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PA UPIV PIRMINES SVElKATOS PRIEZ IOROS CENTRO
KORU PCIJOS PREV ENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIV IGYV EN DINIMO PLANO 201 6-20 19 METAM S PRIEMONIV VYKDYMO
20 18 M. ATASKAITA
Eil.
Nr.
I.

2.

1.1. Asmens, atsakingo ui. korupcijos prevencijos
kontroles vykdyrn~ , paskyrimas (patikslin imas).

4.

5.

6.

If

1.2. Informacijos apie asmenj, paskirt~ vykdyti
korupcijos prevencij~ ir kontrol ~, pateikimas Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau - SAM) Korupcijos
prevenciios skyriui
2. 1. Korupcijos prevencijos programos priemoni4
plano 2016-2019
metams parengimas

Vyriausiasis gydytojas

Pasikeitus asmeniui

Vyriausiasis gydytojas

Per 5 kalendorines
dienas
patikslinus
asmeni

Laukiamo rezultato
vertinimo
kriteriiai
Paskirtas asmuo, atsakingas
ui. korupcijos prevencij~ If
kontroles vykdym&
Patikslinta
infonnacija apie
asmen;, atsaking~ ui. korupcijos
ir
kontroles
prevencij~

Iki 2015-12-31
(prireikus tikslinama)

Parengtas
prevencijos

Asmuo,

atsakingas
uz
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym ~

priemoni4

Vyriausiasis gydytojas

Korupcijos prevencijos priemoni4 plano 2016-20 19
metams kopijos pateikimas Klaipedos rajono
savivaldybei ir SAM Korupciios prevenciios skyriui
Korupcijos prevenclJos priemoni4 plano
2016- 2019 metams bei patikslintos informacijos apie
asmen;, paskirt~ vykdyti korupcijos prevencij~ ir
kontrol~, duomen4 ir kontakt4 skelbimas istaigos
intemeto svetaineje
Ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemoni4 plano
2016- 2019 metams priemoni4 vykdyrn~ skelbirnas istaigos
intemeto svetaineje

Vyriausias is gydytojas

2.2. Korupcijos prevencijos programos
plano 2016--2019 metams patvirtinimas

3.

Vykd ytojas
(-ai)

Priemone

(staigos veiklos sriti4 vertinimas, siekiant nustatyti
konkretius korupcijos rizikos veiksn ius bei korupcijos
pasirei!kimo t i kimyb~

Asmuo, atsakingas uf
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym~

Asmuo, atsakingas u~
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym~
Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym~

Ivykd ymo
terminas

vykdyrn~

Ivykdymas

Paskirtas vyr. gydytojo
2017-09-19 isakymu Nr. 82 1.
Patikslinta
informacija
apie asmenj, atsaking~ uz
korupcijos prevencij~ ir
kontroles vykdyrn~

korupcijos
program os
planas 2016-2019

Parengtas.
Patvirtintas
2015-12-28
isakymu Nr. 8-20

Patvirtintas
korupcijos
prevencijos
programos
priemoni4 planas 2016--2019
metams
lki 2016-01- 15
Pateiktas korupcijos
prevencijos priemoni4 plano
2016--2019 metams kopiia
lki 2016-01-15
Paskelbta atsakingo uz
(prireikus tikslinama) korupcijos prevencij~ ir
kontrol~ asmen4 duomenys ir
kontaktai jstaigos interneto
svetaineie
Paskelbta ataskaita apie
Kas pu s~ met4, ne
korupcijos priemoni4 plano
veliau kaip iki kito
2016-2019 metams priemoni4
menesio 10 d.
, vykdyma
Nustatyti korupcijos ri zikos
Kiekvien4 met4
veiksniai
III-IV ketvirtis

Patvirtintas vyr. gydytojo
2015-12-28 isakymu Nr. 820

priemoni4
metams

Iki 2015-1 2-3 1
(prireikus tikslinama)

Pateikta 2016-12-23

[staigos intemeto svetameje
2017-09-19
patikslinta
inrormacij~ apie atsakinga
asmenj
Paskelbta 2018 m. ataskaita.

Nustatyta korupcijos rizikos
veiksni4 pasirei~k i mo
tikimybe.

2

7.

