PATVIRTINTA
Visagino PSPC direktorės
2020 m. vasario mėn. 19 d.
Įsakymu Nr. ĮV- ĮV- 35
VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020-2025 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
Vertinimo kriterijai
terminas
I. VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (TOLIAU- VŠĮ VISAGINO PSPC) KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PARENGIMAS IR TIKSLINIMAS, ASMENS,
ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ, PASKYRIMAS
1.1.
Pagal Sveikatos sistemos įstaigos Šakinės
Asmuo atsakingas už
Iki 2020-05-30
VšĮ Visagino PSPC korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros
korupcijos kontrolės ir
programos ir jos įgyvendinimo priemonių
sistemoje 2015-2019 m. programą parengti
prevencijos vykdymą,
plano parengimas ir patvirtinimas bei
VšĮ Visagino PSPC korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos
darbuotojų supažindinimas
programą 2020-2025 m. ir su juo pasirašytinai komisija.
supažindinti visus darbuotojus.
1.2.
Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui,
Asmuo atsakingas už
Kiekvienų metų Nustačius poreikį, parengtas VšĮ Visagino
patikslinti VšĮ Visagino PSPC Korupcijos
korupcijos kontrolės ir sausio mėnesio
PSPC direktoriaus įsakymo projektas dėl
prevencijos programą ir jos įgyvendinimo
prevencijos vykdymą, paskutinė darbo
VšĮ Visagino PSPC korupcijos prevencijos
priemonių planą.
korupcijos prevencijos diena
2020-2025 m. programos ir jos
komisija.
įgyvendinimo priemonių plano
patikslinimo.
1.3.
VšĮ Visagino PSPC korupcijos prevencijos
Asmuo atsakingas už
2020-01-31
Paskelbta ataskaita
programos ir jos įgyvendinimo priemonių
korupcijos kontrolės ir
plano 2020-2025 m., informacijos apie
prevencijos vykdymą,
asmenį, paskirtą vykdyti korupcijos
korupcijos prevencijos
prevenciją ir kontrolę bei jo skelbimas VšĮ
komisija.
Visagino PSPC interneto svetainėje
www.visaginopspc.lt
II. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
2.1.
VšĮ Visagino PSPC veiklos sričių vertinimas,
Įstaigos vadovybė; Kiekvienų metų Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai
siekiant nustatyti konkrečius korupcijos
Asmuo atsakingas III ketvirtis
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo
už korupcijos
tikimybę.
kontrolės ir
prevencijos
vykdymą;
korupcijos

2.2.

3.1.

3.2.

4.1

4.2.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos
veiksnius, VšĮ Visagino PSPC korupcijos
rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo
plano tvirtinimas

prevencijos
komisija.
Asmuo atsakingas už
korupcijos kontrolės ir
prevencijos vykdymą

Ne vėliau kaip
Patvirtintas korupcijos rizikos veiksnių
per 10 dienų nuo pašalinimo ir mažinimo planas
išvados apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
pasirašymo
III. DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKINT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS IR PRIIMANT
SPRENDIMUS
VšĮ Visagino PSPC darbuotojų elgesio
Asmuo atsakingas už
Pakeitus Elgesio VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje,
kodekso ir jo pakeitimų skelbimas įstaigos
korupcijos kontrolės ir kodeksą, ne
informaciniuose stenduose skelbiamas
interneto svetainėje bei informacijos
prevencijos vykdymą
vėliau kaip per 5 įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas (su
stenduose.
darbo dienas nuo pakeitimais).
pakeitimo
įsigaliojimo
dienos
Užtikrinti pacientų, atvykusių gydytojų
Registratoriai,
Nuolat
Tikrinamas pacientų draudimas
konsultacijai, draustumo privalomuoju
slaugytojai
privalomuoju sveikatos draudimu
sveikatos draudimu nustatymą.
IV. DIDINTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
Lietuvos medicinos normos MN 14: 2019
Asmuo atsakingas už
Nuolat
Paskelbta MN 14:2019 VšĮ Visagino
„Šeimos gydytojas“, patvirtintos Lietuvos
korupcijos kontrolės ir
PSPC interneto svetainėje.
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
prevencijos vykdymą
2019-03-18 įsakymu Nr. V-328 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.V- 1013
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14 :
2005 „ Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė „ patvirtinimo“
pakeitimo“, (toliau- MN 14: 2019) skelbimas
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
Informacijos apie nemokamas ambulatorines
Asmuo atsakingas už
Nuolat
Paskelbta informacija apie nemokamas
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos
korupcijos kontrolės ir
ambulatorines ( kompensuojamas
draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens prevencijos vykdymą
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas
lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos
Visagino PSPC interneto svetainėje
priežiūros paslaugas VšĮ Visagino PSPC

