PATVIRTINTA
Panevėžio teritorinės ligonių kasos
Direktoriaus Jono Narbuto
2011 m. sausio 31 d. įsakymu V-13
PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO
2011 – 2012 METAIS PLANAS
Eil.
Laukiami rezultatai
Vertinimo kriterijai
Atsakingieji
Priemonės
Vykdymo laikas
Nr.
asmenys
I. Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas – tinkamo ir veiksmingo korupcijos prevencijos
Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje (toliau – TLK) mechanizmo sukūrimas, įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė

1.

2.

3.

4.

1.1. Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
Peržiūrėti
TLK
korupcijos
2012 m. IV ketv.
A. Levickienė
prevencijos programos nuostatas, jei
(jei reikia – ir
reikia
papildyti
(patikslinti).
dažniau)
Programos projektą ir patvirtintą
programą skelbti TLK interneto
svetainėje ir teikti Valstybinei ligonių
kasai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VLK)
Būtų nustatytos aiškios
Prireikus tikslinti TLK korupcijos
A. Levickienė
Pagal poreikį
korupcijos
prevencijos
prevencijos programos įgyvendinimo
vykdymo kryptys
2011–2012 metais priemonių planą.
Patvirtintą planą skelbti TLK
interneto svetainėje ir teikti VLK
Sudaryti TLK korupcijos prevencijos
A. Levickienė
2012 m. IV ketv.
programos įgyvendinimo 2013–2014
metais priemonių planą. Patvirtintą
planą
skelbti
TLK
interneto
svetainėje ir teikti VLK.
Parengti ir paskelbti TLK interneto
A. Levickienė
2011 m. 1 mėn.
Būtų įvertinta ir paviešinta
tinklalapyje
TLK
korupcijos
2011 m. 7 mėn.
korupcijos
programos
programos priemonių vykdymo TLK
2012 m. 1 mėn.
priemonių vykdymo eiga

Peržiūrėta
(patikslinta)
TLK
korupcijos
prevencijos programa

Pagal
poreikį
patikslintas
TLK
korupcijos prevencijos
programos priemonių
įgyvendinimo planas
Parengtas
TLK
korupcijos prevencijos
programos priemonių
įgyvendinimo planas
Parengta
korupcijos
priemonių

TLK
programos
vykdymo
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2012 m. 7 mėn.

ataskaitas

TLK ataskaita

1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas
Nustačius
korupcijos Atliktas
korupcijos
TLK
paskirti 2011 m. III ketv.
2012
m.
III
ketv.
pasireiškimo
tikimybę,
būtų
pasireiškimo
tikimybės
asmenys, atsakingi
nustatytos ir įgyvendintos vertinimas ir parengta
už
korupcijos
konkrečios
korupcijos motyvuota išvada
prevenciją
ir
prevencijos
priemonės
kontrolę (toliau TLK
atsakingi
asmenys)
1.3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
6.
Parengti TLK teisės aktų ar jų
Administravimo
2011 m.
Būtų reglamentuotas TLK Parengta ir patvirtinta
projektų, atitinkančių Korupcijos
skyrius
teisės
aktų
projektų TLK teisės aktų ar jų
prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1
antikorupcinis vertinimas
projektų antikorupcinio
dalies nuostatas, antikorupcinio
vertinimo tvarka
vertinimo tvarką
7.
TLK teisės aktų ar jų projektų,
Teisės akto rengėjas
2012 m.
Būtų nustatytos galimos Įvertintų antikorupciniu
atitinkančių Korupcijos prevencijos
korupcijos prielaidos TLK požiūriu TLK teisės
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies
parengtuose teisės aktų aktų ar jų projektų
nuostatas, antikorupcinis vertinimas
projektuose
skaičius
1.4. Informacijos teikimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT), VLK , Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų
registrams ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms
8. Kreiptis į STT dėl informacijos apie
Administravimo
Privaloma tvarka, Į įstaigą būtų priimami Pateiktų prašymų ir gautų
asmenį, siekiantį eiti pareigas,
skyrius
numatant
priimti nepriekaištingos reputacijos STT atsakymų skaičius
numatytas Korupcijos prevencijos
asmenį į nurodytas asmenys
įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje
pareigas
5.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę TLK pasirinktose ar VLK
nurodytose veiklos srityse. Parengti
ir pateikti VLK motyvuotas išvadas.

