PATVIRTINTA
VšĮ Trakų ligoninės direktoriaus
2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-23

VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖS 2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
1.

2.

3.

Tikslas

Vykdytojas

Korupcijos prevencijos komisijos Užtikrinti korupcijos Ligoninės
ligoninėje sudarymas/patikslinimas. prevencijos vykdymą direktorius.
Pranešimas Sveikatos apsaugos ir kontrolę ligoninėje.
ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriui, Trakų rajono savivaldybei.

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

2018 m. birželis ir Sudaryta/patikslinta
pasikeitus personalui. korupcijos prevencijos
komisija, kuri vykdo
korupcijos prevenciją
ir kontrolę ligoninėje.
Pranešta
Sveikatos
apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos
skyriui, Trakų rajono
savivaldybės
administracijai.
2018
m. Paskelbta informacija
Korupcijos
Korupcijos prevencijos komisijos Užtikrinti
apie
įstaigos
duomenų ir kontaktų paskelbimas informacijos
apie prevencijos komisija birželis/liepa.
Korupcijos prevencijos
ligoninės svetainėje.
ligoninės Korupcijos informacinių
komisiją
ir
narių
prevencijos komisiją technologijų
kontaktai
ligoninės
ir narių kontaktų specialistas.
interneto svetainėje.
prieinamumą.
2018 m. birželis, Parengta/patikslinta
skaidrumą, Korupcijos
Korupcijos prevencijos 2018-2019 Didinti
Korupcijos prevencijos
metų programos ir jos priemonių mažinti ir šalinti prevencijos komisija. esant poreikiui
2018-2019
metų
plano parengimas ir patikslinimas. korupcijos prielaidas,
programa
ir
jos
Pateikimas
Sveikatos
apsaugos užtikrinti ilgalaikę,
priemonių
planas.
ir
ministerijos Korupcijos prevencijos veiksmingą
Pateikta
Sveikatos
skyriui, Trakų rajono savivaldybės kryptingą korupcijos

administracijai.

prevencijos
kontrolės
ligoninėje

4.

Ligoninės korupcijos prevencijos
2018-2019 metų programos ir jos
priemonių
plano
paskelbimas
internetinėje svetainėje.

Informuoti
visuomenę,
korupcijos
prevenciją.

5.

Ataskaitos apie ligoninės Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių
plano
vykdymą
pateikimas
Sveikatos
apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos
skyriui ir skelbimas internetinėje
svetainėje.
Vidinis ligoninės asmens sveikatos
priežiūros
įstaigos
korupcijos
indekso
nustatymo
kriterijų
vertinimas.

6.

7.

8.

ir
sistemą

Korupcijos
vykdyti prevencijos komisija,
informacinių
technologijų
specialistas.
Vykdyti korupcijos Korupcijos
prevencijos komisija,
prevenciją,
informacinių
informuoti
technologijų
visuomenę.
specialistas.

Išsiaiškinti ligoninės
atitikimą
asmens
sveikatos priežiūros
įstaigos
korupcijos
indekso
nustatymo
kriterijams.
Kreipimasis
į
Trakų
rajono Siekti, kad ligoninei
suteiktas
savivaldybę dėl skaidrios asmens būtų
asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardo skaidrios
sveikatos priežiūros
suteikimo.
įstaigos vardas.

Privalomos skelbti informacijos Visuomenės
skelbimas ligoninės skyrių/padalinių informavimas,
informaciniuose
stenduose
ir korupcijos

2018
birželis/liepa.

apsaugos ministerijos
Korupcijos prevencijos
skyriui, Trakų rajono
savivaldybės
administracijai.
m. Ligoninės
interneto
svetainėje
paskelbta
nurodyta informacija.

Kiekvienų metų II ir Sveikatos
apsaugos
IV ketvirtį,
ministerijos Korupcijos
prevencijos
skyriui
pateikta ataskaita ir
paskelbta
ligoninės
interneto svetainėje.

2018 metų
Korupcijos
prevencijos komisija, metų ketvirtį.
Medicininio audito
grupė.

