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,,Korupciios prevencijos 201 7 -2019 metais programos igyvendinimo priemoniq plano prioriteto
tikslo ataskaitos lenteld" uZ 2018 m.
Prioritetind sritis

Tikslo rezultato

IU
PARE N G TI KO RUPCIJOS
PRIEM o
PLAN NUS
Parengti ir patvirtinti VSI Sangrldos
ambul atorij os Korupcij os
prevencijos 2017 -2019 m.
program4 ir jos igyvendinimo
priemoniu planq.

Tikslo rezultato pasiekimas

kriteriiai
VINYS.

Korupcijos prevencijos
istaigoje uZtikdnimas

Pateikti VSI

Sangr[dos Korupcijos prevencijos
jos
prevencijos
priemoniq vieSumo
korupcijos
ambulatori
priemoniq plano 2017
2019 m. uZtikrinimas
Kalvarijos
kopijas
savivaldybds
SAM Korupcijos
administraciiai
prevencijos skyriui
[staigos interneto svetaineje skelbti Korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos 2017 2019 priemoniq vieSumo
m. program4 ir
igyvendinimo uZtikrinimas
priemoniq plan4
[staigos interneto svetaineje Skaidrumo didinimas
patikslinti informacij4 apie asmenf,
paskirt4
korupcijos
prevencij4
kontrolE, skelbti
duomenis ir kontaktus
fstaigos intemeto svetaineje skelbti Korupcijos prevencijos
ataskait4 apie korupcijos prevencijos priemoniq vieSumo
priemoniq plano 2017
2019 m. uZtikdnimas
vykdym4
Vertinti veiklos sritis , siekiant Korupcijos prevencijos
nustatyti konkredius korupcijos istaigoje uZtikrinimas
rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiSkimo tikimybg
Atlikus korupcijos pasireiSkimo Korupcijos rizikos
nustadius veiksniq maZinimas ir
tikimybes nustatym4
veiksnius, Salinimas
korupcijos
patvirtinti istaigos korupcijos rizikos
veiksniq paSalinimo ar maZinimo
plana

Patvirtinta 2016 m. lapkridio
23 d. vyr. gydytojos isakymu
Nr.39

fvykdyta

-

ir

-

jos

Korupcijos

prevencijos

programa ir jos igyvendinimo
priemoniq planai skelbiami
istaigos intemeto svetainei e

[vykdyta

vykdyti
ir

Ataskaita skelbiama interneto
svetaineje

-

ir
rizikos

Vykdoma

Vykdoma

2UZDAYINYS.
DIDINTI ISTAIGOS VEIKLOS VIESUMA, ATVIRUMAIR SKAIDRUM,{
[staigos interneto svetaineje skelbti Korupcijos prevencijos Informacija skelbiama istaigos
istaigos gydytojq, odontologq darbo
kitose darbovietese, susijusiose su
sveikatos xteZtira, gratik
)tctrBU e skelbti Lietuvos medicinos

i

staigoj e uZtik-rinimas

Korupcijos prevencijos

intemeto svetaineje

Informacii a skelbiama pacientq

norn4

MN

l4:2005

elmos
gydytojas.
parelgos,
Teisds,
kompetenciia ir atsakomybe", (MN

istaigoje uZtikrinimas

laukiamajame

l4:2

Teikti informacijE apie

nemokamas

ambulatorines

(kompensuojamas
PSDF le5omis) ir mokamas asmens
sveikatos prieZiflros paslaugas

Teisingos informaciios Informacija apie mokamas ir
apie mokamas ir nemokamas sveikatos
nemokamas sveikatos prieZilros paslaugas skelbiama

prieZiDros

paslaugas

pateikimas

Vykdyti skalbimo paslaugq pirkim4 Korupcijos prevencijos
per CPO LT (eigu neorganizuotas istaigoje uZtikrinimas

istaigos interneto

svetaineje

adresu:

www. ambulatorij a. san gruda. lt
pasikeitimams,
Esant
nedelsiant atnauj inama
Skalbimas
organizuojamas
savo jegomis

skalbimas savo pajegomis)

3U

UGDYTI D

Ugdyti gydytojq

VINYS
PA
LOJAL
IR
atsparum4 Korupcijos prevencijos

(nepakantum4) korupcij ai

istaigoje uZtikrinimas

fstaigos

gydytojai

tobulinasi

nuolat
ivairiuose

organtzuoJamuose

Vykdyti istaigos

medicinos
personalo mokymus del sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7
d. isakymo Nr. V-773 ,,Ddl Asmens

sveikatos prieZi[ros

Korupcijos prevencijos
istaigoj e uZtikrinimas

antikorupciniuose mokymuose
Elgesio taisykles patvirtintos
2014 m. liepos 16 d. isakymu

Nr.

14.

Naujai priimti

darbuotojai
pasiraSytinai supaZindinami su
elgesio taisyklemis. Elgesio
taisykles skelbiamos interneto

istaigq

darbuotojq, susid[rusiq su galima
korupcinio pobfidZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq
patvirtinimo"

svetaineje.

