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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Sis vie5osios isitaigos Sv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines (toliau - Ligonine)
elgesio kodeksas (toliau - Kodeksas) nustato pagrindinius Ligonines a*Uuoto;q elgesio principus, kuriq jie
privalo lailgrtis, darbo metu.

2. Kodekso tikslas - kurti geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti profesing kompetencij4 bei tinkamus ir
efekfiius Ligonines darbuotojrl tarpusavio rySius, pagarbius santykius su pacientais ir jq atstovais, didinti
Ligonines darlyoJojU autoritet4 visuorneneje, pacientq ir jq atstovq pasitikejim4 Ligonine.3. Sis kodeksas tvirtinamas direktoriaus lsakymu ir skelbiamas vie5ai.4. Kodekse vartojamos s4vokos:

4.l.Asmeninis suinteresuotfumas - moralinis isipareigojimas, turtine ar neturtine nauda arba kitas
panaSaus pobDdZio interesas, kuris butq palankus jam asmeni5kai arba jam artimiems asmenims.

4.2 Diskreditavimas - tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenes akyse akivaizdLiaikenkia
Ligonines autoritetui, griauna pasitiktlim4 ja, kompromituoja. Diskredituojama gali b5ti tiek veikimu, tiek ir
neveikimu.

4.3. Dovana - laikomas bet kuris materialing vertg turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siDloma
irlar gali suteikiama asmens sveikatos prieZiDros specialistui, kai tai yta ar gatri bUti susijg su tiesioginiu ar

netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
4'4. Interesrl konfliktas - tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti ji

priimant, ar ivykdyti pavedim4, kuris susijgs ir su jo privadiais interesais.
4'5. fZeidimas - tai situacija, kai darbuotojas vie5ai /nevie5ai veiksmu, LodLiuar ra5tu paZemino

Zmogaus garbg ir orum4.
4'6. Kodekso paZeidimas - Siame Kodekse nustat5rtq darbuotojo elgesio normq paZeidimas, padarytas

tiek veikimu, tiek neveikimu del darbuotojo kaltes.
4.7. Privattrs interesai - tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis

suinteresuotumas, galintis tureti itakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
4.8. Darbuotojui artimi asmenys - tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai (ibroliai), seserys

(iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris,
kai partneryste iregistruota istatymq nustat5rta tvarka.

4.9. Korupcija - pasiulymasi, paZadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui uZ neteiset4
atlygi, kad btitq atliklos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti koki4 nors naud4 kailr
neteiset4 atlygi arba jos priemimas uZ prareigq atlikim4 arba neatlikim4.



U. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

5. Pagrindiniai darbuotojq elgesio principai turi b[ti tokie:
5.1. Pergarba Zmogui ir valstybei;
5.2. Teisingumas ir nesali5kumas;
5.3. Nesavanaudi5kumas;
5.4. Dorovinis principingum.as ir padorumas;
5.5. Atsakomybe ir atskaitingumas;
5.6. Skaidrumas ir vieiumas;
5.7 Pavyzdingumas;
5.8. vie5qiq interesq tenkinimas ir nepiktnaudziavimas pareigomis;
5.9. S4Ziningumas;
5. I 0. T'inkamas pareigq atlikimas;
5. 1 1. L,ojalumas Ligoninei;
5. 12. K.onfidencialumas.
6. PagaLrbos Zmogui ir valstvbei principas reiskia, kad darbuotojai turi:
6.1. Gerbti zmogq, jo teises jr laisves, valstybg, jos institucijas ir lstaigas.
6-2 Laikyiis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq, lskaitant

Ligonines vidausi teises aktus.
6.3. Tinkamai, riipestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas.
6.4. Su Zmonemis bendraruti geranori5kai ir pakandiai, nepaisant jq asmens savybiq, turtines ar

visuomenines padeties, mandagiai el;gis su pacientais, jq atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitq juridiniq
asmenq atstovais.

