VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2018 M.
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1.1. Teisės aktuose
reglamentuota tvarka
nustatyti korupcijos
pasireiškimo tikimybę VšĮ
Vilkaviškio ligoninėje.
Išskirti veiklos sritis,
kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo
tikimybė.

Atsakingi
Įvykdymo
vykdytojai
terminas
Vyriausiasis
Kiekvienų metų
gydytojas
III ketvirtis.
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.

1.2. Kreiptis į Lietuvos
Vyriausiasis
Respublikos specialiųjų
gydytojas
tyrimų tarnybą dėl
Personalo
informacijos apie asmenį, vadovė
siekiantį eiti VšĮ Vilkaviškio
ligoninėje skyriaus vedėjo
pareigas, numatytas
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnyje.

2.3.

VšĮ Vilkaviškio ligoninėje
užtikrinta galimybė
asmenims anonimiškai
pranešti apie korupcines
apraiškas.

Vyriausiasis
gydytojas
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.

4.2.

Ligoninės darbuotojų
mokymai korupcijos

Vyriausiasis
gydytojas

Informacija apie
Pastabos
įvykdymą
2018-09-11
Įvertina korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Atliktas korupcijos
ir parengta motyvuota
tikimybės
išvada.
nustatymas

VšĮ Vilkaviškio
ligoninės Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir
vykdymo srityje.
Rizikos veiksnių,
kurių pagrindu
būtų galima
manyti, jog VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės viešųjų
pirkimų
organizavimo ir
vykdymo srityje
yra didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nenustatyta.
Privaloma tvarka, Korupcijos tikimybės Per 2018m.
numatant asmenį sumažėjimas priimant į kreiptasi nebuvo.
priimti į vedėjo
įstaigą nepriekaištingos
pareigas
reputacijos asmenis.
Asmenų, siekusių eiti
pareigas, kai kreiptis į
Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybą informacijos
yra privaloma, skaičius
lygus kreipimųsi
skaičiui.
2018m. Nuolat
Išanalizuojant gautus Pranešimų Į VšĮ
pranešimus, bus galima Vilkaviškio
reaguoti į galimai
ligoninę už 2018
korupcinio pobūdžio m. negauta.
veikas, jas tirti, o esant
pagrindui – perduoti
medžiagą
kompetentingoms
institucijoms.
2018m.

Darbuotojų
kompetencijos

2018-03-29 d. 2
darbuotojai

prevencijos tema.

4.3.

Reikėtų didinti
pasitikėjimą tarp viešąsias
paslaugas teikiančių
įstaigų ir gyventojų.

Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę

Vyriausiasis
gydytojas
Asmuo,
atsakingas už
korupcijos
prevenciją ir
kontrolę.

2018 m.
Nuolat

didinimas.

dalyvavo paskaitoje.
2018-05-29d. 1
darbuotojas
dalyvavo SAM
organizuotuose
mokymuose.
2018-09-06
1 darbuotojas
dalyvavo
Seminare
„Antikorupcinės
aplinkos kūrimas
vietos savivaldoje.

Korupcijos prevencija,
įgyvendintos planuose
priemonės mažins
korupcijos apraiškų
atsiradimo galimybes,
didins pasitikėjimą.

1. 2017-01-26d.
vyriausiojo
gydytojo įsakymas
V-15 patvirtintos
atmintinės
kiekvienam
hospitalizuojamam
pacientui „Apie
korupciją galima
pranešti“;
2. SAM
organizuojamos
hospitalizuotų
pacientų
anoniminės
apklausos
organizavimas;
3. Lipdukų
sulaikančių
pacientus nuo
neoficialių
mokėjimų
medicinos
personalui
buvimas VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės gydytojų
specialistų, skyrių
vedėjų kabinetų
durų užtikrinimas;
4. Reklaminių
skydelių su
nuoroda, kur
kreiptis susidūrus
su korupcijos
apraiškomis
įdiegimas VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės interneto

svetainėje.
4.5.

Asmenys nemotyvuoti
Vyriausiasis
pranešti apie korupcijos
gydytojas
atvejus, jie per mažai
Asmuo,
informuojami apie galimus atsakingas už
pranešimo apie korupciją korupcijos
būdus.
prevenciją ir
kontrolę.

2018 m.
Nuolat

Asmenys bus labiau
informuoti, padidės
bendras pasitikėjimas
Savivaldybės įstaigų
veikla, piliečiai bus
paskatinti informuoti
apie galimas
negeroves.

1. Privalomos
informacijos VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės visų
padalinių (skyrių)
informaciniuose
stenduose
skelbimas;
2. Privalomos
informacijos VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės interneto
svetainėje
skelbimas;
3. Informacijos
apie Valstybės
lėšomis
apmokamų
sveikatos
priežiūros
paslaugų kainas
skelbimas VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės interneto
svetainėje;
4. VšĮ Vilkaviškio
ligoninės interneto
svetainėje
ataskaitos (I-II
pusmečio) apie
korupcijos
prevencijos
priemonių plano
2017−2019
metams vykdymą
skelbimas;
5. Informacijos
apie Valstybės
lėšomis
apmokamų
sveikatos
priežiūros
paslaugų kainas
skelbimas VšĮ
Vilkaviškio
ligoninės interneto
svetainėje;