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

7.1.
7.2.

interneto svetainėje.
Nustatyta galimai įvykti korupcinio
pobūdžio veika.

Įstaigoje atliekamos apklausos, kurių metu
Asmuo atsakingas už
2 kartus per
klausiama dėl galimos korupcinio pobūdžio
korupcijos kontrolės ir metus
veikos.
prevencijos vykdymą
Suteikiama galimybė ASPĮ interneto
Asmuo atsakingas už
Nuolat
Nustatyta galimai įvykti korupcinio
svetainėje pacientams pateikti savo
korupcijos kontrolės ir
pobūdžio veika, išaiškinti veiklos
komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos
prevencijos vykdymą
trūkumai.
trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio
veikas ar įtarimus
V. UGDYTI DARBUOTOJŲ PATIKIMUMĄ, LOJALUMĄ IR SĄŽININGUMĄ
VšĮ Visagino PSPC medicinos personalo
Asmuo atsakingas už
Ne rečiau kaip 1 Ne mažiau kaip vieni mokymai per metus
mokymų vykdymas vadovaujantis LR
korupcijos kontrolės ir kartą per metus
sveikatos apsaugos ministro 2019-07-10
prevencijos vykdymą
(apimant visus
įsakymu Nr. V-801 „Dėl Lietuvos
darbuotojus)
nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklių patvirtinimo“.
VšĮ Visagino PSPC medicinos personalo
Asmuo atsakingas už
Ne rečiau kaip 1 Ne mažiau kaip vieni mokymai per metus
mokymų dėl darbuotojų elgesio kodekso
korupcijos kontrolės ir kartą per metus
elgesio kodekso vykdymo tematika
vykdymo organizavimas
prevencijos vykdymą
(apimant visus
darbuotojus)
Naujai įsidarbinusių asmens sveikatos
Biuro administratorė
Ne vėliau kaip
Su VšĮ Visagino PSPC elgesio kodeksu
priežiūros darbuotojų supažindinimas su
per vieną darbo
supažindinti visi nauji įstaigos darbuotojai
darbuotojų elgesio kodeksu
dieną nuo naujo
VšĮ Visagino
PSPC darbuotojo
priėmimo į darbą
VI. MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
Informacijos skelbimas VšĮ Visagino PSPC
Asmuo atsakingas už
Nuolat
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
tinklapyje kur kreiptis susidūrus su korupcijos korupcijos kontrolės ir
skelbiama informacija, kur kreiptis
apraiškomis
prevencijos vykdymą
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
VII. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SVEIKATOS SISTEMOJE SKAIDRUMĄ
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
Viešųjų pirkimų
Nuolat
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
skelbti viešųjų pirkimų planą.
specialistas
skelbiamas viešųjų pirkimų planas.
Vykdyti VšĮ Visagino PSPC viešuosius
Supaprastintų viešųjų
Nuolat
Pirkimai per CVP IS sudaro ne mažiau 50
pirkimus naudojantis CVP IS priemonėmis
pirkimų komisija,
proc. poreikio apimties.
pirkimų organizatoriai

8.1.

