VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
UKMERGĖS LIGONINĖS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2016 m. gegužės 3 d. Nr. V-35
Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d.
įsakymu Nr. V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019
metų programos patvirtinimo“ ir siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos korupcijos prevencijos
programos priemonės:
1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės korupcijos prevencijos 2016-2019
metų priemonių planą (pridedama).
2. Priemonių plane nurodyti atsakingi vykdytojai turi tinkamai ir laiku atlikti pavedimus.
3. P a v e d u Priemonių plano vykdymo kontrolę vyr. gydytojo pavaduotojai medicinai Rūtai
Sriogienei.

Vyriausiasis gydytojas

Rimvydas Civilka

PATVIRTINTA
VšĮ Ukmergės ligoninės vyr. gydytojo
2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-35
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016−2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Priemonė
I.ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS GERINIMO
PRIEMONĖS
1.1. Komisijos, atsakingos
už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas
(patikslinimas). Informacijos apie komisiją, paskirtą
vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę,
pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
SAM) Korupcijos prevencijos skyriui
1.2. Įstaigos Šakinės korupcijos prevencijos
sveikatos
priežiūros
sistemoje
Programos
įgyvendinimą detalizuojančių priemonių plano
2015–2019 m. (toliau – Korupcijos prevencijos
priemonių planas 2015−2019 m.) parengimas ir
patvirtinimas
1.3. Ukmergės ligoninės korupcijos prevencijos
priemonių plano 2016−2019 m. kopijos pateikimas
SAM Korupcijos prevencijos skyriui ir Ukmergės
rajono savivaldybei
1.4. Ukmergės ligoninės priemonių plano
suderinimas su Savivaldybės teritorijoje veikiančių
ASPĮ korupcijos prevencijos priemonių planais
2016−2019 metams pagal rajono savivaldybės
pasiūlymus
1.5. Ukmergės ligoninės korupcijos prevencijos
priemonių plano 2016−2019 metams bei patikslintos
informacijos apie komisiją, paskirtą vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir
kontaktų skelbimas įstaigos interneto svetainėje

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

VšĮ
Ukmergės
ligoninės vyriausiasis
gydytojas (toliau vyr.
gydytojas),
Personalo skyrius

Iki 2016 m.
balandžio 31 d.

Paskirta komisija, patikslinta informacija
apie asmenis (komisiją), atsakingus (-as) už
korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą

Vyr.
gydytojas,
atsakingas asmuo už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Iki 2016 m.
balandžio 31 d.

Atsakingas asmuo

Iki 2016 m. gegužės
31 d.

Pateiktos korupcijos prevencijos priemonių
plano 2016–2019 m. kopijos

Rajono savivaldybės
Korupcijos
prevencijos komisija

2016 m. gegužėbirželis

Parengta analizė ir pateikti pasiūlymai

Atsakingas
kontroliuoja
gydytojas

Iki 2016 m. gegužės
15 d.

Įstaigos interneto svetainėje paskelbta
korupcijos prevencijos priemonių planas
2016–2019 metams bei asmens (komisijos),
atsakingo (-os) už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenys ir kontaktai

asmuo,
– vyr.

Eil.
Nr.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Priemonė
1.6. Išanalizuoti, kaip įgyvendintas 2014-2015 metų
korupcijos prevencijos priemonių planas ir
ataskaitą paskelbti interneto svetainėje
II. RIZIKOS VEIKSNIAI
2.1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srities
vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo
tikimybę
2.2. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius,
įstaigos korupcijos rizikos veiksnių mažinimo plano
tvirtinimas
2.3. Vidaus teisės aktų projektų, susijusių su
visuomeniniais santykiais, nurodytais Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnio 1 dalyje, antikorupcinio vertinimo
atlikimas
III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ
VEIKLOS
KONTROLĖ.
PACIENTŲ
INFORMAVIMAS
3.1. Įstaigos vadovų, kitų sveikatos priežiūros
specialistų (gydytojai, odontologai ir farmacijos
specialistai), dirbančių Ukmergės ligoninėje,
kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų, vykdymas
3.2. Ukmergės ligoninės interneto svetainėje įstaigos
gydytojų, odontologų, farmacijos specialistų darbo
kitose darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra,
grafikų skelbimas

Įvykdymo
terminas
Ataskaitą paskelbti
ne vėliau kaip iki
2016 m. gegužės 10
d.

