
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖ  

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

laikas 

Atsakingas Įgyvendinimo rezultatai 

1. Korupcijos prevencijos 

programos patikslinimas ir 

viešinimas įstaigos 

internetiniame tinklapyje. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Komisija Patikslinta ir patvirtinta 

korupcijos prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 

priemonių planas bei 

paviešinta įstaigos 

internetiniame tinklapyje 

2. Korupcijos prevencijos 

programos pateikimas 

atsakingoms institucijoms 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Komisijos 

pirmininkas 

Pateikta savivaldybės 

administracijos direktoriui 

3.  Ekspertų siūlymas į viešųjų 

pirkimų komisiją 

(medikamentų, medicinos 

aparatūros, slaugos priemonių 

pirkimas). 

Pagal poreikį Komisija Viešųjų pirkimų komisijoje 

dalyvauja ekspertai 

4. Pacientų apklausa dėl 

ligoninėje teikiamų paslaugų 

kokybės. 

2022 m.  

 

Komisijos 

pirmininkas 

Atlikta pacientų apklausa, 

duomenys pateikti 

atsakingoms institucijoms 

5. Informacijos apie korupcijos 

prevenciją įstaigos stenduose 

atnaujinimas. 

Pagal poreikį Komisija Atnaujinta informacija 

įstaigos stenduose, 

papildoma pagal poreikį 

6. Skundų pareiškimų dėl 

medicinos pagalbos kokybės 

bei galimos korupcijos 

nagrinėjimas. 

Pagal poreikį Administraci-

ja, Komisija 

Skundai dėl medicinos 

pagalbos kokybės 

išnagrinėjami per 20 d. nuo 

skundo pareiškimo. Dėl 

galimos korupcijos skundų 

nebuvo 

7. Antikorupcijos komisijos 

narių mokymas. 

2022 m. Administraci-

ja 

Įstaigos e.svetainėje įdėtos 

nuorodos į STT parengtą 

mokymo medžiagą 

korupcijos prevencijos 

klausimais, žinių patikrinimą 

bei nuorodos į antikorupcinę 

reklamą.  

Atnaujinama dalijamoji 

medžiaga korupcijos 

prevencijos klausimais 

(lankstinukai, skaidrės ir kt.) 

ir platinama darbuotojams.  

Planuojami darbuotojams 

mokymai gyvai 2023 metų II 

ketvirtį. 

8. Metinės veiklos ataskaita. 2022 m. kovo Direktorius Metinė veiklos ataskaita 
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-balandžio 

mėn. 

pateikta atsakingoms 

institucijoms, paviešinta 

įstaigos internetiniame 

tinklapyje 

9.  Teritorinės ligonių kasos 

patikrinimų nagrinėjimas 

gydytojų susirinkimuose. 

Pagal poreikį Direktorius Per 10 d. nuo pažymos 

gavimo išnagrinėta 

10. Informacijos apie gydymo 

įstaigoje pastebėtus 

prieinamumo ir kokybės 

trūkumus nagrinėjimas, 

korekcinių veiksmų 

nustatymas. 

Nuolat Administraci-

ja, Komisija 

Nuolat vykdoma paslaugų 

prieinamumo ir kokybės 

stebėsena ir analizė, 

geresniems rezultatams 

užtikrinti  

11. Informacijos apie mokamas 

sveikatos priežiūros paslaugas 

pateikimas Priėmimo ir 

skubios pagalbos skyriuje, 

konsultacijų poliklinikoje ir 

stacionaro skyriuose.  

2022 m. Padalinių 

vadovai 

Pateikta informacija apie 

mokamas paslaugas skyrių 

stenduose, įstaigos 

internetiniame tinklapyje 

12. Vidinės asmenų registravimo 

galimybės analizė bei 

registravimo kontrolės 

prielaidų nustatymas 

2022 m.  Administra-

cija 

Vykdomas pacientų laukimo 

eilių monitoringas, paskirti 

atsakingi asmenys 

13. Metinės ataskaitos už 2022 

m. antikorupcijos apraiškų 

stebėsenos rezultatų 

pateikimas administracijai 

2023 m. 

sausio mėn. 

už 2022 m. 

laikotarpį 

Komisijos 

pirmininkas 

Parengta metinė ataskaita, 

pateikta administracijai, 

paskelbta įstaigos 

internetiniame tinklapyje 

 

____________________________________________ 
  

 


