
VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“ 2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA2014.m. sausio mėnesį  buvo parengtas ir patvirtintas 2014-01-17 direktoriaus  įsakymunr. VĮ-6,  o 2015 m. vasario mėnesį pateikta nauja redakcija  VšĮ Palangos vaikų reabilitacijossanatorijos  „Palangos  gintaras“  Korupcijos  prevencijos  programa  bei  jos  įgyvendinimo 2014-2016 m. priemonių planas ir pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijosskyriui.  Siekiant  informuoti  visuomenę  bei  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos„Palangos gintaras“ pacientus ir juos lydinčiuosius asmenis apie įstaigos Korupcijos prevenciją,priemonių  planas  bei  programa  patalpinta  sanatorijos  interneto  svetainėje  www.palangosgin-taras.lt. Kaip numatyta Korupcijos prevencijos įgyvendinimo 2014-2016 metų priemonių planesanatorijoje  organizuojamos besigydančiųjų  pacientų lydinčiųjų asmenų anketinės apklauso.  Iš  visoatliktos 4 apklausos, apklausta 262 pacientų ir pacientus lydinčiųjų asmenų. Anketoje buvo pateikiamas1 antikorupcinis klausimas „Ar medicinos ir aptarnaujantis personalas prašydavo papildomai atsilygin-ti?“  nusiskundimų šiuo klausimu negauta.  Vertinant  antikorupcinės  programos  ir  jos  įgyvendinimoprogramos priemonės iš esmės įgyvendintos laiku. Korupcijos atvejų šiuo laikotarpiu neišaiškinta.Sanatorijoje naujai įdarbinami darbuotojai supažindinami su sanatorijos elgesio kodeksu,Sveikatos pasaugos ministerijos patvirtintomis 2014-07-07 įsakymu Nr. V-773 „Asmens sveikatos prie-žiūros  įstaigų  darbuotojų,  susidūrusių  su  galima  korupcijos  pobūdžio  nusikalstama  veika,  elgesiotaisyklėmis“. Mažinant  Korupcijos pasireiškimo tikimybę  ant  VšĮ „Palangos gintaras“ ant  gydytojųdurų, reabilitacijos specialistų kabinetų durų užklijuoti skelbimai „Geriausia padėka mums - Jūsų šyp-sena“. Siekiant skaidrumo sanatorijos informacijos skelbimų lentose ir interneto svetainėje tei-kiama nuolat atnaujinama informacija apie mokamas ir nemokamas paslaugas bei jų tvarkos aprašas,kuriuos galima rasti budinčiųjų slaugytojų postuose.Sanatorijos darbuotojams bei pacientams ir jos lydintiesiems asmenims platinamaatmintinė - „Kaip atsidėkoti? Gražiu žodžiu ir šypsena!Korupcijos  prevencijos  įgyvendinimo  2014-2016  m.  plane  numatyta  viešųjų  pirkimųskaidrumo užtikrinimas. Laiku yra skelbiama informacija apie sanatorijoje vykdomus bei planuojamusvykdyti viešuosius pirkimus sanatorijos internetinėje svetainėje bei Viešųjų pirkimų sistemoje, taip pat2016 m. vasario mėnesį  atnaujintos bei patalpintos internete VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanato-rijos „Palangos gintaras“ Viešųjų pirkimų taisyklės, kuriomis vadovaujamasi vykdant viešuosius pirki-mus. 2015 m. organizatorius dalyvavo viešųjų pirkimų mokymuose.Atnaujinta informacija sanatorijos skelbimų lentoje bei  sanatorijos internetiniame pus-lapyje, kur gali kreiptis darbuotojai, pacientai bei lydintieji asmenys susidurią su galima korupcinio po-būdžio veika. Sanatorijos pacientams suteikta galimybė norint atidėkoti personalui už gerą, kokybišką,malonų,  rūpestingą,  kultūringą  aptarnavimą  siūloma parašyti  gražų  atsiliepimą  sanatorijos  “Padėkųknygoje” arba sanatorijos interneto svetainėje www.palangosgintaras” skiltyje - “atsiliepimai”.VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras savo internetinėje sve-tainėje nuolat atnaujinama informacija apie naujas darbo vietas sanatorijoje.2015. m.  išdalintos  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Korupcijos  prevencijos  skyriausinformaciniais lankstinukais „Ką turi žinti pacientas“, kurio tikslas informuoti visuomenę korup-cijos prevencijos klausimais.2015 m. II-IV ketv. vyko korupcijos ir elgesio kodekso darbuotojų mokymai. Taip pat2015 m. vyko pacientus lydinčių asmenų korupcijos prevencijos mokymai. Taip atliekamos korupcijosprevencijos sanatorijos darbuotojų bei pacientus lydinčiųjų asmenų anketinės apklausos. Korupcijos ap-raiškų sanatorijoje nenustatyta.Nusiskundimų dėl darbuotojų elgesio kodekso pažeidimo, bei elgesio taisyklių pažeidimo bei korupcijos atvejų nebuvo.