6.5.Kalba, veiksmais ar sitilomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenes grupes
ir imtis teisetq priemonirl uZkirsti keliqr pastebetai diskriminacijai;

6.6.Nedemonstruoti savo simpatijq ar antipatijq ir i5skirtinio demesio atskiriems asmenims ar jq
grupems;

6.7.Pagarbiai i5klausyti zrsmenis ir imtis visq teisetq priemoniq jiems padeti, demesingai reaguoti i
pacientq, jq ats,tovq, kolegr;, kitq asmenq praiymus ir sifilymus. Sio reikalavimo privalu lailgrtis net
sudetingomis aplinkybemis ar esant sfi'esindms situacijoms.

7. Teisingumo ir ne5ali5kurno principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
7.1. Priimti teisingus ir pagrirstus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik vie5aisiais interesais;
7.2. Eirnrfi pareigas,nepaZeisti istatymq, kitq teisds aktq, veikti tik pagal suteiktus igaliojimus;
7.3. Netureti asmeninio i5anl,stinio nusistatymo priimant sprendimus;
7.4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jq taut;rbes, rases, lyties, kalbos, kilmes, socialines

padeties, religinir4 isitikinimq ir politiniq palinry;
7.5. Konfliktinese situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klausyti visrl pusiq argumentus ir ie5koti

obj ektyviausio sprendimo;
7.6. Bfrti objektyviu, vadovautis visq asmenq lygybes istatymui principu; susidurus su skirtingais

asmenq reikalavimais, nedaryti nepagristq i5imdiq, interesrl konfliktus sprgsti atsiZvelgus i vie5uosius interesusr,

vadovauj anti s vis iems vienodais vertinimo kriterij ai s ;
7.7. Svtustant vidaus teises al<tq projektus, priimant sprendimus del darbuotojri skyrimo i pareigas ir

kitoje darbineje veikloje netureti i5ankr;tines nuostatos del atskiro asmens, asmenq grupes ar institucijos ir priimti
sprendimus vado'vaujantis visiems vienLodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeni5kumo.



8. Nesavanaudiikumo principas reidkia, kad darbtuojai turi:
8' 1' Nlsinaudoti savo tarnybine padetimi, siekiant paveikti kitq asmenq sprendim4, jei tai gali sukeltiinterestl konflikt4;
8'2' N'esinaudoti Ligonines nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu susijusiainformacija kitaip, negu nustato istaig;os vidaus dokumentai siekiant asmenines naudos;
8'3' Darbineje veikloje teikti prioritet4 vie5iesiems interesams, istatymq nustat5rta fvarka irpriemonemis vengti interesq konfl ikto.
8'4' netureti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau, savo Seimai, artimiesiems draugams, vykdant

darbines pareigaLs (II gr. 7.3.3)
8.5. Dirbti pacientq, LigoninLes ir visuomenes labui.

rei5kia, kad darbuotojai turi:

9.2. Nepagristus pra5ymus atmesti takti5kai;
9.3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu:
9.4. Darbineje veikloje elgtisr garbingai;
9.5. Atlikti savo pareigas vadovaujantis etisko elgesio normomis;
9.6. Nerdalyvauti neteisetuose sandoriuose ir suririnki-.ror";
9'7' Nertoleruoti kolegq neeti5ko elgesio, neprofesionaliq ar neteisetq veiksmq ir nuolaidq iS asmenq ar

organizacijq;
9'8' biirti nepaperkamas, nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugq, i5skirtiniq lengvatq ir nuolaidq iS asmenu

ar organizacijq;
9.9. Aiiikiai pasalgrti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokiq kysiq ar dovanq davimo ir

emimo:
10. Atsakornybes ir atskaitomyb€:s principas reiskia, kad darbuotojai turi:

