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Siekiant išsiaiškinti VšĮ Pakaunės PSPC darbuotojų požiūrį į korupciją sudaryta anoniminė 

darbuotojų apklausa apie požiūrį į korupciją. Anoniminę apklausą sudaro atviri bei uždari 

klausimai, padedantys nustatyti respondento požiūrį į korupciją.   

Į anoniminės anketos, apie požiūrį į korupciją, klausimus atsakė ir savo nuomonę pateikė 

64 įstaigos darbuotojai.  

Darbuotojų atsakymų analizė 

 

 

 

12%

88%

1. Kokia Jūsų lytis ?

 Vyrai

  Moters

77%

23%

2. Kokiam personalui priklausote?

Medicininiam personalui

Nemedicininiam personalui



 

 

 

 

5%
19%

14%62%

3.Koks Jūsų darbo stažas VšĮ Pakaunės 
PSPC?

Iki 1 metų

 Nuo 1 iki 5 metų

Nuo 5 iki 10 metų

Virš 10 metų

3%

45%52%

4. Ar VšĮ Pakaunės PSPC yra tikėtini 
korupcijos pasireiškimo atvejai?

Taip

Ne

  Nežinau

16%
2%

30%

52%

5. Kokios yra tikėtinos korupcijos VšĮ 
Pakaunės PSPC pasireiškimo priežastys?

Pacientų siekis pinigais arba
materialinėmis vertybėmis
pagerinti gydymo sąlygas

Asmeninis darbuotojų noras
pasipelnyti ir gauti pajamų ar kitų
materialinių vertybių

Pasilikęs „sovietinis“ požiūris į 
pacientą ir gydymą

Nežinau



 

 

 

8.Jei teigiamai atsakėte į 7 klausimą ir susidūrėte su korupcijos apraiškomis VšĮ Pakaunės 

PSPC, apibūdinkite kokia tai buvo situacija, ar kam nors pranešėte, jei pasirinkote niekam 

nepranešti, įvardinkite kodėl. 

Atsakymo į šį klausimą respondentai nepateikė.  

44%

17%

9%

13%

17%

6. Efektyviausios priemonės mažinančios tikėtiną 
korupcijos pasireiškimą VšĮ Pakaunės PSPC?

Tolygus ir motyvuojantis darbo
užmokesčio kėlimas

Darbuotojų švietimas, mokymų
organizavimas apie antikorupcijos
svarbą

Nešališkos, skaidrios įstaigos veiklos
siekimas, korupcinių atvejų viešinimas

Atidumas, įsiklausymas į pacientą,
darbuotojų problemas, kylančias darbe

Maksimalus pacientų antikorupcinis
švietimas

1%

99%

7.Ar per paskutinius darbo metus VšĮ Pakaunės 
PSPC susidūrėte su korupcijos apraiškomis?

Taip

Ne



 

34 procentai „Taip“ atsakiusių respondentų pažymėjo, kad praneštų atsakingam už 

korupciją asmeniui; 

14 procentų – VšĮ Pakaunės PSPC direktoriui; 

4 procentai – STT; 

48 procentai teigiamai atsakiusių respondentų nenurodė kur praneštų apie korupcijos 

apraiškas. 

 

10. Kaip manote, kokios priemonės palengvintų pranešimo apie VšĮ Pakaunės PSPC galimai 

patirtą korupcijos atvejį, pateikimą? 

Į šį klausimą atsakė tik 10 procentų apklaustųjų. Atsakymai buvo tokie: 

-Anonimiškumo užtikrinimas,  

-pranešimas elektroniniu paštu, - 

-pagerėjusi bendravimo kultūra,  

-skaidrumas tarpusavio santykiuose su administracija 

 

78%

2%

20%

9. Jei susidurtumėte su korupcijos apraiškomis VšĮ 
Pakaunės PSPC, ar dabar apie tai praneštumėte?

Taip

Neatsakė

 Ne



 

23 procentai teigiamai atsakiusių respondentų pažymėjo, kad vykdomi kursai 

antikorupcijos tema darbuotojams 

15 procentų – viešai skelbiama informacija VšĮ Pakaunės PSPC skelbimų lentose ir 

internete 

62 procentai teigiamai atsakiusių nenurodė jokių priemonių.  

 

Išanalizavus pateiktus darbuotoją atsakymus, darytinos išvados: 

1. 45 procentai atsakiusią anonimines anketos klausimus mano, kad VšĮ Pakaunės PSPC 

nėra tikėtini korupcijos atvejai, 53 procentai nežino, 3 procentai mano, kad yra tikėti korupcijos 

atvejai 

2. Kaip pagrindines priežastis, kodėl korupcijos yra tikėtini, respondentai nurodė:  

- Pasilikęs „sovietinis“ požiūris į pacientą ir gydymą 

- Pacientų siekis pinigais arba materialinėmis vertybėmis pagerinti gydymo sąlygas 

- net 52 procentai respondentų atsakė „nežinau“ 

3. Kaip efektyviausias priemones mažinti  korupcijos tikimybe VšĮ Pakaunės PSPC, 

respondentai nurodė: 

-Tolygus ir motyvuojantis darbo užmokesčio kėlimas; 

-Darbuotojų švietimas, mokymų organizavimas apie antikorupcijos svarbą 

-Maksimalus pacientų antikorupcinis švietimas 

4. Per paskutinius darbo VšĮ Pakaunės PSPC su korupcijos apraiškomis susidūrė 1 

respondentas, tačiau apie įvykį nepranešė ir jo nedetalizavo anketoje; 

5. Jei dabar respondentams tektą susidurti su korupcijos apraiškomis įstaigoje 78 procentai 

praneštų apie įvykį; 

6. Kaip pagrindinę priemone palengvinančių pranešimo apie korupcijos apraiškas VšĮ 

Pakaunės PSPC pateikimą, respondentai nurodė anonimiškumo užtikrinimą.  

41%

14%

45%

11. Ar žinote kokių priemonių imtasi VšĮ Pakaunės 
PSPC siekiant kovoti su korupcija?

Taip,

Neatsakė

 Ne



7. 45 procentai respondentų nežino kokių priemonių imtasi VšĮ Pakaunės PSPC siekiant 

kovoti su korupcijos apraiškomis, todėl būtina nuolat informuoti, šviesti ir mokyti visus VšĮ 

Pakaunės PSPC darbuotojus kovos su korupcija temomis.  


