VŠĮ RESPUBLIKINĖS PANEVĖŽIO LIGONINĖS
2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO 2015 – 2017 METAMS VYKDYMO ATASKAITA
EIL.

PRIEMONĖ

INFORMACIJA APIE VYKDYMĄ

NR.
1.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti
įstaigos Korupcijos prevencijos programą
ir jos įgyvendinimo 2015 – 2017 metais
priemonių planą bei asmens (-ų),
atsakingo (-ų) už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenis ir kontaktus.

Paskelbta

2.

Parengti darbuotojų elgesio susidūrus su
korupcinio pobūdžio veikla taisykles ir
supažindinti su jomis darbuotojus

Parengta ir patvirtinta Direktoriaus
2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. K4-148,
supažindinti darbuotojai

3.

Sudaryta
Darbuotojams ir kitiems asmenims
sudaryti sąlygas anonimiškai pranešti apie
įtarimus dėl galimai korupcinės veiklos

4.

Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė ir atlikti priežasčių analizę .

Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė
registruojant asmenis į asmens sveikatos
priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių
stebėsenos srityje, paruoštas ir 2015-09-17
Direktoriaus įsakymu Nr. K4-460 patvirtintas
Pacientų registravimo į ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir
šių eilių stebėsenos tvarkos aprašas

5.

Nustatyta tvarka teikti prašymą STT dėl
informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio 6 dalyje.

Nebuvo priimta darbuotojų

6.

Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos įstaigoje.

Nebuvo pasiūlymų

7.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti
informaciją apie įstaigos darbuotojams
pareikštus įtarimus padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas.

Nebuvo pranešimų

10.

Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir
internetinėje svetainėje skelbti apie
atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus, informaciją apie tai,

Paskelbta

kur gali kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veikla.
11.

Įstaigos interneto svetainėje skelbti
ataskaitą apie įstaigos Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą.

2015 m. ataskaita paskelbta

12.

Įstaigoje, gavus informaciją apie galimą
korupcinę veiklą, nustatytomis sąlygomis
ir tvarka nedelsiant informuoti apie tai
įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų
tarnybą bei atlikti vidaus auditą

Gauti du gydytojo pranešimai apie paciento
galimai korupcinius veiksmus, 2015-09 mėn.
pranešta STT, vykdytas tyrimas,
bendradarbiauta su STT pateikiant informaciją

14.

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus Mokymai apie darbuotojų etikos kodeksą bei
vietoje korupcijos prevencijos klausimais elgesį susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla,
darbuotojai supažindinti pasirašytinai
bei sudaryti sąlygas tęsti šio pobūdžio
mokymus šalyje organizuojamuose
kursuose, seminaruose, darbo grupėse

15.

Bendradarbiauti su STT korupcijos
prevencijos ir kontrolės klausimais.

Bendradarbiauta

17.

Organizuoti antikorupcinės kultūros
ugdymo dienas, savaites įstaigoje,
dalyvauti rajono ir šalies mastu
vykdomuose renginiuose antikorupcine
tema.

Prisijungta prie LIMSA prie akcijos „Geriausia
padėka gydytojui-Jūsų šypsena“

18.

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos
korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą,
teikti įstaigos vadovui informaciją apie
priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų
tikslinimo.

Nuolat bendradarbiauta

20.

Atlikti darbuotojų apklausą ir nustatyti jų
tolerancijos korupcijai indeksą

Įvykdyta anoniminė apklausa, apklausta 133
gydytojai ir 368 slaugytojos, tolerancijos
procentinis balas gydytojų 18,8 proc., slaugytojų
22,8 proc.

24.

Ligoninės interneto svetainėje teikti
informaciją apie iš PSDF biudžeto
apmokamas paslaugas bei jų kainas

Teikiama

25.

Viešinama
Ligoninės interneto svetainėje bei
skelbimų vietose viešinti mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
tvarką bei kainas