III-IV Ligoninės
atitikimo
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos
korupcijos
indekso
nustatymo kriterijams
vertinimo ataskaita.
Korupcijos
2018 metų IV metų Ligoninei
suteiktas
prevencijos komisija. ketvirtį.
skaidrios
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos
vardas
ar
kandidatės
skaidrios
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos
vardui gauti vardas.
Korupcijos
Nuolat
Visose ligoninės skyrių
prevencijos komisija
informacinėse lentose
informacinių
ir interneto svetainėje

skelbiama privaloma
technologijų
informacija.
specialistas;
skyrių/padalinių vyr.
slaugos
administratorės.
Kiekvienų metų III Korupcijos
Korupcijos tikimybės ligoninėje Išaiškinti korupcijos Korupcijos
pasireiškimo tikimybės
prevencijos komisijos ketv.
ištyrimas.
pasireiškimo
nustatymo ir vertinimo
pirmininkas.
tikimybę.
aprašymas/ataskaita.
Ne vėliau kaip per 10 Parengtas ir patvirtintas
Plano po korupcijos pasireiškimo Pašalinti nustatytus Korupcijos
šalinimo
prevencijos komisija. dienų nuo išvados neatitikimų
tikimybės
vertinimo
nustatytų neatitikimus.
planas,
apie
korupcijos priemonių
neatitikimų šalinimo priemonių
paskirti
atsakingi
pasireiškimo
parengimas nurodant atsakingus
asmenys.
tikimybės
asmenis už priemonių vykdymą.
pasirašymo.
Kiekvienais metais Patikslinta/koreguota
Ligoninės Korupcijos prevencijos Tobulinti korupcijos Korupcijos
korupcijos prevencijos
programos ir jos priemonių plano prevencijos programą prevencijos komisija. iki gruodžio 31 d.
Per
10
d.
d. programa ir priemonių
koregavimas
pagal
korupcijos ir priemonių planą.
paaiškėjus naujoms planas.
tikimybės
ligoninėje
analizės
aplinkybėms.
rezultatus, išaiškintus korupcinio
pobūdžio nusižengimus bei piliečių
pasiūlymus
dėl
korupcijos
prevencijos programos ir jos
priemonių plano.
interneto
Per 10 darbo dienų Ligoninės
Korupcijos
Informacijos
apie
ligoninėje Visuomenės
paskelbta
informacijos svetainėje
prevencijos komisija nuo
nustatytus korupcijos atvejus ir apie informavimas.
nurodyta informacija.
gavimo.
informacinių
priemones, kurių imtasi tokiems
technologijų.
atvejams
išvengti,
skelbimas
specialistas
ligoninės interneto svetainėje.
Vidaus medicininio Vieną kartą metuose, Patikrintų
Ligoninės
skyriuose/padaliniuose Visuomenės
audito
grupė; pagal
medicininio padalinių/skyrių
esančiuose
informaciniuose informavimas,
skaičius.
audito planą.
stenduose pacientams iškabintos korupcijos prevencija Korupcijos
prevencijos komisija
privalomos
informacijos
patikrinimas.
Reikalui
esant,
interneto svetainėje.

9.

10.

11.

12.

13.

prevencija.

papildymas.
14. Lipdukų,
plakatų,
sulaikančių Antikorupcinės
pacientus nuo neoficialių mokėjimų aplinkos kūrimas.
medicinos personalui darbuotojų
darbo vietose, palatose, ant gydytojų
specialistų
kabinetų
durų
užtikrinimas.

15. Ligoninėje
besigydančių
vaikų
piešimo konkurso „Ačiū Tau
medike“,
skirtą
Tarptautinei
antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.)
vykdymas.
16. Anoniminės pacientų apklausos apie
korupciją
vykdymas,
duomenų
analizė.

Antikorupcinės
aplinkos kūrimas.

Nuolat.
Korupcijos
prevencijos komisija,
ligoninės
skyrių/padalinių
vadovai.

Korupcijos
prevencijos komisija,
Vaikų ligų skyriaus
personalas.

Nustatyti
galimas Skyrių vyr. slaugos
korupcijos priežastis. administratorės;
vidaus medicininio
audito grupė.