10.1. Terises aktq nustat54a tvarka paai5kinti ir pagristi savo sprendimus ar veiksmus;
10.2. Atsisalgai lykdyti neteiset4 nurodyrn4 ar lsalqym4 ir apie tai praneSti tiesioginiam vadovui;
10'3. Neturint pakankamai i5tekliq, igtrdZirl ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant

praneSti tiesioginiam vadovui ar Ligonines vadovui;
10.4. ,AsmeniSkai atsalgti uZ savo sprendimq ar veiklos rezultatq pasekmes, trumpalaikiq ir ilgalaikiqr

pareiginiq tikslrtr neigyvendinim4;
10.5. Prisiimti daliatsakomybes uZ kolegialiai priimam4 sprendim4;
10'6. Atsiskai$iui, savo veikl4 tiesioginiam vadovui ir Ligonin€s vadovui.
I 1' Slcaidrumo ir vie5umo principo laikymasis rei5kia, kad darbuotojai turi:
1 1.1. U:Ztikrinti teises aktq nurstat5rt4 savo veiksmq ir sprendimq vie5um4, prireikus pateikti savo

sprendimq priem.imo motyvus;
I 1'2. Teises aktq nustatSrta tvrarka ir s4lygomis teikti reikiam4 informacij4 kitiems darbuotojams ir

asmenims.
12. Payyzdingumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
12.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
12'2.Biiti toleranti5kas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais asmenimis,

su darbu susijusiars konfliktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai;
1 2.3. V:isada veikti profesionaliai;
12.4. Siekti hodLio ir veiksmo vienybes;
12.5. Nuolat tobulintis ir keltii savo kvalifikacij4;

garbingai;



12.6. PripaLinti savo darbines klaidas irjas taisyti;
I2'7.)Darbo metu savo i5vaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdi,bei laikytis visuotinai pripaZintq etikos

normq;
12'8.lVereik5ti paniekos par:ientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, nelZeidineti, neplusti,

nevartoti psichc,loginio smurto;
12.9. lrtrevartoti alkoholio, narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq, neriilgrti ligonines patalpose arjos

teritorijoje, i5skyrus specialiai riikymrui irengtas vietas;
12'10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitq asmenq seksualinio priekabiavimo;
12'll. B[ti tvarkingos i5varizdos. Sveikatos prieZilros specialistai privalo vilketi speciali4 medicining

aprang4. Apranga turi blti Svari ir tvarkinga.

rei5kia, kad darbuotojiai
turi:

13.1. Priimant sprendimus ir kitoje darbineje veikloje vadovautis tik viesaisiais interesais, einamq
pareigq ir ltakos nenaudoti savo ir sav'o artimqjrl tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip patesamiems ir
buvusiems kolegoms proteguoti;

I3.2. [sarymq nustatS4ais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privadius interesus,
nesudaryti s4lylil vie5q ir privadiq interesq konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemoniq tokiam konfliktui
pa5alinti, pirmenybe suteikiant vieliesriems interesams.

13 .3. I{enaudoti pareigq , paLeidLiant darbo bei vie3uosius interesus idarbinant asmeni, skiriant ji i tam
tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kit4 naud4 arba sudarant sujuo sutartis ar sandorius

14. g4jZiningumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
14. 1 . Ittresiimti apgaulds, sukdiavimo, korupcijos ar kitq teises aktais uZdraustq veikq;
14.2. \lei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokiq tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq kai esama

pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;
14.3.Irtrenaudoti darbuotojo'reiklai nustaqfto laiko, Ligonines darbo priemoniq, finansiniq, Zmogi5kqjq

ir materialiniq i5tekliq ne istaigos porerikiams tenkinti;
i4.4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekai5tingai, buti nepaperkamu ir nepapirkineti kitq asmenq;
15. llinkamo pareigq atlikimo principas reiskia, kad darbuotojai turi:
15.1. N'epikhraudLiauti tarnybine padetimi ir turima galia, nevir5yti savo kompetencijos ir veikti pagal

suteiktus igaliojimus;
I 5.2. T'inkamai ig5rvendinti l-igonines vadovo sprendimus;
l5.3.NepaZeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, lstatymq ir kitq teises aktq, o susid[rus su Sio

