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1 uždavinys – tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus. 

Įgyvendintos priemonės:

1. VšĮ VGN patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius

interesus, sąrašas ( atsakinga personalo vadovė D. Dragelienė).

2. VšĮ VGN veikia etikos komisija(komisijos pirmininkė gyd. D. Brogienė). 2020m. skundų

dėl etinių klausimų nebuvo.

2 uždavinys – didinti VšĮ VGN veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei

Įgyvendintos priemonės:

1. 2020m. bėgyje pastoviai vykdytos pacientų apklausos apie pasitenkinimo teikiamomis

ambulatorinėmis, stacionarinėmis ir dienos chirurgijos paslaugomis lygį gydymo įstaigoje

ir apibendrinti pacientų apklausų rezultatai paskelbti VšĮ VGN interneto svetainėje vgn.lt

( atsakinga archyvo darbuotoja G. Tartainienė).

2. Informacija apie VšĮ VGN pacientų teises ir pareigas skelbiama VšĮ VGN interneto

svetainėje vgn.lt (atsakinga sekretorė I. Puškina).

3. VšĮ VGN informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje vgn.lt skelbiama informacija

apie nemokamas paslaugas, teikiamas įstaigoje ( atsakinga sekretorė I. Puškina).



3 uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti

sprendimų ir procedūrų skaidrumą.

Įgyvendintos priemonės:

1. VšĮ VGN darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę gyd.

L. Širšinaitienė dalyvavo 2020-12-08 nuotoliniuose mokymuose „Korupcijos

prevencijos mokymai“ (6 akad. val.).

2. VšĮ VGN darbuotojams elektroniniu būdu išplatinta medžiaga korupcijos prevencijos

klausimais (atsakinga gyd. L. Širšinaitienė).

3. Nuolat pildoma informacija apie pacientams suteiktas mokamas paslaugas statistinėje

formoje Nr. 066/a-LK „ Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ ir 025/a-LK „

Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (atsakinga personalo vadovė

D. Dragelienė).

4. Paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistema VšĮ VGN sukurta ir

vykdoma nuolat. 2020 m. lapkričio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-66 patvirtintos

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ paramos valdymo tvarkos taisyklės. Vadovaujantis

jomis, parama apskaitoma ir informacija viešinama internetinėje įstaigos svetainėje –

skyrelyje „Parama“ (atsakingas administravimo ir ūkio skyriaus vedėjas

M. Vasiliauskis).
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4 uždavinys – viešųjų pirkimų skaidrinimas

Įgyvendintos priemonės:

1. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ savo vykdomų pirkimų stebėseną atlieka pagal P15

„Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo veiklos aprašą“ bei

LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. V-1651 „Dėl pirkimų

vykdytojų sveikatos priežiūros sistemoje viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių

paviešinimo“ ( atsakingas teisininkas D. Biekša).

2. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ nuolat vykdo 100% vaistų (esančių Centrinės

perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge) centralizuotus pirkimus per

Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą.

3. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ 2020 m. atliko 2 (du) konsoliduotus viešuosius

pirkimus.
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2020 m.

NĖŠTUMO PATOLOGIJOS 

SKYRIUS
AKUŠERIJOS SKYRIUS

Klausimai
Atsakymai TAIP NE TAIP NE

1. Ar teko kadanors naudotis mokamomis paslaugomis

kitose gydymo įstaigose?
21 5 70 26

2. Ar teko naudotis mokamomis paslaugomis

VšĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“?
3 5 62 34

3. Ar mokėjote personalui už suteiktas medicines 

paslaugas VšĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“?
– 23 – 96

4. Ar pirkote vaistų pagal išrašytus receptus 

VšĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“?
2 26 9 87

PAPILDOMI KOMENTARAI

• 75% apklaustųjų naudojosi mokamomis paslaugomis kitose gydymo įstaigose.

• 53% apklaustųjų naudojosi mokamomis paslaugomis VšĮ VGN.

• Nereglamentuotų mokėjimų personalui pacientai neatžymėjo.

PACIENTŲ ANONIMINIŲ ANKETŲ APKLAUSOS ANALIZĖ 2020 M.

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos laikotarpiu pacientų apklausos vykdytos Nėštumo

patologijos ir Akušerijos skyriuose birželio-liepos mėn.

Išdalinta 140 anketų, sugadinta 18, užpildytos 122 anketos.


