VŠ. Į. ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖ
2015-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2016 METUS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Informacija apie priemonės įvykdymą

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

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos Direktorius
prevencijos skyriui pateikti informaciją apie VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės asmenį atsakingą
už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą

Iki 2015 m.
gruodžio 31 d.

2.

Ligoninės korupcijos prevencijos programos ir Direktorius
jos įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių
plano parengimas ir patvirtinimas.

Iki 2015 m. gruodžio
31 d

3.

Parengti bei pateikti LR Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui bei
Švenčionių rajono savivaldybei 2015-2019
metų priemonių plano kopijas
Įstaigos interneto svetainėje skelbti į korupcijos
prevencijos 2015-2019 m. priemonių planą bei
asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenis ir kontaktus

Slaugos
administratorius

Iki 2016 m. sausio 11
d.

Slaugos
administratorius

Iki 2016 m. sausio 15
d.

4.

5.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti ataskaitas apie
ligoninės korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Sveikatos
informacijos
administratorius
Slaugos
administratorius

Direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. V-63
„Dėl asmens, atsakingo už korupcijos
prevencijos
ir
kontrolės
vykdymą‘‘
paskyrimo, paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
Direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. V-64
„Dėl korupcijos prevencijos programos ir
jos įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo.“ patvirtinta Vš Į Švenčionių
rajono ligoninės korupcijos prevencijos
programa ir programos įgyvendinimo
priemonių planas 2015-2019 metams.
Korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių
plano kopijos pateiktos
Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, skyriuje korupcijos prevencija.

Ataskaitą skelbti kas Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
pusę metų, ne vėliau Švenčionių ligoninės interneto svetainėje,
kaip iki kito mėnesio skyriuje korupcijos prevencija.
10 d.

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Informacija apie priemonės įvykdymą

2 UŽDAVINYS.
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
Švenčionių rajono ligoninės veiklos sričių VMA vadovas
vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius
korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo tikimybę.
Ligoninėje atlikus korupcijos pasireiškimo VMA vadovas
tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos
rizikos veiksnius, sudaromas įstaigos korupcijos
rizikos veiksnių šalinimo priemonių planas.

6.

7.

Kiekvienų metų IV Įvertinta
ketvirtis
Per 10 dienų nuo
korupcijos
pasireiškimo įstaigoje
tikimybės įvertinimo

Įvertinta

3 UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS
8.

9..

Interneto svetainėje teikti informaciją, kokiose Personalo
kitose darbovietėse dirba Vš.Į. Švenčionių inspektorius,
rajono ligoninės gydytojai.
Sveikatos
informacijos
administratorius
Įstaigos interneto svetainėje paskelbti VšĮ VMA vadovas
Švenčionių rajono ligoninės darbuotojų elgesio Sveikatos
kodeksą.
informacijos
administratorius
Personalo
inspektorius

Patikslinimas iki
sausio 2 d.
kiekvienais metais iki
2019 m.

Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, gydytojų dirbančių kitose
įstaigose.

Iki 2016 m. kovo 31 Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
d.
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje.

4 UŽDAVINYS.
DIDINTI VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
10.
11.

Gydytojų specialistų medicinos normų
paskelbimas ligoninės stacionaro skyriuose
Įstaigos interneto svetainėje, skelbimų lentose
skelbti informaciją apie įstaigoje teikiamas
nemokamas (kompensuojamomis Privalomojo

Stacionaro skyrių
vyr. slaugytojos
Stacionaro skyrių
Vyr. slaugytojos

Nuolat nuo 2015 m.
gruodžio 28 d.
Nuolat nuo 2015 m.
gruodžio 28 d.

Įvykdyta
Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, įstaigos skelbimų lentoje.

Eil.
Nr.

12.

13.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas
paslaugas, jų teikimo tvarką, kainas
Skelbti informaciją apie visas įstaigas,
teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas
suaugusiems ar vaikams pagal skyriuje gydomų
ligonių profilius.

Stacionaro skyrių Nuolat nuo 2015 m.
vyr. slaugytojos
gruodžio 28 d.

Skelbti informaciją apie nemokamas
ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas
informaciniuose stenduose.

Vyr. slaugytojos

Įvykdymo terminas

Nuolat nuo 2015 m.
gruodžio 28 d.

Informacija apie priemonės įvykdymą

Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės skyriuose apie
visas įstaigas ,teikiančias medicininės
reabilitacijos paslaugas suaugusiems ir
vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių
profilius, o taip pat to profilio pacientų
organizacijų telefonus, kontaktinius
asmenis.
Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, stacionaro skyriuose.

5 UŽDAVINYS.
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
14.

Įstaigoje dirbantį personalą ir naujai įdarbintą
personalą pasirašytinai supažindinti su įstaigos
darbuotojų elgesio kodeksu.

15.

Papildyti Švenčionių rajono ligoninės
darbuotojų elgesio kodeksą nuostata,
draudžiančia versti pacientus remti asmens
sveikatos priežiūros įstaigą ir nustatyti
drausminę atsakomybę už reikalavimą teikti
paramą.

Personalo
Kasmet iki 2019 m. Įvykdyta 100%
inspektorius skyrių gruodžio 31 d.
visuose skyriuose darbuotojai supažindinti
vyr. slaugytojos
su darbuotojų elgesio kodeksu.
Naujai įsidarbinę darbuotojai supažindinami
su darbuotojų elgesio kodeksu.
VMA vadovas
iki 2016 m. gruodžio Įvykdyta.
31 d.

