PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Anykščių rajono
savivaldybės ligoninės direktoriaus
2020-01-22 įsakymu Nr.V-9
2 priedas
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020 – 2023 M. PRIEMONIŲ PLANAS
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas
asmuo
terminas
rezultatas
1 UŽDAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO
PLANĄ, PASKIRTI ASMENĮ (KOMISIJĄ), ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJOS
PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
1 Ligoninės korupcijos prevencijos
2019-04-08
2020 m.
Patvirtinta programa
programos ir jos įgyvendinimo
Direktoriaus vasario 6 d. ir planas
2020-2023 m. priemonių plano
įsakymu
parengimas
Nr.V-28
sudaryta
komisija
(toliau –
Komisija)
2
Ligoninės korupcijos prevencijos
Komisija
Iki 2020 m. Pateiktos ligoninės
programos ir jos įgyvendinimo
vasario
korupcijos
2020 – 2023 m. priemonių plano
10 d.
prevencijos
kopijų pateikimas savivaldybei ir
programos ir jos
Sveikatos apsaugos ministerijos
įgyvendinimo 2020Korupcijos prevencijos skyriui
2023 m. priemonių
plano kopijos
3
Ligoninės korupcijos prevencijos
Komisija ir
Nuolat
Ligoninės interneto
programos ir jos įgyvendinimo
darbuotojas,
patikslinus
svetainėje paskelbti
2020-2023 m. priemonių plano bei atsakingas už informaciją korupcijos
informacijos apie komisiją,
informacijos
prevencijos programa
paskirtą vykdyti korupcijos
patalpinimą
ir jos įgyvendinimo
prevenciją ir kontrolę, duomenų ir interneto
2020-2023 m.
kontaktų skelbimas ligoninės
svetainėje
priemonių planas bei
interneto svetainėje
komisijos, atsakingos
už korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
kontaktai
4
Ligoninės interneto svetainėje
Komisija ir
Ataskaitą
Ataskaitos
ataskaitos apie korupcijos
darbuotojas,
skelbti iki
paskelbimas apie
prevencijos priemonių plano
atsakingas už vasario
korupcijos
vykdymą skelbimas
informacijos 28 d.
prevencijos
patalpinimą
priemonių plano
interneto
priemonių vykdymą
svetainėje
2 UŽDAVINYS
Eil.
Nr.

Priemonė

5

6

7

8

9

10

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
Parengti motyvuotas išvadas dėl
Komisija
Kasmet iki
Nustatyti korupcijos
korupcijos pasireiškimo tikimybės
rugsėjo
rizikos veiksniai
bei dokumentų, pagrindžiančių
30 d.
didelę korupcijos pasireiškimo
tikimybę ligoninės veikloje,
kopijas pateikti sveikatos
apsaugos ministerijos padaliniui,
atsakingam už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
Atlikus korupcijos pasireiškimo
Komisija
Ne vėliau
Korupcijos rizikos
tikimybės nustatymą ir nustačius
kaip per 10
veiksnių pašalinimas
korupcijos rizikos veiksnius, šių
dienų nuo
ar mažinimas
veiksnių pašalinimo ar mažinimo
išvados apie
plano parengimas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
pasirašymo
3 UŽDAVINYS
DIDINTI LIGONINĖS VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR ATVIRUMĄ
Ligoninės darbuotojų elgesio
Komisija ir
Nuolat
Ligoninės interneto
kodekso ir darbuotojų, susidūrusių darbuotojas,
svetainėje skelbiamas
su galima korupcinio pobūdžio
atsakingas už
ligoninės darbuotojų
veika, elgesio taisyklių skelbimas informacijos
elgesio kodeksas ir
ligoninės interneto svetainėje
patalpinimą
darbuotojų,
interneto
susidūrusių su galima
svetainėje
korupcinio pobūdžio
veika, elgesio
taisyklės
Naujai į darbą priimtų darbuotojų Personalo
Nuolat
Naujai priimti į darbą
supažindinimas su ligoninės
specialistė
darbuotojai bus
darbuotojų elgesio kodeksu ir
supažindinti su
darbuotojų, susidūrusių su galima
ligoninės darbuotojų
korupcinio pobūdžio veika,
elgesio kodeksu ir
elgesio taisyklėmis
darbuotojų,
susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio
veika, elgesio
taisyklėmis
Atitinkamo gydytojo specialisto
Skyriaus,
Nuolat
Gydytojo specialisto
medicinos normos skelbimas
padalinio
medicinos normos
ligoninės stacionaro skyriuje
vadovas
skelbiamos ligoninės
stacionaro skyriuose
Privalomos (būtinos) informacijos Komisija
Nuolat
Skelbiama
skelbimas apie mokamų ir
informacija apie
nemokamų (apmokamų iš
nemokamas ir
privalomojo sveikatos draudimo
mokamas paslaugas
fondo biudžeto lėšų) asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą gyventojams

