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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. rugsėjo ___d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio
26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir
biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo
rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-731 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir
biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo
rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“, 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.V-1433 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos
sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programos patvirtinimo“ 2 punktu,
nusprendžia:
Patvirtinti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos
aprašą (pridedama).

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo ___ d. sprendimu Nr. TS-__
SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), kurių dalininko
(savininko) teises ir pareigas įgyvendina Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba
(toliau kartu – Savivaldybei pavaldžios ASPĮ), korupcijos indekso nustatymo ir skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus, ASPĮ korupcijos indekso nustatymo ir
skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. ASPĮ korupcijos indeksas – ASPĮ vertinimo pagal asmens sveikatos priežiūros
įstaigos korupcijos indekso nustatymo kriterijus (Aprašo 1 priedas) metu nustatytas (surinktas) balų
skaičius.
2.2. Skaidri asmens sveikatos priežiūros įstaiga – ASPĮ, kurios nustatytas ASPĮ
korupcijos indeksas atitinka skaidrios sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus.
2.3. Kandidatas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti − ASPĮ,
kurios nustatytas ASPĮ korupcijos indeksas atitinka kandidato skaidrios sveikatos priežiūros
įstaigos vardui gauti suteikimo kriterijus.
2.4. ASPĮ, turinti korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, − ASPĮ, kurios
nustatytas ASPĮ korupcijos indeksas yra mažesnis už ASPĮ korupcijos indeksą, leidžiantį suteikti
kandidato skaidrios sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti vardą.
3. Aprašu vadovaujamasi atliekant Savivaldybei pavaldžių ASPĮ vertinimą, siekiant
nustatyti ASPĮ korupcijos indeksą ir atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo
suteikimo kriterijams (Aprašo 2 priedas).
II SKYRIUS
ASPĮ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR TEISĖS
4. Savivaldybei pavaldžių ASPĮ vertinimą atlieka Savivaldybės mero potvarkiu
sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija).
5. Komisiją sudaro penki nariai: keturi Savivaldybės administracijos atstovai ir vienas
nevyriausybinės organizacijos atstovas, kurį deleguoja Visagino savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų taryba. Komisijos pirmininku ir sekretoriumi skiriami Savivaldybės atstovai.
Komisijos techninį organizacinį darbą atlieka jos sekretorius.
6. Komisija vykdo šias funkcijas:
6.1. vertina Savivaldybei pavaldžias ASPĮ pagal ASPĮ korupcijos indekso nustatymo
kriterijus ir nustato ASPĮ korupcijos indeksą;
6.2. teikia išvadas dėl ASPĮ atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vardo suteikimo kriterijams ir siūlymus Savivaldybės merui dėl skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardo suteikimo.
7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę gauti ASPĮ dokumentų, reikalingų
ASPĮ korupcijos indeksui nustatyti, kopijas.
8. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, nešališkumo,
konfidencialumo, skaidrumo, tolerancijos, teisėtumo ir viešumo principais.

