PATVIRTINTA
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC direktoriaus
2016-12- 30 įsakymu Nr. V- 42
VšĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
Gydytojų atsparumo (nepakantumo)
1.
korupcijai ugdymas

2.

3.

ASPĮ medicinos personalo mokymų
dėl darbuotojų elgesio kodekso
vykdymo organizavimas. Naujai
įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų
supažindinimas su darbuotojų elgesio
kodeksu.
Kokybės vadybos sistemos pagal LST
EN ISO 9001:2008 „Kokybės
vadybos sistemos reikalavimai“
įdiegimas sveikatos sistemos įstaigose,
kuriose ji nėra įdiegta

4.

Antikorupcinės aplinkos savivaldybės
pavaldumo ASPĮ sukūrimas ir
įdiegimas

5.

Skalbimo paslaugų pirkimo per SPO
LT vykdymas tose ASPĮ , kuriose
neorganizuotas skalbimas savo
pajėgomis
Lipdukų, plakatų, sulaikančių
pacientus nuo neoficialių mokėjimų
medicinos personalui buvimą ASPĮ
darbuotojų darbo vietose, palatose, ant
gydytojų specialistų kabinetų durų
užtikrinimas
Privalomas informacijos ASPĮ visų
padalinių (skyrių informaciniuose
stenduose skelbimas:
1. informacija apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus;
2. informacija, į ką ASPĮ pacientas gali
kreiptis susidūrus su korupcinio

6.

7.

Laukiami rezultatai
Didesnis
netoleruojančių
korupciją gydytojų
skaičius
Mokymų skaičius.
ASPĮ darbuotojų mokymų apimtis (procentais)

Visose sveikatos
sistemos įstaigose
įdiegta kokybės
vadybos sistema pagal
LST EN ISO
9001:2008 „Kokybės
vadybos sistemos
reikalavimai“.
Sukurta ir įdiegta
antikorupcinė aplinka
savivaldybių
pavaldumo ASPĮ
Skalbimo paslaugų
pirkimą per CPO LT
vykdančių įstaigų
skaičius
Teigiami pokyčiai
sociologinių tyrimų
duomenyse,
susijusiuose su
neoficialiais
mokėjimais
Teigiami pokyčiai
sociologinių tyrimų
duomenyse,
susijusiuose su
neoficialiais
mokėjimais

Įvykdymo
terminas
Kiekvienais
metais iki 2019
m. gruodžio 31
d.
Kasmet iki 2019
m. gruodžio 31
d.

Atsakingas
asmuo
Direktorius

Iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Direktorius

Iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Direktorius

Nuolat iki 2019
m. gruodžio 31
d.

Direktorius

Nuolat nuo
2016 m. sausio
1 d.

Direktorius

Nuolat nuo
2015 m.
gruodžio 28 d.

Direktorius

Direktorius

8.

9.

10.

11.

pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją,
telefonas, kabinetas);
3. informacija apie ASPĮ pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono
numeris);
4. informacija apie SAM „pasitikėjimo
telefoną“ 8 800 66004;
5. informacija apie STT „karštosios
linijos“ telefoną 8 52 663333;
6. Informacija apie SAM el. paštą
korupcija@sam.lt;
7.Informacija apie STT el. paštą
pranešk@stt.lt skelbimas;
8. ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
Informacijos apie Valstybės lėšomis
apmokamų sveikatos priežiūros
paslaugų kainas skelbimas ASPĮ
interneto svetainėje

