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PACIENTŲ APKLAUSOS ANKETŲ ANALIZĖS PROTOKOLAS 

2018 m. spalio 12 d. 

  

 

  

 VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, siekdama užtikrinti veiksmingą 

ir kryptingą korupcijos prevenciją bei aukštą paslaugų kokybę, vadovaudami Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433 patvirtinta Šakine 

korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 m. programa bei 2018 m. gegužės 

9 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių 

įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos  rezultatų vertinimo rodiklių 2018 

metų siektinų reikšmių patvirtinimo“, atlikta anoniminė pacientų apklausa. 

 Apklausos tikslas - įvertinti GMP paslaugų kokybę bei korupcijos prielaidas 

įstaigoje, užtikrinti skaidrumą, viešumą ir kontrolę. 

 Tyrimas vyko 2018-09-17 – 2018-10-12. Tyrime dalyvavo 220 respondentų. 

 Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa, kurią sudaro 6 klausimai, 

padedantys įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsiaiškinti pacientų žinias apie korupciją, jų patirtį 

duodant/ neduodant kyšį sveikatos priežiūros specialistams. Vertinamos tik visiškai užpildytos 

anketos.  Anketų vertinimas – priedas Nr. 1. 

 

IŠVADA: 

1.  Anoniminės apklausos rezultatai rodo, kad VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos 

pagalbos stotyje būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kokybė vertinama teigiamai, korupcijos 

apraiškų 2018 m. nenustatyta. 

 

REKOMENDACIJOS: 

Su anketos duomenimis supažindinti personalą stenduose  pateikiant tyrimo analizės 

santrauką. 

  

PRIDEDAMA. Apklausos rezultatai – 1 lapas, 1 egz. 

 

 

 

Vidaus medicininio audito vadovė     Lina Končienė 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1

Pirmą kartą 87

Dažniau 133

Neatsakyta

Patenkintas/-a 208

Nepatenkintas/-a 1

Neturiu nuomonės 11

Neatsakyta

Gerai 216

Patenkinamai 4

Blogai

Neatsakyta

Patenkintas/-a 216

Nepatenkintas/-a

Neturiu nuomonės 4

Neatsakyta

Taip 218

Ne

Neatsakyta 2

Taip Ne Neatsakyta

už tai, kad Jus nuvežtų į ligoninę? 217 3

už tai, kad Jus nuvežtų į norimą  ligoninę? 217 3

kitais atvejais (įrašykite ) 206 14

gydytojui 195 25

slaugytojui 211 9

vairuotojui 211 9

1. Kaip dažnai per pastaruosius metus kvietėte Klaipėdos m. GMP stoties specialistus?

VŠ.Į. KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 

STOTIES PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS ANKETA

4. Ar buvote patenkintas/-a atvykusios Klaipėdos m. GMP stoties brigados specialistų 

teikiama pagalba:

6. Ar Jums teko šios įstaigos darbuotojams neoficialiai mokėti („duoti kyšį“):

3. Kaip vertinate Klaipėdos  m. GMP stoties brigados atvykimo laiką? 

2. Ar kviesdamas/-a  Klaipėdos m. GMP, buvote patenkintas/-a dispečerio darbu?

5. Ar atvykę Klaipėdos m. GMP stoties darbuotojai buvo užsiminę ar leido suprasti, kad

reikia neoficialaus apmokėjimo („kyšio“/ „dovanėlės“) už paslaugas?


