
VIESOSIOS ISTAIGOS SIAULIv ILGALAIK10 GYDYIⅥ [O IR GERIATRIJOS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAM[OS IGYVENDINIIttAS UZ 20181Ⅵ [.

Eil.

Nr。

Priemon6 Vykdytojas !ykdymo
terminas

Informacija apie

1 IAVINYS
PARENGTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAR14,JOSIGYVENDINI】 肛O PRIE:MONIv PLAN4,PASKIRTI AS]Ⅵ ENI,

ATSAKINGA UZ KORUPCIJOS PREVENCIJへ IR KONTROLη

1 1.1. Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano
2017-2019 m. parengimas ir patvirtinimas.

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Iki 2017■ 1.vasario

10 d.

Parengtas iKorupcijOs

prcvencUOS progra11los

igyVendinimO priemOniЧ  plano
2017-2019111.

2 1.2. Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano
2017-2019 m. kopijos pateikimas Siauliq miesto savivaldybes
administracijos Sveikatos skyriui ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos Korupcijos prevencij os skyriui.

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Iki 20 1 7 111.vasario

10d.
Pateikta korupcij os prevencij os

priemoniq plano 20 17 -20 19

metams kopiia.

3 1.3. Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano
2017-2019 m. skelbimas vie5osios istaigos Siauliq ilgalaikio gydymo ir
geriatrijos centro (toliau - Centras) interneto svetaineje

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Iki 2017 1n,vasario l

d.

Centro interneto svetaineje
paskelbtas korupcijos
prevencij os priemoniq planas
2017 - 2019 metams

4 1.4. Centro interneto svetaineje ataskaitos apie korupcijos prevencijos
priemoniq plano 2017-2019 metams rykdym4 skelbimas

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Ataskait4 skelbti
vien4 kart4 per metus,
ne veliau kaip iki kitq
metq

Paskelbta ataskaita apie

korupcij os prevencij os

priemoniq plano2017-

「

｀

「



EiL
Nr.

Priemon6 Vykdytojas |lykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

asario i d

18 metams priemoniq

NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIS:KI140 TIKIM:YBη
2 UZDAVINYS

5 2.1. Cerltro veiklos sridiq vertinimas, siekiant nustatlrti konkredius
korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiSkimo tikimybg direktoriaus isakymu

sudaryta komisija

Kiekvienq metq
III ketvirtis

Atlikus korupcij os pasireiSkimo
tikimybes nustatym4,
nustatltos veiklos sritys,
kuriose egzistuoj a korupcij o s

pasirei5kimo tikimybe
6 2.2. Atlikus korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 ir nustadius

korupcijos rizikos veiksnius, parengiamas Centro korupcijos rizikos
veiksniq pa5alinimo ar maZinimo planas

direktoriaus isakymu
sudary.ta komisija

Ne veliau kaip per
20 darbo dienq
nuo i5vados apie
korupcijos
pasireiSkimo

tikimybes
nustatymo

Atliktas korupcijos
pasireiSkimo tikimybes
nustat5zmas atliekq tvarkymo,
or ganizav imo ir vykdymo
srityje. Nusta[4a, kad deka
valstybes ir !staigos priimtq

isakymq ir taisykliq Sioje srityje
korupcijos pasireiSkimo

tikimybes Siuo metu nera.

3 UZDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS VIESUMA IR ATVIRUM〔 4

7 3.1. Centro darbuotojq elgesio kodekso parengimas ir skelbimas
Centro interneto svetainej e, informacij os stenduose

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Iki 2017■ 1.balandЙio

ld.

Parengtas Centro darbuotojq
elgesio kodeksas ir jis
skelbimas Centro interneto
svetainej e, informaciniuose
segtuvuose

korupcijos prevencij4 2019 m. gruodZio 00 procentq Centro sveikatos
specialistq deklaravo

8 2. Centro sveikatos prieZiiiros specialistq privadiq interesq

asnluo ld
ius interesus

/
r

/
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EiL
Nr.

Priemond Vykdytojas fvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

4 UZDAVINYS
DIDINTI CENTRO VEIKLOS PROCEDURv SKAIDRUMA IR AISKUMA

9 4.1. Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos noffnos skelbimas
Centro padaliniuose

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2017 m.

sausio I d.