6 UŽDAVINYS.
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
16.

Įstaigos interneto svetainėje patalpinti reklaminį Sveikatos
skydelį (banerį) su nuoroda, kur kreiptis informacijos

Iki 2016 m. birželio Įstaigos svetainėje patalpintas reklaminis
30 d.
skydelis su nuoroda, kur kreiptis susidūrus

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

susidūrus su korupcinio pobūdžio veika.

administratorius

Įvykdymo terminas

Informacija apie priemonės įvykdymą
su korupcijos apraiškomis.

8 UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ
18.

19.

20.

21.

22.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje ir įstaigos svetainėje skelbti viešųjų
pirkimų planą.
Didinti vaistinių preparatų įsigijimą per
centrinę perkančiąją organizaciją (CPO)
kiekius.
Didinti per centrinę perkančiąją organizaciją
(CPO) įsigyjamų prekių ir paslaugų asortimentą
ir kiekius.

Įstaigos viešųjų
pirkimų komisijos
pirmininkas
Įstaigos viešųjų
pirkimų skyrius

Nuolat iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Skelbiama

Nuo 2015 m.

2016 metais 76% vaistinių preparatų įsigyti
per centrinę perkančiąją organizaciją.

Įstaigos viešųjų
pirkimų skyrius.

Nuolat iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

2016 metais per centrinę perkančiąją
organizaciją pradėta pirkti – kompiuteriai,
spausdintuvai, rašalo kasetės.

9 UŽDAVINYS.
TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
Organizuoti ligoninės padaliniuose lipdukų, Slaugos
Nuolat nuo 2016 m.
plakatų, lankstinukų sulaikančių pacientus nuo administratorius
sausio 1 d.
neoficialių mokėjimų medicinos personalui.

Privaloma informacija įstaigos interneto
svetainėje skelbimas
1) informaciją apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
2) Informaciją, į ką pacientas gali kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
(vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos
prevenciją, telefonas, kabinetas)
3) informaciją apie pasitikėjimo telefoną

Padalinių vyr.
slaugytojos

Nuolat nuo 2015 m.
gruodžio 28 d.

Įvykdyta .
Besigydantiems pacientams informacija
perduodama bendraujant tiesiog su
kiekvienu pacientu kiek tai leidžia
galimybės. Pacientai informuoti apie
korupcijos priežastis ir žalą, apie sveikatos
priežiūros paslaugų apmokėjimo šaltinius ir
tvarką.
Lipdukai klijuojami ant gydytojų specialistų
kabinetų durų.
Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, skyriuje Korupcija prevencija ,
skyrių padaliniuose.

Eil.
Nr.

23.

Priemonė
(nurodomas telefono numeris)
4) informaciją apie SAM „pasitikėjimo
telefoną“ (+370 800 66004)
5) Informaciją apie STT „karštosios linijos“
telefoną (+370 5 266 3333)
6) Informaciją apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt)
7) Informaciją apie STT el. paštą
(pranešk@stt.lt) skelbimas
8) direktoriaus kreipimasis raštu į pacientus,
kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs
mokėjimai
13.3. Privalomos informacijos įstaigos interneto
svetainėje skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
2) Informacija, į ką Švenčionių rajono
ligoninėje pacientas gali kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas,
kabinetas)
3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo
telefoną“ (+370 800 66004)
5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos
(toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną
(+370 5 266 3333)
6) Informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranešk@stt.lt) skelbimas
8) įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galimai
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio
taisyklės,
patvirtintos
sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Informacija apie priemonės įvykdymą

Slaugos
administratorius

Nuolat nuo 2016 m.
sausio 1 d.

Nurodyta informacija skelbiama VšĮ
Švenčionių rajono ligoninės interneto
svetainėje, skyriuje korupcija prevencija ,
skyrių padaliniuose, įstaigos
informaciniuose stenduose

Sveikatos
informacijos
administratorius

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo“
9) ligoninės vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
10) parengtų antikorupcinių klipų
demonstravimas
13.10. Informacijos apie Valstybės lėšomis
Buhalterija ,
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas Sekretorė referentė
skelbimas ligoninės interneto svetainėje

Įvykdymo terminas

Informacija apie priemonės įvykdymą

Kasmet per 20 dienų Vykdoma
nuo sutarties
pasirašymo. Nuolat
iki 2019 m. gruodžio
31 d.
10 UŽDAVINYS.
NAGRINĖTI GAUTUS SKUNDUS, GAUTUS RAŠTIŠKAI BEI PASITIKĖJIMO TELEFONU AR KITAIS BŪDAIS, ORGANIZUOTI
PATIKRINIMUS
25.
Gautų skundų, tarp jų ir gautų, pasitikėjimo
Sekretorius
Nedelsiant. Gavus
2016 m pranešimų negauta
telefonu registravimas gautos informacijos
Slaugos
pranešimą
registre
administratorius
26.
Patikrinimo organizavimas, gavus skundą dėl VMA vadovas
Per 5 darbo dienas
2016 m. skundų negauta
ligoninės veiklos
nuo skundo gavimo
dienos
27.
Gautų skundų ir atliktų patikrinimų rezultatų VMA vadovas
Kas ketvirtį
Vykdoma
analizės atlikimas.
11 UŽDAVINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS
28.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir
Direktorius
gavus pranešimą per
2016 m nebuvo gautas joks pranešimas apie
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus
5 darbo dienas
galimai korupcinę veiklą.
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 ASPĮ gavus
pranešimą apie galimą korupcinę veiką
24.

Parengė: slaugos administratorė
Rasa Makaveckienė tel. 8 60135752

