
VŠĮ RESPUBLIKINĖS PANEVĖŽIO LIGONINĖS DARBUOTOJŲ

2022 M. APKLAUSOS DĖL GALIMŲ KORUPCIJOS APRAIŠKŲ

REZULTATAI

Bendroji informacija

2022 m. rugsėjo mėnesį VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninės (toliau – Ligoninė) už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, teisininkė Jurgita
Plekavičiūtė, organizavo Ligoninės darbuotojų apklausą dėl galimų korupcijos apraiškų (toliau – Apklausa).

Pagrindiniai Apklausos tikslai buvo nustatyti:

● Korupcijos paplitimą ligoninėje

● Darbuotojų toleranciją korupcijai ir korupcinę patirtį

● Ar darbuotojai žino apie Ligoninėje taikomas korupcijos prevencijos priemones

● Ar darbuotojai norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje

Apklausa vyko nuo 2022 m. rugsėjo 2 d. iki spalio 1 d. Apklausoje dalyvavo 219 Ligoninės darbuotojų.

Apklausos metodas - Google form. Apklausoje respondentui buvo siunčiama nuoroda į apklausą, kurią respondentas užpildo patogiu metu. Apklausos duomenys
yra anoniminiai.

Apklausa buvo parengta vadovaujantis Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įstaigose vadovu, gerąja praktika ir
atsižvelgiant į pagrindinius Apklausos tikslus.

Anketą sudarė uždari klausimai. Klausimuose pacientai galėjo pasirinkti vieną ar kelis iš siūlomų atsakymų variantų.

Apklausos rezultatuose pateikiami atsakymų pasiskirstymai (procentais).































APIBENDRINIMAS

Apibendrinus gautus rezultatus pastebėtina, kad:

● Ligoninės darbuotojai daugiausia korupcijos apraiškų įžvelgia gydytojų-pacientų santykiuose (48,1 proc.).

● Dauguma (68,5 proc.) darbuotojų mano, kad lyginant su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, korupcijos

apraiškų Ligoninėje yra tiek pat, 18, 7 proc. respondentų mano, kad korupcijos apraiškų Ligoninėje nėra visai ir 11,9

proc. respondentų mano, kad korupcijos apraiškų yra mažiau.

● 85,4 proc. darbuotojų nurodė žinantys kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį ir tik 14,6 proc. darbuotojų

nurodė nežinantys kur kreiptis.

● 91,3 proc. darbuotojų nurodė, kad jiems nėra žinomi atvejai, kai Ligoninės darbuotojams buvo atsilyginta pinigais,

dovanomis ar paslaugomis, 8,7 proc. darbuotojų nurodė, kad jiems yra žinomi tokie atvejai.

● 90,9 proc. darbuotojų nurodė, kad jiems nebuvo siūlytas atlygis už atliekamą darbą, 9,1 proc. nurodė, kad yra buvo 

tokių atvejų.

● Dauguma (80,4 proc.) darbuotojų žino apie Ligoninėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Siekiant didinti Ligoninės veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei, darbuotojų apklausos apie korupcijos apraiškas vykdomos ne

mažiau kaip vieną kartą per metus.
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