Patvirtinta
Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės
sveikatos priežiūros centro
Vyriausiojo gydytojo 2015-12-28 d.
įsakymas Nr. V-111
VIŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO
ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2015-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO 2015-2019M.
PRIEMONIŲ PLANĄ, PASKIRTI ATSAKINGĄ ASMENĮ UŽ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS VYKDYMĄ
1.

Paskirti asmenį atsakingą
už korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Vyriausioji
gydytoja

2006-11-30 vyr.
gydytojos
įsakymas
Nr. V-164

Paskirtas asmuo
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

2.

Parengti ir patvirtinti
įstaigos Korupcijos
prevencijos įgyvendinimo
2015-2019 m. priemonių
planą

Vyriausioji
gydytoja

Iki 2015 -12-28

Parengta
korupcijos
prevencijos
įgyvendinimo
2015-2019 m.
priemonių planas

3.

Įstaigos steigėjui ir
Vyriausioji
gydytoja
sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos
prevencijos skyriui pateikti
patvirtintą vyr. gydytojos
įstaigos Korupcijos
prevencijos įgyvendinimo
2015-2019 m. priemonių
plano kopiją bei patikslintą
informaciją apie asmenį
paskirtą vykdyti korupcijos
kontrolę

Iki 2016-01-15

Pateikta
korupcijos
prevencijos
2015-2019 m.
priemonių
planas ir
informacija apie
atsakingą asmenį

Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

4.

Įstaigos interneto
svetainėje skelbti įstaigos
Korupcijos prevencijos
2015-2019 m. priemonių
planą bei atsakingo asmens
už korupcijos prevenciją ir
kontrolę duomenis ir
kontaktus

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

2016- 01 mėn.

Paskelbta
informacija
interneto
svetainėje

5.

Įstaigos interneto svetainėje
skelbti ataskaitą apie
korupcijos prevencijos
priemonių plano 2015-2019
metams vykdymą

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

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

Paskelbta
ataskaita apie
korupcijos
prevencijos
priemonių plano
2015-2019 m.
vykdymą

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ

6.

Išskirti įstaigos veiklos
sritis, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatyti
korupcijos pasireiškimo
tikimybę

Vyriausioji
gydytoja

Kiekvienų metų
III ketv.

Nustatyti rizikos
veiksniai

7.

Atlikus korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir nustačius
korupcijos rizikos
veiksnius, parengti ir
patvirtinti nustatytų
neatitikimų šalinimo
priemonių planą

Vyriausioji
gydytoja

Laike 10 d. nuo
išvados apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
pasirašymo

Patvirtinta
korupcijos
rizikos veiksnių
pašalinimo ar
mažinimo planas

DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES
PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS. DIDINTI ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VADOVŲ VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ.
TIKSLAS – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos
paslaugų teikimo srityje. Įstaigos vadovo, kitų sveikatos priežiūros specialistų viešų ir privačių
interesų deklaravimas(procentais) 2015-2019 m. – 100 proc.

Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai
100 proc. sąrašo
pateikė privačių
interesų
deklaracijas

8.

Užtikrinti, kad visi įstaigoje Vyriausioji
gydytoja
dirbantys sveikatos
priežiūros specialistai ir
vadovas deklaruotų
(patikslintų) viešus ir
privačius interesus

Kasmet iki 2019
m. gruodžio 31 d.

9.

Įstaigos interneto svetainėje Vyriausioji
gydytoja
įstaigos specialistų darbo
kitose darbovietėse,
susijusių su sveikatos
priežiūra grafikų skelbimas

2016 sausio mėn.

10.

Įstaigos interneto
Vyriausioji
gydytoja
svetainėje, informacijos
stenduose ASPĮ darbuotojų
elgesio kodekso skelbimas

Nuolat

Interneto
svetainėje
Patikslinimas iki
informacija sausio 2 d.
darbo grafikų
kiekvienais metais
skelbimas ,
iki 2019 m.
specialistų
dirbančių kitose
darbovietėse
Visuose įstaigos
informacijos
stenduose ir
interneto
svetainėje
darbuotojų
elgesio kodekso
skelbimas

DIDINTI ĮSTAIGOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
11.