ITIaZinimo plano parengimas iT tvirtinimas, atlikus

Ne veliau kaip per
10 dien4 nuo

korupcijos pasirei~kimo tikimybes nustatymC} ir nustalius
korupcijos rizikos veiksnius

korupcijos

'staigos korupcijos rizikos veiksni4 piclalinimo ar

Vyriausiasis gydytojas

i~vados

Patvirtintas korupcijos rizikos

veiksni4

pa~alinimo

planas

apie

pasireiskimo

8.

'staigos vadov4, kit4 sveikatos priefiuros
specialist4 (gydytoj4,odontolog4) kontroles, kaip jie
laikosi Lieluvos Respublikos vie~lti4 ir priva~i4
interes4 derinimo valstybineje tamyboje istatymo
reikalavim4, vykdymas
'staigos gydytoj4 ir gydytoj4 odontolog4 darbo kitose
darbovietese, susijusi4 su sveikatos prieziGra, grafik4
skelbimas (jstaigos intemeto svetaineje).

Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym~

tikimybes
I pasiriclymo
Kasmet
iki
2019-12-31

Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos iT
kontroles vykdym~

Patikslinama
kiekvienais meta is
iki sausio 2 d.

'staigos darbuotoj4 elgesio kodekso skelbimas
(jsta igos intemeto svetaineje, informacijos segtuvuose).

Asmuo, atsakingas uf
korupcijos prevencijos iT
kontroles vykdym~

Iki

Lietuvos medici nos norm4 skelbimas (jstaigos intemeto
sveta ineje, informacijos segtuvuose):
MN 14:2005 "Seimos gydytojas. Teises,
pareigos, kompetencija ir atsakomybe.";
MN 42:2015 "Gydytojas odontologas. Teises,
pareigos, kompetencija ir atsakomybe.";
MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teises,
. pareieos kompetenciia ir atsakomvbe." ·
12. Gydytoj4 atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas

Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos ir
kontroles vykdym~

Nuolat nuo
20 16-07-29

Vyriausiasis gydytojas

Kiekvienais metais
iki 2019-12-31

9.

10.

II .

13 .

Atsakingo (uz korupcijos prevencij~ ir kontrol~) asmens
mokymas korupcijos prcvcncijos klausimais

Vyriausiasis gydytojas

2016-12-31

Pagal

atski~

plan~,

ne rctiau
kart~ per

kaip I
metus
14 .

'staigos medicinos darbuotoj4 mokymas (LR SAM 20 14
m. liepos 7 d. isakymas Nr. V-773 " Del Asmens sveikatos
prieiiGros istaig4 darbuotoj4, susidGrusi4 su galima

Vyriausiasis gydytojas

Ne

re~iau

kart~

kaip I
per metus

Parengtas
korupcijos rizikos
veiksni4
pasireiskimo
tikimybes
piclalinimo planas

100 proc. nustatyto s~ra~o
specialistai pateike (patikslino)
privaCi4 interes4 deklaracijas

100 proc. nustatyto s~ra~o
speciaiistai pateike
(patikslino) priva~i4
interes4 deklaracijas

'staigos intemeto svetaineje
tcikiama informacija, kokjose
kitose darbovietese dirba
istaigos gydytojai,
odontoloeai
Skelbiamas istaigos darbuotoj4
elgesio kodeksas (jstaigos
intemeto svetaineje,
infomnaciios segt~vuose)
Skelbiamos Lietuvos medicinos
nonnos:
MN 14:2005,
MN42:20 15,
MN 53:2005
jstaigos intemeto svetaineje,
informacijos segtuvuose

Skelbiama

Didesnis netoleruojan~i4
korupcijos gydytoj4 s kai~iu s

asmens
(uz
prevencijCJ
ir
dalyvavimas
kontrol~)
mokymuose bent I kartl! per
mctus
Dalyvavusi4 medicinos
darbuotoj4 mokymuose apimtis
(procentais)
Atsakingo
korupcijos

Skelbiama

Skelbiama

I darbuotojas dalyvavo
korupcijos prevencijos
mohmuose 2018 m.
Atsakingas asmuo (uz
korupcijos prevencijCJ ir
kontrol~) dalyvavo
mokymuose.
Skelbiama
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15 .

korupcinio pobudzio nusikalstama veika, elgesio taisyk li4
patvirtinimo")
Reklaminio skydclio su nuoroda, kur kreiptis
sus idurus su korupcijos
intemeto sveta ineje).