2

III SKYRIUS
ASPĮ KORUPCIJOS INDEKSO NUSTATYMO TVARKA
9. ASPĮ, kurioms suteiktos skaidrios ASPĮ vardas, išskyrus ASPĮ, kurioms suteiktas
skaidrios ASPĮ vardas ir kurių vadovui ar kitam vadovaujančiam darbuotojui pareikšti įtarimai
padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, vertinamos kas penkerius metus. ASPĮ, kurioms
suteiktas kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti vardas, ASPĮ,
įrašytos į ASPĮ turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašą, ir ASPĮ, kurioms
suteiktas skaidrios ASPĮ vardas ir kurių vadovui ar kitam vadovaujančiam darbuotojui pareikšti
įtarimai padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, tikrinamos kiekvienais metais. Komisija
ASPĮ pagal ASPĮ korupcijos indekso nustatymo kriterijus vertina nuvykusi į vertinamąją ASPĮ.
Kiekvieną ASPĮ vietoje vertina ne mažiau kaip du Komisijos nariai.
10.Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ASPĮ vertinimo pagal ASPĮ korupcijos
indekso nustatymo kriterijus Komisijos sekretorius raštu apie tai informuoja ASPĮ, kuri bus
vertinama.
11.ASPĮ vertinimas pagal ASPĮ korupcijos indekso nustatymo kriterijus atliekamas per
2–5 darbo dienas. Atliekant ASPĮ vertinimą, stebėtojo teisėmis gali dalyvauti vertinamos ASPĮ
atstovas.
12.ASPĮ korupcijos indeksui nustatyti Komisija atlieka anoniminę hospitalizuotų
pacientų apklausą. Komisija pateikia užpildyti anoniminės hospitalizuotų pacientų apklausos
anketas (Aprašo 3 priedas) ne mažiau kaip 100 pacientų, o esant mažiau pacientų – visiems.
13.Komisijos nariai, nustatę ASPĮ korupcijos indekso nustatymo kriterijų reikšmes, jas
įrašo į ASPĮ korupcijos indekso nustatymo kriterijų vertinimo protokolą (Aprašo 4 priedas) ir jį
pasirašo.
IV SKYRIUS
ASPĮ ATITIKTIES SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS
VARDO SUTEIKIMO KRITERIJAMS VERTINIMAS IR KOMISIJOS SIŪLYMAI
14.Komisija, atsižvelgdama į ASPĮ atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimo rezultatus, priima sprendimą siūlyti Savivaldybės
merui:
14.1. suteikti ASPĮ skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;
14.2. suteikti kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti
vardą;
14.3. įrašyti ASPĮ į ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę,
sąrašą.
15.Komisijos posėdis protokoluojamas. Protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio
pirmininkas, dalyviai, nustatytas ASPĮ korupcijos indeksas, ASPĮ atitikties skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams vertinimo rezultatai ir siūlymas
Savivaldybės merui. Komisijos posėdžio protokolą rengia jos sekretorius. Protokolą pasirašo visi
Komisijos nariai. Prie protokolo pridedamas ASPĮ korupcijos indekso nustatymo kriterijų vertinimo
protokolas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.Savivaldybės meras, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, priima sprendimą, kuriuo
tvirtinami skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kandidatų skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardui gauti ir ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę,
sąrašai.
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17.Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami Savivaldybei pavaldžių ASPĮ, kurioms
suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, ASPĮ, kurioms suteiktas kandidato
skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti, ir ASPĮ, kuriose nustatyta korupcinio
pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybė, sąrašai.
_____________________

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vardo suteikimo tvarkos aprašo
1 priedas
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS KORUPCIJOS INDEKSO
NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Kriterijai
Nr.
1.
Informacija, kuri turi būti teikiama pacientui ASPĮ
interneto svetainėje
1.1. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio
pobūdžio veikas
1.2. Informacija, į ką ASPĮ galima kreiptis, susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika (vadovas ar asmuo, atsakingas už korupciją,
nurodytas kabinetas)
1.3. 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.
1.7.

Informacija apie STT karštosios linijos telefoną (+370 5
2663333)
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
1.11. ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įstaigos interneto
svetainėje
1.12. Skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo
tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama
1.13. Skelbiama ASPĮ veiklos ataskaita
1.14. Skelbiama ASPĮ finansinė ataskaita
1.15. Galimybė ASPĮ interneto svetainėje pacientams pateikti savo
atsiliepimus, komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos
trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus
2.
Informacija, kuri turi būti teikiama pacientams ASPĮ
informaciniuose stenduose
2.1. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio
pobūdžio veikas

2.2.

Informacija, į ką ASPĮ galima kreiptis, susidūrus su korupcinio
pobūdžio veika (vadovas ar asmuo, atsakingas už korupciją,

Balai Vertinimo aspektai

0
2
0
2

Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama

0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
4
0
4
0
2
0
2
0
3
0
1
0
1
0

Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Nedemonstruojami
Demonstruojami
Nedemonstruojamas
Demonstruojamas
Neskelbiamas
Skelbiamas
Neskelbiamas
Skelbiamas
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Nesudaryta
galimybė
Sudaryta galimybė

2

0
1
2
0
1

Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
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Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai Vertinimo aspektai

nurodytas kabinetas)
Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną

2
0
1

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

2
0
1

2.5.