9. Kreiptis į STT dėl informacijos apie E. Petraitienė
asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas įstaigoje (išskyrus pareigas,
nurodytas
Korupcijos
prevencijos
įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje)
10. Teikti
informaciją
Valstybės
E. Petraitienė
tarnautojų ir Juridinių asmenų
registrams bei VLK apie asmenis,
dirbančius TLK, kurie įsiteisėjusiu

TLK
direktoriaus Įstaigoje
dirbtų
sprendimu
nepriekaištingos reputacijos
asmenys, iš įstaigos būtų
pašalinti susikompromitavę
asmenys
Per 14 dienų nuo Informacija
būtų
laiku
galutinio
teismo pateikiama
nuosprendžio
suinteresuotosioms
priėmimo
ar institucijoms

Pateiktų prašymų ir gautų
STT atsakymų skaičius

Asmenų,
pripažintų
padarius
korupcinio
pobūdžio nusikalstamas
veikas, taip pat patrauktų
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11.

12.

13.

galutiniu teismo nuosprendžiu yra
pripažinti
padarę
korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, taip
pat patraukti administracinėn ar
drausminėn atsakomybėn už sunkius
tarnybinius nusižengimus, susijusius
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimu,
padarytus siekiant gauti neteisėtų
pajamų ar privilegijų sau ar kitiems
asmenims (Kurupcijos prevencijos
įstatymo 11 straipsnis)
Darbuotojams,
įrašytiems
į
Vyriausiosios
tarnybinės
etikos
komisijos patvirtintą sąrašą, teikti
nustatytos formos privačių interesų
deklaracijas, nusišalinti nuo visų
veiksmų, jei jie sukelia interesų
konfliktą
Vykdyti Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę,
atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės
etikos
komisijos
2009-03-26
rezoliucijos Nr. KS-25 (Žin., 2009, Nr.
74-3060) ir 2009-05-11 rezoliucijos
Nr. KS-41 (Žin., 2009, Nr. 74-3061)
nuostatas
Teikti informaciją ir pranešimus apie
tikslinių
priemonių,
nurodytų
Korupcijos
prevencijos
sveikatos
sistemos programos įgyvendinimo
priemonių plane, Nacionalinės kovos
su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plane ir TLK korupcijos

administracinėn
ar
drausminėn atsakomybėn
už sunkius tarnybinius
nusižengimus, susijusius
su Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimu, skaičius.
Pranešimų į Valstybės
tarnautojų ir Juridinių
asmenų registrus skaičius

patraukimo
administracinėn ar
drausminėn
atsakomybėn
už
sunkius tarnybinius
nusižengimus
dienos

E. Petraitienė

Nustatytais terminais

Tinkamai
funkcionuotų
interesų konfliktų prevencijos
sistema, išvengta privačių ir
viešųjų interesų konfliktų

E. Petraitienė

Nuolat

Tinkamai
funkcionuotų Atliktų Viešųjų ir privačių
interesų konfliktų prevencijos interesų
derinimo
sistema
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
laikymosi
kontrolės
procedūrų skaičius

