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yIESOSIOS ISTAIGOS VILNIAUS IR VENEROS LIGU CENTRO
KORUPCIJOS PRE,VENCIJOS PRIEMONIU PLANAS
2O16.2019 METAMS

19 M.
Eil.
Nr.
I

Vykdytojai

Priemon0

lvykdymo
terminas

Kiekvienq metq
gruodZio menes!

a

4.

5.

6.

Paskirtas

asmuo,

Asmens, atsakingo uZ koruPcijos
prevencij4 ir kontrolg VSf Vilniaus
odos ir veneros ligq centre (toliau
Centras), duomenq patikslinimas
Informacij os apie asmeni, paskirt4
vykdyti korupcijos Prevencij4 ir
kontrolg, teikimas savivaldYbei

Direktorius

vedejas

Savivaldybes
nustatytu laiku

Centro korupcij os prevencijos
priemoniq plano 201 6-2019
metams bei patikslintos
informacij os apie asmeni, paskirt4
vykdyti korupcijos prevencij4 ir
kontrolg, duomenq ir kontaktq
skelbimas Centro intemeto
svetaineie

Reikalq

Iki 2016 m.

korupcijos prevencij4 ir
kontrole
Pateikta informacija
apie asmens, atsakingo
uZ korupcijos
prevencij4 ir kontrolg,
paskyrim4 arba veiklos
tgstinum4
Centro intemeto

vedejas

sausio 15 d.

svetaineje paskelbtas

Centro darbuotoj q supaZindinimas
su atnauj intu korupcij os prevencij os
priemoniq planu

Reikalq

-

2

Vertinimo kriterijai

Reikalq

vedejas

Atnauj into korupcij os prevencij os

Reikalq

plano kopijos teikimas savivaldybei

vedejas

Ataskaitos apie korupcij os
prevencij os priemoniq plano
20 I 6-20 | 9 metams vykdym4
parengimas ir skelbimas Centro
interneto svetaineje

UZ
korupcijos
prevencij4
ir kontrolg
atsakingas
asmuo
Reikalq
vedeias
uz.
korupciios

Atlikti Centro veiklos sridiq
vertinima. nustatyti galimus

Atnaujinus
plan4

Atnaujinus
plan4

Ataskait4 rengti

ir

skelbti

kas
metq, ne

pusg
veliau kaip iki
kito menesio 10

Centre atsakingas

uL'

korupcijos prevencijos
priemoniq planas 20162019 metams bei
asmens, atsakingo uZ
korupcij os prevencij 4 ir
kontrolg, duomenys ir
kontaktai
SupaZindinimas su
korupcij os prevencij os
priemoniq planu
itraukiamas i
darbuotojq susirinkimo
darbotvarke
Korupcijos prevencijos
priemoniq plano 2A162019 m. kopi.ja pateikta
savivaldybei
Paskelbta ataskaita apie
korupcijos prevencijos
priemoniq plano 20162019 metams priemoniq
vykdyrn4

d.

Kiekvienq metq Nustatyti korupcijos
rizikos veiksniai
III ketvirtis

8.

9.

10.

korupcijos rizikos veiksnius bei
korupcij os pasirei5kimo tikimybg

prevencu?
ir kontrolg
atsakingas
asmuo

Atlikus korupcij os pasireiSkimo
tikimybes nustatym4 ir esant
korupcijos rizikos veiksniq, imtis
konkrediq korupcij os rizikos
veiksniq pa5alinimo ar maZinimo
priemoniq

Direktorius

atsakingas
asmuo

korupcijos
pasireiSkimo
tikimybes
pasiraSymo

Centro darbuotojq elgesio kodekso
skelbimas Centro stende ir
interneto svetaineje

Reikalq

Iki 2016 m.

Darbuotojq elgesio

vedejas

gruodZio 31 d.

Kontroliuoti darbuotoj q prievoles
deklaruoti privadius interesus
vykdym4

Direktorius

rki

kodeksas paskelbtas
Centro stende ir
interneto svetaineie
{galioti asmeni

UZ

korupcijos
prevencij4
ir kontrolg

Jei

reikia,
veliau kaip per
10 dienq nuo
iSvados

2016
rugsejo I d.

apie

m.