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

2
0
1

2.6.

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

2.7.

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

2
0
1

Skelbiamas ASPĮ vadovo kreipimasis raštu

2
0
1

2.3.

2.4.

2.8.

2.9.

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

2
0
1

3
0
1
3

3.
3.1.

3.2.

Informacija, kuri teikiama pacientams ASPĮ monitoriuose
ASPĮ monitoriuose demonstruojami STT antikorupciniai klipai

ASPĮ monitoriuose demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis

0
2

4
0
2

4
4.
4.1.

Kitos paciento informavimo priemonės
ASPĮ platinamas SAM arba ASPĮ lankstinukas antikorupcine
tematika

0
1
2

4.2.

Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai (korupcijos prevencijos 0

visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiamas
Skelbiama ne
visuose stenduose
Skelbiamas
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose skyriuose
Skelbiama
Nedemonstruojami
Demonstruojami ne
visuose
monitoriuose
Demonstruojami
Nedemonstruojamas
Demonstruojami ne
visuose
monitoriuose
Demonstruojamas
Neplatinamas
Platinamas ne
visuose skyriuose
Platinamas

Nėra
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Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai Vertinimo aspektai

tematika)

1

ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas ASPĮ
ambulatoriniame padalinyje ir stacionaro skyriuose

2
0
1

4.4.

Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos normos skelbimas
ASPĮ stacionaro skyriuose

2
0
1

4.5.

ASPĮ stacionaro skyriuje informacijos, susijusios su skyriuje
teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, skelbimas
ASPĮ stacionaro skyriuose informacijos apie visas įstaigas,
teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems
asmenims ar vaikams pagal skyriuje gydomų ligonių profilius,
taip pat to profilio pacientų organizacijų telefonų, kontaktinių
asmenų skelbimas
ASPĮ, teikiančiose ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, informacijos apie nemokamas ambulatorines
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo
lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
skelbimas
Kitos korupcijos prevencijos priemonės
ASPĮ paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją (arba
komisija)

4.3.

4.6.

4.7.

5.
5.1.

5.2.

2
0
1
2
0
1
2
0
1

2

0
2
3
0
1

ASPĮ korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas

2
5.3.

ASPĮ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymas

0

2

4

5.4.

ASPĮ darbuotojų supažindinimas su ASPĮ darbuotojų elgesio

0

Yra ne ant visų
gydytojų kabinetų
durų
Yra
Neskelbiamas
Skelbiamas ne
visuose skyriuose,
ne visuose
ambulatorinio
padalinio aukštuose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose skyriuose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose skyriuose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose skyriuose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne
visuose ASPĮ
aukštuose
Skelbiama

Nepaskirtas
Paskirtas asmuo
Paskirta komisija
Neparengta
Parengta, bet
nepatvirtinta
Parengta ir
patvirtinta
Neįvykdyta 10 % ir
daugiau pagal planą
numatytų priemonių
Neįvykdyta iki 10 %
pagal planą
numatytų priemonių
Įvykdytos visos
pagal planą
numatytos
priemonės
Pasirašytinai
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Eil.
Nr.

Kriterijai
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
korupcijos rizikos veiksnius, sudarytas priemonių planas

Balai Vertinimo aspektai
supažindinti ne visi
darbuotojai
3 Pasirašytinai
supažindinti visi
darbuotojai
0 Mokymai nebuvo
organizuoti
1 Mokymuose
dalyvavo ne mažiau
kaip 30 %
darbuotojų
2 Mokymuose
dalyvavo ne mažiau
kaip 60 %
darbuotojų
3 Mokymuose
dalyvavo ne mažiau
kaip 90 %
darbuotojų
0 Pasirašytinai
supažindinti ne visi
darbuotojai
3 Pasirašytinai
supažindinti visi
darbuotojai
0 Deklaravo mažiau
nei 95 % privalančių
tai daryti darbuotojų
2 Deklaravo ne
mažiau kaip 95 %,
bet mažiau nei
100 % privalančių
tai daryti darbuotojų
5 Deklaravo 100 %
privalančių tai daryti
darbuotojų
–2 Neatliktas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas
0 Nustatyta korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, tačiau
nustačius korupcijos
rizikos veiksnius
nesudarytas
priemonių planas
arba sudarytas, bet
nevykdomas
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Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai Vertinimo aspektai
2

2

5.9.

