PATVIRTINTA
VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus
2017-02-06 įsakymu Nr. V.1-1.1-8
ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2015−2019 M. PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO VšĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ 2017-2019 M. PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą, paskyrimas (patikslinimas).

Teisininkas

Esant poreikiui

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje
2015−2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių
poliklinikoje priemonių 2017–2019 m. planas (toliau –
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2017−2019 m.)
keitimas, tikslinimas
Korupcijos prevencijos priemonių plano 2017–2019 m. kopijos
pateikimas savivaldybei ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui

Korupcijos
prevencijos komisija

Iki 2017-02-10,
vėliau
esant poreikiui

Korupcijos
prevencijos komisija

Iki 2017-02-10

4.

Korupcijos prevencijos priemonių plano 2017−2019 metams bei
informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas
(atnaujinimas) interneto svetainėje

Korupcijos
prevencijos komisijos
pirmininkas,
IT
plėtros
skyriaus
specialistas

Iki 2017-02-10,
vėliau
esant poreikiui

5.

Interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos
priemonių plano 2017−2019 metams vykdymą skelbimas

Korupcijos
prevencijos komisijos
pirmininkas,
IT
plėtros
skyriaus
specialistas

Kas pusę metų, ne
vėliau kaip iki kito
mėnesio 10 d.

2.

3.

Laukiamas rezultatas
Paskirtas
asmuo
(komisija),
patikslinta informacija apie asmenis
(komisiją), atsakingus (-as) už
korupcijos prevenciją ir kontrolės
vykdymą
Patobulintas Korupcijos prevencijos
priemonių planas 2017−2019 m.

Pateiktos korupcijos prevencijos
priemonių planų 2017–2019 metams
kopijos
Interneto
svetainėje
paskelbta
korupcijos prevencijos priemonių
planas 2017–2019 metams bei
asmens (komisijos), atsakingo (-os)
už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
duomenys ir kontaktai
Paskelbta ataskaita apie korupcijos
prevencijos priemonių plano 2017–
2019 metams priemonių vykdymą
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius
korupcijos rizikos veiksnius, sveikatos sistemos įstaigos korupcijos
rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas

Korupcijos
prevencijos komisija
Korupcijos
prevencijos komisija

Gydytojų, gydytojų odontologų kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų, pateikti viešųjų ir privačių interesų
deklaraciją, vykdymas
Darbuotojų etikos kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje,
informacijos stenduose

Personalo
vadybininkas

Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
gruodžio 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
Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas ir savalaikis
atnaujinimas
Leidinio „Sveikatos priežiūra Lietuvoje. Ką turi žinoti kiekvienas
pacientas“ platinimas
Darbuotojų mokymų dėl 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“ vykdymas

Kiekvienų metų III
ketvirtis
Ne vėliau kaip per 10
dienų nuo išvados
apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės pasirašymo
Kas ketvirtį

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai.

Teisininkas, IT
plėtros skyriaus
specialistas
Teisininkas

Nuolat

Darbuotojų etikos kodekso skelbimas
interneto svetainėje, informaciniuose
segtuvuose
MN 14:2005 skelbimas

Vyr. buhalteris

Nuolat

Skelbiama informacija apie
nemokamas ir mokamas paslaugas

Rinkodaros
specialistė
Korupcijos
prevencijos komisija

Kai jį parengs ir pateiks
Valstybinė ligonių kasa
Ne rečiau kaip
1 kartą per metus

Pacientams išplatinti leidiniai apie
sveikatos priežiūrą, paciento teises
Mokymų skaičius, darbuotojų
dalyvavusių mokymuose skaičius
(proc.)

Nuolat

Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių
pašalinimo ar mažinimo planas

100 proc. nustatyto sąrašo specialistų
pateikė privačių interesų deklaracijas
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14.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ir Registratūros
darbuotojų mokymų dėl darbuotojų etikos kodekso vykdymo
organizavimas

15.

Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas su darbuotojų
etikos kodeksu
Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus Korupcijos
su korupcijos apraiškomis įdiegimas interneto svetainėje
prevencijos komisija,
IT plėtros skyriaus
specialistas
Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT vykdymas
Viešųjų pirkimų
specialistas
Savarankiškas veiklos vertinimas pagal Lietuvos Respublikos Korupcijos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V- prevencijos komisija
65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo
suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus korupcijos
indekso nustatymo kriterijus
Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų Korupcijos
medicinos personalui buvimą darbuotojų darbo vietose, palatose, prevencijos komisija
ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas
Privalomos informacijos visų padalinių (skyrių) informaciniuose
Korupcijos
stenduose skelbimas:
prevencijos komisija
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus
2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika, (asmuo, telefonas, kabinetas)
3) informacija apie VšĮ Karoliniškių poliklinikos 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)

16.

17.
18.

19.

20.

etikos Ne rečiau kaip
1 kartą per
(apmokant
darbuotojus)
Padalinio vadovas
Nuolat
Medicinos
komisija

Nuolat

Mokymų skaičius, darbuotojų
metus dalyvavusių mokymuose skaičius
visus (proc.)
Su etikos kodeksu supažindinti visi
darbuotojai
Demonstruojami reklaminiai skydeliai
su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika

Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO
LT vykdymas
Kasmet II metų ketvirtį Vidinis veiklos vertinimas pagal SAM
reikalavimus
Nuolat

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
duomenyse, susijusiuose su
neoficialiais mokėjimais
Skelbti nuolat, atnaujinti Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
esant reikalui.
duomenyse, susijusiuose su
neoficialiais mokėjimais
Nuolat
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21.

22.

23.

Vadovo kreipimosi raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai skelbimas informaciniuose segtuvuose
informacija pacientams ir lankytojams
Privalomos informacijos interneto svetainėje skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus
2) Informacija, į ką VšĮ Karoliniškių poliklinikoje pacientas gali
kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)
3) informacija apie VšĮ Karoliniškių poliklinikos pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004)
5) Informacija apie 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) Darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su
galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“
9) Vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs mokėjimai
10) Vadovo video kreipimasis į pacientus, kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs mokėjimai
11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas
STT parengtų antikorupcinių klipų bei vadovo video kreipimosi dėl
neoficialių mokėjimų demonstravimas vaizdo ekranuose

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
duomenyse, susijusiuose su
neoficialiais mokėjimais
Korupcijos
Skelbti nuolat, atnaujinti Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
prevencijos komisija, esant reikalui.
duomenyse, susijusiuose su
IT plėtros skyriaus
neoficialiais mokėjimais
specialistas
Korupcijos
prevencijos komisija

Nuolat

Korupcijos
Nuolat
prevencijos komisija,
IT plėtros skyriaus
specialistas

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
duomenyse, susijusiuose su
neoficialiais mokėjimais
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24.

Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas skelbimas interneto svetainėje

25.

Įstaigos vadovo, STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus
Korupcijos
informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.
prevencijos komisija
įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka
gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką

26.

Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų
nustatyta tvarka 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
Gautų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos analizė ir siūlymų
vadovui teikimas

27.

28.

Bendradarbiavimas su STT ir SAM korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymo klausimais

Vyr. buhalteris, IT
plėtros skyriaus
specialistas

Nuolat

Padidėjęs pacientų informuotumas,
sumažėjęs neoficialių mokėjimų už
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas
kiekis
Pateiktų pranešimų vadovui ir perduotų
pranešimų STT, SAM Korupcijos
prevencijos skyriui skaičius

Gavus pranešimą
informuoti: vadovą ne
vėliau kaip kitą darbo
dieną raštu, STT ir SAM
Korupcijos prevencijos
skyrių – per 3 darbo
dienas el. paštu
Korupcijos
Per 10 darbo dienų nuo Paskelbtų informacijų skaičius
prevencijos komisija, informacijos gavimo
Personalo
vadybininkas, IT
plėtros skyriaus
specialistas
Korupcijos
Gavus pasiūlymą per 10 Gautų pasiūlymų skaičius, priimtų
prevencijos komisija darbo dienų
sprendimų dėl pateiktų siūlymų
skaičius
Korupcijos
prevencijos komisija

Nuolat

Gauta metodinė pagalba

