoninės centralizuoti pirkimai vykdomi įsigyjant prekių ir paslaugų

naudojantis CPO

elektroniniu katalogu. Vykdant centralizuotus pirkimus per 2014 m., naudojantis CPO
elektroniniu katalogu buvo sudarytos 39 sutartys už 590 328,01 Lt su PVM.
3.3. Ligoninė

užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau vadinama CVP IS) priemonėmis (kai
pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų
pirkimų atveju – kvietimas tiekėjams pateikti pasiūlymą), kiti pirkimo dokumentai ir priimami
tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų
ligoninės visų viešųjų pirkimų, įskaitant ir supaprastintus pirkimus, bendrosios vertės. Per 2014
metus ligoninėje įvykdyta elektroninių pirkimų už 989 308,25 Lt su PVM , o tai sudaro 61 %
visų viešųjų pirkimų bendros vertės.
4. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 5 uždavinį
(Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais)
4.1. Įstaiga bendradarbiauja su LiMSA (Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija) –
studentiška savanoriška nevyriausybinė profesinė organizacija, vienijanti visus Lietuvos
medicinos studentus. Jų dėka gauti plakatai ir lipdukai „Geriausia padėka gydytojui-Jūsų
šypsena“, kurie iškabinti įstaigos skelbimo lentose, ant gydytojų kabinetų durų.
5. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 6 uždavinį (Informuoti
apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos įstaigoje atvejus).
5.1. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014—07-07 įsakymu Nr. V-773
Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių sugalima korupcinio pobūdžio
veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“, įstaigoje patvirtintos „ Susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės“. Vyriausiojo gydytojo 2014-07-16 įsakymas Nr.
V-86.
5.2. Su vyriausiojo gydytojo 2014-07-16 įsakymu Nr. V-86 „ VšĮ Kretingos ligoninės
darbuotojų susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis“
supažindinti skyrių ir padalinių vadovai bei jiems pavaldūs dirbantieji. Taisyklių kopijos yra
visuose skyriuose, darbuotojams prieinamoje vietoje.

6. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 7 uždavinį (Šviesti ir
informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais).
6.1. Įrengtas atskiras antikorupcinės informacijos stendas, kuriame patalpinta
sekanti informacija pacientams:
6.1.1. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus;
6.1.2. Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
įstaigoje;
6.1.3. Įstaigos pasitikėjimo telefono numeris;
6.1.4. SAM pasitikėjimo telefono numeris;
6.1.5. Specialiųjų tyrimų tarnybos telefono numeris, el. paštas, faksas;
6.1.6. Įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus.
6.2. Pateikta papildoma privaloma antikorupcinės informacijos skelbimo
medžiaga į įstaigos internetinę svetainę (paskutinį kartą internetinė svetainė redaguota 201408-08):
6.2.1. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio
veiksmus;
6.2.2. Informacija, kur kreiptis pacientui susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
įstaigoje;
6.2.3. Įstaigos pasitikėjimo telefono numeris;
6.2.4. SAM pasitikėjimo telefono numeris;
6.2.5. Specialiųjų tyrimų tarnybos telefono numeris, el. paštas, faksas;
6.2.6. Įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus;
6.2.7. Korupcijos tikimybės gydymo įstaigoje ( Power Point programoje skaidrės);
6.2.8.Įstaigos korupcijos prevencijos programa 2014-2016 m. su jos
įgyvendinimo priemoniųplanu;
6.2.9.VšĮ Kretingos ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės;
7. Vykdant programos įgyvendinimo priemonių plane 8 uždavinį (Sveikatos
sistemos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais):
7.1. Dalyvauta 2014-12-04 Klaipėdoje organizuotame SAM Korupcijos prevencijos
skyriaus, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos susitikime – diskusijoje apie įstaigos vadovų pareigas
vykdant korupcijos prevenciją, sprendžiant korupcijos problemas bei apie rizikos veiksnius ir jų
prevenciją sveikatos apsaugoje, kyšio ir dovanos sąvokų atskyrimo problemą ir kt.

7.2. Išklausytų pranešimų medžiaga pateikta ir aptarta skyrių ir padalinių vedėjų ir
vyresniųjų bendrosios praktikos slaugytojų pasitarimuose.
Vertinant Antikorupcinės programos ir jos priemonių plano rezultatyvumą,
pažymėtina, kad didžioji dalis 2014 m. numatytos antikorupcinės programos priemonės iš esmės
įgyvendintos laiku. Korupcijos atvejų šiuo laikotarpiu neišaiškinta.
Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija ir toliau dirbs, siekdama tikslo –
vykdyti įstaigos korupcijos prevencijos politiką, plėtos prevencijos priemonių sistemą, skatins
bendradarbiavimą su įstaigos pacientais ir rajono visuomene, žiniasklaida ir kitais asmenimis
korupcijos prevencijos srityje.
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