TLK
asmenys

atsakingi Nustatytais terminais

Pateiktų
deklaracijų
skaičius.
Interesų konfliktų TLK
skaičius

Informacijos
apie
TLK SAM ir/ar VLK pateiktų
įgyvendinamas
korupcijos pranešimų,
ataskaitų
prevencijos
priemones skaičius
sklaida, numatytų korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo skatinimas
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prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plane, vykdymą ir šių
priemonių vykdymo ataskaitas SAM
ir/ar VLK padaliniui, atsakingam už
korupcijos prevenciją ir kontrolę
1.5. Galimų korupcijos apraiškų TLK nustatymas, jų priežasčių analizavimas ir šalinimas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių nuomonę, bei
korupcijos apraiškų viešinimas
14. Skelbti TLK interneto svetainėje
E. Petraitienė
Per 10 darbo dienų nuo Būtų užtikrinamas viešumas, Asmenų, kuriems buvo
informaciją apie įstaigų darbuotojams
informacijos
apie siekiant kitus darbuotojus pateikti įtarimai padarius
pareikštus
įtarimus
padarius
darbuotojams
atgrasyti nuo korupcinės korupcinio
pobūdžio
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
pareikštus
įtarimus veiklos, didėtų nepakantumas nusikalstamas
veikas,
veikas
padarius
korupcinio korupcijai
skaičius.
pobūdžio
Pranešimų TLK interneto
nusikalstamas veikas
svetainėje skaičius
patvirtinimo
15. Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl
TLK
atsakingi Gavus
skundą, Būtų laiku reaguojama į Skundų ir pareiškimų dėl
galimų
korupcinio
pobūdžio
asmenys
pareiški-mą,
skundus ir pareiškimus bei galimų
korupcijos
nusikalstamų
veikų
ir,
jiems
pasiūlymą
vykdomos
reikiamos apraiškų skaičius
pasitvirtinus, nedelsiant informuoti
priemonės
VLK ir STT
16. Nustačius korupcijos faktus, TLK TLK
atsakingi Per 10 darbo dienų nuo Būtų nustatytos (patikslintos) Parengtas
priemonių
direktoriui teikti pasiūlymus dėl asmenys
korupcijos
fakto ir įgyvendinamos konkrečios planas
korupcijos prevencijos ir kontrolės
patvirtinimo
priemonės
korupcijos
priemonių įgyvendinimo, siekiant, kad
pasikartojimo
prielaidoms
TLK nustatyti korupcijos faktai
pašalinti
nepasikartotų
1.6. Visuomenės švietimas ir informavimas
17. Parengti ir išplatinti informacinius
skelbimus TLK veiklos zonos
asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(toliau ASPĮ) apie tai, kaip elgtis ir
ką daryti pacientui, kai jo, apdrausto
privalomuoju sveikatos draudimu
(toliau PSD), gydymo įstaigose
paprašoma priemokų (500 vnt.)

A. Valentinavičienė

2011
m.
ketvirčiai

I–II

Pagerėtų
visuomenės
informuotumas
apie
Privalomojo
sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšomis
kompensuojamas asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugas,
sumažėtų
neteisėtų
mokėjimų

Išplatintų
informacinių
skelbimų skaičius
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skaičius,
pacientus
teises
18. Sukurti ir išplatinti reklaminius
ilgalaikės spaudos plakatus TLK
veiklos zonos miestų autobusų
stotelėse (20 vnt.), raginančius
rūpintis savo sveikata, dalyvauti
prevencinėse
programose,
nurodančius, kaip elgtis pacientui,
kai jo prašoma priemokų
19. Vykdyti besikreipiančiųjų į TLK
ilgalaikes ir trumpalaikes (interneto
svetainėje) apklausas, rengti anketas
(skatinamosios lankytojų apklausos
interneto svetainėje)

A. Valentinavičienė

TLK 2011 m.
metiniame
visuomenės
informavimo plane
numatytais
terminais

A. Valentinavičienė

20. Vykdyti kitas TLK 2011 m.
metiniame visuomenės informavimo
priemonių
plane
numatytas
priemones
(rengti
pranešimus,
išplatinti VLK parengtą informacinę
medžiagą ir kt.)

