VŠĮ KAUNO SLAUGOS LIGONINĖS KORUPCINĖS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2014-2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingai asmenys

Įvykdymo
terminas

Vykdymas

Tikslas-išsiaiškinti ir šalinti korupcijos ligoninėje prielaidas , užtikrinti skaidresnę ligoninės bei jos darbuotojų veiklą
1 uždavinys –užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos ligoninėje priemonių įgyvendinimą
1.

VšĮ Kauno slaugos ligoninėje paskirti
asmenį už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

2.

VšĮ Kauno slaugos ligoninėje parengti ir
patvirtinti Korupcijos prevencijos 20142016 m. programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą .

3.

VšĮ Kauno slaugos ligoninės interneto
svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos
prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą , bei
asmenų, atsakingų už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenis ir
kontaktus

Direktorius

2014 m. sausisvasaris

Paskirtas atsakingas darbuotojas.

Direktorius, asmenys, atsakingi už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą

2014 m. vasaris

Parengta VšĮ Kauno slaugos ligoninės
Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa
ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Direktorius

2014 m. vasaris

Interneto svetainėje paskelbta VšĮ Kauno slaugos
Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa
ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei
asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir
kontrolę, duomenys ir kontaktai

2 uždavinys-sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas ligoninėje

4.

Užtikrinti, kad Kauno slaugos ligoninėje
ant gydytojų specialistų kabinetų durų
būtų užklijuotas skelbimas:
„Geriausia padėka gydytojui – Jūsų
šypsena“

Atsakingas asmuo už korupciją ir
kontrolę

5.

Vykdyti med. prietaisų pirkimą per VšĮ
CPO* LT

Viešųjų pirkimų vadovai

6.

Parengti ligoninės darbuotojų , susidūrus
su korupcine veikla, elgesio taisyklės

Atsakingas asmuo už korupciją ir
kontrolę, personalo vadybininkė

2014 m.I ketvirtis

Kasmet
2015 m. I ketv.

Ant gydytojų kabinetų durų užklijuotas
skelbimas „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų
šypsena“
Pirkiniai atliekami per VšĮ CPO* LT
Rengiamos ligoninės darbuotojų, susidūrus su
korupcine veikla, elgesio taisyklių projektas

7.

Įdiegti ligoninės darbuotojų elgesio
kodeksą ir užtikrinti, kad jį pasirašytų
darbuotojai

Personalo vadybininkė

2014 m. I ketv.

Darbuotojai personalo skyriuje pasirašytinai
supažindinti su elgesio kodeksu.

3 uždavinys –informuoti apie galimas korupcines veiklas ir nustatytus korupcijos ligoninėje atvejus
8.

9.

10.

Bendradarbiauti su STT korupcijos
prevencijos ir kontrolės klausimais
Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą
korupcinę veiklą , nedelsiant informuoti
įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų
tarnybą.
VšĮ Kauno slaugos internetinėje svetainėje
skelbti informaciją apie įstaigoje
nustatytus korupcijos atvejus

Asmuo atsakingas už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą

Nuolat

Gauta metodinė pagalba

Atsakingas asmuo už korupciją ir
kontrolę, direktorius

Gavus

Pranešimų apie galimą korupcinę veiklą negauta

Direktorius

Per 10 dienų nuo
informacijos
gavimo

Korupcijos atvejų bei atvejų kai ligoninėje
darbuotojas pažeidė LR viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas nenustatyta

4 uždavinys – šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais

11.

Visose ligoninės informacijos skelbimo
vietose bei interneto svetainėje skelbti
informaciją apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir
kur turi kreiptis asmuo , susidūręs su
korupcinio pobūdžio veikla

12.

Visose ligoninės informacijos skelbimo
vietose bei interneto svetainėje skelbti
informaciją apie Sveikatos apsaugos
ministerijos ,,pasitikėjimo telefoną“ ,
kuriuo anonimiškai galima pranešti apie
korupcinio pobūdžio veiklas.

13.

Ligoninės informacijos skelbimo vietose
patalpinti direktoriaus kreipimąsi dėl
neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis
pacientas, susidūręs su korupcinio
pobūdžio veikla

Atsakinga už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Atsakinga už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Atsakinga už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Ligoninės informacijos skelbimo vietose ir
internetinėje svetainėje paskelbta informacija
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs
su korupcinio pobūdžio veikla.

Nuolat

Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei
interneto svetainėje paskelbta informaciją apie
Sveikatos apsaugos ministerijos ,,pasitikėjimo
telefoną“

Nuolat

Ligoninės informacijos skelbimo vietose
patalpinti direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių
mokėjimų ir kur turi kreiptis pacientas,
susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla

14.

Ligoninės interneto svetainėje skelbti
ataskaitą apie ligoninės Korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

Atsakinga už korupcijos
prevenciją ir kontrolę

1 kartą per metus

Ligoninės interneto svetainėje paskelbta
ataskaita apie ligoninės Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymą per 2014 metus

5 uždavinys-mokyti ligoninės darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais
15.

Pagal galimybes organizuoti ligoninės
darbuotojų mokymus korupcijos
prevencijos klausimais

Atsakinga už korupcijos prevenciją Nerečiau kaip 1 kartą Ligoninės darbuotojų mokymai korupcijos
ir kontrolę
per metus
prevencijos klausimais organizuoti