16.

apra i ~kom i s

jdiegimas (jstaigos

Antikorupcines aplinkos jstaigoje sukurimas ir

Asmuo , atsakingas ut
korupc ijos prevencijos ir

kontroles

Nualat nuo

20 16-01-02

vykdym~

Vyriausiasis gydytojas

Iki 20 19-12-3 1

Sukurta ir idiegta antikorupcine
aplinka istaigoje

Vyr iaus iasis gydytoj as

Iki 2018-12-31

Asmuo, alSakingas uz

Nuolat nuo
20 16-01-02

,staigos
darbuotoj4
elgesio
kodeksas papildytas nuostata,
draudziantia versti pacientus
remti i staig~
Teigiami pokytia i sociologini4
Yra lipdukai, plakatai,
tyrim4 duomenyse,
sulaikantys pacientus nuo

idiegimas

17.

18.

,staigos darbuotoj4 elgesio kodekso papildymas nuostata,
draudziantia versti pacientus remti asmcns sveikatos
priefiuros istaig~. Drausmines atsakomybes, uz
reikalavim~ teikti param~, nustatymas.
UZtikrinti lipduk4, plakat4, sulaikanti4 pacientus nuo
neoficiali4 mokejim4, ista igos darbuotoj4 darbo vietose,
palatose, ant gydytoj4 kabinet4 du'4 .

svetaineje Skelbiama
reklaminis
skydelis su nuoroda, kur kreiptis
susidfirus su korupcinio pobudzio
veika
intemeto
'stai gos
demonstruojarnas

korupcijos prevencijos if
kontroles vykdyrn~

susij us iuose su neoficialiais
mokejimais

Ant gydytoj4 kabinellj du'4
i~kabinti
Iipdukai
sulaikantys pacientus nuo
neoficiali4 mokejim4.

neoficiali4 mokej im4.

istaigos darbuotoj4 darbo
vietose, paiatose, ant

19.

Privalornos informacijos skelbimas vi sLJ padaliniLJ
informaciniuose stenduose:

I) informacija apie atsakomyb~ uz
korupcinio pobudzio teises pazeidimus;

Asmuo.

N uolat nuo

atsakingas uz
korupcijos prevencijos
ir kontroles vykdym~

2016-01-02

Asmuo, alSakingas uz

Nuolat nuo
2016-01-02

Teigiami pokytiai sociologini4
tyrim4 duomenyse,

gydvtoi'l kabinet4 dur4·
Nuolat nuo 2016-01-02 iki
2019-1 2-3 1 d.

susijusiuose su neo ficialiais
mokcjimais

2) informacija, i k~ istaigoje pacientas gali kreiptis
susidurus su korupcinio pobudzio veika, (vadovas ar
asmuo atsakingas uz korupcijos prevencij'l. telefonas.

kabinetas);
3) informac ija apie istaigos pasitikejimo telefon~
(nurodomas telefono numeris);
4) infonnacija apie SAM "pasitikejimo telefon~" (+3 70
80066004);
5) Infonnacija apie SIT "ka~tos ios linijos" telefon~
(+37052663333);
6) Informacija apie SAM el. pa~t~ (korupcija@sam.lt);
7) Informacija apie SIT el. p ~ t~ (prane~k@stt.lt);
8) ASP, vadovo kreipimasis ra ~tu i pacientus, kad
istaigoie netoleruojami neoficialus mokejimai .
20.

Privalomos informacijos skelbimas vi sLJ padaliniLJ
infonnaciniuose stenduose:

I) informacija apie atsakomyb~ uz
korupcinio pobudzio teises paze idimus'

korupcijos prevencijos iT

kontroles vykdym~

Teigiami pokytiai sociologiniLJ
tyrimLJ duomenyse,
susijusiuose su neoficialiais
mokejimais

Nuolat nuo 2016-01-02 iki
2019-12-31 d.

