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KORUPCIJOS PREVENCIJOS V51 TAXaUNES PSPC PROGRAMOS
IGYVENDTNTMO 20t7-2019 METV PRIEMONIU PLANAS

Priemonts pavadinimas

Eil. Nr.

l.

Atsakingi asmenys

Vertinimo kriterijai

fvykdymo laikas

Skelbti atnaujint4 Korupcijos prevencijos program4 su

Atsakingas uZ korupcijos prevencijq ir

jos igyvendinimo priemoniq planu !staigoje (intemeto

kontrolg V.Kupriene

Kiekvien4 kart4,

kaiji

bus tikslinama

Vie5as korupcijos prevencijos programos paskelbimas

istaigoje (interneto svetaineje- htto://www.pakaunespspc.lt)

svetaineje http://www.pakaunespspc.[t/).

2.

{tliki

tL

korupcijos
korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymq ir, Atsakingas
rustadius korupcijos rizikos veiksnius, sudaryti istaigos kontrolg gydytoja V.Kupriene
<orupcijos rizikos veiksniq pa5alinimo ar maZinimo planq

irji patvirtinti

J.

lstaigos vadovo, special istq (Seimos gydy,toj q,
bendruomenes slaugytojq kitq specialistq) kontrole, kaip
jie laikosi LR vie5qiq ir privadiq interesq derinimo

prevencij4

ir Ne veliau kaip per

l0 darbo dienq nuo Patvirtintas korupcijos rizikos veiksniq pa5alinimo ar

iSvados apie korupcijos pasirei5kimo

maZinimo planas.

tikimybg veiksnius pasiraiymo
Kiekvienq metq III -lV kewirtis

Gydyoja V.Kupriene

Kasmet iki 2019.12.31

100 proc. nustatlto sqraSo specialistai pateike (patikslino)
privadiq interesq deklaracijas.

Gydyoja V.Kupriene

lki 20l8.l2men.

lstaigos darbuotojq elgesio kodekso paskelbimas istaigos
intemeto svetaineje.

Iki 20l8.l2men.

Seimos

valstybineje tamyboje isakymo reikalavimo vykdymo

4.

lstaigos darbuotojq elgesio kodekso skelbimas istaigos
intemeto svetaineje.

5

Seimos

gydyojq ir kitq medicinos specialistq medicinos Gydytoja V.Kupriene
normos skelbimas istaigos informaciniamc stendc
administraci jos patalpose.

gydyojq ir kitq medicinos specialistq medicinos
normos skelbinras istai gos inlbrmaciniame stende
administracijos patalpose.

Informacijos apie lstaigos teikiamq nemokamq
(kompensuojamq Privalomojo sveikatos draudimo
fondo l65omis) ir mokamq asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugomq, skelbimas istaigos interneto svetainejeh ft p :lr'* rvrv. pakau!!!psp!i.Lt

Gydytoja V.Kuprrene

Nuolat nuo 2017.01.01

Informacijos apie Istaigos teikiamq nemokamq
(kompensuojamq Privalomojo sveikatos draudimo fondo
le5omis) ir mokamq asmens sveikatos prieZiilros
paslaugomq, paskelbimas istaigos intemeto svetainejehttn://m.vw. pakaunespspc.lt

lstaigos vadovo, kitq specialistq (5eimos gydy.tojq,

Cydy,toja V.Kupriene

Kiekvienais metais iki 2019.12.31

Vokymuose dallvavusiq darbuotoj q skaidius

8.

[staigos darbuotojq, atsakingq uZ korupcijos prevencijq Gydy.toja V.Kupriene
ir kontrolg, mokymq korupcijos prevencijos klausimais,
vykdymas

Kiekvienais metais iki 2019.12.11

\4okymuose dallvavusiq darbuotojq skaidius

9.

[staigos medicinos personalo mokymq del sveikatos Gydyoja V.Kupriene
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. isakymo Nr. V-

4 kartus per metus

Mokymq skaidius, istaigos darbuotojq mokamq apimtis

6.

7.

bendruomenes slaugytojq kitq specialistq),

dallvavimas mokymuose-kursuose korupcijos
prevencijos temomis.

.proc.)

773 ,,Del Asmens sveikatos prieZiiiros

istaigq
Carbuotojq, susidiirusir.l su galima korupcinio pobiidZio

nusikalstama veika, elgesio taisykliq patvirtinimo"
vykdymas
10.

U

[staigos medicinos personalo mokymq del darbuotojq
elgesio kodekso vykdymo organizavimas.
Naujai isidarbinusiq istaigos darbuotojq
supaZindinimas su darbuotojq elgesio kodeksu.

Gydytoja V.Kupriene

Kokybes vadybos sistemos pagal LST EN ISO

Gydytoja V.Kupriene

Kasmet iki 2019.12.31

Vokymq skaiaius. istaigos darbuotojq mokymq apimtis
iproc.)

rki 2019.12.31

900 1 :2008,,Kokybes vadybos sistemos. Reikalavimai"

Kokybes vadybos sistemos idiegimE s4lygoja finansines
3alimybes ir gatiojantys teises aktai.

idiegimas istaigoje.
12.

13.