4 UŽDAVINYS
UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
11
Gydytojų atsparumo
Direktorius
Kasmet iki
Didesnis
(nepakantumo) korupcijai
2023 m.
netoleruojančių
ugdymas
gruodžio
korupciją gydytojų
31 d.
skaičius
12
Ligoninės medicinos personalo
Komisija
Vieną kartą Mokymų skaičius,
mokymų dėl darbuotojų elgesio
metuose
darbuotojų mokymų
kodekso vykdymo organizavimas
apimtis (proc.)
13
Ligoninės medicinos personalo
Komisija
Vieną kartą Mokymų skaičius,
mokymų dėl SAM 2014-07-07
metuose
darbuotojų mokymų
įsakymo Nr.V-773 „Dėl Asmens
apimtis (proc.)
sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“ vykdymo
14
Privačių interesų deklaravimas
Gydytojai
Nuolat
Informacijos
atnaujinimas
5 UŽDAVINYS
DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SITEMOJE SKAIDRUMĄ
15
Vykdyti viešuosius pirkimus
Viešųjų
Kasmet
Pirkimai per CVP IS
naudojantis CVP IS priemonėmis pirkimų
sudaro ne mažiau kaip
komisijos
50 proc.
pirmininkas
ir pirkimų
organizatoriai
16
Ligoninės viešųjų pirkimų plano - Viešųjų
Kasmet
Informacijos
suvestinės skelbimas interneto
pirkimų
paskelbimas
svetainėje
komisijos
pirmininkas,
darbuotojas,
atsakingas už
informacijos
patalpinimą
interneto
svetainėje
17
Vaistinių preparatų, kanceliarinių
Asmenys,
Nuolat
Perkamos prekės
ir buities prekių pirkimo per CPO atsakingi už
LT vykdymas
pirkimus per
CPO LT
6 UŽDAVINYS
TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
18
Lipdukų, plakatų, sulaikančių
Skyrių,
Nuolat
Informacijos
pacientus nuo neoficialių
padalinių
atnaujinimas
mokėjimų medicinos personalui
vedėjai,
buvimą ligoninės darbuotojų
vyresniosios
darbo vietose, palatose, ant
slaugytojos,
gydytojų kabinetų durų
už skyriaus
užtikrinimas
darbo

19

20

organizavimą
atsakingi
asmenys
Privalomos informacijos ligoninės Komisija,
visų skyrių, sektorių, poskyrių
skyrių,
informaciniuose stenduose
padalinių
skelbimas:
vedėjai,
1) informacija apie atsakomybę už vyresniosios
korupcinio pobūdžio teisės
slaugytojos,
pažeidimus;
už skyriaus
2) informacija, į ką pacientas gali darbo
kreiptis susidūrus su korupcinio
organizavimą
pobūdžio veika, (direktorius ar
atsakingi
asmuo atsakingas už korupcijos
asmenys
prevenciją, telefonas, kabinetas)
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) Direktoriaus kreipimasis į
pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs
mokėjimai
Privalomos informacijos ligoninės
interneto svetainėje skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus
2) Informacija, į ką ligoninėje
pacientas gali kreiptis susidūrus
su korupcinio pobūdžio veika,
3) informacija apie SAM
„pasitikėjimo telefoną“ (+370 800
66004)
4) Informacija apie Specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – 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)
Ligoninės
darbuotojų,