ASPĮ darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais
(mokymai)

0
1
2

5.10. ASPĮ gydytojų (ASPĮ vadovo, padalinių vadovų, skyrių
gydytojų), dirbančių keliose asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, darbo laiko grafiko pažeidimai

0

2

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

0
2
2

6.
6.1.

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

0
2

Nustatyta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, nustačius
korupcijos rizikos
veiksnius sudarytas
priemonių planas ir
jis vykdomas
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
vertinimas atliktas,
korupcijos rizikos
veiksnių nenustatyta
Nebuvo organizuoti
Buvo organizuoti 1
kartą
Buvo organizuoti 2
ir daugiau kartų
Nors vienas ASPĮ
gydytojas (ASPĮ
vadovas, padalinių
vadovai, skyrių
gydytojai) dirba
keliose asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose ir buvo
nustatyti darbo laiko
grafiko pažeidimai
ASPĮ
Nors vienas ASPĮ
gydytojas (ASPĮ
vadovas, padalinių
vadovai, skyrių
gydytojai) dirba
keliose asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose ir nebuvo
nustatyti darbo laiko
grafiko pažeidimai
ASPĮ
Buvo poreikis –
užklausa nepateikta
Buvo poreikis –
užklausa pateikta
Nebuvo poreikio

Buvo pranešimų,
priemonių nesiimta
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Eil.
Nr.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kriterijai

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

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)

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)

Gauta informacijos apie galimas korupcinio pobūdžio veikas
ASPĮ

Balai Vertinimo aspektai

2
0
2
4
0
1

3
0
1

3
–5
–4

–4
–2
0
7.
7.1.

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

0
1
2
3

7.2.

Gauta informacija apie galimas korupcinio pobūdžio veikas

0

1

7.3.

Pranešimai apie ASPĮ veiklos trūkumus

2
0

1

7.4.

Jei buvo apklausų metu gauta informacijos apie galimas

2
0

Buvo pranešimų,
priemonių imtasi
Nebuvo pranešimų
Gauta, bent 1
skundas pagrįstas
Gauta, bet
nepagrįsta
Negauta
Buvo, tačiau lėšos
negrąžintos
Buvo, tačiau
pacientui lėšos
grąžintos
Nebuvo skundų
Buvo, tačiau lėšos
negrąžintos
Buvo, tačiau
pacientui lėšos
grąžintos
Nebuvo skundų
Iš teisėsaugos
institucijų
Iš Vyriausiosios
tarnybinės etikos
komisijos
Iš Valstybės
kontrolės
Iš žiniasklaidos
Nebuvo gauta
Apklausos nebuvo
atliktos
1 apklausa per
metus
2 apklausos
3 ir daugiau
apklausų
Buvo gauta iš 10 %
ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki
10 % apklaustųjų
Nebuvo gauta
Buvo gauta iš 10 %
ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki
10 % apklaustųjų
Nebuvo gauta
Buvo gauta, bet

7

Eil.
Nr.

Kriterijai

Balai Vertinimo aspektai

korupcinio pobūdžio veikas bei veiklos trūkumus, buvo imtasi
priemonių joms išaiškinti ir jų prevencijai
2

7.5.

Anoniminė hospitalizuotų pacientų apklausa ASPĮ vertinimo
metu. Gauta informacija apie galimas korupcinio pobūdžio
veikas

2
0

1
2
8.
8.1.
8.2.

8.3.