Imtasi konkrediq
korupcijos rizikos
veiksniq paSalinimo ar
maZinimo priemoniq

prisiregistruoti prie
interesq deklaracijq
informacines sistemos
(rDIS)

VOVLC direktoriaus
2016 m. rugpjldio 10 d.
isakymuNr. V-l6,,Del

10.

ll

12.

Informacij os apie nemokamas
ambulatorine s (kompensuoj amas
Privalomoj o sveikatos draudimo
fondo le5omis) ir mokamas asmens
sveikatos prieZilros paslaugas
skelbimas
Ugd).ti darbuotojq atsparum4
korupcinio pobldZio atvej ams,
remiantis sveikatos apsaugos
ministro 2014 m.liepos 7 d.
isakymu Nr. V-773 ,,Del Asmens
sveikatos prieZilros istaigq
darbuotojq, susidflrusiq su galima
korupcinio pobDdZio nusikalstama
veika, elgesio taisykliq

patvirtinimo" patvirtintomis
taisyklemis
Centro medicinos darbuotolq

Buhalterija

Nuolat nuo 2015
m. gruodZio 28

Reikalq

d.

atsakingo asmens
paskyrimo"prisire gistru
oti prie interesq
deklaracijq
informacines sistemos
(IDIS) igaliotas B. A.
Rutkys
Skelbiama informaciia
apie nemokamas ir
mokamas paslaugas

vedejas

UZ

korupcijos
prevencij4
ir kontrolg
atsakingas
asmuo

Reikalu

Ne rediau kaip I
kart4 per metus
(visiems
medicinos
darbuotojams)

Mokymq skaidius,

Kasmet

Mokvmu skaidius.

Centro darbuotojq
mokymq apimtis (proc.
nuo bendro medicinos
darbuotojq skaidiaus)

mokymq del darbuotojq elgesio
kodekso wkdvmo organizavimas

vedejas

(itraukiant i
susirinkimq
darbotvarkg) iki
m.
gruodZio 3l d.

ASPf darbuotojq
mokymq apimtis (proc.)

2019

su elgesio kodekso

Nauj ai isidarbinusiq ASP{

t4.

15.

Centro intemeto svetaineje skelbti
nuorod4, kur kreiptis,
pastebej usiems korupcij o s aprai5k4
Centro veikloje

Reikalq
vedejas

ir

rki

2016
birZelio 30 d.

sertifikuotos kokYbes Direktorius
vadybos sistemos pagal LST EN
ISO 9001:2008 ,,Kokybes vadybos
sistemos. Reikalavimai" prieZilra

Iki 2019 m.

Direktorius

Iki 2019 m.

fdiegtos

Antikorupcines aplinkos Centre
sukurimas ir idiegimas

nuostatomis darbuotojq
skaidius

Kai reikia

darbuotojq supaZindinimas su
darbuotojq elgesio kodeksu
13.

gruodZio 31 d.

gruodZio

3i

d.

UZ
korupcijos
prevencij4
ir kontrolg
atsakingas
asmuo
16.

17.

Lipdukq, plakatq, sulaikandiq
pacientus nuo neoficialiq mokejimq
medicinos personalui buvim4
Centro darbuotojq darbo vietose,
ant gydytojq specialistq kabinetq
dury uZtikrinimas
13 .2. P riv alomos informacij os
Centro stenduose skelbimas:
1) informacija apie atsakomybg uZ
korupcinio pobldZio teises
paZeidimus
2) informactja, ike pacientas gali
kreiptis, pastebej gs korupcinio
pobDdZio veik4
3) informacija apie pasitikejimo
telefon4 Centre
4) informacija apie SAM
,,pasitikej imo telefon4" (+3 70 800
66004)
5) informaciia apie STT

Priimtq ir supaZindintq

Vyriausioji
slaugos

vedejas

veikloie
Kokybes vadybos
sistemos atitikties LST
EN ISO 9001:2008
,,Kokybes vadybos
sistemos. Reikalavimai"
reikalavimus irodymas
(i5ores audito ataskaita)
Antikorupcines
programos, priemoniq
plano parengimas,
atnaujinimas ir
vykdymo
orsanizavimas

Nuolat nuo 2016
m. sausio I d.

