Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo
suteikimo tvarkos aprašo
1 priedas
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2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-332
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VŠ.Į.KLAIPĖDOS GMP STOTIES KORUPCIJOS INDEKSO NUSTATYMO KRITERIJAI
Eil.
Nr.
1
1.1
1.2

1.3

Kriterijai

Balai

Informacija, kuri turi būti teikiama pacientui ASPĮ interneto
svetainėje
Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio
veikas
Informacija, į ką ASPĮ galima kreiptis, susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už korupciją, nurodytas
kabinetas)
Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną

1.4

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

1.5

Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)

1.6

Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

1.7

Informacija apie STT el. paštą (pranesk@stt.lt)

1.8

Demonstruojami STT antikorupciniai klipai

1.9

Demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis

1.10

Skelbiamas ASPĮ vadovo kreipimasis raštu

Vertinimo aspektai

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

4

Demonstruojami

0

Nedemonstruojamas

2

Skelbiamas

Eil.
Nr.
1.11

Kriterijai

Balai

Vertinimo aspektai

ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto
svetainėje

2

Skelbiamas

1.12

Skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo
tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama

3

Skelbiama

1.13

Skelbiama ASPĮ veiklos ataskaita

1

Skelbiama

1.14

Skelbiama ASPĮ finansinė ataskaita

1

Skelbiama

1.15

Galimybė ASPĮ interneto svetainėje pacientams pateikti savo
atsiliepimus, komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos trūkumus,
apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus

2

Sudaryta galimybė

2

Informacija, kuri turi būti teikiama pacientams ASPĮ
informaciniuose stenduose

2.1

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio
veikas

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2

Skelbiama

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Informacija, į ką ASPĮ galima kreiptis, susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už korupciją, nurodytas
kabinetas)
Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną
Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)
Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

Eil.
Nr.
2.7
2.8

2.9

Kriterijai

Skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo
tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama (arba stenduose
nurodoma, kur yra segtuvas su šia informacija)

3.1

ASPĮ monitoriuose demonstruojami STT antikorupciniai klipai

3.2

ASPĮ monitoriuose demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis

4

Kitos paciento informavimo priemonės

4.1

ASPĮ platinamas SAM arba ASPĮ lankstinukas antikorupcine tematika
Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai (korupcijos prevencijos
tematika)
ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas ASPĮ ambulatoriniame
padalinyje bei stacionaro skyriuose

4.4

Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbimas ASPĮ
stacionaro skyriuose

4.5

ASPĮ stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje
teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis, skelbimas

4.6

2

Skelbiama

3

Skelbiamas

3

Skelbiama

Skelbiamas ASPĮ vadovo kreipimasis raštu

Informacija, kuri teikiama pacientams ASPĮ monitoriuose

4.3

Vertinimo aspektai

Informacija apie STT e. paštą (pranesk@stt.lt)

3

4.2

Balai

Nestacionaras ar polikl.

Nestacionaras ar polikl.

2

Platinamas

2

Yra (Automobiliuose)

2

Skelbiama
Nestacionaras

Nestacionaras

Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai

ASPĮ stacionaro skyriuose informacijos apie visas įstaigas, teikiančias
medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal
skyriuje gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio pacientų
organizacijų telefonų, kontaktinių asmenų, skelbimas
4.7

ASPĮ, teikiančiose ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, informacijos apie nemokamas ambulatorines
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir
mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas

5

Kitos korupcijos prevencijos priemonės

5.1

ASPĮ paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją (arba
komisija)

5.2

ASPĮ korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių
planas

5.3

ASPĮ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymas

5.4

ASPĮ darbuotojų supažindinimas su ASPĮ darbuotojų elgesio kodeksu

5.5

ASPĮ darbuotojų mokymai dėl ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso
vykdymo

5.6

ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, elgesio taisyklės

5.7

ASPĮ darbuotojų privačių interesų deklaravimas

5.8

ASPĮ nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustačius

Vertinimo aspektai

Nestacionaras

2

Skelbiama

2

Paskirtas asmuo

2

Parengta ir patvirtinta

4

Įvykdytos visos pagal planą numatytos
priemonės

3

Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai

2

Mokymuose dalyvavo ne mažiau kaip
60% darbuotojų

3

Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai

3

Deklaravo 100% darbuotojų

Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai

Vertinimo aspektai

korupcijos rizikos veiksnius, sudarytas priemonių planas
2

Korupcijos pasireiškimo tikimybės
vertinimas atliktas, korupcijos rizikos
veiksnių nenustatyta

5.9

ASPĮ darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais
(mokymai).