Gydltoj rl specialistq medi cinos
norrnos paskelbtos Centro
skyriq informaciniuose
segtuvuose

10. 4 .2. Centr o informacij os apie nemokamas (kompensuoj amomi s

Privalomojo sveikatos draudimo fondo le5omis) bei mokamas asmens

sveikatos prieZiiiros paslaugas bei ne medicinines paslaugas,

skelbimas.

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2017 m.

sausio 1 d.
informacij a apie nemokamas
(kompensuoj amas Privalomoj o

sveikatos draudimo fondo
le5omis) ir mokamas asmens

sveikatos prieZiflros bei ne

medicinines paslaugas

skelbiama Centro skyriq
informaciniuose segtuvuose.

5 UZDAVINYS
UGDYTI DARBUOTOJv PATIKIIⅦ UlⅥ[A,LOJALUlⅥ [A IR SAZININGUM[A

11

5.2. Centro medicinos personalo mokymai, kaip elgtis, kad nepatekti i
vie5qjq ir privadiqjq interesq konflikto situacijas

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Ne rediau kaip

1 kart4 per metus
Centro darbuotoj ai dalyvavo
mokymuose, susijusiuose su

korupciios prevenciia



EiL
Nr.

Priemond Vykdytojas {vykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

iki 2019 nl.gruodЙ io

31d.

12 5.3. Naujai isidarbinusiq Ligonines darbuotojq supaZindinimas su

darbuotoj q elgesio kodeksu.
Personalo specialistas Nuoltt iki 2019 m.

gruodをlo 31 d.

Nauji darbuotojai
supaZindinami su darbuotojq
elgesio kodeksu

6 UZDAVINYS
M[OTYVUOTI VISUOMIENE ELGTIS SAZININGAI,PRANESTI APIE KORUPCIJA

13 Informacijos kur kreiptis susidfrrus su korupcijos apraiSkomis
skelbimas Centro stenduose ir interneto svetaineje.

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Iki 201 7 111.sausio l

d.

lnformacij os skelbiama Centro,
jo skyriq stenduose ir interneto

svetaineje.

7 UZDAVINYS
GERINTI VALDYlⅥ[O KOKYB理 。SUDARYTI ANTIKORUPCINE APLINKへ LIGONINEJE

14. [diegtas Kokybes vadybos sistemos atnaujinimas pagal LST EN ISO
900 1 :2008 standarto versijos reikalavimus, reikalavimq vykdymas,
i5orinis auditas.

direktorius I kartq metuose iki
2019 m gruodZio 31

d.

Atitiktis LST EN ISO

9001:2008 Koけ bёs vaゥbos

sistcnlos rcikalaviinarns

8 UZDAVINYS
DIDINTI VIESuJv PIRKIIttv VYKDYRIO SKAIDRURIA

15 8.1. DidZiqiq daliCentro pirkimq vykdyti per Centring vie5qjq pirkimq
informacing sistem4 ( CVP IS) ir Centrine perkandiq4organizacij4
(cPo).

Vie5qjq pirkimq
specialistas

Nuolat iki 2019 1n

gruodZio 31 d.

CVP IS ttlikti 58 pirkimai u乏

508529,54 Eur.CPO atliktas 51

pirkinlas u2 163351,901]ur.

4

rr



Ell.

Nr.

Priemon6 Vykdytojas |vykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

16. 8.2.Vykdomq vie5qiq pirkimq ir jq pagrindu sudarytq sutardiq
skelbimas Ligonines interneto svetaineje

Vie5qjq pirkimq
specialistas

Nuolat iki 2019 1n.

gruodZio 31 d.

201'/ m. pakeitus vie5qjq
pirkimq istatym4 vie5qjq
pirkimq ir jq pagrindu sudarytq
sutardiq skelbti Centro
interneto svetaineje nereikia.
Visa reikiama informaci j a

skelbiama CVP IS

9 UZDAVINYS
TEIKTIINFORM〔ACIJA PACIENTAM[S

17 10.1. Lipdukq, plakatq, lankstinukq sulaikandiq pacientus nuo
neoficialiq mokejimq medicinos personalui buvimas Centre

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Nuolat nuo2017 m.
sausio 1 d. Lankstinukai platinami Centro

skyriuose

18. I 0.2. Privalomos informacijos Centro iirformaciniuose stenduose
skelbimas:

10.2.1. informacija apie atsakomybg uL korupcinio pobldZio teises
paZeidimus;

10.2.2. informacija, ik4 Centre pacientas gali kreiptis susidiirgs su
korupcinio pob[dZio veika, (direktorius ar asmuo atsakingas uZ

korupcij o s prevencij 4, telefonas, kab inetas) ;

10.2.3. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikejimo tel. 8 800 66 004
nemokamai galima prane5ti apie korupcijos veikas el. pa5tu

korupcija@sam.lt.

uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2017 m.

sausio 1 d.