Pacientq apklausq,
susijusiq su
neoficialiais
mokej imais, rezultatai

Nuolat iki 2019
m. gruodZio 28

Teigiami pokydiai
pacientq apklausq
rezultatuose,
susijusiuose su
neoficialiais
mokejimais

administratore

Reikalq

Centro interneto
svetaineje yra nuoroda,
kur kreiptis,
pastebejusiems
korupcinio pobildZio
aprai5k4 istaigos

d.

,,kar5tosios

18.

linijos" telefon4 (+370 5

266 3333)
6) informacija apie SAM el. pa5t4
(korupcija@sam.lt)
7) informacija apie STT el. pa5t4
(praneSk@stt. lt) skelbimas
Direktorius
8) Centro direktoriaus kreipimasis
ra5tu i pacientus, kad istaigoje
netoleruoj ami neofi cialDs
mokeiimai
Reikalq
Privalomosios informacij o s Centro
vedejas
interneto svetaineje skelbimas:
l) informacija apie atsakomybg uZ
korupcinio pobudZio teises
paZeidimus
2) informacrja, i k4 pacientas gali
kreiptis pastebej gs korupcinio
pobfldZio aprai5k4
3) informacija apie Centro
pasitikejimo telefon4
4) informacija apie SAM
,,pasitikejimo telefon4" (+370 800
66004)
5) informacija apie Specialiqjq
tyrimq tarnybos (toliau - STT)
,,kar5tosios linijos" telefon4 (+370 5
266 3333\
6) Informacija apie SAM el. pa5t4
(korupcija@sam.lt)
7) Informacija apie STT el. pa5t4
(praneSk@stt. lt) skelbimas
8) Centro darbuotojq, susidrirusiq su

Nuolat nuo 2016
m. sausio 1 d.

Teigiami pokydiai
pacientq apklausrl
rezultatuose,
susijusiuose su
neoficialiais
mokejimais

Buhalterija
Reikalq

Nuolat iki 2019
m. gruodZio 31

Padidejgs pacientq

vedejas

d.

UZ
korupcijos
prevenciia

Gavus
prane5im4 per 3
darbo dienas

galimai korupcinio pobldZio
nusikalstama veika, elgesio
taisykles, patvirtintos
apsaugos ministro 2014

sveikatos

m.liepos

7

d. isakymu Nr. V-773

,,Del
Asmens sveikatos prieZilros istaigq
darbuotojq, susidlrusiq su galima
korupcinio pobrldZio nusikalstama
taisykliq
elgesio
veika,
19.

patvirtinimo"
Nemokamq sveikatos prieZilros
paslaugq s4raSo ir mokamq
paslaugq kainq skelbimas Centro
interneto svetaineje

20.

Specialiqjrl tyrimq tarnybos (toliau
- STT) ir SAM Korupcijos
prevencii os skyriaus informavimas

informuotumas,
sumaZejgs neoficialiq
mokejimq uZ suteiktas
sveikatos prieZi[ros
paslauEas kiekis
Pateiktq praneSimq
ASPI vadovui ir
perduotu praneSimrl

21"

sveikatos apsaugos ministro 2014
m. liepos 7 d. isakymo Nr. V-773
,,Del Asmens sveikatos prieZilros
istaigq darbuotojq, susidtrusiq su
galima korupcinio pobldZio
nusikalstama veika, el gesio
taisykliq patvirtinimo" nustatyta
tvarka Centre gavus prane5im4 apie
salima koruocine veika
Informacijos apie teises aktq
nustatyta tvarka nustatytus
korupcijos atvejus bei atvejus, kai
Centre dirbantis asmuo paLeidd
Lietuvos Respublikos vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo
valstybinej e tarnyboje istatymo
nuostatas, skelbimas Centro
interneto svetaineie

STT, SAM Korupcijos
prevencijos skyriui
skaidius

ir kontrolg
atsakingas
asmuo

Per l0 darbo
dienq nuo

Paskelbtq informacijq
skaidius.

informacijos
gavimo

Asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencijos ir kontroles vykdym4 Balys Algimantas Rutkys
(8 5) 233 2925, el. pa5tas: centras@vovlc.lt

