INFORMACIJA APIE 2015-2019 M. ŠAKINĖS PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIŲ
VYKDYMAS NUMATYTAS 2016 M., ĮGYVENDINIMĄ VŠĮ NACIONALINIAME
KRAUJO CENTRE
Nr. Priemonė
1.
Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas
(patikslinimas). Informacijos apie asmenį (komisiją),
paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę,
pateikimas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
SAM) Korupcijos prevencijos skyriui
2.
Sveikatos sistemos įstaigos Šakinės korupcijos
prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015−2019
m. programos įgyvendinimo 2015−2019 m. priemonių
plano priemones detalizuojančių priemonių plano
2015–2019 m. (toliau – Korupcijos prevencijos
priemonių planas 2015−2019 m.) parengimas ir
patvirtinimas
3.
VšĮ Nacionalinio kraujo centro korupcijos prevencijos
priemonių plano 2015−2019 m. kopijos pateikimas
SAM Korupcijos prevencijos skyriui

4.

5.

VšĮ Nacionalinio kraujo centro korupcijos prevencijos
priemonių plano 2015−2019 metams bei patikslintos
informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti
korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų
skelbimas įstaigos interneto svetainėje
VšĮ Nacionalinio kraujo centro interneto svetainėje
ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano
2015−2019 metams vykdymą skelbimas

6.

Neoficialių mokėjimų sveikatos sistemoje mažinimo ir
šalinimo priemonių plano parengimas:

7.

SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos
sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius
korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, VšĮ
Nacionalinio kraujo centro korupcijos rizikos veiksnių
pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas
ASPĮ interneto svetainėje įstaigos gydytojų,
odontologų, farmacijos specialistų darbo kitose
darbovietėse, susijusių su sveikatos priežiūra, grafikų
skelbimas

8.

9.

10.

11.

ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos
interneto svetainėje, informacijos stenduose ASPĮ
poliklinikoje bei stacionaro skyriuose
6.5. ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

Priemonės įgyvendinimo stadija
Įgyvendinta, 2015 m. vasario 13 d.
paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.

Įgyvendinta, 2017-01-27 patvirtinta
2015-2019 m. programos
įgyvendinimo priemonės ir planas.

Įgyvendinta, 2017-01-27 VšĮ
Nacionalinio kraujo centro
korupcijos prevencijos priemonių
plano 2015−2019 m. kopija pateikta
SAM Korupcijos prevencijos skyriui.
Įgyvendinta, 2015 m. vasario 13 d.
paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
ir informacija paskelbta įstaigos
interneto svetainėje.
Įgyvendinta, VšĮ Nacionalinio kraujo
centro interneto svetainėje paskelbtos
2015 ir 2016 m. korupcijos
prevencijos priemonių plano
ataskaitos.
Įstaiga vykdo specifinę veiklą, todėl
prielaidų neoficialiems mokėjimams
nėra.
Įgyvendinta. Vertinimas atliktas,
korupcijos
rizikos
veiksnių
nenustatyta.
Įgyvendinta. Nenustačius korupcijos
rizikos veiksnių, planas rengiamas
nebuvo.
Įstaigos veikla yra specifinė, todėl
darbo grafikai interneto svetainėje
nėra nurodomi.
Įgyvendinta.
ASPĮ
darbuotojų
elgesio kodekso paskelbtas įstaigos
interneto svetainėje
Įgyvendinta. Kasmet yra kviečiami
Specialiųjų
tyrimų tarnybos
darbuotojai, o 2016 metais buvo

