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V5{ Klaipedos medicinines slaugos ligonines (toliau - ligonines) darbuotojq elgesio
kodeksas nustato pagrindinius ligonines darbuotojrl elgesio principus, kuriq jie privalo
laikytis darbo metu.
Sio kodekso tikslas yra kurti geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti profesing kompetencij4 bei
tinkamus ir efektyvius ligonines darbuotojq tarpusavio rySius, pagarbius santykius su
pacientais, jq atstovais ir kitais asmenimis, didinti ligonines darbuotojq reputacij4
v isu omenej e, pacientq ir j q atstovq pasitikej im4 ligonine.
Siame kodekse vartojamos s4vokos:
3.1. Asmeninis suinteresuotumas - ligonineje dirbandio asmens (ar jam artimo asmens)
moraline skola, moralinis isipareigojimas, turtine ar neturtine nauda arba kitas
pana5aus pobDdZio interesas.

3.2. Dovana -bet kuris

materialing vertg turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siiiloma
irlar suteikiama darbuotojui, kai tai yra ar gali biiti susijg su tiesioginiu ar netiesioginiu

3.3.

poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
InteresrykonJliktas -situacija, kai ligonineje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas

ar vykdydamas pavedim4, privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti
ivykdy,ti pavedim4, kurie susijg ir su jo privadiais interesais.

3.4. Privatus interesai - ligonines darbuotojo (ar jo artimo

ji

priimant, ar

asmens) asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis tureti itakos priimamiems sprendimams atliekant
darbo pareigas.
3.5. Darbuotojui artimi asmenys ligonines darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis,
partneris, kai partneryste iregistruota istatymq nusta[4a tvarka (toliau - partneris), taip
pat jq tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai (ibroliai), seserys (iseseres), seneliai,
vaikaidiai ir jq sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
4. Kitos Siame Kodekse vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreLiamos l,ietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos istatyme, Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq
interesq derinimo istatyme ir kituose istatymuose ir teises aktuose.

Ligonines darbuotojq elgesio principai

5.

Ligonines darbuotojq elgesys privalo remtis Siais pagrindiniais principais:

5.1. nesavanaudi5kumu;
5.2. dorovinis principingumu ir padorumu;
5.3. atsakomybe ir atskaitingumu;
5.4. skaidrumu ir vie5umu;
5.5. pavyzdingumu;
5.6. vieSqjq interesq tenkinimu ir nepiktnaudZiavimu
5.7. s4Ziningumu;
5.8. tinkamu pareigq atlikimu;
5.9. lojalumuligoninei;
5.10. konfidencialumu.

pareigomis;
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Darbuotoj q tarpusavio santykiai

6.

Ligonines darbuotojq tarpusavio santykiai turi bUti mandag[s, taktiSki, s4Ziningi, draugi5ki
ir grindZiami geranori5kumu, pasitikejimu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems darbo
veikloje, keistis patirtimi ir Ziniomis.
7. Ligonines darbuotojai privalo vengti:
7.1. asmeninio iZeidinejimo, orumo Zeminimo;
7.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
7.3. apkalbq, SmeiZto apie bendradarbius skleidimo, reputacijos menkinimo;
7.4. neigiamq emocijq demonstravimo.
8. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo bendradarbiais, ginti juos nuo nepagristos
kritikos ir neigiamos itakos.
9. Darbuotojas privalo susilaikyi nuo vieSq pasisakymq ar svarstymq apie bendradarbiq
atliekamas darbo uZduotis ir veiksmus, apie kitq darbuotojq asmenybg ir jq kompetencij4.
10. Neigiamas atsiliepimas apie ligonines darbuotojus , ypa( kitq asmenll akivaizdoje,
neleistinas. I ligonines darbuotoj4 visada kreipiamasi pagarbiai.
I l. Seksualinis priekabiavimas prie bendradarbiq laikomas gmbiu etikos ir darbo drausmds
paZeidimu.

privalo nevykdlti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verdia paZeisti
fstatymus ir SiKodeks4. Apie tokipavedim4 praneSama ligonines vyriausiajam gydytojui.
l3.Netoleruotinas neteiseto, netinkamo ligonines darbuotojq elgesio bei nekompetentingumo
gynimas. Ligonines darbuotojai privalo prane5ti tiesioginiam vadovui apie bendradarbiq
12. Darbuotojas

nekompetentingum4, neteiset4, netinkam4 elgesi.
Ligonines vyriausiasis gydl,tojas ligonineje privalo:
14.1. netoleruoti asmens iZeidinejimo ar jo garbes ir orumo Zeminimo;
14.2. sukurti kolektyve darbing4 ir draugi5k4 aplink4, uZkirsti keli4 konfliktams, Salinti
nesutarimq prieZastis;
14.3. pastabas del pavaldZiq darbuotojq klaidq ir darbo trDkumtl reik5ti mandagiai;
14.4. stengtis paskirstyti darb4 kolektyve tolygiai, kad biitq efektyviai panaudotos
kiekvieno pavaldinio galimybes ir kvalifikacija;
14.5. vie5ai nereikSti savo palankumo ar nepalankumo ligonines darbuotojams;
14.6. skatinti ligonines darbuotojus reik5ti savo nuomong darbo klausimais ir j4 iSklausyti;
14.7. deramai ivertinti pavaldiniq darbo pasiekimus;
14.8. biiti reikliu ir teisingu pavaldiniams, savo elgesiu ir darbu rodl,ti jiems pavyzdi.
l5.Darbuotojai su ligonines ir ligonines padaliniq vadovais turi bendrauti mandagiai ir vykdyti
visus teisetus jq nurodymus. Pastebejgs ligonines ar ligonines padalinio vadovo klaid4,
ligonines darbuotojas turi takti5kai apie taijam praneSti.
16.Darbo metu kilg darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi biiti i5sprendZiami nedelsiant jq
padiq pastangomis, i tiesiogini vadov4 kreipiamasi tik kra5tutiniu atveju.
I 4.

