KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ DRUSKININKŲ LIGONINĖJE
PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
asmenys

Įvykdymo
laikas

Informacija apie
įvykdymą

1.

Įstaigos interneto svetainėje
skelbti įstaigos Korupcijos
prevencijos 2014–2015 m.
programą ir jos
įgyvendinimo
priemonių planą bei asmenų,
atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę,
duomenis ir kontaktus
Įstaigos darbuotojus
pasirašytinai supažindinti su
įstaigos medikų elgesio
kodeksu

Atsakingas už
korupciją asmuo

2014 m. I
ketv.

Įstaigos interneto
svetainėje paskelbta
Korupcijos
prevencijos 2014–
2015 programa ir jos
įgyvendinimo
priemonių planas bei
kontaktai

Personalo
skyriaus
vadovas

Nuolat

Įstaigos darbuotojai
pasirašytinai
supažindinti su
įstaigos elgesio
kodeksu

3.

Įstaigoje nustatinėti
pacientų,
atvykusių gydytojų
specialistų
konsultacijai, draustumą
privalomuoju sveikatos
draudimu

Direktoriaus
pavaduotojas,
skyrių vedėjai

Nuolat

Pacientų, atvykusių
gydytojų specialistų
konsultacijai,
draustumas
privalomuoju
sveikatos draudimu
tikrinamas įstaigos
registratūrose ir
Priėmimo skubios
pagalbos skyriuose

4.

Užtikrinti, kad įstaigoje ant
visų gydytojų specialistų
kabinetų durų būtų
užklijuotas
skelbimas: „Geriausia
padėka
– Jūsų šypsena“

Direktoriaus
pavaduotojas

2014 m. I
ketv.

Įstaigoje ant visų
gydytojų specialistų
kabinetų durų
užklijuotas
skelbimas:
„Geriausia padėka –
Jūsų šypsena“

5.

Įstaigos interneto svetainėje
paskelbti informacija apie
asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainas

Vyriausiasis
finansininkas

Nuolat

6.

Vykdyti viešuosius pirkimus

Viešųjų

Kasmet nuo

Įstaigos interneto
svetainėje paskelbta
informacija apie
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
kainas
Perkamos įstaigai

2.

per VšĮ CPO LT

pirkimų
vadovas

2014 m. IV
ketv.

reikalingos prekės,
kurios yra VšĮ CPO
LT kataloge
2014 m. I pusmetį
buvo STT
organizuoti
mokymai
darbuotojams
korupcijos
prevencijos
klausimais

7.

Bendradarbiauti su STT
korupcijos prevencijos ir
kontrolės klausimais

Direktorius

Nuolat

8.

Įstaigoje gavus pranešimą
apie
galimą korupcinę veiką,
nedelsiant informuoti
įstaigos
vadovą ir Specialiųjų tyrimų
tarnybą

Direktoriaus
pavaduotojas,
skyrių vedėjai

Gavus
pranešimą
Įstaigoje
pranešimų
apie galimą
korupcinę
veiką

2014 m. I pusmetį
negauta

9.

Įstaigos interneto svetainėje
skelbti informaciją apie
įstaigoje nustatytus
korupcijos
atvejus

Atsakingas už
korupciją asmuo

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos
gavimo

Įstaigoje 2014 m. I
pusmetį korupcijos
atvejų nenustatyta

10.

Įstaigos informacijos
skelbimo
vietose bei interneto
svetainėje
paskelbti informaciją apie
atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakingas už
korupciją asmuo

Nuolat

Įstaigos informacijos
skelbimo vietose bei
interneto svetainėje
paskelbta
informacija apie
atsakomybę už
korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus

11.

Įstaigos informacijos
skelbimo
vietose bei interneto
svetainėje
paskelbti informaciją apie
Sveikatos apsaugos
ministerijos pasitikėjimo
telefoną

Atsakingas už
korupciją asmuo

Nuolat

Įstaigos informacijos
skelbimo vietose bei
interneto svetainėje
paskelbta
informaciją apie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
pasitikėjimo telefoną

12.

Įstaigoje esančiuosiose
informacijos teikimo per
monitorius sistemose,
demonstruoti STT parengtus
antikorupcinius klipus.

Atsakingas už
korupciją asmuo

Nuolat

Įstaigoje
esančiuosiose
informacijos teikimo
per monitorius
sistemose,
demonstruojami du

STT parengti
antikorupciniai
klipai
Įstaigos interneto
svetainėje paskelbta
ataskaita apie
korupcijos
prevencijos
programos
priemonių plano
įgyvendinimą už
2014 m. I pusmetį

13.

Įstaigos interneto svetainės
puslapiuose, skirtuose
korupcijos prevencijai,
skelbti
ataskaitą apie įstaigos
Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

Atsakingas už
korupciją asmuo

Ataskaitą
skelbti kas
pusę metų,
ne vėliau
kaip iki kito
pirmo
mėnesio 10
d.

14.

Organizuoti darbuotojų
mokymus korupcijos
prevencijos
klausimais

Direktorius

Ne rečiau
kaip 1 kartą
per metus

2014 m. mokymai:
1. Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos ir
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybos mokymai 2 darbuotojai (3
val.).
3. Įstaigoje mokymai
35 darbuotojai (1
val.).

15.

Sudaryti sąlygas
darbuotojams, kitiems
piliečiams anonimiškai
pranešti ligoninės vadovybei
savo įtarimus dėl galimos
personalo korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos veikos

Direktorius

Nuolat

Sudarytos sąlygos
darbuotojams,
kitiems piliečiams
anonimiškai
pranešti ligoninės
vadovybei savo
įtarimus dėl galimos
personalo korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
veikos

16.

Nagrinėti skundus,
pareiškimus dėl korupcinio
pobūdžio nusikalstamų
veikų
bei analizuoti pasiūlymus
dėl
korupcijos prevencijos

Direktorius,
Atsakingas už
korupciją asmuo

Gavus
skundą,
pareiškimą,
pasiūlymą

2014 m. I pusmetį
skundų dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
veikos negauta