4
2) inrormacija, j k~ jstaigoje pacientas gali kreiptis
susidurus su korupcinio pobudiio veika, (vadovas aT

asmuo atsakingas u1: korupcijos prevencij", telefonas,
kabinetas);
3) informacija apie jstaigos pasitikejimo telefon~
(nurodomas tclerano numeris);
4) informacija apie SAM "pasitikejimo telefon~" (+370
80066004);
5) informacija apie Speciali4i4 tyrim4 tamybos (toliau SIT) "kar~tosios linijos" telefon~ (+37052663333);
6) informacija apie SAM el. pa~t~ (korupcija@sam.lt);
7) informacija apie SIT el. p~t~ (prane~k@stt.lt);
8) istaigos darbuotoj4, susidarusi4 su galimai korupcinio
pobadzio nusikalstama veika, elgesio taisykles,
patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7
d. jsakyrnu Nr. V-773 "Del Asmens sveikatos pridiaras
jstaig4 darbuotoj4, susidarusi4 su galima korupcinio
pobadzio nusikalstama veika, elgesio taisykli4
patvirtinimo";

9) vyriausiojo gydytojo kreipimasis

ra ~ tu

i

pacientus, kad jstaigoje netoleruojami
neoficialus mokejimai;

21.

22.

23.

Parengl4 antikorupcini4 klip4
demonstravimas (istaigos intemeto
svetaineie).
IMuodant nauj~ kompensuojam4i4 vaist4 pas~,
informuoti pacientus apie PSDF biudzeta Ie!omis
apmoketus kompensuojamus vaistinius preparatus ir
pacicnta sumoketas priemokas;
lnfonmuoti pacientus apie galimy~ per vie~4i4
elektroniniq paslaug4 asmenirns teikimo posistemi
(Elektronini4
vadzios
var14 porta Ie
adresu
http:www.epaslaugos.lt)gauti informacijij apie suteiktas
asmens sve ikatos prieziGros paslaugas If i ~ra!ytus
kompensuaiamus vaistinius preparatus·
Skelbti informacijij (istaigos intemeto svetaineje) apie
Valstybes le!om is apmokam4 sveikatos prieziUros
paslaug4 kainas

Speciali4i4 tyrim4 tamybos ir SAM Korupcijos
prevencijos skyriaus inforrnavirnas sveikatos apsaugos
ministro 2014m. liepos 7 d. isakvmo Nr. V-773 Del

Asmua, atsakingas uz
korupcijos prevencijos ir
kontroles vykdyrn~
Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos ir
kantroles vykdyrnij

Nuolat iki
2019-12-31

Nuolat iki
2019-12-31

Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijos ir
kontroles vykdyrnij

Nuola! iki
2019-12-31

Vyriausiasis gydytojas

Gavus prane ~ imij per
3 darbo dienas

Pacientai gali gauti informacij~
apie PSDF biudzeta Ie!amis
apmoketus vaistinius preparatus
ir sumoketas priemokas

Nualat iki 2019-12-31

Padidej~s pacient4
infonnuotumas, suma1.ej'Ys
neaficiali4 mokejim4 uz
suteiktas sveikatos prieziuros
paslaugas kiekis

Nuolat iki 2019-12-31

Padidej~s pacient4
inforrnuoturnas, s urnaZej~s
neoficiali4 mokejim4 uz
suteiktas sveikatos prieziGros
paslaugas kiekis
Pateikt4 prane~ im4 istaigos
vyriausiajam gydytojui ir

Nuolat iki 2019-12-31

Prane~im4

negauta

5
Asmen, sveikatos pridiuros istaig4 darbuotoj4,
susidurusi~ su galima korupcinio pobudzio nusikalstama

perduOl4 prane~ im4 speciali'li4
tyrim4 tarnybai, SAM

veika, elgesio taisykli4 patvininimo" nustatyta tvarka

istaigoje gavus

24.

prane~im~

apie

Korupcijos prevencijos skyriui

ga l im~ korupcin~ veik~

Skelbti informacij<! Ostaigos interneto svetaineje) apie
jstaigoje nustatytus korupcijos atvejus, bei atvejus. kai
jstaigoje dirbantis asmuo paieide Lietuvos Respublikos
v i e~'li4 ir priva64 interes4 derinimo valstybineje
tarnvboie istatymo nuostatas.

skai~ius

Vyriausiasis gydytojas

Per 10 darbo d ien4
nuo infonnacijos
gavimo

Paskelbl4 informacij4 skaitius

Parenge Sandra Sasnauskiene
2018-12-28

Vyiausioji gydytoja

Erika JanoviCiene

pa.zeidim4 atvej4
nenustatyta
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KLAIPEDOS RAJONO
SAVIVALDYBES
v
•
GARGZDlJ LIGONINE
Kodas 163530625, Tilto g. 2, LT-96137 Gargzdai. Tel. (8-46) 452476. Faks. (8-46) 453372, el. pastas: info@gargzdul.lt

