Viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos
2017-2019 metų programos
Priedas

ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2017-2019 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

1 UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANĄ,
PASKIRTI ASMENĮ, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
1.

1.1 Asmens,
atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą,
paskyrimas ( patikslinimas). Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau- SAM)
Korupcijos prevencijos skyriui
1.2. 2017-2019 metų Korupcijos prevencijos programos priemonių plano
parengimas ir patvirtinimas
1.3. Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plano 2017-2019 m. kopijos
pateikimas savivaldybei ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui
1.4. Įstaigos korupcijos prevencijos priemonių plano 2017-2019 metams bei
patikslintos informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas įstaigos interneto svetainėje
1.5. Įstaigos interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių
plano 2017 -2019 metams vykdymą skelbimas

Įstaigos vadovas

Iki 2017m. sausio 31 d

Įstaigos vadovas

Iki 2017m. vasario 10 d.

Įstaigos vadovas

Iki 2017m. vasario 10d.

Įstaigos vadovas

Iki 2017m. vasario 28d.

Įstaigos vadovas

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

Eil.
Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

2 UŽDAVINYS
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
2.

2.1. Įstaigoje nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo tikimybę
2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos
rizikos veiksnius, įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo
plano tvirtinimą

Įstaigos vadovas

Kiekvienų metų III ketvirtis

Įstaigos vadovas

Ne vėliau kaip per 10 d. nuo
išvados apie korupcijos
pasireiškimo tikimybės
pasirašymo

3. UŽDAVINYS
VYKDYTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINĮ VERTINIMĄ
3.

3.1. Teisės aktų projektų, jei jais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius,
nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio
1dalyje, antikorupcinio vertinimo atlikimas

Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovo nustatyta
tvarka

4 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR
PRIIMANT SPRENDIMUS. DIDINTI ĮSTAIGOS VEILOS VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.
4

4.1. Įstaigos interneto svetainėje įstaigos gydytojų, odontologų darbo kitose
darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų skelbimas

Įstaigos vadovas

Patikslinimas iki sausio 2
d. kiekvienais metais

4.2. Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje,
informacijos stenduose ambulatorijoje

Įstaigos vadovas

Iki 2017 m. birželio1d.

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

5 UŽDAVINYS
DIDINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
5.

5.1. Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 ,,Šeimos gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė‘‘, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 ,,Dėl
Lietuvos medicinos normos MN 14: 2005 “ Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“, (toliau- MN 14: 2005) skelbimas
įstaigoje
5.2. Informacijos apie nemokamas ambulatorines ( kompensuojamas Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas skelbimas

Įstaigos vadovas

Nuolat nuo 2017m. sausio
1 d.

Įstaigos vadovas

Nuolat nuo 2017m. sausio
1d.

6 UŽDAVINYS
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
6

6.1. Gydytojų atsparumo ( nepakantumo ) korupcijai ugdymas

Įstaigos vadovas

6.2. Medicinos personalo mokymo dėl sveikatos apsaugos ministro 2014m. liepos Įstaigos vadovas
7 d. įsakymo Nr. V-773 ,, Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų,
susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo‘‘ vykdymas
6.3. Medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo
Įstaigos vadovas
organizavimas. Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas su darbuotojų
elgesio kodeksu

Kiekvienais metais iki
2019m. gruodžio 31 d.
Ne rečiau kaip 1 kartą per
metus

Kasmet iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

7 UŽDAVINYS
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
7.

7.1. Reklaminių skydelių su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos
apraiškomis įdiegimas įstaigos interneto svetainėje

Įstaigos vadovas

Iki 2017 m. birželio 30 d.

Eil
Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

8 UŽDAVINYS
GERINTI VALDYMO KOKYBĘ. ĮSTAIGOJE SUDARYTI ANTIKORUPCINĘ APLINKĄ
8.

8.1. Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001: 2008,,Kokybės vadybos
sistemos. Reikalavimai“ įdiegimas įstaigoje

Įstaigos vadovas

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

8.2. Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001: 2008,,Kokybės
vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimų vykdymas

Įstaigos vadovas

Nuolat

8.3. Antikorupcinės aplinkos įstaigoje sukūrimas ir įdiegimas

Įstaigos vadovas

Iki 2019 m. gruodžio 31 d.

9 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ
9.

9.1. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT vykdymas

Įstaigos vadovas

Nuolat iki 2019 gruodžio
31 d.

9.2. Vaistinių preparatų konsoliduotų pirkimų apskrities mastu organizavimas ir
vykdymas

Įstaigos vadovas

Nuo 2017 m.

10 UŽDAVINYS
REMTI ĮSTAIGĄ , ĮDIEGTI PARAMOS FONDĄ
10.

10.1. Įstaigos darbuotojų elgesio kodekso papildymas nuostata, draudžiančia
versti pacientus remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą
Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti paramą nustatymas

Įstaigos vadovas

Iki 2017m. kovo 31 d.

.

10.2 Vykdyti teisės aktus, reglamentuojančius centralizuoto viešo elektroninio
ASPĮ paramos fondo funkcionavimą

Įstaigos vadovas

Iki 2019 gruodžio 31d.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Eil.
Nr.

11 UŽDAVINYS
TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
11.

11.1. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos Įstaigos vadovas
personalui buvimą įstaigos darbuotojų darbo vietose, ant gydytojų kabinetų durų
užtikrinimas
11.2. Privalomos informacijos įstaigos informaciniuose stenduose skelbimas:
Įstaigos vadovas
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
2) informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas)
3) informacija apie SAM ,,pasitikėjimo telefoną‘‘ (+370 800 66004)
4) informacija apie STT ,,karštosios linijos‘‘ telefoną (+370 5 266 3333)
5) informacija apie SAM el. paštą ( korupcija@sam. Lt)
6) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas
7) įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
11.3. Privalomos informacijos įstaigos interneto svetainėje skelbimas:
Įstaigos vadovas
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
2) informacija, į ką įstaigoje pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika, ( vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją,
telefonas)
3) informacija apie SAM ,, pasitikėjimo telefoną‘‘ (+370 800 66004)
4) informacija apie STT ,,karštosios linijos‘‘ telefoną (+370 5 266 3333)
5) informacija apie SAM el. paštą ( korupcija@sam. Lt)
6) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) skelbimas
7)įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
8) įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7
d. įsakymu Nr. V-773,, Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų,

Nuolat nuo 2016 m. sausio
1 d.
Nuolat nuo 2016 m. sausio
1 d.

Nuolat nuo 2016 m. sausio
1 d.

susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo‘‘
11.4. Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros
paslaugų kainas skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Įstaigos vadovas

Nuolat iki 2019m.
gruodžio 31 d.

12 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS
SISTEMOJE ATVEJUS
12.

12.1. STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 ,,Dėl Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo‘‘ nustatyta tvarka įstaigai gavus
pranešimą apie galimą korupcinę veiką
12.2. Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka
nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Įstaigos vadovas

Gavus pranešimą per 3
darbo dienas

Įstaigos vadovas

Per 10 darbo dienų nuo
informacijos gavimo

