VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮSTAIGOSE
ATASKAITA UŽ 2018 M.

Eil. Nr.

Priemonė

Terminai

Pastabos

1.

Korupcijos prevencijos priemonių
įstaigoje plano 2017-2019 m.
patikslinimas 2018 m.

Iki
2018-01-05

Planas sudarytas 2017-01-04.
Patikslintas įstaigos vadovo.
Skelbiamas, VšĮ Panevėžio m. p-kos
internetinėje svetainėje
www.paneveziomp.lt

2.

2.1. Pacientai informuojami apie
įstaigoje teikiamas nemokamas ir
mokamas sveikatos priežiūros
paslaugas.

Nuolat

2.1. Atnaujinta poliklinikos interneto
svetainėje 2018 m. vasario mėn.
Informacija nuolat tikrinama.

2.2 Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.

Nuolat

2.2 Atnaujinta įstaigos vidaus tvarkos
taisyklės 2018.09.28 (įsakymas V-74).
Jos paskelbtos įstaigos internetinėje
svetainėje ir stenduose.

3.

Pacientai turi galimybę anonimiškai
pranešti apie korupcinio pobūdžio
apraiškas.

Nuolat

Nurodytas kontaktas – el.paštas,
interneto svetainė, anonimišku
atsiliepimų dėžutė įstaigos vestibiulyje,
pasitikėjimo tel. 8685-89602. Per 2018
m. pareiškimų nebuvo gauta.

4.

Informacija pacientams apie
atsakomybę už korupcinio pobūdžio
pažeidimus.

Nuolat

Skelbiama poliklinikos internetinėje
svetainėje, stenduose.

5.

Anketinė pacientų apklausa korupcijos
prevencijos klausimais.

6.

Darbuotojų supažindinimas
pasirašytinai su poliklinikos
darbuotojų elgesio kodeksu.

Įdarbinant naują Darbuotojų pavyzdinio elgesio
darbuotoją
kodeksas, patvirtintas įstaigos vadovo
2014-01-29 įsakymu nr. V-5.

7.

Darbuotojų mokymai korupcijos
prevencijos klausimais.

1 kartą per metus Darbuotojų mokymai 2018-07-25 su
STT Panevėžio valdybos atsakinga
vykdytoja R. Škutienė. Įstaigos
gamybinio susirinkimo protokolas,
dalyvavusių sąrašas.

8.

Įstaigos vadovų mokymai korupcijos
prevencijos klausimais. Organizuota
STT

9.

Įstaigos darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaravimas.

2 kartus per
metus.

Dalyvavimas
pagal
skelbiamuose
renginiuose

Anketinė apklausa 2018-04-05 vidaus
audito protokolas Nr. 6-208 ir 2018-11
mėn., gamybinio susirinkimo
protokolas Nr. 6 (2018.11.29)

Korupcijos prevencijos komisijos
pirmininkė N.Marčiulionienė ir
komisijos narė N. Mažylytė dalyvavo
diskusijoje „Atsparumo korupcijai
užtikrinimas, paramos teikimo, gavimo
ir panaudojimo srityje 2018-11-15 ūkio
ministerijoje.

Įdarbinant naujus Užpildytos gydytojų ir gydytojų
darbuotojus,
specialistų deklaracijos.
deklaracijų

tikslinimas
pasikeitus arba
atsiradus naujoms
aplinkybėms.
10.

Įstaigos finansinių ataskaitų viešumo
užtikrinimas.

Nuolat

Informacija įstaigos internetinėje
svetainėje.

11.

Įstaigos administracijos ir darbuotojų
atlyginimo viešumo užtikrinimas.

Nuolat

Informacija įstaigos internetinėje
svetainėje.

12.

Organizuojamų viešųjų pirkimų
įstaigoje skaidrumas.

Nešališkumo
deklaracijos ir
konfidencialumo
pasižadėjimai
atnaujinami
pasibaigus
kalendoriniams
metams – iki
2019-01-10

13.

Farmacinių kompanijų atstovų
lankymasis įstaigoje, pristatymų
skaidrumas ir viešumas.

Nuolat

Farmacinių kampanijų atstovų
lankymasis pacientų priėmimo laiku
nebuvo užfiksuotas, skundų negauta.

14.

Įstaigos korupcijos indekso
įvertinimas

Iki 2018-12-29

2018-12-27 poliklinikos korupcijos
prevencijos kontrolės grupė įvertino
įstaigos korupcijos indeksą,
vadovaujantis LR SAM 2015-01-26
įsakymu Nr. V-65. Indeksas 109 balai,
atitinka kandidato į skaidrias ASPĮ
sertifikato gavimo reikalavimus.
Protokolo Nr.2-2018.12.27

Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos
nariai užpildė nešališkumo deklaracijas
ir konfidencialumo pasižadėjimus
pagal viešųjų pirkimų įstatymą ir jo
vėlesnius pakeitimus. Pretenzijų ir
skundų dėl viešųjų pirkimų
organizavimo 2018 metais nebuvo.

Poliklinikos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininkė
Nijolė Marčiulionienė