Padidėjęs pacientų
informuotumas, sumažėjęs neoficialių
mokėjimų už suteiktas
sveikatos priežiūros
paslaugas kiekis
Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau –
Pateiktų pranešimų
STT) ir SAM Korupcijos prevencijos
ASPĮ vadovui ir
skyriaus informavimas sveikatos
perduotų pranešimų
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.
STT, SAM
įsakymo Nr. V-773 „Dėl asmens
Korupcijos
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, prevencijos skyriui
susidūrusių su galima korupcinio
skaičius
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka
ASPĮ gavus pranešimą apie galimą
korupcinę veiką.
Informacijos apie sveikatos sistemos
Paskelbtų informacijų
įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka
skaičius
nustatytus korupcijos atvejus bei
atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas, skelbimas sveikatos
priežiūros sistemos įstaigos interneto
svetainėje.
Paskirti asmenis, atsakingus už
Įstaigoje paskirti askorupcijos prevencijos ir kontrolės
menys už korupcijos
vykdymą
prevencijos ir
kontrolės vykdymą

Nuolat iki 2019
m. gruodžio 31
d.

Direktorius

Gavus
pranešimą per 3
darbo dienas

Direktorius

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
gavimo

Direktorius

Iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Direktorius

12.

Parengti (patikslinti) korupcijos
prevencijos programą

Užtikrinti korupcijos
prevenciją įstaigoje

13.

Nustatyti ir išskirti veiklos sritis,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė įstaigoje

14.

Motyvuotų išvadų dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės įstaigoje
parengimas

15.

Įstaigos darbuotojų privačių ir viešųjų
interesų derinimo kontrolė

16.

Privalomos informacijos apie
mokamas sveikatos priežiūros
paslaugas teikimo gyventojams
užtikrinimas

17.

Antikorupcinės kultūros ugdymas,
darbuotojų mokymas korupcijos
prevencijos srityje
Visose pirminės sveikatos priežiūros
centro informacijos skelbimo vietose
informuoti darbuotojus ir pacientus,
kokia tvarka pateikti informaciją apie
korupcijos atvejus: Tel. 8 343 95054;
El. p.: k.r.poliklinika@gmail.com
Reguliarus skundų, pareiškimų dėl
galimų korupcijos atvejų tyrimas bei
vertinimas pasiūlymų dėl korupcijos
prevencijos

Būtų nustatytos konkrečios veiklos sritys,
kuriose galima
korupcijos pasireiškimo galimybė
Nustačius pasireiškimo galimybę būtų
nustatytos konkrečios
korupcijos
prevencijos
priemonės
Išvengti privačių ir
viešųjų interesų
konflikto
Pateikti teisingą
informaciją apie
mokamas ir
nemokamas sveikatos
priežiūros paslaugas
Didinti darbuotojų
tesinį sąmoningumą ir
atsakingumą
Visuomenės nariai
žinos kur kreiptis
susidūrus su
korupcijos pobūdžio
veikomis

18.

19.

20.

21.

Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai
apie korupcijos faktą bei esant įtarimui
dėl galimos korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos, nustatyta tvarka
informuoti įstaigos direktorių
Bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija–
STT valdyba. Adresas: Kaunas,
Karaliaus Mindaugo per. 37, tel. (8 37)
209424; el.p.:kaunas@stt.lt; „Karštoji
linija“ tel.: 8 52 663379 visą parą

Kiekvienais
metais gruodžio
mėn.
Kiekvienais
metais III ketv.

V. Štarkienė
R.E.Pažėraitė

Kiekvienais
metais III ketv.

V. Štarkienė
R.E. Pažėraitė

Pastoviai

Direktorius

Nuolat

Administracija

Nuolat

V. Štarkienė
R.E. Pažėraitė

Nuolat

Direktorius
V. Štarkienė
R.E. Pažėraitė

Numatyti prevencines
priemones, kurias
vykdant sumažėtų
korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Savalaikis reagavimas
ir nustatytų priemonių
vykdymas

Gavus skundą,
pareiškimą,
pasiūlymą

Asmenys
atsakingi už
korupcijos
prevenciją

Gavus
informaciją

Asmenys
atsakingi už
korupcijos
prevenciją

Informacija apie
korupcijos
prevencinių
priemonių vykdymą

Nuolat

Direktorius

V. Štarkienė
R.E.Pažėraitė