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

2016 m. III ketvirtis

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Ne vėliau kaip per
20 dienų nuo išvadų
apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
parengimą
Vidaus teisės aktų
projektų rengimo ir
suderinimo
nustatyta tvarka

Patvirtintas korupcijos rizikos
pašalinimo ar mažinimo planas

Atsakingas
asmuo,
Personalo skyrius

Kasmet iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

100 proc. nustatyto sąrašo specialistai privalo
pateikti (patikslinti) privačių interesų
deklaracijas

Personalo skyrius

Patikslinimas iki
sausio 2 d. ir liepos
2 d. kiekvienais
metais iki 2019 m.

Interneto svetainėje teikiama informacija,
kokiose kitose darbovietėse dirba Ukmergės
ligoninės gydytojai, odontologai, farmacijos
specialistai

Vykdytojas (-ai)
Atsakingas asmuo

Vyr.
gydytojo
įsakymu
sudaryta
darbo grupė
Darbo grupė, vyr.
gydytojas

Vyr.
gydytojas
pateikia teisininkui

Paskelbta ataskaita apie korupcijos
prevencijos priemonių plano 2014–2015
metams priemonių vykdymą

veiksnių

Teisės aktų projektų, pateiktų
antikorupciniam vertinimui, skaičius.
Parengtų teisės aktų projektų antikorupcinių
vertinimų pažymų skaičius.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

3.3. Ukmergės ligoninės elgesio kodekso skelbimas
įstaigos interneto svetainėje, viešame informacijos
stende
3.4. Atitinkamų gydytojų specialistų medicinos
normų skelbimas stacionaro skyriuose
3.5. Stacionaro skyriuose informacijos, susijusios
su skyriuje teikiamomis nemokamomis
(kompensuojamomis Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, skelbimas

Personalo skyrius,
Medicinos etikos
komisija
Skyriaus vedėjas,
Personalo skyrius
Skyriaus vedėjai,
Personalo skyrius

15.

3.6. VŠĮ Ukmergės ligoninės internetiniame
puslapyje informacijos skelbimas apie visas
įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos
paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal gydomų
ligonių profilius

FMR
stacionaro
vedėjas

16.

3.7. Informacijos apie nemokamas ambulatorines
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas skelbimas

17.

Eil.
Nr.
12.

Įvykdymo
terminas
Iki 2016 m. gegužės
1 d.

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

Nuolat nuo 2016 m.
gegužės 2 d.

Interneto svetainėje, informacijos stende
skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio
kodeksas
Gydytojų specialistų medicinos normos
skelbiamos stacionaro skyriuose
Stacionaro skyriuje skelbiama informacija,
susijusi su skyriuje teikiamomis
nemokamomis (kompensuojamomis
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis
Skelbiama informacija apie medicininės
reabilitacijos įstaigas, pacientų organizacijas

KP, KDL, FMR,
Radiologijos skyrių
vedėjai

Nuolat nuo 2016 m.
birželio 2 d.

Skelbiama informacija apie nemokamas ir
mokamas paslaugas

3.8. Gydytojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai
ugdymas

Vyr.
gydytojas,
Personalo skyrius

Didesnis netoleruojančių korupciją gydytojų
skaičius.

18.

3.9. Medicinos personalo mokymų dėl sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr.
V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“ vykdymo

Vyr.
gydytojas,
Personalo skyrius

Kiekvienais metais
iki 2019 m.
gruodžio 31 d.
Ne rečiau kaip
1 kartą per metus
(apimant
visus
darbuotojus)

19.

3.10. Medicinos personalo mokymų dėl darbuotojų
elgesio kodekso vykdymo organizavimas.

Medicinos
etikos
komisija, Personalo
skyrius

Kasmet iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Mokymų skaičius. Darbuotojų mokymų
apimtis (proc.)

13.
14.

skyrius,
skyriaus

Nuolat nuo 2016 m.
gegužės 1 d.
Nuolat nuo 2016 m.
gegužės 2 d.