Kodekso ir kitq teises aktq paZeidejais padaryti visk4, kas butina, kad paZeidimai biitq nutraukli ir istatymq
nustat5rta tvarka,ivertinti ;

15.4. Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;
15.5. Ntetoleruoti neteiseto, neeti5ko Ligonines administracijos, kolegq ir pavaldiniq elgesio.
16. Lo-ialumas Ligoninei reiiikia Sias darbuotojo elgesio nonnas:
16.1. lojalum4 darbiniams ir;ipareigojimams ir s4Zining4 tiesioginiq vadovq bei Ligonines

administracijos rrurodymq vykdym4;
16.2. tinkam4 Ligonines vejklos tikslq ir siekiq suvokim4, deram4 jq igyvendinim4;
16.3. Ligonines administracijos informavim4 apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobDdZio

nusikalstamos ve ikos poZymiq.

17.,lnformacijos apie administracijos neteisetus veiksmus ar aplaidum4 atskleidimas nelaikomas
lojalumo paZeidimu.



l8' Konfidencialumo principas rei5kia Sias darbuotojo elgesio norrnas:
1 8' 1'Darbuotojas isipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis)

darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenimr, n"lgaiiotiems jos suZinoti.
18'2'Darbuotojui draudZiama dokumentuose ir kompiuterinese laikmenose laikom4 informacij4naudoti savo Seimos nariq, kitq asmenr4, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
18'3'Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rtafiarkadarbuotojas uZtikrinajam pateiktq dokumentqir informacijos Jkompiuterinese laikmenose saugum4 tokiu b[du, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jeris

susipaZinti ar pa.sinaudoti.
18'4'Informacija apie pacient4 tretiesiems asmenims teikiama tik teises aktuose nustat54ais atvejais irtvarka.

III. DAIRBUOTOJU TARPUSAWO SANTYKIAI

19' I,igonines darbuotojq tarpusavio santykiai turi buti grindZiami mandagumu, taktiskumu,sazinlnqumg, draugiskumu ir pasitil:ejimu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems darbineje veikloje, keistispatirtimi ir Zinic,mis.
20'Ligonines darbuotojai privalo laikytiS geranoriskumo principo, vengti:

20. 1 . Asmeninio iZeidirnejimo, orumo Zeminimo;
20.2. Kito darbuotojo dLarbo menkinimo;
20'3. Apkalbq, SmeiZto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
20.4. Neigiamq emocijr4 demonstavimo.

2l.Darbuotojai privalo la;ilgrtis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagristos kritikos
ir netinkamos itakos.

22.I)arbuotojas privalo suLsilaikyti nuo vieiq pasisakymq ar svarst5zmq apie kolegq atliekamas
uZduotis ir veiksmus, apie kitq darbuotoiq asmenybe iriq kompetencii4.

23. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypad kitq ur*"trq akivaizdoje, neleistinas. I koleg4 visada
kreip iamas i p agarbi ai.

24. Datbuotojq ir vadovq tarpusavio santykiai turi buti grindZiami abipuse pagarba,geranori3kumu
bei aktyvia pagalba.

25. Seksualinis priekabia'rimas prie kolegq laikomas grubiu etikos ir darbo drausmes paZeidimu.
26' .Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verdia paZeisti

istatymus ir Si Kodeks4. Apie toki pav,odim4 pranesama Ligonines direktoriui.
27. ,Netoleruotinas neteisdto, netinkamo kolegq elgesio bei nekompetentingumo glmimas.