2019-04-08 Nr. 152

Klaipedos rajono savivaldybes
Administracijos Viesosios tvarkos skyriaus
Vyriausiajam specialistui G. RadzeviCiui

DEL KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M.
PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONH) PLANO

Pagal

Programos

igyvendinimo

priemonilj

plano

2

uzdavini

pateikiama

informacija:
2. Visa informacija apie teikiamlj paslauglj, finansuojamlj is PSDF yra skelbiama
istaigos intemetineje svetaineje, skyriuje "Paslaugos" bei istaigos informaciniuose stenduose
(registratiiroje, priemimo-skubios pagalbos skyriuje, stacionaro skyriuose). Kiekvieno mimesio
10 dien1! Klaipedos TLK pateikiama informacija apie eiles pas gydytojus. Ilgiausia laukimo eile
pas gydytoj1! - 30 dienlj.
3. Istaigos intemetineje svetaineje, skyriuje "Korupcijos prevencija" yra skelbiama
informacija:
I) Korupcijos prevencijos programa 2017-2019 metams.
2) Korupcijos prevencijos priemonilj 2017-2019 metams planas.
3) Korupcijos prevencijos priemonilj plano uZ 2018 metus ataskaita.

Vyr. gydytojos pavaduotoja medicinai

Irena Stalmokiene

7

ViiI PriekuIes PSPC
Sakines korupcijos prevencijos
2015-2019 metams program os Priedas

SAKINES KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEKULES PSPC 2015-2019 METQ PROGRAMOS IGYVENDINIMO
2018 METQ PRIEMONIQ ATASKAITA
Eil.
Nr
1

2

Priemone
Paskirti
(patikslinti)atsaking,!
asmeni uz korupcijos prevencij,! ir
kontrol y.
Parengti ir patvirtinti ViiJ Priekules
PSPC korupcijos prevencijos 20152019
m.
program,!
Ir JOs
igyvendinimo plan,!

3
Vii! PriekuIes PSPC intemeto
svetaineje skelbti istaigos
korupcijos prevencijos program,!
2015-2019 m., programos
priemoni4 jgyvendinimo plan,! ..

4

Vii! Priekules PSPC intemeto
svetaineje skelbti ataskaita apie
korupcijos prevencijos priemoni4
2015-2019 m. plano vykdym,!.

Vykdytojas (-ai)

Laukiamo
rezultato
Ivykdymo
terminas
vertinimo kriterijai
vyriausioji 2015
PSPC
m. Paskirtas (patikslintas)
gruodzio men.
gydytoja
asmuo atsakingas uz
korupcijos prevencijos ir
kontroIes vykdym,!.
vyriausioj
i
2016m.
sauslO
Parengta
patvirtinta
PSPC
Ir
gydytoja,
men.
korupcijos
prevencIJos
asmuo atsakingas uz
programa
bei
JOs
korupcijos
igyvendinimo
pnem01l14
Ir
planas.
prevencIj<!
korupcijos kontrol y
PriekuIes PSPC intemeto
svetaineje paskelbtas
2016 m.
istaigos 2015-2019 m.
PSPC vyriausioji
sausio-vasario
korupcijos prevencijos
gydytoja
men.
programos priemoni4
programa ir jos
igyvendinimo planas.
PSPC vyr. gydytoja,
asmuo atsakingas uz
Ataskaita skelbiama
korupcijos
Ataskait'! skelbti
sekanCi4 metl! sausio 10
kart,! metuose
prevencIJos Ir
dienos.
korupcijos kontroIes
vykdym,!

Vykdymo rezultatai

Asmuo paskirtas.
2015m. sausio lId.
vyr. gydytojos isakymas
Nr.07-K
Programa ir planas parengti
Ir patvirtinti Priekules
PSPC
vyr.
gydytojos
20 19m.vasario
1Sd.
isakymu Nr.02-B
Programa ir planas
paskelbti istaigos
intemetineje svetainejewww.ppspc.lt

Ataskaita paskelbta
Priekules PSPC
intemetineje svetainejewww.ppspc.lt

8

---- - - ,-----

5

7

,----------

8

VS! PriekuJes PSPC veiklos sriCi4
vertinimas, siekiant nustatyti
korupcijos rizikos veiksnius ir
korupcUos pasireiskimo tikimyby.

