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VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros direktoriaus
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VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ

2020-2022 METŲ PLANAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Priemonės

Tikslas

Įvykdymo terminai

Vykdytojas(-i)

1. UŽDAVINYS.
ATNAUJINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ, JOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Užtikrinti korupcijos prevencijos
Paskelbti iki 2021
Direktorius
priežiūros centre asmens, atsakingo už
programos priemonių vykdymą
sausio mėn.
Koordinatorius
korupcijos prevenciją ir kontrolę,
ir įgyvendinimą
paskyrimas, jo duomenų ir kontaktų
paskelbimas interneto svetainėje
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Užtikrinti korupcijos prevenciją
Keitimas, papildymas
Direktorius
priežiūros centro korupcijos prevencijos
įstaigoje
pagal poreikį
Atsakingas asmuo už korupcijos
programos patvirtinimas, keitimas ,
2021 sausio mėn.
prevenciją ir kontrolę
papildymas
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Užtikrinti korupcijos prevencijos
Skelbti atnaujinus ar
Direktorius
priežiūros centro korupcijos programa ir
programos priemonių vykdymą
pakeitus programą
Atsakingas asmuo už korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
ir įgyvendinimą
2021 sausio mėn.
prevenciją ir kontrolę
priemonių plano 2020−2022 metams
Koordinatorius
skelbimas įstaigos interneto svetainėje.
Programos ir jos įgyvendinimo priemonių
plano pateikimas LR SAM korupcijos
prevencijos skyriui, Telšių rajono
savivaldybei
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4.

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro skyrių bei padalinių
vadovai supažindina darbuotojus su
įstaigoje patvirtinta korupcijos
prevencijos programa ir prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių planu
2020-2022 metams

Ugdyti darbuotojų sąmoningumą
ir pilietiškumą, antikorupcinę
kultūrą

Organizuojamo
Susirinkimo metu ar
persiunčiant el. paštu
skyrių vedėjams

Poliklinikinio skyriaus vedėjas,
Bendrosios praktikos odontologijos
skyriaus vedėjas-gydytojas
odontologas
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos centro vedėjas-vaikų
ligų gydytojas
GMP skyriaus vedėjas
supažindina darbuotojus pasirašytinai

5.

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro interneto svetainėje
skelbti
ataskaitą
apie
programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro interneto svetainėje
skelbti veiklos ir finansines ataskaitas

Užtikrinti korupcijos prevencijos
programos priemonių vykdymą
ir įgyvendinimą

Kartą per metus 2021
sausio mėn.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Koordinatorius
Direktorius
Vyriausiasis buhalteris

6.

7.

8.

9.

Informuoti ir suteikiant
Kartą per metus iki
galimybę visuomenei susipažinti
birželio mėn
su įstaigos veikla ir finansine
padėtimi
2. UŽDAVINYS.
NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĘ
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Siekis išvengti privačių ir
Nuolat ir pagal poreikį,
priežiūros centro darbuotojų privačių ir
viešųjų intereso konflikto
atnaujinant kartą per
viešųjų interesų derinimo kontrolė
dirbant VšĮ Telšių rajono
metus
pirminės sveikatos priežiūros
centre
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Nustatyti veiklos sritis, kuriose
Kartą per metus
priežiūros centro veiklos sričių vertinimas, didžiausia korupcijos
siekiant nustatyti konkrečius korupcijos
pasireiškimo tikimybė
rizikos veiksnius bei korupcijos
pasireiškimo tikimybę
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės Atlikus vertinimą ir nustačius
Ne vėliau kaip per 10
nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos
korupcijos rizikos veiksnius
dienų nuo išvados apie
veiksnius, VšĮ Telšių rajono pirminės
veiklos srityse padaryti planą
korupcijos pasireiškimo
sveikatos priežiūros centre korupcijos
veiksnių mažinimui ir šalinimui
tikimybės pasirašymo
rizikos
veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano
tvirtinimas

Personalo administratorius

Direktorius
Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
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10.

11.

12.

13.