17. Pasiūlymų
dėl
korupcijos Tobulinti korupcijos Korupcijos
prevencijos priemonių analizė.
prevenciją.
prevencijos komisija.

Darbuotojų
darbo
vietose, palatose, ant
gydytojų
specialistų
kabinetų durų iškabinti
lipdukai,
plakatai,
sulaikantys pacientus
nuo
neoficialių
mokėjimų medicinos
personalui.
Kasmet.
Ligoninėje
organizuojamas
besigydančių
vaikų
piešimo
konkursas
„Ačiū Tau medike“.
rezultatų
Apklausa vykdoma Apklausos
kasmet pagal atskirą skelbimas..
ligoninės direktoriaus
patvirtintą
planą;
analizė
atliekama
kiekvienais metais iki
gruodžio 31 d.
Gavus pasiūlymą

Naujų
korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimas.
18. Ligoninės
darbuotojų
elgesio Formuoti
tinkamą Korupcijos
2018
m.
III-IV Parengtas ir patvirtintas
kodekso parengimas ir patvirtinimas darbuotojų elgesį.
prevencijos komisija, ketvirčiai.
Ligoninės darbuotojų
Etikos komisija
elgesio kodeksas.
19. Darbuotojų
supažindinimas
su Formuoti
tinkamą Personalo
Patvirtinus kodeksą Supažindintų
ligoninės
darbuotojų
elgesio darbuotojų elgesį.
viršininkas; ligoninės visi darbuotojai ir darbuotojų skaičius.
kodeksu.
skyrių/padalinių
kaskart
įsidarbinus
vadovai.
naujam darbuotojui ir
kartą
metuose

dirbančius.
Nuolat.
Korupcijos
prevencijos komisija
informacinių
technologijų
specialistas, ligoninės
skyrių/padalinių
vadovai.
tinkamą Korupcijos
2018
m.
21. Darbuotojų
elgesio
kodekso Formuoti
prevencijos komisija. ketvirtis.
papildymas nuostata, draudžiama darbuotojų elgesį.
versti pacientus remti asmens
sveikatos priežiūros įstaigą.
20. Darbuotojų
skelbimas
svetainėje,
stenduose.

elgesio
kodekso Visuomenės
ligoninės
interneto informavimas.
informaciniuose

22. Informacijos apie darbuotojams
teisėsaugos institucijų ar STT
pareikštus
įtarimus
padarius
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas skelbimas įstaigos interneto
svetainėje.
23. Ligoninės personalo privačių ir
viešųjų interesų derinimo kontrolė.

Visuomenės
informavimas.

Ligoninės
interneto
svetainėje
ir
informaciniuose
stenduose skelbiamas
Darbuotojų
elgesio
kodeksas.

III-IV Darbuotojų
elgesio
kodeksas
papildytas
nuostata, draudžiančia
versti pacientus remti
asmens
sveikatos
priežiūros įstaigą.
interneto
Per 10 darbo dienų Ligoninės
Korupcijos
paskelbta
informacijos svetainėje
prevencijos komisija nuo
nurodyta informacija
gavimo.
informacinių
(atvejų skaičius).
technologijų
specialistas.

Nuolat.
Išvengti privačių ir Personalo
viešųjų
intereso viršininkas,
Korupcijos
konflikto.
prevencijos komisija.
24. Vidaus teisės aktų koregavimas Užtikrinti
viešųjų Viešųjų
pirkimų Įsigaliojus naujiems
teisės aktams.
Viešųjų pirkimų srityje.
pirkimų
procedūrų specialistas.
atitikimą
galiojantiems teisės
aktams.
25. Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO Šakinės korupcijos Viešųjų
pirkimų Pagal viešųjų pirkimų
LT vykdymas.
prevencijos
specialistas.
planą.
programos
vykdymas.
___________________________________________

Deklaracijas
pateikusių/patikslinusių
darbuotojų
skaičius
(procentas).
Vidaus teisės aktų
pakeitimų, papildymų
skaičius.
Skalbimo
paslaugų
pirkimas vykdomas per
CPO LT.

