PATVIRTINTA
VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės
Direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V–120
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR
SLAUGOS LIGONINĖJE ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021–2022 METAIS

Eil.
Nr.

1

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas(-i)

2

3

Įgyvendinimo terminas
2021 metai

4

2022 metai

5

1 TIKSLAS. Ligoninėje įdiegti bendrus elgesio standartus, tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.
Diegti Ligoninėje etiško darbuotojų elgesio
standartus:
Peržiūrėti Ligoninės darbuotojų elgesio kodeksą ir Medicinos etikos
2021 m. III ketvirtis
2022 m. III ketvirtis
pakoreguoti jį pagal LR SA ministro įsakymu komisija,
patvirtintą pavyzdinį ASPĮ darbuotojų elgesio viešųjų ryšių specialistas,
kodeksą ir paskelbti jį įstaigos interneto svetainėje ir direktorius
informaciniuose stenduose.
Supažindinti įstaigos darbuotojus pasirašytinai su Medicinos etikos
2021 m. III ketvirtis
2022 m. III ketvirtis
Ligoninės darbuotojų elgesio kodekso nuorodomis. komisijos pirmininkas,
direktorius
Teikti Ligoninės darbuotojų elgesio kodekso Medicinos etikos
2021 m. I ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
nuostatų taikymo rezultatus, apibendrintus skundus komisija
dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, elgesio
kodekso nuostatų laikymosi kontrolės, medicinos
etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Užtikrinti Ligoninės darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų derinimo kontrolės procesą:
Pavirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo Administratorė
2021 m. I ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
deklaruoti privačius asmenis, sąrašą.
personalui ir viešiesiems
pirkimams,
direktorius
Ligoninės darbuotojų kompetencijos kėlimas– Korupcijos prevencijos ir 2021 m. I ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
konsultacijų organizavimas privačių interesų kontrolės komisija,
deklaravimo klausimais.
direktorius
Parengti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų Korupcijos prevencijos ir 2021 m. I ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, kontrolės komisija,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos Ligoninėje aprašą direktorius
pagal LR STT rekomendacijas.
Parengti ir patvirtinti Korupcijos prevencijos Korupcijos prevencijos ir Iki 2021 m. sausio 25 d. 2021 m. IV ketvirtis
Ligoninėje 2021–2022 metais programą, Korupcijos kontrolės komisija,
prevencijos Ligoninėje programos įgyvendinimo direktorius
2021–2022 metais priemonių planą ir su jais
supažindinti įstaigos darbuotojus.
2 TIKSLAS. Didinti Ligoninės veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei, skatinti Ligoninės kolektyvą veikti sąžiningai
ir skaidriai, netoleruojant korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio.
Informacijos viešinimas:
Skelbti įstaigos interneto svetainėje Korupcijos Korupcijos prevencijos ir 2021 m. I ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
prevencijos Ligoninėje 2021–2022 metais programą kontrolės komisija,
ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
viešųjų ryšių specialistas,
direktorius
Skelbti įstaigos interneto svetainėje informaciją apie Korupcijos prevencijos ir Nuolat
Nuolat
pacientų teises ir pareigas.
kontrolės komisija,
viešųjų ryšių specialistas,
direktorius
Skelbti
įstaigos
interneto
svetainėje
ir Korupcijos prevencijos ir Nuolat
Nuolat
informaciniuose stenduose informaciją apie kontrolės komisija,
nemokamas (apmokamas PSDF biudžeto lėšomis) ir viešųjų ryšių specialistas,
direktorius

2.2.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.
3.3.1.

