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IGYVENDTNTMO PRIEMONTV PLANO 2016 m. rr PtrSMEirO ArnS ITA

i.lr.
Priemon6 [ykdymo

terminas
[vykdyta

1 f staigoj e nu statineti pacientq,
atvykusiq gydytojq specialistq
kons Lr ltac ij ai, draud irir4
nrivalomuoiu sveikatcls draudimu

Nuolal Nuolat tikrinamas pacientq draudimas
privalomur;ju sveikatos draudimu

2. [staigos intemeto svetaine.ie teikti
informaci.j 4 apie valstybes
le5omis apmokamq sveikatos
nrieZilrros naslausu kainas

Nuolat Nuo 2015-07-01 istaigos IS nuolat
skelbiama informacija apie asmcns
sveikatos prieZilros paslaugq kainas eurais

Bendradarbiauti su STT
korupcijos prevencijos ir
kontroles klausimais

Nuolal f staigos darbuoto.lai nuolat supa2indinarrri
su STT teikiama nauja infonnacija
korupcijos prevencijos ir kontro les

klausimais
4. {staigos informacij os skelbimo

viertose bei interneto sve-taineje

skelbti informac[j4 apie
atsakomybg uZ korupcinio
pobiidZio teisis paZeidimus ir kur
gali kreiptis asmuo, susidurgs su
koruncinio oob0diio veika

Nuolirt Jstaigos atskir e stende bei interneto
svetaine\ j e paskelbta informacij a apie
atsakomybg uZ korupcinio pobldZio teises
paZeidimus bei i koki4 institucij4 ir kokia
tvarka asmuo gali kleiptis del korupcijos
apraiSkr;

5. f staigoje informacijos skelbimo
vietose bei intemeto svetaineje
skelbti informacij 4 apie
Sveikatos apsaugos ministerij os

.,pasitikej imo telefbnq", kuriuo
anonirniSkai galima praneiti apie
korupcini o pobuclZio veikas

Nuolat fstaigos inforrnacijos skelbimo vietose bei
interneto svetaineje nuolat skelbiama
informacii a apie Sveikatos apsaugos
ministerij os pasitikej imo telelbn4

6 f staigos intemeto svetarnes

puslapiuose. skirtuose korupcijos
prevencijai, skelbti kaitrl apie

istaigos Korupci j os prevencijos
pro gramos igyvendinirno
nriemoniu olano r'vkdvma

Ataskait4 skelbti
kas pusg metq,
ne veliau kaip
iki kito pirmo
menesio 10 d.

fstaigos IS paskelbta ataskaita apie 2016

Il pusmedio priernoniq plano vykdymE

7. Vyk i medicinos priemoniq
nirkima per CPO LT

Kasmet nuo
2014 m.IV kctv.

20i6 m. rugsejo menesj per CPO L'I buvo
vykdomas vaistrr rrirkimas

B. Organizuoti lstaigos tojq
kymu s korupcij os prevencij os

klausimais

Ne rediau kaip
kart4 per metus

lstaigos darbuotojai, susirinkimo metu,

supaZirrdinti su V3[ KaiSiadoriq PSPC

atsakingos uZ kolupcijos prevencijrl ir
kontrolg istai goje vidaus auditores
Michalinos BedZinskienes 2016 m.
lapkridio 14-21 d. atlikta apklausa pagal
korupcijos prevenci jos plan4. 201 6 m.
gruodZio 6-13 d. atlikta pakartotina
apklausa pagal korupcijos prevencijos
planq bei 2016 m. gmodZio I -16 d.
vertinimu nustatant Kai5iadoritl PSPC)

atitiktis skajdrios ASP{ vardo suteikinro
kriterijams, t. y. nustalvti ASP[ korupcijos
indeksai, atspinclintys ASP[ vieSum4 ir
atvirum4, korupc ij os prevencij os priernon i L1

vykdvma (informaciniai stendai)