A. Valentinavičienė

TLK 2011 m.
metiniame
visuomenės
informavimo plane
numatytais
terminais
TLK 2011 m.
metiniame
visuomenės
informavimo plane
numatytais
terminais

21. Parengti TLK 2012 m. metinį
visuomenės informavimo priemonių
planą

A. Valentinavičienė

Iki
2011
gruodžio 15 d.

m.

paskatintų
ginti savo

Padidinti draudžiamųjų ir
apdraustųjų,
pacientų,
medikų
informavimo
efektyvumą,
užtikrinti
ryšius
su
suinteresuotomis šalimis,
paskatinti pacientus ginti
savo teises
Nustatyti
galimas
korupcijos
prielaidas,
rinkti pasiūlymus dėl
paslaugų
kokybės
gerinimo

Sukurtų ir išplatintų
reklaminių ilgalaikės
spaudos
plakatų
skaičius

Būtų
užtikrinamas
skaidrumas ir viešumas
privalomojo
sveikatos
draudimo
sistemoje,
didėtų
visuomenės
pasitikėjimas
ligonių
kasomis ir jų veikla

TLK
2011
m.
metiniame
visuomenės
informavimo
priemonių
plane
numatytų
įgyvendintų
priemonių skaičius
Parengtas TLK 2012
m.
metinis
visuomenės
informavimo
priemonių planas

Padidėtų
visuomenės
informuotumas apie TLK
vykdomas
viešojo
administravimo
procedūras, ligonių kasų
veiklą,
teikiamas
paslaugas,
didėtų
visuomenės pasitikėjimas
ligonių kasomis ir jų
veikla

Apklausų skaičius,
apklausų
rezultatų
palyginimas, proc.
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1.7. TLK darbuotojų teisinio sąmoningumo ir atsakingumo didinimas, personalo kvalifikacijos korupcijos prevencijos srityje kėlimas
22. Organizuoti
TLK
darbuotojų A. Levickienė
susitikimus su STT darbuotojais,
vykdančiais korupcijos prevenciją

2011 m. IV ketv.
2012 m. IV ketv.

23. Užtikrinti naujų TLK darbuotojų
A. Levickienė
Nuolat
mokymus ir tęstinius visų TLK
darbuotojų mokymus apie korupcijos
prevenciją
24. Dalyvauti rengiant VLK ir TLK TLK
direktoriaus 2011 m. III ketv.
darbuotojų etikos taisykles
paskirtas atstovas

Didėtų TLK darbuotojų Susitikimų
su
STT
teisinis sąmoningumas ir darbuotojais skaičius.
atsakingumas
Susitikime
dalyvavusių
TLK darbuotojų skaičius
Didėtų TLK darbuotojų Mokymuose dalyvavusių
teisinis sąmoningumas ir TLK darbuotojų skaičius
atsakingumas

Ligonių kasų darbuotojai Parengtos ligonių kasų
būtų skatinami laikytis etikos darbuotojų
etikos
normų, didėtų jų teisinis taisyklės
sąmoningumas,
atsakingumas, gėrėtų ligonių
kasų vidinis klimatas, būtų
daugiau bendradarbiaujama,
didėtų atsakomybė ir pagarba
II. Panevėžio TLK veiklos koregavimas, siekiant tobulinti vykdomos veiklos skaidrumą ir efektyvumą

2.1. PSDF biudžeto dalies, skirtos TLK, planavimo ir paskirstymo tobulinimas
ir
skaidriai Peržiūrėtų ir /ar koreguotų
Peržiūrėti esamas kompensuojamų A. Čiplienė
2011 m. lapkritis– Aiškiai
reglamentuotos
tvarkų skaičius
paslaugų masto skaičiavimo ir PSDF
gruodis
paslaugų
biudžeto
dalies,
skirtos
TLK,
2012 m. lapkritis – kompensuojamų
25. paskirstymo ASPĮ tvarkas, jas tobulinti
masto skaičiavimo ir PSDF
gruodis
biudžeto lėšų dalies, skirtos
atsižvelgiant į rezultatus.
TLK, paskirstymo ASPĮ
tvarkos
Skelbti TLK interneto svetainėje TLK
A. Čiplienė
užtikrinamas Paskelbtų tvarkų skaičius
Nedelsiant po tvarkų Būtų
skaidrumas
ir
viešumas
kompensuojamų
paslaugų
masto
patvirtinimo
PSDF
biudžeto
dalies,
skirtos
skaičiavimo ir PSDF biudžeto dalies,
26. skirtos TLK, paskirstymo ASPĮ tvarkas
TLK,
planavime
ir
paskirstyme,
didėtų
visuomenės
pasitikėjimas
ligonių kasomis ir jų veikla
2.2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tobulinimas
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27.