Darbuotojai privaL o prane5ti tiesioginiam vadovui apie kolegq nekompetentingum4, neteiset4,iietinkam4 elgesi.
28. lligonines padalinio viadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:

j28.1. Netoleruoti asmens iZeidinejimo ar jo garbes ir orumo Zeminimo;
128.2. Sukurti vadovau.iamame kolektyve darbing4 ir draugi5k4 aplink4, uZkirsti keli4

konfl iktams, SalirLti nesutarimq prieZastis;
28.3. Pastabas del pavraldiniq klaidq ir darbo trfrkumq reik5ti korektiskai;
118.4. Stengtis paskirsfyti darb4 kolektyve tolygiai, kad butq efektyviai panaudotos kiekvieno

pavaldinio kiirybinis galimybes ir kvalifikacija;
ll8'5. VieSai nereik5ti siavo simpatijq ar antipatijq pavaldiniams ir kitiems Ligonines

darbuotojams;
218.6. Skatinti pavalcinius reik5ti savo nuomong darbiniais klausimais irj4 i5klausyti;
21"8 .7 . D er amai ivertinti pavaldiniq darbo pasiekimus ;



28'8. B[ti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi
rodyti jiems pavyzdi.

29. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiSkai ir lykdyti visus teisetus jq nurodymus.
Pastebejgs vado'vo klaid4, darbuotojasr turi takti5kai apie tai prane5ti tam vadovui.

30 . Darbo metu kilg darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi b[ti i5sprendZiami nedelsiant jq padiq
pastangomis, i ti esiogini vadov4 kreipiamasi tik kra5tutiniu atveju.

IV. KODEKSOI NUOSTATU LAIKYMOSI KONTROLE IR PRIEZIT]RA

3l.hLformacrj4 apie Ligonines darbuotojq galimus paZeidimus nagrineja, Kodekso paZeidimq
prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos
komisija.

32.Etikos komisija sudaroma Ligonines direktoriaus isalqymu ne maliaukaip i5 5 nepriekai5tingos
reputacijos Ligonines darbuotojq.

33. Xl.omisija nagrinejimo procediir4 pradeda gavusi ra5yting informacij4 (tarnybini prane5im4,
darbuotojo skund4, visuomen6s infonnavimo priemoniq paskelbt4 ar kitoki4) apie darbuotojo galimai padaryrt4
Kodekso paieidimq. Komisija nagrinejimo procedur4 gali pradeti ir savaranki5kai.

34.Darbuotojo atsakomybqr lengvina tai, kad jis fii):
3 4. 1 . Savanori5kai, nelaukdamas sprendimo atlygina paZeidimu padarytq Lal4;
34.2.Yielai pripaZista kaltg, gailisi ir atsipra5o;
34.3. Padeda i5ai5kinti ties4 tyrimo metu;
34.4. PraneSa apie kitokias demesio vertas atsakomybg lengvinandias aplinkybes.

35. Darbuotojo atsakomybg sunkina tai, kad jis (j i):
35.1. Per kalendoriniusr metus paLeidimq padare pakartotinai;
35.2. Vie5ai tydiojasi iii atliekamo tyrimo ir eti5ko elgesio principq;
35.3. Trukdo i5ai5kintil ties4 tyrimo metu, nepateikia pra5omq ir jo turimq duomenq arba pateikia

klaidingus;
35.4.Paleide daugiau nei vien4 Kodekso nuostat4.

V. ATSAJ(OMYBE UZ KODEKSO PAZEIDIMUS

36. Sprendim4 del nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima I.igonines direktorius Etikos
komis ij os, i5nagrinej usios konkretq Sio Kodekso p aLeidim4, teikimu.

37. Drausmines nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustat5rta tvarka.
38. Etikos komisija, nustadiusi, kad paZeisti Kodekso reikalavimai, atsiZvelgiant ipaZeidimo

maZareik5mi5kum4 ar lengvinandias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinejimu ir sifllyti neskirti nuobaudos.

VI. BAIGIAMOSIOS FIUOSTATOS

39. Darbuotojai isipareigoja 'radovautis Siuo Kodeksu. Su Siuo Kodeksu pasira5ytinai supaZindinamas
kiekvienas ligonines darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su Siuo Kodeksu pasira5ytinai supaZindinami
iSkart po darbo sutarties pasira5ymo.