1

Buvo organizuoti 1 kartą

5.10

ASPĮ gydytojų (ASPĮ vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai),
dirbančių keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, darbo laiko
grafiko pažeidimai.

2

Nors vienas ASPĮ gydytojas (ASPĮ
vadovas, padalinių vadovai, skyrių
gydytojai) dirba keliose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir nebuvo nustatyti
darbo laiko grafiko pažeidimai ASPĮ

5.11

Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas ASPĮ
pateikimas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
nustatyta tvarka

2

Nebuvo poreikio

6
6.1

Informacija susijusi su galimomis korupcinio pobūdžio veikomis
ASPĮ
ASPĮ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, pranešimai ASPĮ vadovybei
Nebuvo pranešimų

2
6.2

6.3

6.4

SAM per metus gautų skundų (informacijos) dėl ASPĮ korupcinio
pobūdžio veikų skaičius, nepriklausomai nuo skundų (informacijos)
pateikimo būdo (SAM pasitikėjimo telefonu, el. paštu, raštu)

4

Negauta

Pacientų skundai, pateikti TLK, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų
vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio
ar ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar
ne)

3

Nebuvo skundų

Pacientų skundai, pateikti ASPĮ, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų
vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio
ar ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar
ne)

3

Nebuvo skundų

Eil.
Nr.
6.5

Kriterijai

Balai

Gauta informacijos apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ASPĮ

0
7

Apklausos ASPĮ

7.1

Įstaigoje (teikiančioje ambulatorines ir (ar) stacionarines paslaugas)
atliktos apklausos, kurių metu buvo klausiama ir dėl galimos
korupcinio pobūdžio veikos (atlieka pati įstaiga)

7.2

7.3

7.4

1

1 apklausa per metus

2

Nebuvo gauta

2

Nebuvo gauta

2

Nebuvo gauta

Pranešimai apie ASPĮ veiklos trūkumus
Jei buvo apklausų metu gauta informacijos apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas bei veiklos trūkumus, buvo imtasi priemonių joms
išaiškinti ir jų prevencijai
Anoniminė hospitalizuotų pacientų apklausa ASPĮ vertinimo metu.
Gauta informacija apie galimas korupcinio pobūdžio veikas.

8

Viešieji pirkimai

8.1

ASPĮ einamųjų metų viešųjų pirkimų plano skelbimas interneto
svetainėje ir CVP IS

8.3

Nebuvo gauta

Gauta informacija apie galimas korupcinio pobūdžio veikas.

7.5

8.2

Vertinimo aspektai

Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3
straipsnio reikalavimų

ASPĮ viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo deklaravimas

Nestacionarinė

1

Skelbiamas
2

Kompetentinga institucija nepripažino,
kad pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant
Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio
reikalavimus

1

Deklaravo visi komisijos nariai

_________________
Pagal LR SAM įsakymo 2016 -03-04 Nr V-332 „Skaidrios ASPĮ vardo suteikimo tvarkos aprašo“ 2 priedą , Vš.Į.Klaipėdos GMP stoties korupcijos
indeksas pagal vertinimo kriterijų surinktų balų skaičių yra 104 balai. Tai ASPĮ , neturinčių monitorių ir teikiančių ambulatorines paslaugas, grupėje
atitiktų skaidrios ASPĮ kategoriją.( 102- 115 balų). Kai kurie kriterijai įstaigai nepritaikomi , nes pacientai nesilanko pačioje įstaigoje , todėl galimų
surinkti balų skaičius sumažėja.
VŠ.Į.Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis
2016 lapkričio 28 d.