Viešieji pirkimai
ASPĮ einamųjų metų viešųjų pirkimų plano skelbimas interneto
svetainėje ir CVP IS
Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų
įstatymo 3 straipsnio reikalavimų

ASPĮ viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo
deklaravimas
_______________________

priemonių
trūkumams šalinti
nesiimta
Buvo gauta ir imtasi
priemonių
trūkumams šalinti
Nebuvo gauta
Buvo gauta iš 10 %
ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki
10 % apklaustųjų
Nebuvo gauta

0 Neskelbiamas
1 Skelbiamas
–2 Kompetentinga
institucija pripažino,
kad pirkimas buvo
vykdomas
pažeidžiant Viešųjų
pirkimų įstatymo 3
straipsnio
reikalavimus
2 Kompetentinga
institucija
nepripažino, kad
pirkimas buvo
vykdomas
pažeidžiant Viešųjų
pirkimų įstatymo 3
straipsnio
reikalavimus
0 Ne visi deklaravo
1 Deklaravo visi
komisijos nariai

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vardo suteikimo tvarkos aprašo
2 priedas

SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO
KRITERIJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Išvada

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ)
korupcijos indeksas (surinktų balų skaičius)
ASPĮ, teikianti stacionarines ASPĮ, teikianti ambulatorines
paslaugas
paslaugas
ASPĮ, turinti ASPĮ, neturinti ASPĮ, turinti
ASPĮ,
monitorių
monitoriaus
monitorių
neturinti
monitoriaus
ASPĮ suteikiamas skaidrios 116–131
108–123
110–125
102–117
asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardas
ASPĮ suteikiamas kandidato 108–117
100–109
102–111
94–103
skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardui
gauti vardas
ASPĮ įrašoma į ASPĮ, 107 ir mažiau 99 ir mažiau 101 ir mažiau 93 ir mažiau
turinčių
korupcinio
pobūdžio veikų pasireiškimo
tikimybę, sąrašą
_____________________

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vardo suteikimo tvarkos aprašo
3 priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ORGANIZUOJAMOS
HOSPITALIZUOTŲ PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS
ANKETA
Gerbiamas paciente, prašome užpildyti anoniminės apklausos anketą, kurios duomenys bus
naudojami vertinant šioje gydymo įstaigoje Jums teikiamas paslaugas.
Tinkamo atsakymo variantą pažymėkite apskritimu. Pvz.: □ Taip
1. Ar šios ligoninės medicinos personalas (pvz., gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai
(med. seselės), pagalbinis personalas) elgiasi etiškai, kultūringai? Ar esate patenkintas (-a)
aptarnavimo kultūra?
□ Taip
□ Ne
2. Ar Jums suprantamai buvo paaiškintas tyrimo ir gydymo planas?
□ Taip
□ Ne
3. Ar Jums teko šioje ligoninėje neoficialiai mokėti („duoti kyšį“):
už tai, kad Jus paguldytų į šią ligoninę?
anesteziologui?
chirurgui?
kitiems gydytojams? (įrašykite) ____________________
bendrosios praktikos slaugytojui (med. seselei)?
pagalbiniam personalui?
kitais atvejais (įrašykite) __________________________

□ Taip
□ Taip
□ Taip
□ Taip
□ Taip
□ Taip
□ Taip

□ Ne
□ Ne
□ Ne
□ Ne
□ Ne
□ Ne
□ Ne

4. Ar Jums reikėjo savo lėšomis pirkti gydytojo nurodytus vaistus gydymo šioje ligoninėje
metu?
□ Taip
□ Ne
(Jeigu atsakėte „Taip“, įrašykite, kokius _________________________________
ir pažymėkite, kur už juos sumokėjote) □ Ligoninės kasoje □ Vaistinėje
5. Ar Jums reikėjo savo lėšomis papildomai pirkti priemones operacijoms ar tyrimams atlikti
gydymo šioje ligoninėje metu?
□ Taip
□ Ne
(Jeigu atsakėte „Taip“, įrašykite, kokias _________________________________
ir pažymėkite, kur už jas sumokėjote)
□ Ligoninės kasoje □ Vaistinėje ar kitur
6. Ar šios ligoninės medicinos personalas buvo užsiminęs (leido suprasti), kad reikėtų
neoficialiai susimokėti („duoti kyšį“)?
□ Taip
□ Ne

Dėkojame!

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Protokolo forma)
________________________________________________________________________________
(ASPĮ pavadinimas)
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS KORUPCIJOS INDEKSO NUSTATYMO KRITERIJŲ VERTINIMO
PROTOKOLAS
_________________
(vertinimo data)
Visaginas
Eil. Nr.

