
VšĮ Panevėžio miesto poliklinika

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮSTAIGOJE 

ATASKAITA UŽ 2015 M. 

Eil. 
Nr.

Priemonė Įvykdymo terminai Pastabos

1. Korupcijos prevencijos 
priemonių įstaigoje 
įgyvendinimo plano 
2015-2016 m. sudarymas 

Paruošti iki 2014-12-31 Sudarytas 2014-12-17d. 
Patvirtintas įstaigos vadovo. 
Skelbiamas įstaigos internetinėje 
svetainėje www.paneveziomp.lt

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

2015-12-31 Vidaus medicininio audito grupės
atlikta analizė , ataskaitos Nr.15-
2015

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

Nuolat Poliklinikos stenduose, interneto 
svetainėje. Skelbiama nuolat. 

4. Supažindinti naujus 
įstaigos darbuotojus su 
poliklinikos darbuotojų 
elgesio kodeksu 

Įdarbinus naują
darbuotoją

Nauji darbuotojai supažindinti 
pasirašytinai su poliklinikos 
darbuotojų pavyzdinio elgesio 
kodeksu , patvirtintu įstaigos 
vadovo įsakymu 2014-01-29 
Nr.V-5

5. Įvertinti  įstaigos 
korupcijos indeksą 

Iki 2015-04-01d. Poliklinikos korupcijos 
prevencijos ir kontrolės grupė 
2015-03-31 įvertino įstaigos 
korupcijos indeksą , 
vadovaujantis LR SAM įsakymu 
2015-01-26 Nr. V-65. Indeksas 
-76, atitinka kandidato į skaidrios 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos vardo gavimą 
reikalavimus.

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

Nuolat Vaizdinė informacija gauta iš LR 
STT viešųjų ryšių skyriaus. 
Įstaigos vadovo kreipimosi į 
poliklinikos pacientus  
demonstravimas vaizdo  
monitoriuose

7. Sudaryti galimybę 
pacientams anonimiškai 
pareikšti savo nuomonę 
apie korupcijos apraiškas 

Nuolat Anoniminių pareiškimų dėžutė 
vestibiulyje prie registratūros 
Galimybė išsakyti savo nuomonę 
el.paštu, interneto svetainėje.

1

http://www.paneveziomp.lt/
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įstaigoje Pastabų ir pareiškimų dėl 
korupcijos apraiškų poliklinikoje 
2015 m. nebuvo.

8. Anketinė pacientų 
apklausa

Du (2) kartus metuose Anketinės apklausos atliktos 
2015-04-20-06-15d.   ir 2015-12-
01-12-23d.  ataskaitų Nr. 3-2015, 
14-2015

9. Antikorupcinio pobūdžio 
lankstinukų platinimas 
pacientams

Ne mažiau 2 kartus
metuose 

Išplatinta 400 lankstinukų 2015m.
balandžio ir gruodžio mėn. 

10 Informacija pacientams 
įstaigos stenduose ir 
interneto svetainėje, kur 
kreiptis, susidūrus su 
korupcinio pobūdžio veika
ir atsakomybę už 
korupcinio pobūdžio 
pažeidimus

Nuolat Skelbiama stende ir poliklinikos 
interneto svetainėje. Skelbiama 
nuolat.

11. Pravesti pakartotinus 
įstaigos darbuotojų 
mokymus korupcijos 
prevencijos klausimais 

Ne rečiau kaip 1 kartą
metuose 

Darbuotojų mokymai 2015-09-30 
( protokolas ir dalyvių sąrašas)

12. Akcija skirta korupcijos 
prevencijai tarptautinės 
antikorupcijos dienos 
proga

Gruodžio 9 d. Antikorupcijos savaitė . 
Informacija su kreipimusi į 
pacientus poliklinikos interneto 
svetainėje, lipdukai “Geriausia 
padėka medikui –Jūsų šypsena“, 
lankstinukų platinimas.

13. Viešųjų pirkimų 
skaidrumo užtikrinimas  
analizė

Metų bėgyje Pretenzijų iš CVPT ir tiekėjų 
2015 m. negauta.

14. Farmacinių kompanijų 
atstovų pristatymų 
įstaigoje skaidrumo ir 
viešumo užtikrinimas

Nuolat Atliktas vidaus medicininio 
audito patikrinimas 2015-09-02-
07d.  ,  ataskaitos protokolas 
2015-09-08 Nr.7-2015  . 
Pagrindinių ir nepagrindinių 
neatitikčių nenustatyta. Atnaujinta
ir patvirtinta atstovų vizitų 
tvarka : įstaigos vadovo įsakymas 
2015-08-24 Nr. V-67

15. Įstaigos nustatyto sąrašo 
darbuotojų privačių 
interesų deklaravimas

Iki 2015-05-01 Deklaravo visi , esantys sąraše

16. Įstaigos finansinių 
ataskaitų viešumo 
užtikrinimas

Nuolat Informacija įstaigos internetinėje 
svetainėje

17. Įstaigos administracijos ir 
darbuotojų atlyginimų 
viešumo užtikrinimas

Nuolat Informacija įstaigos internetinėje 
svetainėje

Poliklinikos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininkė D. Matulienė


