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1. TIKSLAS. Sveikatos sistemoje įdiegti bendrus elgesio standartus
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.

Eil.
Nr.
1.1.1.

1.1.5.

1.1.6.

Priemonės

Vykdytojai

Pasitvirtintas įstaigoje pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,
sąrašą. Sąraše nurodyti darbuotojai privalo pildyti/atnaujinti privačių interesų deklaracijas. Teisės ir
personalo skyrius kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi reikalavimų.
Parengtas įstaigos darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles pagal sveikatos apsaugos
ministro įsakymu patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą ar taisykles ir
paskelbi jas įstaigos interneto svetainėje https://panevezioligonine.lt. Vykdoma darbuotojų etikos ir
(ar) elgesio kodekso reikalavimų laikymosi stebėsena ir pažeidimų tyrimas

Direktoriaus2019-04-23
įsakymas Nr.V-215

Įgyvendinimo
terminas
Nuolat

Direktoriaus
2017-02-15 Nuolat
įsakymas Nr.K4-93

Direktoriaus
2019-11-04
Patvirtinta Medicinos etikos komisija išnagrinėjo 3 skundus darbuotojų etikos taisyklių taikymo įsakymas
2020-12-07
rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių Nr.V-654
1 kartą
nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus.
Posėdžio protokolas
metuose
Nr.ME-9

2. TIKSLAS. Didinti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatinti sveikatos sistemos sektorių veikti skaidriai ir
sąžiningai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.
2.1. UŽDAVINYS. Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei.

2.1.3.

Atliktos 470 pacientų ir 606 darbuotojų apklausos apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis Direktoriaus įsakymas
paslaugomis lygį ir RPL interneto svetainėje https://panevezioligonine.lt viešinti apibendrinti Nr.V-651
apklausų rezultatai.

2.1.5.

Visuose įstaigos informaciniuose stenduose/ monitoriuose ir interneto svetainėje skelbiama https://panevezioligonine.lt
informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis)
asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Skelbiama informacija apie pacientų teises ir pareigas interneto svetainėje.
https://panevezioligonine.lt
2019-10-21
sutartis
su
30 proc. pacientų užsiregistravo pas specialistus per IPR IS , prisijungus prie Registrų centro
Registrų centru
E- sveikatos IPR.
PS -9873
Direktoriaus įsakymas
Tobulintas asmenų registravimo į ASPĮ paslaugų laukimo eiles įvedant papildomus kontaktinius Nr. V-209 , V- 210,V-297 ,
telefonus registratorėms ir gydytojų nuotolinėms konsultacijoms teikti.
V-302

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2018-11-06
2020
m.birželio
mėn.
Nuolat

Nuolat
Nuolat

2020-07-17
2020-07-21
2020-10-29
2020-11-04
3. TIKSLAS. Siekti, kad viešojo sektoriaus subjektai ne tik formaliai įgyvendintų priskirtas korupcijos prevencijos priemones, tačiau ir imtųsi
aktyvių veiksmų bei atvertų duomenis, kad visuomenė ir kiti asmenys turėtų galimybę sužinoti apie viešojo sektoriaus subjektų veiklą kuriant
korupcijai atsparią aplinką, rodant, kad jie netoleruoja korupcijos, yra aktyvūs antikorupcijos srityje, kuria korupcijai atsparią aplinką, yra
skaidrūs ir atviri savo darbuotojams bei visuomenei.
3.1. UŽDAVINYS. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Sudariusioms sutartis TLK dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis,100 proc.
pildoma informacija apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėse formose Nr. 066/aLK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo
statistinė kortelė.
Vykdomi 100 proc. duomenų apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas, pildomose formose Nr.
066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „Asmens ambulatorinio
gydymo statistinė kortelė“ ir finansinėse veiklos ataskaitose, apie lėšų sumų, už kurias pacientams
buvo suteikta mokamų paslaugų, stebėseną.
Sukurta ir taikoma įstaigos paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemą pagal
Ministerijos nustatytą tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020
m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1985 „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų
paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“.

Sutartys su TLK

Nuolat

Sutartys su TLK

Nuolat

Direktoriaus įsakymas
Nr.V-561

2019-09-27

3.1.4

Mokymą korupcijos prevencijos klausimais vykdėme platindami mokymų dalomąją medžiagą Dalyvavo korupcijos
aktualiais korupcijos prevencijos klausimais skirtą Ministerijai pavaldžioms įstaigoms ir prevencijos mokymuose
savivaldybėms pavaldžioms ASPĮ, formuojame korupcijai atsparią aplinką ligoninėje.
2 asm.

2020-10-02

4. TIKSLAS. Siekti skaidrumo, efektyvumo sveikatos sistemos įstaigų viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą –
racionaliai naudoti skirtas lėšas.
4.1. UŽDAVINYS. Viešųjų pirkimų skaidrinimas.

4.1.4.
4.1.5.

88 proc. įstaigos perkamų vaistų įsigyti per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį VPS
katalogą.
Įvykdyti 4 konsoliduoti viešieji pirkimai .
VPS

Nuolat
Nuolat

Santrumpos:.
RITS -reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius.
RPL-Respublikinė Panevėžio ligoninė
TLK –Teritorinė ligonių kasa.
ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ar savivaldybės
VPS– Viešųjų pirkimų skyrius
SAM- Sveikatos apsaugos ministerija
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