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VŠĮ KRETINGOS LIGONINĖS
ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 –2016 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

TIKSLAS – DIDINTI SKAIDRUMĄ, MAŽINTI IR ŠALINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS ĮSTAIGOJE

TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:
1) asmenų, pagal apklausos duomenis neoficialiai mokėjusių įstaigoje už gautas sveikatos priežiūros paslaugas,
sumažėjimas 8 proc.;
2) asmenų, pagal apklausos duomenis neoficialiai mokėjusių įstaigoje ir manančių, kad neoficialus mokėjimas
pagerino paslaugų kokybę, sumažėjimas 15 proc.;
1 UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAS, PASKIRTI ATSAKINGUS ASMENIS
Įstaigoje 2011-11-04
sudaryta korupcijos
prevencijos ir kontrolės
komisija. Išvykus vienam
komisijos nariui pakeista
komisijos sudėtis. Komisija
atsakinga už korupcijos
prevenciją ir kontrolės
vykdymą
Įstaigoje parengta programa
ir jos įgyvendinimo 2014–
2016 m. priemonių planas

1.

1.1. Sudaryti korupcijos
prevencijos ir kontrolės
komisiją, atsakingą už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą, bei
peržiūrėti jos sudėtį

Vyriausiasis gydytojas

2014 m.sausis

2.

1.2. Parengti ir patvirtinti
įstaigos Korupcijos prevencijos
2014–2016 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą
1.3. Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui pateikti
patvirtintas įstaigos Korupcijos
prevencijos 2014–2016 m.
programos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano kopijas bei
patikslintą informaciją apie
korupcijos prevencijos ir
kontrolės komisijos sudėtį.
1.4 Įstaigos interneto svetainėje
skelbti įstaigos Korupcijos
prevencijos 2014–2016 m.
programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą bei asmens (-ų),
atsakingo (-ų) už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenis
ir kontaktus

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

2014 m.
sausis

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisiją

2014 m.
vasaris

Pateikta patvirtintos įstaigos
programa ir informacija apie
korupcijos prevencijos ir
kontrolės komisijos sudėtį ,
kurie atsakingi už korupcijos
prevenciją ir kontrolės
vykdymą

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
pirmininkas

2014 m.
kovas

Įstaigos interneto svetainėje
bus paskelbta Korupcijos
prevencijos 2014–2016 m.
programa ir jos
įgyvendinimo priemonių
planas bei asmens (-ų),
atsakingo (-ų) už korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
duomenys ir kontaktai

3.

4.

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

2 UŽDAVINYS
SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS BEI APRAIŠKAS
ĮSTAIGOJE „MEDIKŲ ELGESIO KODEKSAS“
5.

6.

7.

8.

2.1Supažindinti įstaigos
darbuotojus susidūrus su
korupcine veika, elgesio
taisyklėmis
2.2 Įstaigoje įdiegtas medikų
elgesio kodeksas ir darbuotojai
supažindinti pasirašytinai.

Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos
prevencijos skyrius

2014 m. I ketv.

Vyriausiasis gydytojas

2014 m. sausio
mėn.

Užtikrinti elgesio kodekso
nuostatų laikymosi kontrolę ir
priežiūrą.
Elgesio kodeksą skelbti įstaigos
interneto svetainėje

Etikos komisija

Vyr. gydytojo
pavaduotojas medicinai

2014
mėn.

2.3. Įstaigoje nustatinėti
pacientų, atvykusių gydytojų
specialistų konsultacijai,
draustumą privalomuoju
sveikatos draudimu
2.4. Užtikrinti, kad įstaigose ant
visų gydytojų specialistų
kabinetų durų būtų užklijuotas
skelbimas:
„Geriausia padėka gydytojui –
Jūsų šypsena“

Vyr. gydytojo
pavaduotojas medicinai

Nuolat

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
pirmininkas

2014 m. II ketv.

Tikrinama priežiūra

Nuolat

m.

Įstaigos darbuotojai bus
supažindinti su elgesio
taisyklėmis susidūrus su
korupcine veika.
Įstaigos darbuotojai
supažindinti su elgesio
kodeksu pasirašytinai

kovo

Elgesio kodeksas bus
paskelbtas interneto
svetainėje
Tikrinamas
pacientų
draudimas
privalomuoju
sveikatos draudimu
Ant visų gydytojų
specialistų kabinetų durų
užklijuotas skelbimas
„Geriausia padėka gydytojui
– Jūsų šypsena“

TEIKTI INFORMACIJA PACIENTAMS APIE SUTEIKTŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMĄ
2.5. Įstaigos interneto svetainėje
teikti informaciją apie valstybės
lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas.

9.

Vyr. gydytojo
pavaduotojas medicinai

nuolat

Interneto
svetainėje
paskelbta informacija apie
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainas

4 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTAIGOJE ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR
KONTROLĘ
TIKSLAS – UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR RACIONALŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMĄ
TIKSLO REZULTATO KRITERIJAI:
1) korupcijos apraiškų atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus sveikatos priežiūros įstaigose
sumažėjimas, pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) padidėjimas: 2014 metais – 85 proc. poreikio
apimties; 2015 metais – 90 proc. poreikio apimties; 2016 metais – 95 proc. poreikio apimties;
2) perkančiųjų sveikatos priežiūros įstaigų per CPO skaičiaus pokyčiai: 2014 metais – 90 proc.; 2015 metais – 95
proc.; 2016 metais – 100 proc. įstaigų.
10.