[staigos darbuotojq elgesio kodekso papildymas

Gydytoja V.Kupriene

Iki 20l8.l2men

[staigos darbuotojq elgesio kodekso papildymas nuostata-

nuostata. draud2ianCia versti pacientus remli asmens

lraudZiandia versti pacientus remti asmens sveikatos

sveikatos prieZilros istaigq.

prieZiilros istaig4.

Drausmines atsakomybes uZ reikalavimq teikti param4

Drausmines atsakomybes

nustatymas

nustatymas

Privalomos informacijos lstaigos patalpose
informaciniuose stenduose skelbimas:
1) informacija apie atsakomybg uZ korupcinio
pobtidZio teises paieidimus
Informacija, i k4 lstaigoje pacientas gali
su korupcinio pobiidZio veika,
Pakaunes PSPCS 37

3234 10,

Gydltoja V.Kupriene

Nuolat nuo 2017.01.01

uZ reikalavim4 teikti

Ieigiami pokydiai sociologiniq tyrimq
;usijusiuose su neofi cialiais mokej imais

paramz

duomenyse.

atsakingas uZ korupcUos prevencije
.Kupriene 837 3234 l0
) informacija apie ASPJ pasitikejimo telefon4 (8
34 l0)

3

) informacija apie SAM ,,pasitikejimo
+ 370 8oo 66004)
r) Informacija apie STT ,,kar5tosios linijos"
370 s 266 3333)
Informacija apie SAM

el.

paSt4

7) Informacijos apie STT el. pa5tq praneSk@stt.lt
skelbimas
8) ASPI vadovo kreipimasis i pacientus (raStu ar
ZodLiu), kad istaigoje netoleruojama korupcinio
pobfid2io veikla. Skelbiama lstaigos intemeto
Ir

t4

Privalomos informacilos istai gos interneto svetaineje
skelbimas:

l) informacija apie atsakomybg uZ korupcinio
pobiidZio teises paZeidimus
2) Informacija,
susid0rgs

i k4

lstaigoje pacientas gali kreiptis

su korupcinio pobtidZio veik4

gydyoja

V.Kupriene 837 3234 l0
asmuo atsakingas uZ korupcijos prevencij4 gydytoja

V.Kupriene I 37 32 34 l0
3) informacija apie ASPI pasitikejimo telefon4 $

37 32

34 l0)
4) informacija apie SAM ,,pasitikejimo telefon4" (+37C
800 66004)

5) Informacija apie STT ,,kar5tosios linijos"

telefonq

(+370 5 266 3333)

6) lnformacija apie

SAM el. pa5t4

korupcija

(korupcija@sam.lt)
7) Informacijos apie STT el. pa5t4 prane5k@stt.lt
skelbimas
8) istaigos darbuotojq, susidfirusiq su galimai
korupcinio pob[dZio nusikalstama veika, elgesio
taisykles, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 7 d. isakymu Nr. V-773
Del Asmens sveikatos prieZiiiros istaigq darbuotojq,
susidtirusiq su galima korupcinio pobiidZio
nusikalstama veika. elgesio taisykliq patvirtinimo"
9) lstaigos vadovo kreipimasis raStu i pacientus. kad
istaigoje netoleruojami neoficial0s mokejimai
l0) lsraigos vadovo video kreipimasis i pacientus. kad
jstaigoje neloleruojami neofi c ialiis mokej imai
I l) parengtq antikorupciniq klipq demonstravimas.

Gydytoja V.Kupriend Atsakingas
prevencijq ir kontrolg

uZ korupcijos

Nuolat nuo 20 I 7.01

.01

Skelbimas su inlormacija, istaigos kontaktai internetiniame
puslapyje htto :iiwww.pakaunespspc. lt

15

t6

lnformacijos apie Valstybes leSomis

apmokamq Gydfto-ja V.Kupriene,
sveikatos prieZiiiros paslaugq kainas skelbimas lstaigos Vyr.buhaltere R. Jankauskiene
intemeto svetaineje.

Nuolat iki 2019.12.31

Padidejg pacientq informuotumas, neoficialiq mokejimq u)
suteiktas sveikatos prieZiiiros paslaugas nebuvimas

Specialiqiq tyrimq tarnybos (toliau - STT) ir SAM
Korupcijos prevencdos skyriaus informavimas
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.
isakymo Nr. V-773 ,,Del Asmens sveikatos prieZi0ros
Istaigq darbuotojq, susidiirusiq su galima korupcinio

Gavus prane5im4 per 3 darbo dienas

pateiltq praneSimq lstaigos vadovui ir perduotq

Gydytoja V.Kupriene

fTT,
I
I

pobfidZio nusikalstama veika, elgesio taisykliq
patvirtinimo" nustatfa warka ASPI gavus praneSimq
apie galima korupcine veika.

t7

Informacijos apie lstaigoje teises aktq nustatyta tvarka
nustatltus korupcijos atvejus bei atvejus, kai istaigoje
dirbantis asmuo paZeide Lietuvos Respublikos vieSqjq
ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje
istatymo nuostatas, skelbimas sveikatos prieZi0ros
sistemos istaigos intemeto svetaineje.

Parenge
UZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg

VSf Pakaunes PSP centre
atsakingas asmuo

Viktorija Kupriene

praneSimq

SAM Korupcijos prevencijos skyriui skaidius

I

I

Gydy'toja V.Kupriene

Per l0 darbo dienq nuo informacijos
gavimo

paskelbtq atvejq skaidius