3. UŽDAVINYS.
DIDINTI VIEŠUMĄ IR ATVIRUMĄ TEIKIANT VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES
PASLAUGAS IR PRIIMANT SPRENDIMUS.
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Supažindinti visuomenę ir
Nuolat
Asmuo, atsakingas už
priežiūros centro darbuotojų elgesio
darbuotojus su VšĮ Telšių rajono
korupcijos prevenciją ir
kodekso skelbimas įstaigos interneto
pirminės sveikatos priežiūros
kontrolę
svetainėje, informacijos stenduose, bei
centro darbuotojų elgesio
Koordinatorius
užtikrinimas kontrolės ir priežiūros
kodeksu, vykdyti kontrolę ir
Slaugos administratorius
priežiūrą, pasirašytinai
supažindinti visus darbuotojus ir
naujai įsidarbinančius
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Supažindinti visuomenę su VšĮ
Nuolat
Asmuo, atsakingas už
priežiūros centro darbuotojų susidūrusių
Telšių rajono pirminės sveikatos
korupcijos prevenciją ir
su galima korupcinio pobūdžio veika,
priežiūros centro darbuotojų
kontrolę
elgesio taisyklių skelbimas įstaigos
susidūrusių su galima korupcinio
Koordinatorius
interneto svetainėje, informacijos
pobūdžio veika elgesio
Slaugos administratorius
stenduose
taisyklėmis, bei kaip elgtis
atitinkamu atveju
4. UŽDAVINYS.
DIDINTI ASPĮ VEIKLOS PROCEDŪRŲ SKAIDRUMĄ IR AIŠKUMĄ
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Pateikti gyventojams išsamią
Atnaujinant informaciją
Direktorius
priežiūros centre informacijos apie
informaciją apie galimybę tirtis,
interneto svetainėje ir
Poliklinikinio skyriaus vedėjas
teikiamas paslaugas įstaigoje ir jų kokybę, gydytis mūsų įstaigoje, apie
stenduose kas kart
Koordinatorius
prieinamumą rajono gyventojams
įdiegtas naujas technologijas,
pasikeitus informacijai
Slaugos administratorius
pateikimas (įstaigos internetinėje
įrangą , aparatūrą ir teikiamas
svetainėje, rajoninėje spaudoje,
asmens sveikatos priežiūros
stenduose)
paslaugas
Paruošti būtinus VšĮ Telšių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro
vidaus veiklą reglamentuojančius
dokumentus , gydymo ir pacientų ištyrimo
procedūras ir algoritmus.

Sumažinti korupcijos prielaidas
atsisakant nereikalingų ir
neefektyvių kontrolės formų, bei
tinkamas ir aiškus tvarkų
pateikimas darbuotojams ir
atitinkamiems asmenims, taip
pat siekiamybė tinkamai jų
laikytis

Pagal situaciją, sekant
teisės aktus išleistus
SAM

Direktorius
Poliklinikinio skyriaus vedėjas
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14.

15.

16.

17.

18.

Skelbti informaciją, susijusią su
Koreguoti ir atnaujinti
Direktorius
teikiamomis nemokamomis
pasikeitus įkainiams
Vyriausiasis buhalteris
(kompensuojamom iš
Koordinatorius
Privalomojo
Slaugos administratorius
sveikatos draudimo fondo
lėšomis) ir
mokamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis interneto
svetainėje ir stenduose
Vykdyti pacientų apklausas VšĮ Telšių
Nustatyti galimas korupcijos
Pagal planuojamą
Asmuo, atsakingas už
rajono pirminės sveikatos priežiūros
prielaidas, teikiamų paslaugų
grafiką iki 2021 liepos
korupcijos prevenciją ir
centre apie teikiamų įstaigoje asmens
kokybę ir prieinamumą.
mėn.
kontrolę
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,
Apklausos vykdomos įstaigos
Koordinatorius
prieinamumą, bei apie korupcijos
tinklapyje www.tpoliklinika.lt,
prielaidas įstaigoje
įstaigos patalpose ir jos
padaliniuose
Nustatyti ir patvirtinti bendruosius
Prekių , paslaugų , ES
Nuolat
Viešųjų pirkimų komisija
principus ir kriterijus pagal kuriuos visi
struktūrinių fondų finansuojamų
Pirkimų organizatoriai
pirkimai VšĮ Telšių rajono pirminės
ir kitų programų mokėjimams
Įstaigos finansinės kontrolės komisija
sveikatos priežiūros centre būtų atliekami būtų taikomos vienodos
laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir
taisyklės, atitinkančios principą
įstaigos viešųjų pirkimų nustatytų
” geriausia kokybė už mažiausią
taisyklių
kainą”, tinkamas teisės aktų
taikymas, skaidrios ir viešos
procedūros
5. UŽDAVINYS.
MOTYVUOTI VISUOMENĘ ELGTIS SĄŽININGAI, PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
Skundų, atsiliepimų, komentarų palikimo
Nustatyti skundų atsiradimo
Gavus skundą,
Direktorius
galimybė VšĮ Telšių rajono pirminės
priežastis ir numatyti jų
komentarą, atsiliepimą
Asmuo, atsakingas už
sveikatos priežiūros centro interneto
pašalinimo priemones taikant
korupcijos prevenciją ir
svetainėje dėl galimų korupcinio pobūdžio patvirtintas tvarkas, bei
kontrolę
veikų ar įtarimų
nedelsiant informuojant įstaigos
vadovę
Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos
Keisti, papildyti įstaigos
Esant reikalu
Asmuo, atsakingas už
įstaigoje gavus atsiliepimus iš pacientų ar korupcijos prevencijos
korupcijos prevenciją ir
atitinkamų asmenų gerinimo nagrinėjimas programą, tvarkas
kontrolę
Privalomos informacijos apie nemokamas
ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro teikimo gyventojams
užtikrinimas ( įstaigos stenduose ir
internetinėje svetainėje)

4

19.

20.

21.

Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centre
Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus
nuo neoficialių mokėjimų
darbuotojų darbo vietose ir ant gydytojų
kabinetų durų užtikrinimas

Informuoti visuomenę,
atitinkamus registrus
Skelbiami informaciniuose
stenduose ir monitoriuose, bei
ant gydytojų kabinetų durų

Teismo pripažintais
atvejais

Iki 2021 liepos mėn.

6. UŽDAVINYS.
INFORMACIJOS TEIKIMAS PACIENTAMS
Privalomos informacijos VšĮ Telšių rajono Tinkamas pacientų
Nuolat iki 2021 liepos
pirminės sveikatos priežiūros centro ir
informavimas apie galimybę
mėn.
visų padalinių
pranešti dėl padaryto
informaciniuose stenduose
nusižengimo, turėtų skatinti
skelbimas:
visuomenę elgtis atsakingai ir
1) informacija apie atsakomybę už
pasinaudoti pateiktais kontaktais
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
pranešti apie padarytą
2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali
korupcinio pobūdžio veiką
kreiptis susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją,
telefonas, kabinetas)
3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris)
4) informacija apie SAM
„pasitikėjimo telefoną“ (+370 800
66004)
5) Informacija apie STT „karštosios
linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)
6) Informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranesk@stt.lt) skelbimas
8) ASPĮ vadovo kreipimasis raštu į
pacientus, kad įstaigoje netoleruojami
neoficialūs mokėjimai

Direktorius
Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Slaugos administratorius
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22.

Privalomos informacijos VšĮ Telšių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro
interneto
svetainėje skelbimas:
1) informacija apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
2) Informacija, į ką ASPĮ pacientas gali
kreiptis susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo
atsakingas už korupcijos prevenciją,
telefonas, kabinetas)
3) informacija apie ASPĮ pasitikėjimo
telefoną (nurodomas telefono numeris)
4) informacija apie SAM „pasitikėjimo
telefoną“ (+370 800 66004)
5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų
tarnybos (toliau – STT) „karštosios
linijos“ telefoną (+370 5 266 3333)
6) Informacija apie SAM el. paštą
(korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. paštą
(pranesk@stt.lt) skelbimas
8)ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su
galimai korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklės
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

Tinkamas pacientų
informavimas apie galimybę
pranešti dėl padaryto
nusižengimo, turėtų skatinti
visuomenę elgtis atsakingai ir
pasinaudoti pateiktais kontaktais
pranešti apie padarytą
korupcinio pobūdžio veiką

Nuolat iki 2021 liepos
mėn.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę
Koordinatorius
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23.

Interneto svetainėje www.tpoliklinika.lt ir
stenduose paskelbti informacija apie
teikiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainas

Vadovautis SAM įsakymais dėl
mokamų paslaugų ir
pasirašytomis sutartimis su
Šiaulių TLK

24.

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centre nustatinėti pacientų,
atvykusių gydytojų specialistų
konsultacijai, draustumą privalomuoju
asmens sveikatos draudimu.

Registratūroje tikrinamas
pacientų draudimas
privalomuoju sveikatos
draudimu

25.

26.

27.

28.

Kaskart įvykus
pakeitimams

Vyriausiasis buhalteris
Koordinatorius

Kaskart registruojant
pacientus

Registratūros darbuotojai
Visi gydytojai, slaugytojai

7. UŽDAVINYS.
INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR NUSTATYTUS KORUPCIJOS
SVEIKATOS SISTEMOJE ATVEJUS
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos
Užkirsti kelią tolimesnei eigai,
Nedelsiant
Asmuo, atsakingas už
priežiūros centre
bei pašalinti priežastis.
korupcijos prevenciją ir
gavus pranešimą apie galimą korupcinę
Tinkamas ištirti pranešimą
kontrolę
veiką
vadovaujantis teisės aktais, bei
Direktorius
informuoti atitinkamas
institucijas
Išsiaiškinti nelegalius mokėjimus teikiant
Vadovautis pasirašytomis
Nuolat stebėti situaciją
Asmuo, atsakingas už
mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto sutartimis su Šiaulių TLK.
ir fiksuoti įvykius
korupcijos prevenciją ir
lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas Stabdyti nelegalius mokėjimus
kontrolę
pacientams
gydytojams už jų atliekamas
Direktorius
paslaugas teikiant mokamas ir
apmokamas PSDF lėšomis
8. UŽDAVINYS.
BENDRADARBIAUTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS
Bendradarbiavimas su STT korupcijos
Užtikrinant efektyvų ir sklandų
Nuolat
Asmuo, atsakingas už
prevencijos ir kontrolės vykdymo
korupcijos prevencijos
korupcijos prevenciją ir
klausimais
įgyvendinimą įstaigoje, bei gauti
kontrolę
metodinę pagalbą jos
užtikrinimui
Organizuoti mokymus korupcijos
Vykdyti mokymus siekiant
Esant galimybei
Direktorius
prevencijos klausimais
efektyviai įgyvendinti korupcijos
prevenciją įstaigoje
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