VŠĮ TAURAGĖS LIGONINĖ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO 2017 M. ATASKAITA
2018-01-31
Tauragė
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Informacija apie įvykdymą

Asmens,
atsakingo
už korupcijos prevencijos ir Atlikta
kontrolės
vykdymą,
paskyrimas
(patikslinimas).
Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę, pateikimas SAM Korupcijos
prevencijos skyriui
Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti Korupcijos Kasmet
prevencijos
programą
ir
jos
priemonių
planą, kartu išsiunčiant kopijas Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui

Asmuo paskirtas 2015 m.
vasario mėn. 20 d. ligoninės
direktoriaus įsakymu Nr. V20

3.

Skelbti Korupcijos programą ir jos įgyvendinimo Skelbiama su atnaujinimais
priemonių planą 2016-2019 m., atsakingus asmenis,
kontaktus, Tauragės ligoninės interneto svetainėje.

Priemonių planas 2016 m.
sausio mėn. paskelbtas
tinklalapyje www.TAL.lt

4.

Informacijos apie asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos
prevenciją ir kontrolę, pateikimas Sveikatos apsaugos
ministerijos
(toliau
SAM)
Korupcijos
prevencijos skyriui, Tauragės raj. savivaldybei
Korupcijos informacijos skelbimas ir atnaujinimas
ligoninės informaciniame stende.
Darbuotojų elgesio kodekso ir jo pakeitimų skelbimas
įstaigos
interneto svetainėje bei informacijos
stenduose
Užtikrinti
pacientų, atvykusių gydytojų specialistų
konsultacijai, draustumo privalomuoju draudimu
tikrinimą

2016-01-15

Atlikta

Nuolat
Nuolat

2016 gegužės mėn. atnaujinta
informacija
Informacija skelbiama

Nuolat

Vykdoma

2.

5.
6.

7.

Priemonių planas patvirtintas
2015 m. gruodžio mėn. 30 d.
ligoninės direktoriaus
įsakymu Nr. V-127.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Informacijos skelbimas stacionaro skyrių stenduose
(pagal kiekvieno skyriaus profilį) :
1) Skyriuje dirbančių gydytojų specialistų medicinos
normos,
2) Skyriuje teikiamų nemokamų ( kompensuojamų
PSDF lėšomis) ir mokamų paslaugų sąrašas,
3) Įstaigų, teikiančių medicininės reabilitacijos
paslaugas, sąrašas,
Pacientų organizacijų kontaktiniai duomenys
STT reklaminių skydelių (banerių) su nuoroda, kur
kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas
interneto svetainėje.
Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų supažindinimas su
darbuotojų elgesio kodeksu.

2016-2019 m
Vykdoma

Naujai įsidarbinusių ASPĮ
darbuotojų supažindinimas su
darbuotojų elgesio kodeksu.
plano Kasmet

Ligoninės einamųjų metų viešųjų pirkimų
skelbimas interneto svetainėje.
Vienkartinių priemonių, medikamentų skalbimo
Nuo 2016
paslaugų pirkimo vykdymas per CPO LT.
Vykdyti viešuosius pirkimus naudojantis CVP IS Pirkimai per CVP IS sudaro
priemonėmis
ne mažiau 50 proc. poreikio
apimties
Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių Nuolat
mokėjimų medicinos personalui buvimą ASPĮ darbuotojų
darbo vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų
durų užtikrinimas
Informacijos skelbimas įstaigos internetinėje svetainėje:
Nuolat
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus
2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika, (asmuo atsakingas už
korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas)
3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (+370

Atlikta

Atlikta

Vykdoma

Vykdoma
2016 medikamentai pirkti per
CPO
Vykdoma

Lipdukai darbo vietose yra.

Visa informacija yra
skelbiama

16.

449 74455)
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)
skelbimas
8) įstaigos 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) įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad
įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
10) ASPĮ vadovo video kreipimasis į pacientus, kad
įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas
Privalomos informacijos įstaigos visų padalinių Nuolat
informaciniuose stenduose skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus
2) Informacija, į ką pacientas įstaigoje gali kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, ( asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją , telefonas, kabinetas)
3) informacija apie įstaigos pasitikėjimo telefoną (+370
449 74455)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370
800 66004)
5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną
(+370 5 266 3333)

Visa informacija skelbiama

6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)
skelbimas
8) įstaigos vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad
įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
17.

18.

19.

Informacijos apie PSDF lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas skelbimas įstaigos interneto
svetainėje ( nuorodos į VLK puslapį, kuriame skelbiama
ši informacija, sukūrimas)
STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus
informavimas 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“ nustatyta tvarka gavus pranešimą apie
galimą korupcinę veiką
Informacijos apie 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 įstaigos interneto
svetainėje

Parengė
Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Nuolat

Nuoroda į VLK puslapį
sukurta.

Gavus pranešimą per 3 darbo
dienas

Pranešimų gauta nebuvo

Per 10 darbo dienų nuo
informacijos gavimo

Korupcijos atvejų nustatyta
nebuvo.

Danas Masiulionis