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
teikiamas Ligoninėje.
Vykdyti pacientų apklausas apie jų pasitenkinimo Korupcijos prevencijos ir Ne mažiau kaip kartą Ne mažiau kaip kartą
teikiamomis paslaugomis Ligoninėje lygį ir viešinti kontrolės komisija,
per metus
per metus
įstaigos interneto svetainėje apibendrintus apklausų viešųjų ryšių specialistas,
rezultatus.
direktorius
3 TIKSLAS. Siekti, kad Ligoninėje būtų kuriama korupcijai atspari aplinka, jos veikla būtų skaidri ir atvira savo
darbuotojams ir visuomenei.
Gerinti Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų ir institucijos administravimo
kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą:
Pildyti informaciją apie pacientams suteiktas Gydytojai,
Nuolat
Nuolat
mokamas paslaugas statistinėse formose Nr.066/a– slaugos skyriaus vedėjas,
LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“. medicinos statistikas,
medicinos audito
vadovas,
direktorius
Vykdyti duomenų apie pacientams suteiktas Korupcijos prevencijos ir 2021 m. II ketvirtis (už 2022 m. II ketvirtis .
mokamas paslaugas, pildomų formose Nr.066/a –LK kontrolės komisija,
2020 m.)
(už 2021 m.)
„Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir vyriausias buhalteris,
ir 2022 m. IV
finansinėse veiklos ataskaitose, lėšų sumų, už kurias direktorius
ketvirtis (už 2022 I
pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų,
pusmetį)
stebėseną.
Sukurti ir taikyti Ligoninės paramos gavimo Vyriausias buhalteris,
Nuolat
Nuolat
apskaitos ir viešinimo sistemą pagal LR SAM 2020 Korupcijos prevencijos ir
m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V–1985 „Dėl kontrolės komisija,
rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros direktorius
įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir
viešinimo sistemos taikymo“.
Formuoti Ligoninėje korupcijai atsparią aplinką:
Vykdyti Ligoninės darbuotojų kompetencijos Korupcijos prevencijos ir
korupcijos prevencijos srityje kėlimą–organizuoti kontrolės komisija,
mokymus korupcijos prevencijos klausimais.
direktorius

Nuolat

Nuolat

3.3.2.

3.3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Rengti dalomąją medžiagą korupcijos prevencijos Korupcijos prevencijos ir Nuolat
Nuolat
klausimais.
kontrolės komisija,
viešųjų ryšių specialistas,
direktorius
Platinti Ligoninės patalpose LR SAM ir STT Korupcijos prevencijos ir Nuolat
Nuolat
parengtą medžiagą aktualiais korupcijos prevencijos kontrolės komisija,
klausimais.
viešųjų ryšių specialistas,
direktorius
4 TIKSLAS. Siekti skaidrumo ir efektyvumo Ligoninės viešųjų pirkimų srityje bei užtikrinti pagrindinį šios veiklos tikslą
–racionaliai naudoti institucijos lėšas.
Atlikti Ligoninėje vykdomų pirkimų stebėseną pagal Administratorius
2021 m. II ketvirtis
2022 m. I ketvirtis
nurodytus
Viešųjų
pirkimų
tarnybos viešiesiems pirkimams,
rekomenduojamus pirkimų vertinimo rodiklius, juos Korupcijos prevencijos ir
adaptuoti ir ne mažiau kaip keturis rodiklius kontrolės komisija,
paviešinti
įstaigos
interneto
svetainėje, viešųjų ryšių specialistas,
vadovaujantis LR SAM 2020 m. liepos 14 d. direktorius
įsakymo Nr. V–1651 „Dėl pirkimų vykdytojų
sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų
vertinimo rodiklių paviešinimo“.
Atlikti LR SAM 2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. Administratorius
Ne rečiau kaip du kartus Ne rečiau kaip du
V–1651 „Dėl pirkimų vykdytojų sveikatos viešiesiems pirkimams,
per metus
kartus per metus
priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo Korupcijos prevencijos ir
rodiklių paviešinimo“1.1.1.–1.1.4. papunkčiuose kontrolės komisija,
nurodytos
užpildytose
formose
pateiktos direktorius
informacijos analizę ir išvadas bei siūlymus dėl
pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos
prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti
Ligoninės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
Didinti vaistų centralizuotų pirkimų procentinę dalį Administratorius
Nuolat
Nuolat
per CPO elektroninį katalogą.
viešiesiems pirkimams,
direktorius

4.4.

Vykdyti konsoliduotus viešuosius pirkimus.

Administratorius
Nuolat
viešiesiems pirkimams,
direktorius

SANTRUMPOS:
Ligoninė–VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ
LR–Lietuvos Respublika
SAM–Sveikatos apsaugos ministerija
STT–Specialiųjų tyrimų tarnyba
ASPP–asmens sveikatos priežiūros paslaugos
ASPĮ–asmens sveikatos priežiūros įstaiga
CPO–Centrinė perkančioji organizacija
PSDF–privalomasis sveikatos draudimo fondas

Nuolat

