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RokiSkis

Vadovaujantis VSf Roki5kio PASPC 2017 m. gruodZio 21 d. direktores isakymo Nr. VK-

90 ,,Del V5f RokiSkio PASPC korupcijos prevencijos 2017-2019 metq programos ir jos igyvendinimo

priemoniq plano patvirtinimooo nuostatomis, korupcijos prevencijos komisija parenge 100 anoniminiq

anketq apie galimas korupcijos aprai5kas istaigos veikloje. Jas pateike istaigos pacientams atsakyti

i5deliodami ivairiuose fstaigos padaliniuose (laukiamuosiuose) bei Salia padedami anketq deZg. Taip

pat anketa buvo patalpinta internetinej e svetainbj e www.manoapklausa. lt.

Gautos uZpildytos 91 anketa ir 9 internetiniai atsakymai (pridedama). 9 anketos

dingusios. Susisteminus anketq informacij4 gauti tokie rezultatal

78 proc. visq respondentq yra patenkinti m[sq istaigos medicinos darbuotojq elgesiu,

aptarnavimo kult[ra, 17 proc. nurode, kad yra nepatenkinti, o 5 proc. paZymejo, jog ne visai

patenkinti.

I antrqji klausim4,,Ar i visus pateiktus klausimus apie tyrimus, gydym4, paslaugas buvo

iSsamiai atsakyta" respondentai pasiskirste taip: didZioji dalis t. y.- 87 proc. pacientq gauna vis4

reikiam4 informacij4, 12 proc. teigia, jog ne.

80 proc. mDsq istaig4 pasirinkusiq gyventojq teige, kad nera susidDrg su situacija, ka-

suprato, kad paslaugq gaus tik davgs kySi. Visgi 16 proc. pacientq teko susidurti su tokia situacija.4

proc. apklaustqjq nurode, kad kita, tadiau nepakomentavo savo atsakymq.

68,7 4 proc. apklaustqjq teigia, jog nesiDle kySio. 15,62 proc. - teige, kad dave ky5i ir ky5i

darbuotojas paeme, o 2,09 proc. teige, kad jie dave ky5i, bet darbuotojas atsisake paimti. Tadiau 13,55

proc. respondentq atsake, kad nesifile ky5io, tadiau darbuotojas leido susiprasti, kad reiketq duoti.

Atsakymai i penkt4ji klausim4,,Jei teko duoti ky5i, kokiame istaigos padalinyje davete

(galite paLym€tr kelet4 variantq)" pasiskirste taip (Lr.l pav.):
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I pav. fstaigos personalas, kurie galimai paeme sillom4 ky5i

Respondentai paLymejo, kad daZniausiai atsidekodami pasako ,,ACIU" - g+,,8 proc.,

likusi dalis atsidekoja dovanomis. Tadiau likusi dalis t. y.5,20 proc. atsidekoja dovanomis.

I klausimq ,,Ar pakanka informacijos apie istaigoje teikiamas mokamas ir nemokamas

sveikatos prieZi[ros paslaugaso' 83,34 proc, paZymejo, kad pakanka informacijos.

lSvanos:
1, DidZioji dauguma mlsq istaig4 pasirinkusiq pacientq yra patenkinti istaigos

darbuotojq elgesiu, aptarnavimo kultDra, gauna reikiam4 informacij4, ndra susidlrg su korupcijos

apraiSkomis.

2. Nors dalis istaigos darbuotojq yra atsparfls korupcijai (2,09 proc. atsisake paimti

si[lom4 kySi), tadiau 13,55 proc. darbuotojq leidLia pacientams suprasti, kad ky5i uZ paslaug4 reiketq

duoti, o 15,62 proc. paeme siDlom4 kySi.

3, DidZiausia korupcijos apraiSkq tikimybe i5ry5kejo Sirt specialistq veikloje:

Seimos/vidaus ligq gydy.tojai, gyd. chirurgai, slaugytojos/aku5eres, gyd. odontologo padejejas ir GMP

skyriaus darbuotojai.

REKOMENDACIJOS:

L Siekiant maLinli galimos korupcijos apraiSkas istaigoje, i5dalinti gydytojams

lipdukus su uZra5u ,,Geriausia padeka - J[sq nuo5irdus ACIU".



2. Informuoti istaigos specialistus darbuotojq susirinkimo metu apie atliktus tyrimo

rezultatus.

Komisijos pirmininke

Nariai:
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Vida Kavaliauskiene

Agne Vaidi[niene

Juste Varniene(r/'v


