ATASKAITA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO
2018 METAIS ĮVYKDYMĄ

1 uždavinys.
Įstaigoje parengtas, patvirtintas, interneto svetainėje paskelbtas korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planas, plano kopija pateikta savivaldybei ir Sveikatos apsaugos
ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui. Komisijos, atsakingos už korupcijos prevenciją, duomenys
internetinėje svetainėje paskelbti. Ataskaita apie korupcijos prevencijos priemonių plano priemonių įvykdymą
internetinėje svetainėje paskelbta.

2 uždavinys.
Dėl susidariusios situacijos pasikeitus įstaigos vadovui laiku korupcijos rizikos veiksniai 2018 m.
nenustatyti ir nepatvirtintas korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo/ mažinimo planas. Ši situacija bus išspręsta
2019 m.
3 uždavinys įgyvendintas, informacija apie nemokamas ir mokamas paslaugas, mokamų paslaugų teikimo
tvarką, medicininės reabilitacijos įstaigas, pacientų organizacijas atnaujinta stacionariniuose ir skyriuose ir
Konsultacinėje poliklinikoje.

4 uždavinys.
Diegiant įvairiapusiškas korupcijos mažinimo priemones įstaigoje ir visuomenėje stebimas didesnis
netoleruojančių korupciją gydytojų skaičius.
Personalo mokymai dėl darbuotojų elgesio kodekso vykdymo pravesti bendruose rytiniuose gydytojų ir
vyresniųjų slaugytojų pasitarimuose. Mokymų skaičius -2, darbuotojų mokymų apimtis 30 proc. Su teisės
aktu supažindinami visi naujai į darbą priimti darbuotojai. Įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių mokymai pravesti bendrame rytiniame gydytojų
pasitarime, dalyvių skaičius 10 proc. Įstaigos skyriuose su teisės aktu supažindinami visi naujai į darbą priimti
darbuotojai. Nuolat primenama informacija darbuotojams apie privačių interesų deklaracijų

informacijos atnaujinimą. Privačių interesų deklaravimas - 99 proc.
5 uždavinys.
Įstaigos internetinėje svetainėje nuolat demonstruojami STT reklaminiai skydeliai.
6 uždavinys:
6.1. Viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema. 2018 m.
buvo atliktas kasmetinis kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas: taikomo LST EN ISO
9001:2015 standarto reikalavimus įstaiga atitinka.
6.2. Įstaigoje sėkmingai kuriama antikorupcinė aplinka, aktyviai dirbama švietimo (vis labiau
suprantamas korupcijos prevencijos tikslas, dažniau pravedami vietiniai darbuotojų mokymai,
pokalbiai siekiant pakeisti, suformuoti teisingą požiūrį į korupciją, ekonomine (per 2018 m.
darbuotojų atlyginimai padidėjo du kartus), organizacine kryptimi (darbuotojų rotacija, pareigybių
perskirstymas, naujų specialistų įdarbinimas).
7 uždavinys:
7.1. Pirkimai per CPO:
-medikamentai perkami per CPO. 2018 m. buvo sudarytos 2 pirkimų sutartys (2017 m. gruodžio
mėnesį buvo sudarytos sutartys, kurios įsigaliojo nuo 2018-01-05);
- elektros energija perkama per CPO kasmet II ketvirtį;
- mobilaus ryšio paslaugos perkamos per CPO, 2018 m. sutartis tęsiasi, kuri sudaryta 2017-12-28 d.
ir galioja 24 mėn.;
- kilimėlių nuoma perkama per CPO. Sutartis sudaryta 2016-10-12 d. ir galioja iki 2019-10-11 d.;
- biuro prekės perkamos per CPO. Sutartis sudaryta 2018-08-27 d. ir baigsis 2019-08-26 d.;
- tualetinis popierius perkamas per CPO. Sutartis sudaryta 2018-05-07 d. ir galioja iki 2019-05-06;
- techninio darbo projekto ekspertizės paslauga.
7.2. Naudojant CVP IS sistemą yra perkamos šios prekės (daugiau negu 50 proc.):
- medicininės prekės;
- laboratoriniai reagentai;
- kraujas ir jo komponentai;

- sveikatos priežiūros įstaigos privalomojo civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą
draudimas;
- rentgenogramų vertinimo paslauga;
- viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės informacinės sistemos palaikymo, priežiūros ir tobulinimo
paslauga;
- kuras automobiliams;
- pacientų medicininės priemonės-sauskelnės;
- atliktas „VšĮ Jurbarko ligoninė Vydūno g. 56, Jurbarko mieste, vandentiekio įvado, vandens
apskaitos mazgo ir dalies vidaus vandentiekio tinklų rekonstravimo techninio projekto parengimo
paslaugos pirkimas“.
7.3. Einamaisiais metais iki kovo 15 d. yra tvirtinamas Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės
planuojamų pirkimų planas, jis skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o
patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais planus-paskelbiama ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas. Papildomai pagal nurodytą tvarką paskelbta www.jurbarkoligonine.lt interneto
svetainėje „Viešieji pirkimai“ su nuoroda į CVPP.
7.4. Viešųjų pirkimų auditas yra vykdomas kasmet. Komisija pasirenka laiką ir pirkimą, jį patikrina
ir daro išvadas.
8 uždavinys.
Ant gydytojų specialistų kabinetų ir kitų darbo vietų durų peržiūrėti ir atnaujinti lipdukai, sulaikantys
pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui. Įstaigos skyriuose atnaujinta ir paskelbta privaloma
informacija pacientams: atnaujinta kontaktiniai adresai, telefonai, el.paštai, pateiktas įstaigos vadovo
kreipimasis į pacientus žodžiu korupcijos prevencijos tema.
Įstaigos internetinėje svetainėje atnaujinta ir paskelbta privaloma informacija pacientams: atnaujinta
kontaktiniai adresai, telefonai, el.paštai, įkeltas įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus žodžiu ir raštu
korupcijos prevencijos tema, patalpinta nuoroda į portalą „Elektroniniai vadžios vartai“, kurioje pateikta
informacija apie pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius
vaistinius preparatus bei nuoroda į VLK tinklapį, kurioje pateikta informacija apie valstybės lėšomis
apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas.
9 uždavinys.
Pranešimų apie galimą korupcinę veiką įstaigoje nebuvo gauta.2018 m. vienu atveju buvo kreiptasi į STT dėl
darbuotojo galimo privačių interesų konflikto, bet Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatyta.
10 uždavinys. Bendradarbiavimo su STT srityje pasiūlymų nebuvo pateikta.
Iš plano uždaviniuose numatytų 27 priemonių neįvykdytos 2 (7,4 proc.).
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