Užtikrinti teisingesnį stacionarinių
sveikatos
priežiūros
paslaugų
išlaidų apmokėjimą, taikant DRG
metodą.
Konsultuoti
ASPĮ,
organizuoti mokomojo pobūdžio
susitikimus su ASPĮ

R. Venckienė

Pagal poreikį ar VLK Būtų užtikrintas teisingesnis
nurodytais terminais stacionarinių sveikatos
priežiūros paslaugų išlaidų
apmokėjimas

Suorganizuotų
mokomojo pobūdžio
susitikimų su ASPĮ
skaičius.

2.3. Priežiūros ir kontrolės vykdymas
28. Sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumo, kokybės ir pateikimo
apmokėjui
kontrolė,
atitikimo
galiojantiems teisės aktams kontrolė
29. Pasiekti planingą, kryptingą vaistinių
kontrolę,
tęsti
stebėjimą
dėl
informacijos
apie
pigiausius
kompensuojamuosius vaistus teikimą
kompiuterių ekrane vaistinėse
30. Įdiegti pirminio ir antrinio lygio
asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ir medicininės reabilitacijos paslaugas
teikiančių ASPĮ veiklos vertinimo
metodiką, siekiant objektyviai atrinkti
ASPĮ tikrinimui.
31. Informaciją (suvestinę) apie TLK
atliktas kontrolės procedūras skelbti
TLK interneto svetainėje

TLK direktoriaus
atskirais įsakymais
paskirti asmenys

Nuolat pagal atskirą Užtikrinti veiksmingas ir
kontrolės planą ir prieinamas sveikatos
pagal poreikį
priežiūros paslaugas

Atliktų ASPĮ kontrolės
procedūrų skaičius

E. Voras

2011 m.

Užtikrintas PSDF biudžeto Atliktų vaistinių kontrolės
lėšų vaistams monitoringas procedūrų skaičius

E. Voras

2011 m. I ketv.

Būtų
atrenkamos
tikrinimui.

Didėtų
visuomenės
informavimas apie ASPĮ ir
vaistinėse
daromus
pažeidimus,
didėtų
pasitikėjimas ligonių kasomis
ir jų vykdoma veikla
2.5. Viešųjų pirkimų TLK funkcijoms vykdyti proceso tobulinimas
E. Voras

32. Pasikeitus teisės aktams, peržiūrėti A. Levickienė,
TLK supaprastintų viešųjų pirkimų V. Rondomanskaitė,
V. Vilkas
taisykles, pakoreguoti jei reikia

Kas ketvirtį

objektyviai Įdiegta ASPĮ veiklos
ASPĮ vertinimo metodiką.

2011 m.

Laiku TLK interneto
svetainėje
paskelbta
informacija apie atliktas
kontrolės procedūras

Aiškus
viešųjų
pirkimų Supaprastintos
viešųjų
proceso
reglamentavimas, pirkimų taisyklės atitinka
padedantis
sumažinti teisės aktų reikalavimus
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33. Patvirtinti TLK
organizavimo ir
aprašą

viešųjų pirkimų J. Narbutas
vykdymo tvarkos

34. TLK interneto svetainėje skelbti TLK A. Levickienė
direktoriaus patvirtinus viešųjų pirkimų
planus

pasireiškimo Patvirtintas
Panevėžio
TLK viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašas
Iki 2011 m. kovo 15 d. Būtų užtikrinamas Panevėžio Panevėžio TLK interneto
Iki 2012 m. kovo 15 d. TLK viešųjų pirkimų proceso svetainėje
skelbiama
skaidrumas
informacija
apie
Panevėžio
TLK
ketinamus
vykdyti
viešuosius pirkimus
2011 m. I pusmetis

korupcijos
tikimybę

_________________________________________________________

