VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės darbuotojų ir pacientų
2021m. rugpjūčio mėn. vykdytos apklausos „Rizika pasireikšti korupcijai“ rezultatai
(santrauka)
Korupcijos prevencijos tikslas - formuoti antikorupcinę politiką, siekiant stiprinti sveikatos
sistemos dalyvių atsparumą bei nepakantumą korupcijai. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
direktoriaus 2018–11–06 įsakymu Nr. V–651 „Dėl VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
darbuotojų ir pacientų apklausos organizavimo“ patvirtintos apklausos anketos darbuotojams ir
pacientams dėl rizikos pasireikšti korupcijai. 2021 m. rugpjūčio mėn. VšĮ Respublikinės Panevėžio
ligoninėje (toliau – RPL) buvo išdalinta 1000 anketų darbuotojams ir 1000 anketų pacientams.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti priežastis ir rizikas, lemiančias korupcijos apraiškas..
2021 m. rugpjūčio mėn.. anketą užpildė 669 įstaigos darbuotojai ir 479 pacientai. Gauti
duomenys palyginti su 2020 m. birželio mėn. atliktomis apklausomis. RPL darbuotojai mažiau
domisi RPL vykdoma korupcijos prevencija, nurodydami, kad tai jiems neaktualu. Daugėja
darbuotojų, kurie praneštų apie korupciją (2021m. - 54 proc., 2020 m. - 48 proc.). Dauguma
darbuotojų žino kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus (2021 m. - 88 proc., 2020 m. 89 proc.). Darbuotojai, susidūrę su korupcijos atvejais anketose nurodė, kad apie tai nepranešė, nes
nebuvo įsitikinę, kad tai korupcijos atvejis (2021 m.- 4 proc., 2020 m.- 3 proc.).
Atvykus pacientui medicinos paslaugoms į RPL , 2021 m. 95 proc. respondentų nurodė,
kad jiems buvo rodomas individualus dėmesys, paaiškintas tyrimo ir gydymo planas, ligoninės
personalas, 98 proc. atvejų elgėsi etiškai, kultūringai ir sveikatos paslaugas suteikė iš karto. Daugėja
pacientų (nors į šį klausimą atsakė 10 proc. respondentų), kurie nurodė nemokėję neoficialiai
ligoninės personalui, respondentams suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugas (2021m. – 99
proc., 2020 m. - 93 proc.). Likusi neoficialių mokėjimų struktūra, lyginant su 2020 m. nekito.
Dėl korupcijos pacientai kaltina netobulus įstatymus (2021 m.- 43 proc., 2020 m. - 35
proc.).
RPL Korupcijos prevencijos komisija kasmet matuoja korupcijos prevencijos pokyčius.
Šiandieninė situacija rodo, kad tiek pacientai, tiek darbuotojai, formaliai žiūri į antikorupcinę veiklą
ir jos tyrimų rezultatus. Visuomenė nesinaudoja pranešėjų kanalais, nemoka ar nenori identifikuoti
galimų interesų konfliktų. Tik iš esmės pakeitus antikorupcinės aplinkos kūrimo kultūrą
bendruomenėje, sustiprinus antikorupcinį sąmoningumą galima pasiekti įstaigos skaidrumo kokybę,
o taip pat didesnį žmonių pasitikėjimą sveikatos sistema.
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