Uztikrinti Priekules PSPC
darbuotoj4 Eigesio kodekso
nuostat4 laikymosi kontroly bei
prieziUr<!.
Naujai idarbint4 darbuotoj4
supazindinimas su darbuotoj4
Eigesio kodeksu.
Lietuvos medicinos normos MN
14:2005 "seimos gydytojo teises,
pareigos, kompetencija ir
atsakomybe" patvirtintos LR SAM
2005 m. gruodzio 22 d. isakymu
Nr.V-I013, skelbimas Priekules
PSPC.

PSPC vyr. gydytoja,
asmuo atsakingas uz
korupcijos
prevencijos ir
korupcijos kontroles
vykdym<!

Asmuo atsakingas uz
korupcijos
prevencijos ir
korupcijos kontroJes
vykdym<!

Asmuo atsakingas uz
korupcijos
prevencij<! ir
korupcijos kontroly

2016 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.

III ketv.
III ketv.
III ketv.
III ketv.

Nuolat

Nustatyti Priekules PSPC
veiklos sritis, kur egzistuoja
didele korupcijos
pasireiskimo tikimybe.
Atlikti vertinim<!, parengti
isvad<!.

PriekuJes PSPC darbuotojai
pasirasytinai supazindinti su
Eigesio kodeksu. Naujai
darb inti darbuotojai
supazindinti su Eigesio
kodeksu.

Veiklos sritys nustatytos.
2018m. IV ketvirtyje
vertinta veikla susijusi su
nedarbingumo
pazymej im4 ir kit4
paZym4 isdavimu.
Parengta isvadakorupcijos rizikos
veiksniai nenustatyti.
Supazindinti pasirasytinai.

Viesai prieinama Priekules
PSPC 105 kabinete
Nuolat nuo 2016
m. sausio men.

MN14: 2005 viesai
prieinama Priekules PSPC
105 kabinete.

9

Informacijos apie nemokamas
(kompensuojamas is PSDF) ir
mokamas asmens sveikatos
pridiuros paslaugas skelbimas.

Asmuo atsakingas uz
korupcijos
Nuolat
prevencij<! ir
korupcijos kontroly

Priekules PSPC skelbiama
informacija apie
nemokamas ir mokamas
asmens sveikatos prieziuros
paslaugas teikiamas
Priekules PSPC.

Skelbiama istaigos
intemetineje svetaineje www.ppspc.lt ir skelbim4
lentoje.

PSPC vyr. gydytoja,
asmuo atsakingas uz
korupcijos
prevencijq ir
korupcijos kontroly

Gaut4 ir istirt4 pranesim4
apie galimai korupcijos
veiklq skaiCius.

PraneSim4 negauta
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Tirti gaunamq informacijq apie
galimai korupciny Priekules PSPC
darbuotoj4 veiklq.

Nuolat

9

II

12

13

14

Pranesti teisesaugos institucijoms
apie galimai korupciny veikl"!, jei
kyla jtarimai del galimos
nusikalstamos veiklos.
Vykdyti vies~4 pirkim4 jstatymo
nuostatus. Parengti ir patvirtinti
Priekules PSPC vies~4 pirkim4
planq.
Priekules PSPC privalomas
informacijos atsakomybes uz
korupcinio pobUdzio veikas, kur
kreiptis susidurus su galimai
korupcine veikla, informacijos apie
pasitikejimo telefonq PriekuIes
PSPC, LR SAM, STT ir kt.
skelbimus.
lnformuoti SIT ir LR SAM
korupcijos prevencijos skyri4 gavus
pranesimq apie galimq korupciny
veiklq.

PSPC vyriausioji
gydytoja,
asmuo atsakingas uz
korupcijos
..
prevencIJ"! Ir
korupcijos kontroly
PSPC vyriausioji
gydytoja, vies~4
pirkim4 komisija

Nuolat

Gauti pranesimai apie
galimai korupcinio
pobudzio veikios ir perduoti
teisesaugos institucijoms
skaiCius.

