Patvirtinta
VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus
2018-03-23 įsakymu Nr. V-39

TAURAGĖS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
2016 – 2019 m. PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vertinimo kriterijus

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
asmenys,
tarnybos

I. VšĮ TAURAGĖS LIGONINĖS (TOLIAU - LIGONINĖS ) KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS IR TIKSLINIMAS,
ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJA IR KONTROLĘ, SKYRIMAS
1.1 Skelbti Korupcijos programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą 2016-2019
m., atsakingus asmenis, kontaktus,
Tauragės ligoninės interneto svetainėje.

Ligoninės
tinklalapyje
paskelbta
korupcijos
prevencijos
programa
ir
jos
įgyvendinimo
priemonių planas 20162019m., informacija apie
asmenį ,paskirtą vykdyti
korupcijos
prevencijos
kontrolę

1.2 Ligoninės interneto svetainėje ataskaitos Paskelbta ataskaita
apie korupcijos prevencijos priemonių
plano 2015-2019 metams
vykdymą
skelbimas
1.3 Korupcijos informacijos skelbimas ir Šviesti
ir
informuoti
atnaujinimas ligoninės informaciniame visuomenę
korupcijos
stende.
prevencijos klausimais
1.4 Informacijos
korupcijos
pateikimas
ministerijos
prevencijos
savivaldybei

apie asmenį, paskirtą vykdyti
prevenciją ir
kontrolę,
Sveikatos
apsaugos
(toliau - SAM) Korupcijos
skyriui,
Tauragės
raj.

1.5 Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui
patikslinti Korupcijos prevencijos
programą
ir
jos
priemonių
planą, kartu išsiunčiant kopijas Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Korupcijos
prevencijos skyriui

2016 m.

Informacinių
technologijų
vyr.
specialistas

Ataskaitą
skelbti kas
metai

Informacinių
techn. vyr.
specialistas

Nuolat

Direktoriaus
pavaduotoja
slaugai

SAM
Korupcijos
Nuolat
prevencijos
skyriui
, Per 20 dienų
Tauragės
raj.
saviv. nuo
asmens
pateikta informacija apie paskyrimo
atsakingą asmenį

Atsakingas
asmuo

2018 m. parengtas ligoninės
direktoriaus
įsakymo
projektas
dėl
Korupcijos
prevencijos
2015-2019 m. programos ir
priemonių plano tikslinimo

Atsakingas
asmuo

Kiekvienų
metų sausio
mėnesio
paskutinė
darbo diena

II. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
2.1 Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Tauragės
rajono
nustatyta tvarka atlikti Tauragės ligoninės savivaldybės tarybai
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės pateiktas Tauragės

Kasmet iki
rugsėjo mėn.
paskutinės

Atsakingas
asmuo

nustatymą

ligoninės Korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo klausimynas
Ir ligoninės direktoriaus
pasirašyta išvada dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės ligoninėje

2.2 Atlikus
korupcijos
pasireiškimo Patvirtintas korupcijos
tikimybės
nustatymą
ir
nustačius
rizikos veiksnių
korupcijos
rizikos veiksnius, korupcijos pašalinimo ar mažinimo
rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo
planas
plano tvirtinimas

dienos

Per 2 sav. nuo
išvados apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
pasirašymo

Atsakingas
asmuo

III. DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES
PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS

3.1 Darbuotojų elgesio kodekso ir jo pakeitimų Paskelbta informacija
skelbimas įstaigos
interneto
svetainėje
bei
informacijos
stenduose

Iki 2016-03- Atsakingas
15, pasikeitus asmuo
–ne
vėliau
kaip per 5 d.

3.2 Užtikrinti
pacientų,
atvykusių Draustumo tikrinimas
gydytojų
specialistų
konsultacijai,
draustumo privalomuoju draudimu
tikrinimą

Nuolat

3.3 Darbuotojų elgesio kodekso papildymas Papildytas elgesio
nuostata, draudžiančia versti pacientus kodeksas
remti asmens sveikatos priežiūros įstaigą
bei
drausminės
atsakomybės
už
reikalavimą teikti paramą nustatymas

iki 2016 m.
Ligoninės
gruodžio 31 d. direktorius

Registratūros
darbuotojai

IV. DIDINTI ASPI VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ

4.1 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.

