VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS
2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA
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Priemonė
Paskirti atsakingą asmenį už Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.
Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir
jos įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių planą.
Skelbti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos svetainėje www.nempol.lt
Korupcijos programą ir jos įgyvendinimo 2015-2019 m. priemonių planą bei
asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis bei kontaktus.
Skelbti visose Poliklinikos informacijos skelbimų vietose bei interneto svetainėje
informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur
asmuo turi kreiptis susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla.
Išskirti Poliklinikos veiklos sritis, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos
rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę jose.
Poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje,
informacijos stenduose ar segtuvuose poliklinikoje bei palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninėje.
Skelbti Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 ,,Šeimos gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos medicinos normą MN 76:2015
,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
poliklinikoje ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.
Skelbti informaciją apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas PSDF
biudžeto lėšomis) ir stacionarines bei mokamas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas Poliklinikoje ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.
Organizuoti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos darbuotojų mokymus
korupcijos prevencijos klausimais.
Supažindinti naujai įsidarbinusius įstaigos darbuotojus su darbuotojų elgesio
kodeksu.
Antikorupcinės aplinkos Poliklinikoje sukūrimas ir įdiegimas.
Gavus pranešimą ar išaiškėjus apie galimą korupcinę veiką, informuoti
Poliklinikos vyriausiąjį gydytoją ir Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Užtikrinti, kad ant visų Poliklinikos gydytojų kabinetų būtų užklijuotas lipdukas
,,Geriausia padėka gydytojui - Jūsų šypsena“.
Poliklinikos interneto svetainėje www.nempol.lt skirtame korupcijos prevencijai,
skelbti ataskaitas už priemonių plano vykdymą.
Poliklinikos interneto svetainėje skelbti informaciją apie darbuotojams
pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, teikti
informaciją apie poliklinikos administracijai ar darbuotojams daromą išorinį
poveikį atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Poliklinikos informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje (www.nempol.lt)
skelbti:
1) informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;
2) informaciją į ką Poliklinikoje pacientas gali kreiptis, susidūrus su
korupcinio pobūdžio veika;
3) informaciją apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004);
4) informaciją apie STT karštosios linijos telefoną (+370 5 2663333);
5) informaciją apie SAM elektroninį paštą (korupcija@sam.lt);
6) informaciją apie STT elektroninį paštą (pranesk@stt.lt);
7) Poliklinikos vadovo kreipimąsi raštu į pacientus, kad Poliklinikoje
netoleruojami neoficialūs mokėjimai.
Organizuoti Poliklinikos vadovų ir darbuotojų susirinkimus apie galimas
korupcinio pobūdžio apraiškas, siekiant jų išvengti.
Priminti Poliklinikos gydytojams ir kitiems darbuotojams apie prievolę pateikti
arba patikslinti privačių interesų deklaracijas.
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