
VšĮ Panevėžio miesto poliklinika

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮSTAIGOJE 

ATASKAITA UŽ 2014 M. 

Eil. 
Nr.

Priemonė Įvykdymo terminai Pastabos

1. Korupcijos prevencijos 
priemonių įstaigoje 
įgyvendinimo planas 
2011-2014 m. pagal SAM 
patvirtintą programą

2011-2014 m.
(peržiūrėtas 2014 m.)

Skelbiamas įstaigos internetinėje 
svetainėje www.paneveziomp.lt
Darbuotojai su planu supažindinti
pasirašytinai. Aptarta 
gamybiniame susirinkime.

2. Pacientų pareiškimų 
(pretenzijų) analizė, 
siekiant įvertinti įstaigos 
veiklos sritis, kuriose gali 
būti tikimybė korupcijos 
apraiškoms

2014-12-30 Vidaus medicininio audito grupės
atlikta analizė .

3. Informacija pacientams 
apie įstaigoje teikiamas 
nemokamas ir mokamas 
sveikatos priežiūros 
paslaugas

Nuolat Poliklinikos stenduose, interneto 
svetainėje. Skelbiama nuolat. 

4. Informacija pacientams 
apie Ligonių kasų skiriamą
finansavimą 

Nuolat Skelbiama nuolat stende prie 
registratūros. Atnaujinama esant 
pasikeitimams.

5. Vaizdinė antikorupcinė 
informacija pacientams 
laukiamuosiuose 
įrengtuose monitoriuose ir 
poliklinikos interneto 
svetainėje

Nuolat Vaizdinė informacija gauta iš LR 
STT viešųjų ryšių skyriaus

6. Sudaryti galimybę 
pacientams anonimiškai 
pareikšti savo nuomonę 
apie korupcijos apraiškas 
įstaigoje

Nuolat Anoniminių pareiškimų dėžutė 
vestibiulyje prie registratūros 
Galimybė išsakyti savo nuomonę 
el.paštu, interneto svetainėje.
Pastabų ir pareiškimų dėl 
korupcijos apraiškų poliklinikoje 
nebuvo.

7. Anketinė pacientų 
apklausa

Du (2) kartus metuose Anketinės apklausos atliktos 
2014-04-01-06-02d.   ir 2014-12-
02-12-23d. Apklausų rezultatai 
aptarti (aptarimų protokolai).

8. Viešųjų pirkimų analizė Kas ketvirtį Pretenzijų iš CVPT negauta. 
Tiekėjų pretenzijų negauta.
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http://www.paneveziomp.lt/
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9. Farmacinių kompanijų 
atstovų informacijos 
gydytojams viešumo 
užtikrinimas

Nuolat Įstaigos vadovo įsakymu 
nustatyta informavimo tvarka. 
Informacija gydytojams teikiama 
ne pacientų priėmimo metu.

10. Įstaigos finansinių 
ataskaitų viešumo 
užtikrinimas

Nuolat Informacija įstaigos internetinėje 
svetainėje

11. Įstaigos vadovų ir 
darbuotojų atlyginimų 
viešumo užtikrinimas

Nuolat Informacija įstaigos internetinėje 
svetainėje

12. Darbuotojų mokymas 
korupcijos prevencijos 
klausimais

Pravesti  mokymus ne 
mažiau 2 kartus 
metuose

2014-04-02 darbuotojų mokymas,
dalyvaujant STT Panevėžio 
valdybos korupcijos prevencijos 
vyriausiajai specialistei.
2014-07-14 aptartas LR SAM 
įsakymas 2014-07-07 d. Nr. V-
773 „Dėl asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų darbuotojų, 
susidūrusių su galima korupcinio 
pobūdžio nusikalstama veikla, 
elgesio taisyklių patvirtinimo“.

13. Dalyvauti akcijose prieš 
korupciją

Metų bėgyje 2014m spalio mėn.- lapkričio 
mėn.  poliklinika prisijungė ir 
dalyvavo akcijoje „Atsidėkokite 
medikams šypsena“.
2014m gruodžio mėn. akcija, 
minint tarptautinę antikorupcijos 
dieną 

Atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, direktorės pavaduotoja medicinai D. Matulienė,
 tel. (8 45) 500 602