Komisija ir
darbuotojas,
atsakingas už
informacijos
patalpinimą
interneto
svetainėje

Nuolat

Informacijos
atnaujinimas

Nuolat

Informacijos
atnaujinimas

21

22

23

24

25

26

susidūrusių su galimai korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklės, patvirtintos VšĮ
Anykščių rajono savivaldybės
ligoninės vyriausiojo gydytojo
2014-07-17 įsakymu Nr. V-122
8) direktoriaus kreipimasis į
pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs
mokėjimai
9) parengtų antikorupcinių klipų
demonstravimas
Informacijos apie Valstybės
lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas
skelbimas ligoninės interneto
svetainėje (nuoroda į VLK
tinklapį)

Komisija ir
Nuolat iki
Padidėjęs pacientų
darbuotojas,
2023 m.
informuotumas,
atsakingas už gruodžio
sumažėjęs neoficialių
informacijos
31 d.
mokėjimų už
patalpinimą
suteiktas sveikatos
interneto
priežiūros paslaugas
svetainėje
kiekis
7 UŽDAVINYS
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS
KORUPCIJOS ATVEJUS
Nagrinėti skundus, pareiškimus
Komisija
Gavus
Operatyvus
dėl galimų korupcinio pobūdžio
skundą,
reagavimas į skundus
nusikalstamų veikų atvejų bei
pareiškimą, ir pagerėjusi pacientų
analizuoti pasiūlymus dėl
pasiūlymą
aptarnavimo kokybė
korupcijos prevencijos
Gavus informaciją dėl galimų ar
Komisija
Gavus
Savalaikis
korupcinių veikų, nedelsiant
informaciją reagavimas ir
informuoti direktorių, SAM
nustatytų priemonių
padalinį, atsakingą už korupcijos
įvykdymas
prevencią ir kontrolę, ir STT
Analizuoti ir, suderinus su
Komisija
Nustačius
Viešumo
direktoriu, paviešinti
korupcijos
užtikrinimas,
darbuotojams žiniasklaidoje
atvejus ir
atgrasinimo poveikis
užfiksuotus ar teisės aktų
bendra
kitiems darbuotojams
nustatyta tvarka skelbtus
analizė už
korupcijos faktus
pusmetį
8 UŽDAVINYS
KITOS PRIEMONĖS
Prireikus bendradarbiauti ir
Direktorius,
Esant
Apsikeitimas
keistis informacija, kurios reikia
Komisija
poreikiui
naudinga informacija
korupcijos prevencijai ir kontrolei
leis įdiegti naujas
užtikrinti, su kitomis valstybės ir
prevencines
savivaldybės įstaigomis
priemones, taikomas
kitose įstaigose
Kreiptis į STT dėl informacijos
Direktorius,
Privaloma
Į darbą būtų priimti
apie asmenį, siekiantį eiti
Komisija
tvarka,
nepriekaištingos
pareigas, numatytas Korupcijos
numatant
reputacijos asmenys
prevencijos įstatymo 9 straipsnio
priimti į

2 dalyje
27

28

Teikti pranešimą raštu apie
priemonių, nurodytų ligoninės
Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo 20202023 m. priemonių plane,
vykdymą Sveikatos apsaugos
ministerijos padaliniui,
atsakingam už korupcijos
prevenciją ir kontrolę
Nustatinėti pacientų, atvykusių
gauti medicinos paslaugas,
draustumą privalomuoju
sveikatos draudimu

Komisija

Sveikatos
priežiūros
specialistai

___________

Parengė:
Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Romualdas Buterlevičius

nurodytas
pareigas
Kiekvienais
metais
pasibaigus II
ir IV
ketvirčiui,
ne vėliau iki
kito mėnesio
10 d.
Nuolat

Informacija apie
korupcijos
prevencinių
priemonių vykdymą

Didina skaidrumą,
mažina korupcijos
prielaidas

