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2017-01-11 isakymu Nr.l

Ataskaita apie istaigos Korupcijos prevencijos programos igyvendinim4
2016 m. III ir IV ketvirtis
Korupcijos pasirei5kimo tikimyb6s nustatymas (korupcijos rizikos nustatymas)
Korupcijos tikimybe galima teikiant medicinines paslaugas pacientams, perkant paslaugas ir
prekes, reikalingas istaigos veiklai.

Informacijos pateikimas valstyb6s tarnautojq ir juridiniq asmenq registrams
Nebuvo pateikta informacijos Valstybes tamautojq ir Juridiniq asmenq registrams apie asmenis,
dirbandius istaigije ir pripaZintus padarius korupcinio pobEdZio nusikalstamas veikas, taip pat
patrauktus administracinen ar drausminen atsakomyben uZ sunkius tarnybinius nusiZengimus,
susijusius su reikalavimq paZeidimu, padarl'tus siekiant gauti neteisetq pajamq ar privilegijq sau ar
kitiems asmenims.

Visuomen6s Svietimas

ir informavimas korupcijos prevevcijos klausimais

VieSai (inrerneto svetaineje http://www.pakaunespspc) paskelbti kontaktiniai telefonai ir
elektroninio pa5to adresai, kad gyventojai (pacientai) atvirai ar anonimi5kai galetq praneSti apie
korupcijos apraiSkas ar itarimus tokio pob[dZio veikas istaigoje.

Sveikatos sistemos darbuotojq mokymas
[staigos darbuotojai supaZindinami su korupcijos prevencijos istatymu, korupcijos prevencijos
istaigoje programa bei planu, igyvendinimo priemonemis. Visa mineta informacija vie5ai pateikta
Kauno r. VSf Pakaunes PSPC priklausandioms ambulatorijoms, medicinos punktams ir poliklinikai.
Visi darbuotojai savo darbo vietose interneto svetaineje http://www.pakaunespspc gali
susipaZinti su mineta informacij a.
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Informavimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytq atvejq pranelimas
Per 2016 metq III-IV ketvirti nebuvo nagdneta skundq, parei5kimq del galimq korupcinio
pob[dZio nusikalstamq veikq atvejq bei analizuota pasillymq del korupcijos prevencijos.

Nacionalinds kovos su korupcija programos igrvendinimo plano priemon6s sveikatos

prieiitros srityje

ir paslaugq vie5ieji
pirkimai.UZtikintas privalomas (butinas) informacijos apie mokarnq ir nemokamq (apmokamq i5
PSDF biudZeto leSq) asmens sveikatos prieZiuros paslaugq teikimas gyventojams. Visa mineta
informacija skelbiama istaigos intemeto svetainej e http://www.pakaundspspc.
Per Centring pirkimo

organizacij4 (CPO)

Atsakinga uZ korupcijos prevencijq ir kontrolg
vidaus ligq gydytoj a

Ilona Sviriniene, tel. (8-37) 3234
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