Lietuvos medicinos
Vyriausioji
gydytoja
normos MN10:2005
“Šeimos gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2005 m. -12-22 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 įstaigos
informaciniame stende.

Nuolat nuo 2016
m. sausio mėn.
02 d.

MN 14:2005
skelbiama
įstaigoje

Eil.Nr.
12.

Priemonė
Lietuvos medicinos
normos MN 53:2005
„Gydytojas psichiatras.
Teisės, pareigos
kompetencija ir
atsakomybė“ skelbimas
psichikos sveikatos
skyriuje c

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Vyriausioji
gydytoja

Nuolat nuo 2015
m. gruodžio

MN 53:2005
skelbiama
įstaigos
psichikos
sveikatos
skyriuje

28 d.

13.

Skelbti informaciją apie
Vyriausioji
gydytoja
įstaigoje teikiamas
nemokamas ambulatorines
sveikatos priežiūros
paslaugas( kompensuojamas
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšomis)
ir mokamas asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas.

Nuolat nuo 2015
m. gruodžio 28 d.

Skelbiama
informacija
apie mokamas
ir nemokamas
paslaugas

14.

Interneto svetainėje skelbti
informaciją apie Valstybės
lėšomis apmokamų
sveikatos priežiūros
paslaugų kainas

Nuolat iki 2019
m. gruodžio 31 d.

Informacijos
paskelbimas
apie Valstybės
lėšomis
apmokamų
sveikatos
priežiūros
paslaugų
kainas

Vyresn.
ekonomistė

UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ. SIEKTI,
KAD KUO MAŽIAU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ TOLERUOTŲ
KORUPCIJĄ.(2019 M NE DAUGIAU 35 PROC.)
Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

15.

Gydytojų atsparumo,
nepakantumo korupcijai
ugdymas

Vyriausioji
gydytoja

Kiekvienais
Didesnis
metais iki 2019
netoleruojančių
m. gruodžio 31d. korupciją
skaičius

16.

Medicinos personalo
mokymų dėl sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir

Ne rečiau kaip 1 Mokymas
kartą per metus įstaigos
darbuotojų

liepos 7 d. įsakymo Nr. V773 “Dėl Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su

kontrolę

(proc.)

galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“ vykdymas
17.

Medicinos personalo
mokymų dėl darbuotojų
elgesio kodekso vykdymo
organizavimas. Naujai
įsidarbinusių darbuotojų
supažindinimas su
darbuotojų elgesio
kodeksu. Įstaigos
darbuotojų elgesio kodekso
papildymas nuostata,
draudžiančia versti
pacientus remti ASPĮ.

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.
Vyriausioji
gydytoja.

Kasmet iki
2019 m.
gruodžio 31 d.

Mokymų
medicinos
darbuotojams
pravedimas
ASPĮ darbuotojų
elgesio kodekso
papildymas
nuostata
draudžiančia
versti pacientus
remti įstaigą.

MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ.
SIEKTI, KAD KUO MAŽIAU GYVENTOJŲ MANYTŲ, KAD IŠ JŲ PRAŠOMA AR
TIKIMASI KYŠIO GAUNANT ASMENS SVEIKATOS PASLAUGAS.(2019 M. - 24
PROC.)
Eil.Nr.
18.

Priemonė
Įstaigos interneto
svetainėje įdiegti STT
reklaminius skydelius su
nuoroda, kur kreiptis
susidūrus su korupcijos
apraiškomis

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Vyriausioji
gydytoja

Iki 2016 m.
birželio 30 d.

Reklaminių
skydelių su
nuoroda ,kur
kreiptis
susidūrus su
korupcine
apraiška
įdiegimas

TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Nuolat nuo
2016 m. sausio 1
d.

Teigiami
sociologiniai
duomenys susiję
su neoficialiais
mokėjimais

19.

Užtikrinti, kad įstaigoje ant
gydytojų kabinetų durų
būtų užklijuotas lipdukas,
sulaikantis pacientus nuo
neoficialių mokėjimų

20.