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Kriterijai
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
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)
Informacija apie STT el. paštą

Balai

Vertinimo aspektai

0
2
0
2

Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama

0
2
0
2
0
2
0
2
0

Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama

Gautas
balas

Pastabos

2

Eil. Nr.

Kriterijai

Balai

1.8.

(pranesk@stt.lt)
Demonstruojami STT antikorupciniai klipai

1.9.

Demonstruojamas ASPĮ vadovo kreipimasis

2
0
4
0
4
0
2
0

Skelbiama
Nedemonstruojami
Demonstruojami
Nedemonstruojamas
Demonstruojamas
Neskelbiamas
Skelbiamas
Neskelbiamas

2

Skelbiamas

0
3

Neskelbiama
Skelbiama

0
1
0
1
0
2

Neskelbiama
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama
Nesudaryta galimybė
Sudaryta galimybė

0
1
2
0
1
2

Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama

1.10. Skelbiamas ASPĮ vadovo kreipimasis raštu
1.11. ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas
įstaigos interneto svetainėje

1.12. Skelbiama informacija apie mokamas
paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias
paslaugas neturi būti mokama
1.13. Skelbiama ASPĮ veiklos ataskaita
1.14. Skelbiama ASPĮ finansinė ataskaita
1.15. Galimybė ASPĮ interneto svetainėje
pacientams pateikti savo atsiliepimus,
komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos
trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio
veikas ar įtarimus
2. Informacija, kuri turi būti teikiama
pacientams ASPĮ informaciniuose
stenduose
2.1. Informacija apie baudžiamąją atsakomybę
už korupcinio pobūdžio veikas
2.2.

Informacija, į ką ASPĮ galima kreiptis,
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika
(vadovas ar asmuo, atsakingas už korupciją,

Vertinimo aspektai

Gautas
balas

Pastabos

3

Eil. Nr.

Kriterijai

2.3.

nurodytas kabinetas)
Informacija apie ASPĮ pasitikėjimo telefoną

2.4.

Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną
(+370 800 66004)

2.5.

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

2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Skelbiamas ASPĮ vadovo kreipimasis raštu

2.9.

Skelbiama informacija apie mokamas
paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias
paslaugas neturi būti mokama (arba
stenduose nurodoma, kur yra segtuvas su šia
informacija)
Informacija, kuri teikiama pacientams
ASPĮ monitoriuose
ASPĮ monitoriuose demonstruojami STT
antikorupciniai klipai

3.
3.1.

Balai

Vertinimo aspektai

0
1
2
0
1
2
0
1
2
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
3
0

Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiama
Neskelbiamas
Skelbiama ne visuose stenduose
Skelbiamas
Neskelbiama

1
3

Skelbiama ne visuose skyriuose
Skelbiama

0
2

Nedemonstruojami
Demonstruojami ne visuose
monitoriuose

Gautas
balas

Pastabos

4

Eil. Nr.

Kriterijai

Balai

3.2.

ASPĮ monitoriuose demonstruojamas ASPĮ
vadovo kreipimasis

4
0
2

4.
4.1.

Kitos paciento informavimo priemonės
ASPĮ platinamas SAM ar ASPĮ
lankstinukas antikorupcine tematika

4.2.

Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai
(korupcijos prevencijos tematika)

4

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

ASPĮ darbuotojų elgesio kodekso skelbimas
ASPĮ ambulatoriniame padalinyje ir
stacionaro skyriuose

Atitinkamo gydytojo specialisto medicinos
normos skelbimas ASPĮ stacionaro
skyriuose
ASPĮ stacionaro skyriuje informacijos,
susijusios su skyriuje teikiamomis
nemokamomis (kompensuojamomis
Privalomojo sveikatos draudimo fondo
lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis, skelbimas
ASPĮ stacionaro skyriuose informacijos apie
visas įstaigas, teikiančias medicininės
reabilitacijos paslaugas suaugusiems
asmenims ar vaikams pagal skyriuje

0
1
2
0
1

Vertinimo aspektai
Demonstruojami
Nedemonstruojamas
Demonstruojamas ne visuose
monitoriuose
Demonstruojamas

2
0
1
2
0
1
2

Neplatinamas
Platinamas ne visuose skyriuose
Platinamas
Nėra
Yra ne ant visų gydytojų
kabinetų durų
Yra
Neskelbiamas
Skelbiamas ne visuose
skyriuose, ne visuose
ambulatorinio padalinio
aukštuose
Skelbiamas
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose skyriuose
Skelbiama
Neskelbiama
Skelbiama ne visuose skyriuose
Skelbiama

0
1
2

Neskelbiama
Skelbiama ne visuose skyriuose
Skelbiama

2
0
1

Gautas
balas

Pastabos

5

Eil. Nr.