Kasmet I
ketvirtj

Parasytas ir patvirtintas
vies~4 pirkim4 planas,
atlikt4 pirkimo proceduf4
per CPO skaicius.

Pranesim4 negauta

Vykdoma

Skelbiama jstaigos
stenduose.

PSPC vyriausioji
gydytoja,
asmuo atsakingas uz
korupcijos
..
prevencIH Ir
korupcijos kontroly

Nuolat

Priekules PSPC
informacijos skelbimo
vietose patalpinta visa
informacija .

PSPC vyriausioji
gydytoja

Per 3 darbo
dienas nuo
pranesimo
gavimo

Pateikt4 PSPC vyr.
gydytojai ir persi4s14 SIT
bei LR SAM korupcijos
prevencijos skyriui
pranesim4 skaicius.

Vyriausioji gydytoja

Paruose, asmuo, atsakingas uz korupcijos prevencijq - Gitana Kvaukiene.

Pranesim4 negauta

Laima Simeniene
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Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo ataskaita už 2018
metus
Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės 2017-2019 metų Korupcijos prevencijos
programos 44 punktu, teikiame informaciją apie programos įgyvendinimo priemonių plano
įgyvendinimą 2018 metais Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (toliauBiuras).
Pagal Programos įgyvendinimo priemonių plano 2 uždavinio, 2 punkto priemonę
„Užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų nemokamų paslaugų aktualumą ir prieinamumą.
Viešinti (įstaigų internetiniuose tinklalapiuose bei stenduose) gydytojų užimtumą ir įvertinti ilgesnio
laikotarpio (3-4 mėnesiai) pas gydytojus registraciją.“, Biure nedirba medicinos darbuotojai.
Nemokamos visuomenės sveikatos paslaugos teikiamos gyventojams yra skelbiamos viešai įstaigos
svetainėje, Facebook paskiroje, išdalinamuose plakatuose ar kitokioje informacinėje medžiagoje,
kurioje yra nurodoma, kad teikiamos paslaugos yra nemokamos.
http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/paslaugos/nemokamos-paslaugos.html
Biure teikiamos ir mokamos paslaugos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) patvirtintas mokymo
programas, privalomieji mokymo kursai, ši informacija yra skelbiamos viešai, taip pat skelbiamos ir
jų kainos, kurios yra patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1225 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir
jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Taip pat teikiama mokama motyvacinio konsultavimo paslauga elgesio pataisos programos
„Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“, kurios kaina nuo 2015 m. nesikeitė ir taip pat yra viešai
skelbiama. http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/paslaugos/mokamos-paslaugos.html
Pagal Programos įgyvendinimo priemonių plano 2 uždavinio 3 punktą „Sveikatos
priežiūros įstaigų programų ir jos priemonių planų bei programos priemonių plano ataskaitų
skelbimas jų interneto svetainėse“ Biuro korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa ir
priemonių planas, ataskaita už 2018 m. skelbiama viešai įstaigos svetainėje.
http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/korupcijos-prevencija.html
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Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro Korupcijos prevencijos
programos priemonių įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

2 uždavinio 2 priemonė: 2016 m. vykdytame Klaipėdos rajono gyventojų požiūrio į korupciją
tyrime, nustatyta, kad dažniausiai (48,9 proc.) respondentai davė kyšius medicinos darbuotojams.
Sveikatos priežiūros įstaigose nepakankamai viešai skelbiama informaciją apie nemokamas
paslaugas, netiksli ar per trumpo laikotarpio registracijos pas gydytojus galimybė:
2.1. Informacija apie nemokamas medicinines paslaugas yra skelbiama įstaigos internetinėje
svetainėje bei stenduose.
2.2. Pirminės ambulatorinės asmens Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos
ataskaita skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje ir Klaipėdos TLK svetainėje.
2 uždavinio 3 priemonė: 2016 m. atlikus KPT analizę buvo nustatyta, jog ne visos
Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos savo interneto svetainėse skelbia parengtas ir patvirtintas
korupcijos prevencijos programas bei jų įgyvendinimo priemonių planus, o taip pat ir programos
įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas:
3.1. Korupcijos prevencijos programa 2015-2019 m., Korupcijos prevencijos programos
priemonių įgyvendinimo planas 2016-2019 m., Korupcijos prevencijos priemonių 2018 m.
vykdymo ataskaita yra skelbiama internetinėje svetainėje.