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio nurodyta peržiūrėti vaizdo medžiagą,
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių kurią peržiūrėjus, laikoma, kad
patvirtinimo“ vykdymas
asmuo dalyvavo antikorupciniuose
mokymuose.
6.6. ASPĮ medicinos personalo mokymų dėl Visi naujai priimti darbuotojai
darbuotojų elgesio kodekso vykdymo organizavimas.
supažindinami su elgesio kodeksu.
Mokymai vyksta kartą į metus. 2015
m. dalyvavo 75 % darbuotojų
Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur Įgyvendinta, reklaminiai skydeliai su
kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas nuoroda, kur kreiptis susidūrus su
sveikatos sistemos įstaigų interneto svetainėje
korupcijos apraiškomis, sudėti prie
registratūros
8.1. Sveikatos sistemoje įdiegtų kokybės vadybos Įgyvendinta.
Atlikta
kokybės
sistemų analizės atlikimas
vadybos sistemų analizė.
8.2. Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO Įgyvendinta.
Kokybės
vadybos
9001:2008 „Kokybės
vadybos
sistemos. sistemos pagal LST
EN
ISO
Reikalavimai" įdiegimas sveikatos sistemos įstaigose, 9001:2008 „Kokybės
vadybos
kuriose ji nėra įdiegta.
sistemos įdiegta.
Įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN Įgyvendinta.
Įdiegtos
kokybės
ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. vadybos sistemos pagal LST EN ISO
Reikalavimai" reikalavimų vykdymas
9001:2008
„Kokybės
vadybos
sistemos. Reikalavimai" reikalavimai
vykdomi.
Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT vykdymas Įgyvendinta, skalbimo paslaugos
tose ASPĮ, kuriose neorganizuotas skalbimas savo buvo perkamos per CPO LT, tačiau
pajėgomis
VšĮ Nacionalinio kraujo centro
Panevėžio filialui paslaugos buvo
pirktos ne per CPO LT, nes
pasiūlymo niekas nepateikė.
ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso papildymas Įgyvendinta. Įstaigos veikla yra
nuostata, draudžiančia versti pacientus remti asmens specifinė.
Pacientų
įstaiga
sveikatos priežiūros įstaigą. Drausminės atsakomybės neaptarnauja,
tačiau
kodeksas
už reikalavimą teikti paramą nustatymas
papildytas minėta nuostata.
Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo Įgyvendinta, neatsižvelgiant į tai, kad
neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą pagal įstaigos darbo specifiką
ASPĮ darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų neoficialiems mokėjimas prielaidų
specialistų kabinetų durų užtikrinimas
nėra.
Privalomos informacijos ASPĮ visų padalinių (skyrių) Įgyvendinta.
informaciniuose stenduose skelbimas:
Prie registratūros paskelbta:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio 1) informacija apie atsakomybę už
pobūdžio teisės pažeidimus
korupcinio
pobūdžio
teisės
2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis pažeidimus
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar 2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, gali kreiptis susidūrus su korupcinio
kabinetas)
pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną atsakingas už korupcijos prevenciją,
(nurodomas telefono numeris)
telefonas, kabinetas)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ 3)
informacija
apie
ASPĮ
(+370 800 66004)
pasitikėjimo telefoną (nurodomas
5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną telefono numeris)
(+370 5 266 3333)
4)
informacija
apie SAM
6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800
7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) 66004)
skelbimas
5) Informacija apie STT „karštosios
8) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)
įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
6) Informacija apie SAM el. paštą

21.

22.

23.

(korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranešk@stt.lt) skelbimas
8) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į
pacientus,
kad
įstaigoje
netoleruojami neoficialūs mokėjimai
13.3. Privalomos informacijos ASPĮ interneto Įgyvendinta.
Įstaigos
interneto
svetainėje skelbimas:
tinklapyje paskelbta:
1) informacija apie atsakomybę už korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus
1) informacija apie atsakomybę už
2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali kreiptis korupcinio
pobūdžio
teisės
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar pažeidimus
asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, 2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas
kabinetas)
gali kreiptis susidūrus su korupcinio
3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
(nurodomas telefono numeris)
atsakingas už korupcijos prevenciją,
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ telefonas, kabinetas)
(+370 800 66004)
3)
informacija
apie
ASPĮ
5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau pasitikėjimo telefoną (nurodomas
– STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) telefono numeris)
6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt) 4)
informacija
apie
SAM
7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt.lt) „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800
skelbimas
66004)
8) ASPĮdarbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio 5) Informacija apie Specialiųjų
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, tyrimų tarnybos (toliau – STT)
patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. „karštosios linijos“ telefoną (+370 5
liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos 266 3333)
priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima 6) Informacija apie SAM el. paštą
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio (korupcija@sam.lt)
taisyklių patvirtinimo“
7) Informacija apie STT el. paštą
9) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad (pranešk@stt.lt) skelbimas
įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
8) ASPĮdarbuotojų, susidūrusių su
10) ASPĮ vadovo video kreipimasis į pacientus, galimai
korupcinio
pobūdžio
kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai
nusikalstama veika, elgesio taisyklės,
11) parengtų antikorupcinių klipų demonstravimas
patvirtintos
sveikatos
apsaugos
ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu
Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros
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) ASPĮ vadovo video kreipimasis
į
pacientus,
kad įstaigoje
netoleruojami neoficialūs mokėjimai
11) parengtų antikorupcinių klipų
demonstravimas
13.10. Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų Įstaigos veikla yra specifinė ir
sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas ASPĮ pacientų įstaiga neaptarnauja.
interneto svetainėje
16.2. Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir Įgyvendinta.
SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas Pranešimų neužfiksuota.
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d.
įsakymo Nr. V–773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros

24.

įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių
patvirtinimo“ nustatyta tvarka ASPĮ gavus pranešimą
apie galimą korupcinę veiką
16.3. Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje Įgyvendinta.
teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos Pranešimų neužfiksuota.
atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos
įstaigos interneto svetainėje

______________________________________