4.1. Vykdyti med. prietaisų
pirkimą per VšĮ CPO LT

Įstaigos viešųjų pirkimų
tarnyba

Vykdoma

Skaidrus med. prietaisų
pirkimas

5 UŽDAVINYS
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
11.

12.

5.1.. Bendradarbiauti su STT*
korupcijos prevencijos ir
kontrolės klausimais
5.2. Bendradarbiauti su jaunųjų

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
pirmininkas
Korupcijos prevencijos

Nuolat

Gauta metodinė pagalba

Nuolat

Bendrų akcijų

Eil.
Nr.

Priemonė
gydytojų sąjunga, su Lietuvos
medicinos studentų asociacija
bei kitomis organizacijomis
korupcijos prevencijos sveikatos
sistemoje klausimais

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir kontrolės komisija

Vertinimo kriterijai
organizavimas

6 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE
ATVEJUS
13.

14.

6.1. Įstaigoje gavus pranešimą
apie galimą korupcinę veiką,
nedelsiant informuoti įstaigos
vadovą ir Specialiųjų tyrimų
tarnybą
6.2. Įstaigos interneto svetainėje
skelbti informaciją apie
įstaigoje nustatytus korupcijos
atvejus bei atvejus kai sveikatos
sistemoje dirbantis asmuo
pažeidė LR viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatas

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
pirmininkas

Gavus pranešimą

Pateiktų pranešimų įstaigos
vadovui ir perduotų
pranešimų Specialiųjų
tyrimų tarnybai skaičius

Vyr. gydytojo
pavaduotojas medicinai

Per 10 darbo dienų
nuo informacijos
gavimo

Paskelbtų informacijų
skaičius.

7 UŽDAVINYS
ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
15.

7.1. Visose įstaigos informacijos
skelbimo vietose bei interneto
svetainėje skelbti informaciją
apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus ir
kur gali kreiptis asmuo,
susidūręs su korupcinio
pobūdžio veika

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

Nuolat

16.

7.2. Visose įstaigos
informacijos skelbimo vietose
bei interneto svetainėje skelbti
informaciją apie Sveikatos
apsaugos ministerijos
„pasitikėjimo telefoną“, kuriuo
anonimiškai galima pranešti apie
korupcinio pobūdžio veikas
7.3. Įstaigoje per monitoriaus
sistemą, demonstruoti STT
parengtus antikorupcinius klipus
bei įstaigos vadovo kreipimąsi
dėl neformalių mokėjimų ir kur
turi kreiptis pacientas, susidūrus
su korupcinio pobūdžio veika
7.4.Įstaigos interneto svetainėje
patalpinti įstaigos vadovo
kreipimąsi dėl neformalių
mokėjimų ir kur turi kreiptis
pacientas, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veika
7.5. Stacionare besigydantiems
sveikstantiems pacientams
organizuoti paskaitas apie
korupcijos priežastis ir žalą, apie

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

Nuolat

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

Iki 2014 m. III
ketv. ir nuolat

Įstaigos vadovo kreipimasis
, STT klipas
demonstruojamas
monitoriuose

Vyriausiasis gydytojas

Iki 2014 m. II
ketv. ir nuolat

Įstaigos interneto svetainėje
patalpintas įstaigos vadovo
kreipimasis

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

Įstaigos vadovo
nustatyta tvarka
ne rečiau kaip 1
kartą per ketvirtį

Paskaitų skaičius, dalyvių
skaičius

17.

18.

19.

Įstaigos informacijos
skelbimo vietose bei
interneto svetainėje
paskelbta informacija apie
atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
bei į kokią instituciją ir
kokia tvarka asmuo gali
kreiptis dėl korupcijos
apraiškų
Įstaigų informacijos
skelbimo vietose bei
interneto svetainėje
paskelbta informacija apie
Sveikatos apsaugos
ministerijos pasitikėjimo
telefoną.

Eil.
Nr.

20.

Priemonė
sveikatos priežiūros paslaugų
apmokėjimo šaltinius ir tvarką
7.6. Įstaigos interneto svetainės
puslapyje, skirtame korupcijos
prevencijai, skelbti ataskaitą apie
įstaigos Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

Vykdytojai

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisijos
pirmininkas

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Ataskaitą skelbti
kas pusę metų, ne
vėliau kaip iki
kito pirmo
mėnesio 10 d.

Bus paskelbta ataskaita apie
priemonių plano vykdymą

8 UŽDAVINYS
SVEIKATOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
21.

8.1. Organizuoti įstaigos
darbuotojų mokymus korupcijos
prevencijos klausimais

Korupcijos prevencijos
ir kontrolės komisija

_

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

Mokymus
antikorupcijos
tema išklausiusių įstaigų
darbuotojų
skaičius,
palyginti su praėjusiais
metais.
Kursų valandų skaičius,
tenkantis vienam kursus
išklausiusiam
įstaigos
darbuotojui