4.7.

5.
5.1.

Kriterijai
gydomų ligonių profilius, taip pat to profilio
pacientų organizacijų telefonų, kontaktinių
asmenų skelbimas
ASPĮ, teikiančiose ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, informacijos
apie
nemokamas
ambulatorines
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšomis) ir mokamas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas
skelbimas
Kitos korupcijos prevencijos priemonės
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

Balai

0
1
2

0
2
3
0
1
2
0
2
4

5.4.

ASPĮ darbuotojų supažindinimas su ASPĮ
darbuotojų elgesio kodeksu

0
3

5.5.

ASPĮ darbuotojų mokymai dėl ASPĮ
darbuotojų elgesio kodekso

0
1
2

Vertinimo aspektai

Neskelbiama
Skelbiama ne visuose ASPĮ
aukštuose
Skelbiama

Nepaskirtas
Paskirtas asmuo
Paskirta komisija
Neparengta
Parengta, bet nepatvirtinta
Parengta ir patvirtinta
Neįvykdyta 10 % ir daugiau
pagal planą numatytų priemonių
Neįvykdyta iki 10 % pagal planą
numatytų priemonių
Įvykdytos visos pagal planą
numatytos priemonės
Pasirašytinai supažindinti ne visi
darbuotojai
Pasirašytinai supažindinti visi
darbuotojai
Mokymai nebuvo organizuoti
Mokymuose dalyvavo ne
mažiau kaip 30 % darbuotojų
Mokymuose dalyvavo ne
mažiau kaip 60 % darbuotojų

Gautas
balas

Pastabos

6

Eil. Nr.

5.6.

5.7.

Kriterijai

Balai

Vertinimo aspektai

3

Mokymuose dalyvavo ne
mažiau kaip 90 % darbuotojų
Pasirašytinai supažindinti ne visi
darbuotojai
Pasirašytinai supažindinti visi
darbuotojai
Deklaravo mažiau nei 95 %
privalančių tai daryti darbuotojų
Deklaravo ne mažiau kaip 95 %,
bet mažiau nei 100 %
privalančių tai daryti darbuotojų
Deklaravo 100 % privalančių tai
daryti darbuotojų
Neatliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymas
Nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė, tačiau
nustačius korupcijos rizikos
veiksnius nesudarytas priemonių
planas arba sudarytas, bet
nevykdomas
Nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustačius
korupcijos rizikos veiksnius
sudarytas priemonių planas ir jis
vykdomas
Korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimas atliktas,
korupcijos rizikos veiksnių
nenustatyta
Nebuvo organizuoti

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

0

ASPĮ
darbuotojų
deklaravimas

0

privačių

interesų

3

2

5
5.8.

ASPĮ nustatoma korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustačius korupcijos rizikos
veiksnius, sudarytas priemonių planas

–2

0

2

2

5.9.

ASPĮ darbuotojų švietimas korupcijos

0

Gautas
balas

Pastabos

7

Eil. Nr.

Kriterijai
prevencijos klausimais (mokymai)

5.10. ASPĮ gydytojų (ASPĮ vadovo, padalinių
vadovų, skyrių gydytojų), dirbančių keliose
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, darbo
laiko grafiko pažeidimai

Balai

Vertinimo aspektai

1
2

Buvo organizuoti 1 kartą
Buvo organizuoti 2 ir daugiau
kartų
Nors vienas ASPĮ gydytojas
(ASPĮ vadovas, padalinių
vadovai, skyrių gydytojai) dirba
keliose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir buvo
nustatyti darbo laiko grafiko
pažeidimai ASPĮ
Nors vienas ASPĮ gydytojas
(ASPĮ vadovas, padalinių
vadovai, skyrių gydytojai) dirba
keliose asmens sveikatos
priežiūros įstaigose ir nebuvo
nustatyti darbo laiko grafiko
pažeidimai ASPĮ
Buvo poreikis – užklausa
nepateikta
Buvo poreikis – užklausa
pateikta
Nebuvo poreikio

0

2

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

0
2
2

6.
6.1.