Paskelbta informacija

4.2 Siekiant tinkamai įgyvendinti Šakinės
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros
sistemoje 2015-2019 m. programos
uždavinį, siekti skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardo suteikimo

2016-2019 m. Personalo vyr
specialistė, dir.
pav.
ūkiui,
skyrių vedėjai

2018 m. ir
nuolat po to

Atsakingas
asmuo

V. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
5.1 Tauragės ligoninės darbuotojų atsparumo

Didesnis

netoleruojančių

Kiekvienais

Darbuotojai

,

(nepakantumo) korupcijai ugdymas

korupciją
skaičius

5.2 Įstaigos medicinos personalo mokymų dėl Suorganizuoti
elgesio kodekso vykdymo bei dėl paskaitos
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“ vykdymo organizavimas.
5.3

Naujai įsidarbinusių ASPĮ darbuotojų
supažindinimas su darbuotojų elgesio
kodeksu.

gydytojų

metais iki
2019-12-31

mokymai, Kasmet
ketvirtį.

Ne vėliau kaip per 1 darbo Nuolat
dieną nuo įdarbinimo
pradžios

turintys
pavaldžių
darbuotojų
II Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

Personalo vyr
specialistė

VI. MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANESTI APIE KORUPCIJĄ
6.1 STT reklaminių skydelių (banerių) su Informacijos
nuoroda, kur kreiptis susidūrus su eksponavimas
korupcijos
apraiškomis
įdiegimas svetainėje
interneto svetainėje.

Iki 2016 m. Informacinių
interneto birželio 30 d. techn.
vyr.
specialistas

VII. GERINTI VALDYMO KOKYBĘ
7.1 Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN Įdiegta kokybės vadybos Iki 2019 m.
Medicinio
ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistema
gruodžio 31 d. audito grupė
sistemos. Reikalavimai" įdiegimas bei
reikalavimų vykdymas.
7.2 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės Šviesti
ir
informuoti
analizę, parengti neatitikimų šalinimo
visuomenę
korupcijos
priemonių planą, paskirti atsakingus
prevencijos klausimais
asmenis.

Kasmet

Įstaigos
vadovas

VIII. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMĄ
8.1 Ligoninės einamųjų metų viešųjų pirkimų
plano skelbimas interneto svetainėje.
8.2 Vienkartinių priemonių, medikamentų
skalbimo paslaugų pirkimo vykdymas per
CPO LT.

Užtikrinti korupcijos
prevenciją
Nupirktos paslaugos

Kasmet

Vyr.
ekonomistė

Nuolat nuo
2016 m.

Asmuo,
atsakingas
viešųjų
pirkimų
vykdymą

Kasmet

Asmenys,
atsakingi
viešųjų
pirkimų
vykdymą

8.3 Vykdyti viešuosius pirkimus naudojantis Pirkimai per CVP IS
CVP IS priemonėmis
sudaro ne mažiau 50 proc.
poreikio apimties

IX. TEIKTI INFORMACIJĄ P ACIENTAMS
9.1

Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus Informacijos
nuo neoficialių mokėjimų medicinos eksponavimas
personalui ASPĮ darbuotojų darbo vietose,
palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų

Nuolat

Atsakingas
asmuo

už

už

durų eksponavimas
9.2 Informacijos
skelbimas
įstaigos Patalpinta informacija
internetinėje svetainėje:
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 (+370 449 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

Nuolat nuo
2016-02 -01

Informacinių
techn. vyr.
specialistas

9.3 Privalomos informacijos įstaigos visų Patalpinta informacija
padalinių
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

Nuolat nuo
2016-02 -01

Atskingas
asmuo

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 vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
9.4

Informacijos
apie
PSDF
lėšomis Patalpinta informacija
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų
kainas skelbimas įstaigos
interneto
svetainėje ( nuorodos į VLK puslapį,
kuriame
skelbiama
ši
informacija,
sukūrimas)

Nuolat iki
2019-12-31

Informacinių
techn. vyr.
specialistas

X. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS
KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS
10.1 STT ir SAM Korupcijos prevencijos Pateiktų pranešimų
skyriaus informavimas sveikatos apsaugos skaičius
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
10.2

Informacijos apie įstaigoje teisės aktų Paskelbtų pranešimų
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos skaičius
atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis
asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas,
skelbimas įstaigos interneto svetainėje
--

Gavus
pranešimą per
3 darbo dienas

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
gavimo

Ligoninės
direktorius

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
vykdymą