8.2

8.3

VII. TEIKTI INFORMACIJĄ PACIENTAMS
Lipdukų, plakatų, video klipų sulaikančių
Asmuo atsakingas už
Nuolat
pacientus nuo neoficialių mokėjimų
korupcijos kontrolės ir
medicinos personalui, įrengimo VšĮ Visagino prevencijos vykdymą,
PSPC darbuotojų darbo vietose ir kitose
korupcijos prevencijos
patalpose, ant gydytojų kabinetų durų
komisija.
užtikrinimas
VšĮ Visagino PSPC padalinių (skyrių)
Asmuo atsakingas už
Nuolat
informaciniuose stenduose skelbimas:
korupcijos kontrolės ir
1) informacija apie atsakomybę už
prevencijos vykdymą,
korupcinio pobūdžio teisės
korupcijos prevencijos
pažeidimus;
komisija.
2) informacija, į ką VšĮ Visagino PSPC
pacientas gali kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika ( vadovas
ar asmuo, atsakingas už korupcijos
prevenciją, telefonas, kabinetas);
3) informacija apie VšĮ Visagino PSPC
pasitikėjimo telefoną (nurodomas
telefono numeris);
4) informacija apie Sveikatos apsaugos
ministerijos „pasitikėjimo telefoną“
(+370 800 66004);
5) informacija apie Specialiųjų tyrimų
tarnybos „karštosios linijos“ telefoną
(370 5 266 3333);
6) informacija apie Sveikatos apsaugos
ministerijos el. paštą
(korupcija@sam.lt);
7) informacija apie Specialiųjų tyrimų
tarnybos el. paštą (pranešk@stt.lt)
skelbimas;
8) VšĮ Visagino PSPC vadovo
kreipimasis raštu į pacientus, kad
įstaigoje netoleruojami neoficialūs
mokėjimai
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
Asmuo atsakingas už
Nuolat
skelbimas:
korupcijos kontrolės ir

Lipdukų, plakatų įrengimas VšĮ Visagino
PSPC darbuotojų darbo vietose, kitose
patalpose ant gydytojų kabinetų durų.
Video klipų demonstravimas įstaigoje šia
tematika.
Patalpinta informacija VšĮ Visagino PSPC
padalinių (skyrių) informaciniuose
stenduose.

Patalpinta informacija VšĮ Visagino PSPC
interneto svetainėje

8.4.

1) informacija apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus;
2) informacija, į ką VšĮ Visagino PSPC
pacientas gali kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika, (vadovas
ar asmuo atsakingas už korupcijos
prevenciją, telefonas, kabinetas)
3) informacija apie VšĮ Visagino PSPC
pasitikėjimo telefoną (nurodomas
telefono numeris)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo
telefoną“ (+370 800 66004)
5) informacija apie Specialiųjų tyrimų
tarnybos (toliau- 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
8) Asmens sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galimai
korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklės, patvirtintos
sveikatos apsaugos ministro 2019 m.
liepos 10 d. įsakymu Nr. V-801 Dėl
Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos įstaigų darbuotojų,
susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio
taisyklių patvirtinimo“
9) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai
10) Parengtų antikorupcinių klipų
demonstravimas
Informacijos apie valstybės lėšomis
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų

prevencijos vykdymą,
korupcijos prevencijos
komisija.

Asmuo atsakingas už
korupcijos kontrolės ir

Nuolat

Patalpinta informacija VšĮ Visagino PSPC
interneto svetainėje

kainas skelbimas VšĮ Visagino PSPC
prevencijos vykdymą
interneto svetainėje
IX. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE
ATVEJUS
9.1
VšĮ Visagino PSPC gavus pranešimą apie
Asmuo atsakingas už
Nedelsiant gavus Pateiktų pranešimų Sveikatos apsaugos
galimą korupcinę veiką bei atvejus, kai VšĮ
korupcijos kontrolės ir pranešimą
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui
Visagino PSPC dirbantis asmuo pažeidė LR
prevencijos vykdymą
ir pagal kompetenciją Specialiųjų tyrimų
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
tarnybai skaičius
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas,
nedelsiant informuoti įstaigos vadovą,
Sveikatos apsaugo ministerijos Korupcijos
prevencijos skyrių ir pagal kompetenciją
Specialiųjų tyrimų tarnybą
9.2.
VšĮ Visagino PSPC interneto svetainėje
Asmuo atsakingas už
Per 10 darbo
Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius
skelbti informaciją apie įstaigoje nustatytus
korupcijos kontrolės ir dienų nuo
korupcijos atvejus
prevencijos vykdymą, informacijos
korupcijos prevencijos gavimo
komisija.