Mokymų skaičius, darbuotojų mokymų
apimtis (proc.)

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

Medicinos etikos
komisija

iki 2016 m.
gruodžio 31 d.

ASPĮ darbuotojų elgesio kodeksas papildytas
nuostata, draudžiančia versti pacientus remti
ASPĮ.

Skyrių vadovai,
Atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2016 m.
sausio 1 d.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
duomenyse, susijusiuose su neoficialiais
mokėjimais

Skyrių vadovai,
atsakingas asmuo,
IT specialistas

Nuolat nuo 2016 m.
vasario 1 d.

Teigiami pokyčiai sociologinių tyrimų
duomenyse, susijusiuose su neoficialiais
mokėjimais

Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas su
darbuotojų elgesio kodeksu.

20.

21.

22.

IV. NEPAKANTUMO KORUPCIJAI
APLINKOS FORMAVIMAS
4.1. Darbuotojų elgesio kodekso papildymas
nuostata, draudžiančia versti pacientus remti
asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
Drausminės atsakomybės už reikalavimą teikti
paramą nustatymas
4.2. Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo
neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą
Ukmergės ligoninėje darbuotojų darbo vietose,
palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų
užtikrinimas
4.3. Privalomos informacijos informaciniuose
stenduose ir Ligoninės interneto svetainėje
skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus;
2) informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus
su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas,
kabinetas);
3) informacija apie pasitikėjimo telefoną
(nurodomas telefono numeris);
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“
(+370 800 66004);
5) informacija apie STT „karštosios linijos“
telefoną (+370 5 266 3333);
6) informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt);
7) informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt)
skelbimas;

Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

Vidaus medicininio
audito grupė,
Medicinos etikos k-ja

Per 3 darbo dienas
nuo skundo gavimo
dienos

Operatyvus reagavimas į skundus
pagerėjusi pacientų aptarnavimo kokybė

Atsakingas asmuo

Gavus pranešimą
per 3 darbo dienas

Atsakingas asmuo,
Personalo skyrius

Per 10 darbo dienų
nuo informacijos
gavimo
Gavus pasiūlymą
per 10 darbo dienų

Paskelbtų informacijų skaičius.

Nuolat iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Gauta metodinė pagalba

Nuolat iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

Organizuotų bendrų akcijų korupcijos
prevencijos sveikatos sistemoje klausimais,
skirtų visuomenei,
skaičius

8) Ukmergės ligoninės vyr. gydytojo kreipimasis
raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai.
23.

4.4. Gavus skundą, jo tyrimo organizavimas

24.

V. BENDRADARBIAVIMAS SU
INSTITUCIJOMIS IR VISUOMENE

25.

26.

27.

28.

5.1. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus
informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
liepos 7 d. įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių
su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka
gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką
5.2. Informacijos apie įstaigoje teisės aktų
nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus
skelbimas įstaigos interneto svetainėje
5.3. Pasiūlymų, gautų „Pasitikėjimo telefonu“, dėl
korupcijos prevencijos priemonių analizė ir
siūlymų administracijai dėl priemonių
įgyvendinimo teikimas
5.4. Bendradarbiavimas su STT korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais
5.5. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
organizacijomis korupcijos prevencijos klausimais

Atsakingas asmuo

Asmuo, atsakingas už
korupcijos
prevencijos ir
kontrolės vykdymą
Vyr. gydytojas, vyr.
gydytojo pavaduotojai

ir

Pateiktų pranešimų ASPĮ vadovui ir
perduotų pranešimų STT, SAM Korupcijos
prevencijos skyriui skaičius

Gautų pasiūlymų skaičius, priimtų
sprendimų dėl pateiktų siūlymų skaičius

Eil.
Nr.
29.

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

5.6. Bendradarbiavimas su Vyriausiąja tarnybinės
etikos komisija privačių interesų deklaravimo ir kt.
klausimais

Personalo skyrius

Įvykdymo
terminas
Nuolat iki 2019 m.
gruodžio 31 d.

___________________________

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
Suorganizuotų bendrų akcijų korupcijos
prevencijos sveikatos sistemoje klausimais,
skirtų visuomenei,
skaičius

