
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2018 m. I PUSMEČIO ATASKAITA

Eil.
Nr.

Priemonė Įvykdymo
terminas

Įvykdyta

1. Įstaigoje  nustatinėti  pacientų,
atvykusių  gydytojų  specialistų
konsultacijai,  draudimą
privalomuoju sveikatos draudimu

Nuolat Nuolat  tikrinamas  pacientų  draudimas
privalomuoju sveikatos draudimu 

2. Įstaigos interneto svetainėje teikti
informaciją  apie  valstybės
lėšomis  apmokamų  sveikatos
priežiūros paslaugų kainas

Nuolat Nuo  2015-07-01   įstaigos  IS  nuolat
skelbiama  informacija  apie  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kainas eurais

3. Bendradarbiauti su STT 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės klausimais

Nuolat Įstaigos  darbuotojai  nuolat  supažindinami
su  STT  teikiama  nauja  informacija
korupcijos  prevencijos  ir  kontrolės
klausimais

4. Įstaigos  informacijos  skelbimo
vietose  bei  interneto  svetainėje
skelbti  informaciją  apie
atsakomybę  už  korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus ir kur
gali kreiptis asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio veika

Nuolat Įstaigos  atskirame  stende  bei  interneto
svetainėje  paskelbta  informacija  apie
atsakomybę  už korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus  bei  į  kokią instituciją  ir  kokia
tvarka  asmuo  gali  kreiptis  dėl  korupcijos
apraiškų

5. Įstaigoje  informacijos  skelbimo
vietose  bei  interneto  svetainėje
skelbti  informaciją  apie
Sveikatos  apsaugos  ministerijos
„pasitikėjimo  telefoną“,  kuriuo
anonimiškai galima pranešti apie
korupcinio pobūdžio veikas  

Nuolat Įstaigos  informacijos  skelbimo vietose bei
interneto  svetainėje  nuolat  skelbiama
informacija  apie  Sveikatos  apsaugos
ministerijos pasitikėjimo telefoną

6. Įstaigos  interneto  svetainės
puslapiuose,  skirtuose  korupcijos
prevencijai,  skelbti  ataskaitą  apie
įstaigos  Korupcijos  prevencijos
programos  įgyvendinimo
priemonių plano vykdymą

Ataskaitą skelbti
kas pusę metų, 
ne vėliau kaip 
iki kito pirmo 
mėnesio 10 d.

Įstaigos IS paskelbta ataskaita apie 2018 m.
I pusmečio priemonių plano vykdymą

7. Vykdyti  erkinio  encefalito
vakcinos  TicoVac pirkimą
Centrinės  viešųjų  pirkimų
informacinės  sistemos
priemonėmis  pasirinkus
skelbiamos apklausos būdą

2018 m. I ketv. 2018  m.  gegužės  mėn.  CVP  IS
priemonėmis,  pasirinkus  skelbiamos
apklausos  būdą,  buvo  vykdomas  erkinio
encefalito vakcinos TicoVac pirkimas 

8. Organizuoti  Įstaigos  darbuotojų
mokymus  korupcijos  prevencijos
klausimais 

Ne rečiau kaip 1 
kartą per metus

Patvirtinta nulinės tolerancijos korupcijai 
politika
2018-01-16 įstaigos darbuotojams pravesti 
mokymai tema „Korupcijos prevencija“
2018-02-26 pravesta apklausa pagal 
korupcijos prevencijos įgyvendinimo 
priemonių planą

_______________________________________