Organizuoti medicinos personalo Skaidrumo didinimas,
mokymus del darbuotojq elgesio korupcijos prielaidq
kodekso vykdymo.
maZinimas ir Salinimas
SupaZindinti naujai isidarbinusius
darbuotoius su darbuotojq elgesio
kodeksu

Papildyti darbuotojq elgesio kodeks4 Skaidrumo didinimas,
nuostat4 draudZiandia versti pacientus korupcijos prielaidq
maZinimas ir Salinimas
remti istaig4.
Nusta[4i drausming atsakomybg ui

Elgesio kodeksas patvirtintas

2013 m. kovo 26
gydytojos isakymu

Naujai priimti

d.

vyr.

Nr. 6.

darbuotojai
pasiraSytinai supaZindinami su
elgesio kodeksu. Elgesio
kodeksas skelbiamas interneto
svetaineje ir laukiamajame.
Vykdoma

reikalavimE teikti param4

4UZDAVINYS.
VALDYMO
KOKYBE,
GERINTI
ASPI SUDARYTI ANTIKORUPCIN4 APLINKA
[staigoje sudaryti antikorupcing Korupcijos prevencijos [staigoje siekiama laikytis
aplink4

istaigoj e uZtikrinimas

nulines tolerancijos korupcijai

politikos,

darbuotojai
antikorupciniuose
mokymuose, organizuojamas
prevencijos

tobulinasi

korupciios

programos

ir

interesq,

turto ir

plano rengimas,
vykdymas, efektyviai
organizuojamas privadiq

jo

pajamq

deklaravimas.
5

AVINYS.

TEIKTI INFORMACIJ PACIENTAMS
UZtikrinti lipdukq, plakatq, sulaikandiq Skaidrumo didinimas, Ant visq gyd)4ojrl kabinetq
pacientm nuo neoficialiq mokejimq korupcijos prielaidq dury yra uZklijuoti lipdukai

medicinos personalui

buvim4

maZinimas ir Salinimas

darbuotojq darbo vietose, ant gydytojt+

Skelbti privalom4 informacij4 istaigos
informaciniuose stenduose ir intemeto

Korupcijos prevencijos
istaigoj e uZtikrinimas

Informacija skelbiama ir

atnaujinama

istaigos

informaciniuose stenduose ir

svetaineje:

1) Informacija apie atsakomybg uZ
korupcinio pobldZio teises

interneto svetaineje

paZeidimus,

2) Inlbrmacij4

i

k4

pacientas gali
susidurus su korupcinio

keiptis
pobldzio veika (vadovas ar
asmuo, atsakingas uZ korupcijos
prevencij4, telefonas, kabinetas)

3) Informacija

apie

istaigos

4)

pasitikejimo telefon4 (nurodomas
tel. Nr.)
SAM
Informacija
(+370
800
telefon4"
,,pasitikejimo

5)

Informacija apie STT ,,karStosios

apie

66004)

linijos" telefon4 e370

5 266

3333)

6)

Informacija apie SAM el. pa5t4
eqslpcris@sanoJI)
7) Inlbrmacija apie STT el. paSt4
(pjarcsk@sttJI)
|staigos vadovo kreipimasis raStu i
pacientus, kad istaigoje netoleruojami
neoficialus mokejimai
Teikti ffirmacij4 apie PSDF biudZeto Teisingos infbrmacijos
mokamas ir
le5omis apmoketus kompensuojamus

vaistinius preparatus

apie

ir

paciento
sumoketas priemokas, iSduodant nauj4
Kompensuojarnqiq vaistiniq preparafll

pas? ar, pacientui pageidaujant, el.
paStu.

Teikti ffirmacij4 pacientams
suteiktas paslaugas

ir

apie
i5ra5ytus

kompensuojamuosius vaistinius
per vieSqjq elektroniniq

preparatus

asmenims teikimo

nemokamas

prieZiuros
pateikimas

sveikatos
paslaugas

Informacija
pacientams

teikiama

lntemeto svetaineje skelbti informacij4
apie Valstybes leSomis apmokamq
sveikatos prieZiuros paslaugq kainas

Teisingos informacijos Informacija apie mokamas ir
apie mokamas ir nemokamas sveikatos
nemokamas sveikatos prieZilros paslaugas skelbiama

prieZilros

paslaugas

pateikimas

istaigos interneto

svetaineje

adresu:

www. ambulatorij a. san gruda. lt.
pasikeitimams,
Esant
nedelsiant atnauj inama
6 UZDAYINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS

KORUPCIJOS ATVEJUS
Informuoti Specialiqiq tyrimq tamyb4 Skaidrumo didinimas,
(STT) ir SAM Korupcijos prevencijos korupcijos prielaidq
skyrir+, gaws praneSim4 apie galim4 maZinimas ir Salinimas
korupcinE veika
[staigos intemeto svetaineje skelbti Skaidrumo didinimas,
informacij4 apie istaigoje nustat).tus korupcijos prielaidq
maZinimas ir Salinimas
Parenge uZ korupcijos prevencij4 atsakingas asmuo Zita LukSiene

PraneSimq negauta

Tokiq atvejq nebuvo, todel
informacij a neskelbiama

