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VIESOSIOS ISTAIGOS SAU..NTT
AUBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU
2020-2022 METU PLANO 2020 METU
ATASKAITA

Eil.Nr.

Priemonds pavadinirn.as

Tikslas

frykdymo
laikas

KorupcUos prevencijos programos
pnemoniq plano istaigoje parengimas ir
patvirtinimas

1

Darbuotojq elgesio kodekso skelbirn.as
istaigos intemeto svetaindje ir stende.

2

3

I Lretuvos medtcrnos normos NM
I l4:2005 ..Seimos gydyrojas. Teises,
pareiSos. kompetencija ir arsakomybe'.
I

4

5

palvtrtintos LR sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodlio 22 d.
isakymu Nr. V-l013 ,,Del Lietuvos
medicinos normos MN 14:2005
..Seimos gydytojas. Teises. pareigos.
kompetencija ir atsakomybe'.
patvirtinimo" skelbimas istaigos
internetine.ie svetaineje ir stende.
SupaZindinimas su Koruffis
prevencijos Lietuvos sveikatos
sistemoje programa

Inlormacij os apie nemokamai
ambulatorines ir mokamas asmens
sveikatos prieZiuros paslaugas
skelbimas intemetineje svetaineje ir

UZtikrinti
istaigoje
korupcijos
orevenciia
SupaZindinti
pacientus.
SupaZindinti
pacientus.

SupaZindinti
!staigos
darbuotojus su
galiojandiais
teises aktais
SupaZindinti
pacientus.

2019 m.
gruodis

lrykdymas
2019-12-19
f sakymo Nr.

v-43
2020 m.

kovo

2020-03-16

16 d.

Nuo 2020 m.
kovo 16 d.

2020 m.I
ketvirtis

skelbiamas

SupaZindinta
2o2o-03-24

Nuolat nuo
2020 m.
sausio I d.

Skelbiamos

Nuolat

Pastoviai

stende.
6

7

Gydytojq atsparumo (nepakantumo)
korupcijai ugdymas.

Inlormacijos, kur turi kreiptis pacientas,
susidlrgs su korupcinio pobudZio veika,
paskelbi mas jstaigos informacijos
skelbimo lentose, interyeto svetaineje

Didinti
netoleruojandiq
korupcij4
gydytojq skaidiq
fstaigoie.
SupaZindinti
pacientus

I

Nuolat

Skelbiama

asmens svcikatos prieZiuros
istaigq

darbuotojq. susidurusiq su galima
korupcinio pob[dZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq patvirtinimo..
vykdymas
9

l0

lt

t2

l3

fstaigos darbuotolq p.ivafiq ir
interesq derinimo kontro16

rG[[-

|staigos darbuotoiq etgesio todekso
papildymas nuostata, draudZiandia versti
pacientus remti istaig4. Drausmines
atsakomybes uZ reikalavimq teikti
parama nustatvmas.
Privalomos informacij os stende
skelbimas:
l.Informacija apie atsakomybg uZ
korupcinio pobldZio teises paZeidimus.
2.Informacija kur kreiptis pacientui
susidlrus su korupcinio pobiidZio veika
(vadovas ar atsakingas asmuo uZ
korupcijos prevencij4, telefonas).
3.Informacija apie pasitikdjimo telefon4
(nurodomas telefono numeris).
4.Informacija apie SAM ,,pasitik6jimo ,,
telefon4 (+370 800 66004).
5.lnformaci ja apie STT .,karStosios
linijos" telefon4 |+370 5266 3333).
6.lnformacija apie SAM el. paSt4
(kqfltLcrja@sam.lt)
T.Informacija apie STT el. pa5t4
(pranesk@stt.lt) skelbimas.

Inlormacijos apie istaigoje reikiamq
sveikatos prieZiiiros paslaugq kokybg,
prieinamum4 (gyventojq apklausos
b[du) rinkimas.

Privalomos informacijos intemeto
svetaineje skelbimas:
I .Informacija apie atsakomybg uZ
korupcinio pobDdZio teises paZeidimus.
2.Informacija kur keiptis pacientui
susidurus su korupcinio pobfldZio veika
(vadovas ar atsakingas asmuo uZ
korupcijos prevencij4, telefonas).
3.lnformacija apie pasitikejimo telefonq
(nurodomas telefono numeris).
4.Informacija apie SAM ,,pasirikejimo ,,
telefon4 (+370 800 66004).

ISvengti privadiq
ir vieSqjq interesg
konflikto

Nuolat

Nuolat

Korupcijos
prevencijai

Iki 2020 m.

Papildyta

kovo 30 d.

!gyvendinti

Pacienq
supaZindinimui

lstaigos paslaugq
kokybes

ivertinimui

Nuolat

Skelbiama

I

Nuolat

Pravesta
apklausa

Informacija apie Sfflarstosios
linrjos" telefon4 G3jO 5266 3333).
6.lnformacija apie SAM el. paStq
5.

Gprup_crta@sapq-ltt

T.Informacija apie STT el. pa5tq
(pranesk@stt.lt) skelbimas.
8.f suigos darbuotojq. susidtirusiq
su
galimai korupcinio pobUdZio veiia,
elgesio taisykl6s, patvirtintos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.liepos 7 d.
isakymu Nr. V-773 ,,Del asmens
sveikatos prieZitiros istaigq darbuotojq,
susidlirusiq su galima korupcinio
pobldiio nusikalstama veika, elgesio
taisykliq patvirtinimo...
9.fstaigos vadovo kreipimasis ra5tu
i
pacienrus, kad jstaigoje netoleruojami
neoficialiis mok6jimai.
[ 0.Parengtq antikorupciniq ktipq
demonstravimas.

Informacijos, apie pSDF biudZeto
le5omis apmoketus kompensuojamus
vaistinius preparatus ir paciento
sumoketas priemokas, pateikimas
iSduodanr nauj4 kompensuojamqj q
vaistiniq preparatq pas4, ar pacientui
pageidaujant informacijos suteikimas
apie jiems suteiktas paslaugas ir
iSraSytus vaistinius preparatus gavimas
per elektronin iq paslaugq asmenims
teikimo posistemi (elekhoniniq valdZios
vartq portale adresu
Informacijos apie valstybds le5omis
apmokamq sveikatos prieZi[ros
paslaugq kainas skelbimas jstaigos
interneto svetaineje.
Specialiqjq tyrimq tamybos (toliau STT) ir SAM korupcijos prevencijos
skyriaus informavimas sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.liepos 7 d.
isakymo Nr. V-773 ,,Del asmens
sveikatos prieZiiiros istaigq darbuotojq,
susidlrusiq su galima korupcinio
pob[dZio nusikalstama veika, elgesio
taisykliq pan,irtinimo" nustatyta tvarka
jstaigai gaws praneSimq apie galim4
korupcing veikq.

Pacientq
susipaZinimui

Gaws
praneSim4
per 3 darbo
dienas.

Negauta

17

Ataskaita !staigos intemetineje
svetaindje apie korupcijos prevencijos ir
kontroles priemoniq plano r,ykdym4

Darbo rezultatq

Ui metus iki

Pavieiinti

pavieSinimas

kiq meq

siq ataskaitq

kovo

iki 2021-030l

1 d.