Privalomos
informacijos Atsakinga už
įstaigos
informaciniuose korupcijos
stenduose skelbimas:
prevenciją ir
kontrolę
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 įstaigos
pasitikėjimo
telefoną(telefono numeris)
4. Informacija apie STT
„karštosios
linijos“
telefoną(+370 52663333“
5. informacija apie SAM“
pasitikėjimo telefoną“(+370
80066004)
6. Informacija apie SAM el.
paštą (korupcija@sam.lt)
7. Informacija apie STT el.
paštą pranešk@stt.lt)
8. Įstaigos vadovo
kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs
mokėjimai

Nuolat nuo 2015 Teigiami
m. gruodžio 28 d. sociologiniai
duomenys susiję
su neoficialiais
mokėjimais

21.

Per įstaigos monitoriaus
sistemą teikti STT
parengtus socialinės
reklamos klipus
antikorupcine tematika .

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Nuolat iki 2019
m.

Teigiami
sociologiniai
duomenys susiję
su neoficialiais
mokėjimais

22.

Privalomos informacijos
įstaigos interneto
svetainėje skelbimas:

Atsakinga už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Nuolat nuo 2016
m. sausio 1 d.

Teigiami
sociologiniai
duomenys
susijusieji su
neoficialiais
mokėjimais

1. Informacija apie
atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
2. Informacija, reklaminiai
skydeliai su nuoroda kur
gali kreiptis pacientas
susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika :
informacija apie įstaigos
pasitikėjimo
telefoną(telefono numeris)
informacija apie SAM“
pasitikėjimo telefoną“(+370
80066004)
informacija apie STT
„karštosios linijos“
telefoną(+370 5 2663333)
3. Informacija apie SAM
el. paštą
(korupcija@sam.lt)
4. Informacija apie STT el.
paštą (pranešk@stt.lt)
5. Įstaigos darbuotojų,
susidūrusių su galimai
korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika elgesio
taisyklės.
6. Vyriausiosios gydytojos
kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs
mokėjimai

INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR PAVIEŠINTI
NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS, ANALIZUOTI PASIŪLYMUS DĖL
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTAIGOJE PRIEMONIŲ
Eil.Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

23.

Informavimas STT ir SAM
Korupcijos prevencijos
skyriaus gavus pranešimą
apie galimą korupcinę
veiką bei atvejus, kai
įstaigoje dirbantis asmuo
pažeidė Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatas teisės
aktų nustatyta tvarka

Vyriausioji
gydytoja

Gavus
pranešimą per 3
darbo dienas

Pateiktų
pranešimų
įstaigos vadovui
ir perduotų
pranešimų STT ir
SAM Korupcijos
prevencijos
skyriui skaičius

24.

Įstaigos interneto
svetainėje skelbti
informaciją apie
darbuotojus pripažintus
padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamą
veiką

Vyriausioji
gydytoja

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
gavimo

Paskelbta
informacija apie
asmenis,
pripažintus
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas .

25.

Įstaigos vidaus auditų
metu, analizuoti galimus
korupcijos atvejus ė

vidaus medicinos
audito vadovė

Planinių ir
neplaninių
auditų metu

Galimų korupcijos
atvejų tyrimas

26.

Analizuoti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos
įstaigoje priemonių,
reguliariai tirti skundus,
pasitikėjimo telefonu
gautus pranešimus ir
pareiškimus

Vyriausioji
gydytoja

Gavus
pasiūlymus ar
skundą

Analizuoti
pasiūlymai dėl
korupcijos
prevencijos

GERINTI VALDYMO KOKYBĘ, ASPĮ
Eil.Nr.
27.

Priemonė
Kokybės vadybos sistemos
pagal LST EN ISO

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Vyriausioji
gydytoja

Iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Įdiegta kokybės
vadybos sistema

9991:2008 „Kokybės
vadybos sistemos.
Reikalavimai“ įdiegimas
įstaigose

pagal LST EN
ISO 9001:2008
“Kokybės
vadybos
sistemos.
Reikalavimai.“

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ
Eil.Nr.
28.

Priemonė

Vykdytojai

Vykdyti skalbimo paslaugų Vyriausioji
pirkimą per CPO LT
gydytoja

Rengė
Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
Regina Mačiulaitienė
2015-12-28

Įvykdymo
terminas

Vertinimo
kriterijai

Įdiegus 2017 m.
II ketv., nuolat
iki 2019 m.

Skalbimo
paslaugų
pirkimas per
CPO LT