Visa informacij a skelbiama
Centro informaciniuose
stenduose

「 「



Eil.

Nr.

Priemon6 Vykdytojas {vykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

10.2.4.SpecialittЧ  tyrimЧ tarnybai(STT):
_ragttl

ẅisa para veikianこ iu"karζ tosios lin」 os"teleおnu Vilnittc(85)266
3333
‐Cl.paこ tu pェanosk(2並L■ ,

―tel./faks.(85)126633()7.

10.2.5.Cen“ o direkoriaus kreipimasis raこ tu i pacientus,kad

Ligoninae naoleruaami neoicialis mokaimai.

19

1 0.3. Privalomos informacij os Centro interneto svetainej e skelbimas

10.3.1.informacija apie atsakomybg uZ korupcinio pobiidZio teises
paZeidimus;

10.3.2.informacija, ik4 Centre pacientas gali kreiptis susidiirgs su
korupcinio pobudZio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas uZ

korupcij o s prevenc ij 4, telefonas, kabinetas);

10.3.3.Sveikatos apsaugos ministerlos pas五 kaimo tel.880066004
nemOkamai galima prallettti ttiC kOrupC10S VeikaS el.paζ ttl

kOrШ2c」
=2望

鯉■・

10.3.4.Speciali」ЧサrimЧ tal■ybai(STT):

r̈aこtu

v̈isa para veikianё iu"karこ tosios lin」 os"telehnu Vilnitte(85)266

3333
ël.paこ tu pェ anQskttpstLl,

‐tel./faks.(85)2663307.

1 0.3.5. STT parengtq antikorupciniq klipq demonstravimas.

uZ korupcij os prevencij 4
atsakingas asmuo

Nuolat nuo 2017 m
sausio 1 d.

Visa nurodyta informacij a
skelbiama Centro interneto

svetaineje

6

r



Eil.

Nr.

Priemon6f Vykdytojas f {vykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriteriiai

10 UZDAVINYS
INFORRIUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTER10JE ATVEJUS

20 1 1.1. Specialiqiq tyrimq tarnybos (toliau - STT) ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerij os Korupcij os prevencij os

skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m.liepos 7 d.

isakymo Nr. V-773 ,,D61 Asmens sveikatos prieZifiros istaigq
darbuotojq, susidflrusiq su galima korupcinio pobDdZio nusikalstama

veika, elgesio taisykliq patvirtinimo" nustalrta tvarka, Centre gavus

prane5im4 apie galim4 korupcing veik4.

direktorius Gavus prane5im4 per

3 darbo dienas

Centre prane5imq apie galim4
korupcing veikl4 nebuvo gauta

21

1 1.2. Informacijos apie Centre teises aktq nustatyta tvarka nusta[4us
korupcijos atvejus bei atvejus, kai Centre dirbantis asmuo paLeide

Lietuvos Respublikos vie3qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboj e lstatymo nuostatas, skelbimas Centro interneto svetainej e

direktorius Per l0 darbo dienq
nuo informacijos
gavimo

Skelbtinos informacij os nebuvo

1l UZDAVINYS
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOSIR KONTROLES KLAUSIM:AIS

22. B endradarbiavimas su Specialiqj q tyrimq tarnybo s korupcij os

prevencijos ir kontroles rykdymo klausimais
uZ korupcijos prevencij 4
atsakingas asmuo

Nuolat iki 2019■ 1.

gruodZio 31 d.

Gauta metodine pagalba

23 Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerija korupcijos prevencijos ir kontroles r,ykdymo klausimais
uZ korupcijos prevencij4
atsakingas asmuo

Nuoltt iki 2019 m.

gruodttio 3 1 d.

Gauta metodine pagalba

7


