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Vloga civilne družbe pri preprečevanju in 

obvladovanju korupcijskih tveganj v zdravstvu

Laško, 25. 5. 2017
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• Od 5 bilijonov dolarjev letno, 6% ali 300 milijard 

dolarjev za korupcijo in druge napake 
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Pomembnost prepre čevanja korupcije v 
zdravstvu
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• Nizka stopnja zaupanja v zdravstvo in integriteto 

zaposlenih v zdravstvu

• Nezadovoljstvo uporabnikov storitev

• Nezadovoljstvo zaposlenih?
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Pomembnost prepre čevanja korupcije v 
zdravstvu



4

• Povezovanje med zasebnim in javnim, med različnimi 

javnimi ustanovami in organi nadzora, zdravstvenim 

sektorjem in uporabniki, povezovanje z drugimi 

akterji civilne družbe

• Povečevanje kapacitet zaposlenih v zdravstvu, 

izmenjava dobrih (mednarodnih) praks, druge 

izobraževalne dejavnosti

• Iskanje inovativnih rešitev 

4

Mesto civilne družbe pri prepre čevanju 
korupcije?
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• Odprtost informacij in primeren format podatkov 

ključna pogoja za grajenje zaupanja v javnosti
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Dejanska transparentnost in 
informacijske tehnologije
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• Transparency International v 90ih razvil Pakt integritete, 

mehanizem za vključevanje civilne družbe v spremljanje 

porabe javnih sredstev 

• Pakti uporabljeni v več kot 300 primerih po celem svetu

• Trenutno se izvaja vseevropski projekt, kjer je v 17 

projektov v 11 državah vključena civilna družba
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Vloga civilne družbe pri porabi javnih 
sredstev
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• Za učinkovito preprečevanje korupcije potreben niz 

notranjih ukrepov znotraj vsakega zdravstvenega zavoda

• Izkušnje zasebnega sektorja pri sistemskih rešitvah za 

aktivno preprečevanje in zgodnje odkrivanje nepravilnosti

1. Zgodnje odkrivanje manjša poslovno škodo zaradi nepravilnosti

2. Bolj kvalitetno spopadanje z notranjimi in zunanjimi tveganji

3. Dvig zaupanja uporabnikov in partnerjev, omejevanje 

reputacijskih tveganj

4. Bolj zdravo in vključujoče delovno okolje za zaposlene (manj 

absentizma, večja motiviranost itd.)
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Civilna družba kot del celostnega 
pristopa k prepre čevanju korupcije
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• Z inovativnimi učnimi pristopi k povečevanju znanja 

zaposlenih v zdravstvu (prepoznavanje tveganj, načini 

odzivanja v tveganih situacijah)

• Vzpostavljanje varnih kanalov za prijavo nepravilnosti

• Zaščita prijaviteljev in vzpostavljanje zdravega delovnega 

okolja

• Vključevanje zasebnega sektorja v programe 

preprečevanja korupcije
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Civilna družba kot del celostnega 
pristopa k prepre čevanju korupcije
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Hvala za pozornost!
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