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VIESOSIOS ISTAIGOS S.tuTnNTT AMBULAToRIJ0S KoRUPCIJos PREVENCIJOS
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PR]EMONIU

2017-2019 METU PLANO 2019 METU ATASKATTA

Eil.Nr. Priemon0s pavadinimas Tikslas lrykdymas
1 Korupcijos prevencijos programos priemoniq

plano istaigoje parengimas ir patvirtinimas 2020-
2022m.

UZtikrinti istaigoje
korupcijos
prevencij4

2019-12-19

2 Darbuotojq elgesio kodekso skelbimas lstaigos
intemelo svetaineje ir stende.

SupaZindinti
pacienfus.

Pavieiintas

istaigos stende
J Lietuvos medicinos normos NM 14:2005

..Seimos gydytoj as. Teises. pareigos.
kompetencija ir atsakomybe", patvirtintos LR
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodiio 22
d. isakymu Nr. V-1013 ,,Del Lietuvos medicinos
normos MN 14:2005 ,,Seimos gydytojas. Teises,
pareigos, kompetencija ir atsakomybe"
patvirtinimo" skelbimas istaigos intemetineje
svetaineje ir stende.

SupaZindinti
pacientus.

PavieSintas

istaigos stende

4 Informacijos apie nemokamas ambulatorines ir
mokamas asmens sveikatos prie2ilros paslaugas
skelbimas inlemetineje svetaineje ir stende.

SupaZindinti
pacientus.

Nuolat
vieSinamos
registratrlroj e

5 Gydytojq atsparumo (nepakantumo) korupcij ai
ugdymas.

Didinti
netoleruojandiq
korupcij4 gydytojq
skaidiu istaigoie.

Vykdyta

6 Informacijos, kur turi kreiptis pacientas, susid[rgs
su korupcinio pobldZio veika, paskelbimas

istaigos informacijos skelbimo lentose, intemeto
svetainej e

SupaZindinti
pacientus

Patalpinta
intemetinej e

svetaineje ir
istaigos stende

7 {staigos medicinos personalo mokymq del
sveikatos apsaugos ministro 2014 m.liepos 7 d.

isakymo Nr. V-773 ,,Del asmens sveikatos
prieZiiiros istaigq darbuotojq, susidurusiq su
galima korupcinio pobiidZio nusikalstama veika,
elgesio taisykliq patvirtinimo" vykdymas

SupaZindinti
darbuotojus

Pravesta 201 9
m. rugpjtdio 20
d.

8 |staigos darbuotojq privadiq ir vieSqjq interesq
derinimo kontrole

ISvengti privadiq ir
vieSqjq interesq
konflikto

Vykdlta



9 Privalomos informacij os stende skelbimas:
l,Informacija apie atsakomybg uZ korupcinio
pobtrdZio teises paZeidimus.
2.Informacija kur keiptis pacientui susidirus su

korupcinio pob[dZio veika (vadovas ar atsakingas
asmuo uZ korupcijos prevencij 4, telefonas).
3.Informacija apie pasitikejimo telefonq
(nurodomas telefono numeris).
4.Informacija apie SAM ,,pasitikejimo ,, telefon4
(+370 800 66004).
5.Informacija apie STT ,,kar3tosios linijos"
telefon4 (+370 5266 3333).
6.Informacija apie SAM el. pa5tq

Gsspelia@ialsJl)
T.Informacija apie STT el. pa5tE Olq4gsk@$Ll1)
skelbimas.

Pacientq
supaZindinimui

Paskelbta

10 Informacij os apie istaigoj e teikiamq sveikatos
prieZiflros paslaugq kokybg, prieinamum4
(gyventojq apklausos btidu) rinkimas.

{staigos paslaugq
kokybes

ivertinimui

Pravesta
apklausa 2019
m. liepos men.

11 Privalomos informacijos intemeto svetaineje
skelbimas:
1 .lnformacija apie atsakomybg uZ korupcinio
pobiidZio teises paZeidimus.

2.lnformacija kur kreiptis pacientui susidlrus su
korupcinio pob[dZio veika (vadovas ar atsakingas
asmuo uZ korupcijos prevencij4, telefonas).
3.Informacija apie pasitikejimo telefon4
(nurodomas telefono numeris).
4.lnformacija apie SAM ,,pasitikejimo ,, telefon4
(+370 800 66004).
5.Informacija apie STT ,,kar5tosios linijos"
telefon4 (+370 5266 3333).
6.Informacija apie SAM el. pa5t4
(korupciia@sam.lt)
T.Informacija apie STT el. pa5t4 (pralgsk@ct D
skelbimas.
8.{staigos vadovo keipimasis raStu i pacientus,
kad istaigoje netoleruojami neofi cialtis
mokejimai.
9.Parengtq antikorupciniq klipq demonstravimas.

Paskelbta

t2 Informacijos, apie PSDF biudZeto le5omis
apmoketus kompensuojamus vaistinius preparatus

ir paciento sumoketas priemokas, pateikimas

i5duodant nauj4 kompensuojamqirl vaistinirl
preparatq pasq, ar pacientui pageidaujant

informacijos suteikimas apie jiems suteiktas
paslaugas ir iSraSytus vaistinius preparatus

Suteikta esant
pageidavimui



gavimas per elektroniniq paslaugU asmenirls
teikimo posistemi (elektroniniq valdZios vartq
portale adresu http:www.epaslaugos.lt)

13 Specialiqjq tyrimq tamybos (toliau - STT) ii
SAM korupcijos prevencijos skyriaus
informavimas sveikatos apsaugos ministro 20 I 4
m. liepos 7 d. fsakyrno Nr. V-773 ,,Del asmens
sveikatos prieZituos istaigq darbuotojq,
susidiirusiq su galima korupcinio pobudZio
nusikalstama veika, elgesio taisykliq
patvirtinimo" nustatlta tvarka istaigai gavus
praneSim4 apie galim4 korupcing veik4.

Negauta

t4 Ataskaita istaigos intemetineje svetaineje apie
korupcijos prevencijos ir kontroles priemoniq
plano vykdym4

Darbo rezultatq
pavieSinimas

Pateikta2020-
02-10

Parenge:
Zygimantas Pavilonis _
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