6.2.

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

Savivaldybėje per metus gautų skundų
(informacijos) dėl ASPĮ korupcinio
pobūdžio veikų skaičius, nepriklausomai

0
2
2
0
2
4

Buvo pranešimų, priemonių
nesiimta
Buvo pranešimų, priemonių
imtasi
Nebuvo pranešimų
Gauta, bent 1 skundas pagrįstas
Gauta, bet nepagrįsta
Negauta

Gautas
balas

Pastabos

8

Eil. Nr.

6.3.

6.4.

6.5.

7.
7.1.

7.2.

Kriterijai

Balai

Vertinimo aspektai

nuo skundų (informacijos) pateikimo būdo
(el. paštu, raštu)

2
4

Gauta, bet nepagrįsta
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)
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) ASPĮ
Gauta informacijos apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas ASPĮ

0
1

Buvo, tačiau lėšos negrąžintos
Buvo, tačiau pacientui lėšos
grąžintos
Nebuvo skundų

Apklausos ASPĮ
Įstaigoje (teikiančioje ambulatorines ir (ar)
stacionarines paslaugas) atliktos apklausos,
kurių metu buvo klausiama ir dėl galimos
korupcinio pobūdžio veikos (atlieka pati
įstaiga)
Gauta informacija apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas

3
0
1
3
–5
–4

Buvo, tačiau lėšos negrąžintos
Buvo, tačiau pacientui lėšos
grąžintos
Nebuvo skundų

–4
–2
0

Iš teisėsaugos institucijų
Iš Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos
Iš Valstybės kontrolės
Iš žiniasklaidos
Nebuvo gauta

0
1
2
3

Apklausos nebuvo atliktos
1 apklausa per metus
2 apklausos
3 ir daugiau apklausų

0

Buvo gauta iš 10 % ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki 10 %
apklaustųjų
Nebuvo

1
2

Gautas
balas

Pastabos
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Eil. Nr.

Kriterijai

Balai
0
1

7.4.

7.5.

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 informacijos
apie galimas korupcinio pobūdžio veikas

2
0
2
2
0
1
2

8.
8.1.
8.2.

Viešieji pirkimai
ASPĮ einamųjų metų viešųjų pirkimų plano
skelbimas interneto svetainėje
Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant
Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio
reikalavimų

0
1
-2

2

8.3.

ASPĮ viešųjų pirkimų komisijos narių
nešališkumo deklaravimas

0
1

Vertinimo aspektai
Buvo gauta iš 10 % ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki 10 %
apklaustųjų
Nebuvo
Buvo gauta, bet priemonių
trūkumams šalinti nesiimta
Buvo gauta ir imtasi priemonių
trūkumams šalinti
Nebuvo gauta
Buvo gauta iš 10 % ir daugiau
apklaustųjų
Buvo gauta iš iki 10 %
apklaustųjų
Nebuvo gauta
Neskelbiamas
Skelbiamas
Kompetentinga institucija
pripažino, kad pirkimas buvo
vykdomas pažeidžiant Viešųjų
pirkimų įstatymo 3 straipsnio
reikalavimus
Kompetentinga institucija
nepripažino, kad pirkimas buvo
vykdomas pažeidžiant Viešųjų
pirkimų įstatymo 3 straipsnio
reikalavimus
Ne visi deklaravo
Deklaravo visi komisijos nariai

Gautas
balas

Pastabos
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Iš viso surinkta balų

Pagal surinktą balų skaičių, ASPĮ siūloma įrašyti į
(pažymėti tinkamą variantą)

o

Skaidrių ASPĮ sąrašą

o

Kandidatų, skaidrios ASPĮ vardui gauti, sąrašą

o

ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašą

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo komisijos nariai:

Vardas, pavardė

Parašas

_____________________
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