VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2019 metais
priemonių plano vykdymo 2017 m. antrojo pusmečio ataskaita
Atsižvelgdami į VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu
patvirtintą korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje 2016 – 2019 m. programos
įgyvendinimo priemonių planą, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu, Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V – 1433
„Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015 – 2019 m. programos
patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, teikiame
2017 m. antrojo pusmečio dėl korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo ataskaitą:
1. Ligoninės interneto svetainėje ir ligoninės skyrių informaciniuose stenduose nuolat
skelbiama informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus,
nurodant, kur ir kokiu būdu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
Taip pat skelbiamas LR Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefono“ numeris bei
kita informacija korupcijos prevencijos tema.
2. Naujai parengta ir VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.
V1- patvirtinta korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje 2018-2019 metų programa ir
jos įgyvendinimo priemonių planas.
3. Ligoninės interneto svetainėje paskelbta korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje
2018 – 2019 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
4. Mažeikių rajono savivaldybei ir Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Korupcijos
prevencijos skyriui pateikta korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje 2018 – 2019 m.
programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.
5. Ligoninės interneto svetainėje paskelbta ataskaita apie VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo 2017 m. antrojo pusmečio priemonių plano
vykdymą.
6. Ligoninės direktorius nuolat informuojamas apie VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
7. Visi ligoninės darbuotojai bei darbuotojai, sudarę naujas darbo sutartis, supažindinti su
patvitintomis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis bei patvirtintu darbuotojų
elgesio kodeksu.
8. Ligoninės interneto svetainėje demonstruojamas reklaminis skydelis su nuoroda, kur kreiptis
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT)
parengtas reklaminis filmukas antikorupcijos tematika.
9. Administravimo įgaliojimus turintys ligoninės darbuotojai, gydytojai, farmacininkai nuolat
informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus bei juos tikslinti. Esant poreikiui,
jiems teikiama informacija dėl deklaracijų pildymo bei tikslinimo.
10. Ligoninės skyrių informaciniuose stenduose nuolat skelbiama informacija apie atitinkamų
gydytojų specialistų medicinos normas bei skelbiama informacija apie medicininės
reabilitacijos įstaigas, pacientų organizacijas.
11. Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija, kokiose darbovietėse dirba ligoninės
gydytojai, farmacijos specialistai.
12. Ligoninės interneto svetainėje kasmet skelbiama įstaigos metinė veiklos bei finansinės
veiklos ataskaitos.
13. Ligoninės interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
paskelbtas 2017 m. viešųjų pirkimų planas bei informacija apie mažos vertės pirkimus 2017
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metais. Taip pat skelbiama informacija apie paskelbtus viešuosius pirkimus, įvykdytus
pirkimus bei sudarytas pirkimo sutartis.
Per VšĮ CPO LT vykdomi vaistų, medicinos priemonių, biuro popieriaus, kompiuterinės
įrangos pirkimai.
Visada nustatinėjamas pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai draustumas
privalomuoju sveikatos draudimu. Ligoninės medicinos registratorės šią informaciją
patikrina dirbdamos „Sveidros“ programinėje sistemoje, neaiškiais atvejais konsultuojasi su
TLK atstovais.
Ligoninė nuolat dalyvauja iniciatyviniame projekte – akcijoje „Geriausia padėka gydytojui –
Jūsų šypsena“. Šiais metais buvo papildomai užsakyta akcijos lipdukų bei plakatų su
Hipokrato priesaika. Lipdukai užklijuoti ant gydytojų kabinetų durų, plakatai iškabinti
ligoninės skyrių informaciniuose stenduose.
Ligoninėje nuolat platinami lankstinukai antikorupcine tematika.
Ligoninės interneto svetainėje ir skyrių informaciniuose stenduose ar segtuvuose skelbiamas
ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas.
Ligoninės interneto svetainėje nuolat talpinama informacija apie valstybės lėšomis
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas.
Ligoninės interneto svetainėje nurodytos internetinės nuorodos, nukreipiančios į VLK
interneto svetainę, kurioje skelbiama informacija apie PSDF lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų bazines kainas.
Ligoninės interneto svetainėje ir skyrių stenduose ar segtuvuose nuolat skelbiama
informacija apie ambulatorines ir stacionarines mokamas ir nemokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
Pacientai turi galimybę ligoninės interneto svetainėje pateikti savo komentarus,atsiliepimus
ar pastabas.
Ligoninėje per monitorių bei ligoninės interneto svetainėje nuolat talpinamas direktoriaus
kreipimasis į pacientus, kuriuo išreiškiamas ligoninės suintersuotumas dirbti nesant
korupcijos apraiškų, ir prašoma pacientų nesiūlyti medicinos darbuotojams neleistinų
padėkų (dovanų, pinigų), informuojant apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas bei
nurodant, kur turėtų kreiptis asmuo, susidūręs su tokia veika.
Visi ligoninės darbuotojai bei darbuotojai, sudarę naujas darbo sutartis, informuoti, kaip
elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat supažindinti su dovanų
ėmimo ir teikimo pagrindinėmis taisyklėmis.
Stacionare besigydantiems pacientamas dalinamos atmintinės apie korupcijos priežastis ir
žalą, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo šaltinius ir tvarką.
2017 m. rugsėjo 14 d. buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VšĮ
Mažeikių ligoninėje viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje. Analizuotas
laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir
vertinant siuaciją pagal 2017 m. birželio 30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius
įsakymus, nuostatas ir pavedimus. Išvados pateiktos Mažeikių rajono savivaldybei.
Ligoninėje 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo atliktas VšĮ Mažeikių ligoninės veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas.
Išvados pateiktos Mažeikių rajono savivaldybei ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui.
2017 m. antrajame pusmetyje ligoninėje buvo atliktos stacionare besigydančių pacientų
anoniminės apklausos, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Buvo apklausta 219 pacientų.
Pastabų apie įstaigos veiklos trūkumus negauta. Dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų
pasireiškimo galimybės prevenciškai kalbėta skyrių vedėjų pasitarimų metu.
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