Kodekso nuostatg laikymosi kontrold ir prieZiurit

lT.Informacija apie galimus Sio Kodekso nuostatq paZeidimus pagal kompetencij4 ligonineje
nagrineja, Kodekso paZeidimq prevencij4 vykdo bei darbuotojus Kodekso taikymo
klausimais konsultuoja vidaus medicininios audito tarnyba fstaigos medicinos etikos
komisija.

Baigiamosios nuostatos

18.

Darbuotojai isipareigoja vadovautis Siuo Kodeksu. Su Siuo Kodeksu pasira5l.tinai
supaZindinamas kiekvienas fstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su Siuo
Kodeksu pasiraSytinai supaZindinami i5kart po darbo sutarties pasiraSymo.

VSI

Klaipedos medicinines slaugos
ligonines darbuotojq darbo elgesio

kodekso priedas

DARBUOTOJU ELGESIO PRINCIPU TTIRINYS

l.

Pagarbos Zmogui ir valstybei principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
gerbti Zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas;

1.1.
1.2.

laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq

ir kitq teises aktq

reikalavimq, iskaitant |staigos vidaus teises aktus;
tinkamai, rDpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;
su Zmondmis bendrauti geranori5kai ir pakandiai, nepaisant jq asmens savybiq,
tautybes, rases, lyties, kalbos, kilmes, religiniq isitikinimq, politiniq paLiirq ,
turtines ar socialines padeties, mandagiai elgtis su pacientais, jq atstovais,
artimaisiais, [staigos darbuotojais, kitais fiziniais asmenimis ir kitq juridiniq
asmenll atstovais;
1.5. kalba, veiksmais ar sitilomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar
visuomends grupes ir imtis teisetq priemoniq uZkirsti keli4 pastebetai
diskriminacijai;
1.6. nedemonstruoti savo palankumo ar nepalankumo ir i5skirtinio demeslo
atskiriems asmenims ar jq grupems;
1.7. pagarbiai i5klausyti asmenis ir imtis visq teisetq priemoniq jiems padeti,
demesingai reaguoti i pacientq, jq atstovq, artimqjq, |staigos darbuotojq, kitq
asmenq praSymus ir siiilymus. Sio reikalavimo privalu laikfis net sudetingomis
apl inkybemis ar e sant stresinems situacij oms.
2 Teisingumo ir nesali5kumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
2.1. priimti teisingus ir pagristus sprendimus ir veikti, vadovaudamiesi tik vie5aisiais

1.3.
1.4.

2.2.

interesais;

einant pareigas, nepaZeisti istatymq, kitq teises aktq, veikti tik pagal suteikttts
igaliojimus;
2.3. netureti asmeninio iSankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
2.4. vienodai el5is su visais pacientais nepaisant jq asmens savybiq, tautybds, rasds,
ly.ties, kalbos, kilmes, turtines ar socialines padeties, religiniq isitikinimq ir
politiniq paZiiirq;
2.5. konfliktinese situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klausy.ti visq pusiq argumentus ir
ieSkoti objektyvaus sprendimo;
2.6. b[ti objektyviu, vadovautis visq asmenq lygybes istatymui principu, susidlrus su
skirtingais asmenrl reikalavimais, nedaryti nepagristq i5imdiq, interesq konfl iktus
sprgsti atsiZvelgus i vieSuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais
vertinimo kriterij ais;
2.7. svarstant vidaus teises aktq projektus, priimant sprendimus del darbuotojq
skyrimo i pareigas ir kitoje darbineje veikloje netureti i5ankstines nuostatos del
tam tikro asmens. asmenll grupes ar institucijos '' ir priimti sprendimus
vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniSkumo.
principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
NesavanaudiSkumo
3.
3.1. nesinaudoti savo tarnybine padetirni, siekiant paveikti kitq asmenq sprendim4,
jei tai gali sukelti interesq konflikt4;
3.2. nesinaudoti fstaigos nuosavybe ne darbinei veiklai, taip pat nesinaudoti su darbu
susijusia informacija kitaip, negu nustato istaigos vidaus dokumentai siekiant

3.3.

asmeninds naudos;

darbineje veikloje teikti prioritet4 vie5iesiems interesams, istatymq nustatyta
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3.4.
3.5.

tvarka ir priemonemis vengti interesq konflikto;
nesiekti naudos sau, savo Seimai, artimiesiems draugams, vykdant darbines
pareigas;

dirbti pacientq, |staigos ir visuomenes labui.
4. Dorovinio principingumo ir padorumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
4.1. elgtis nepriekai5tingai ir garbingai;

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

nepagristuspraSymusatmestitaktiSkai;
nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu;
atlikti savo pareigas vadovaujantis etiSko elgesio normomis;

nedalyvautineteisetuosesandoriuoseirsusirinkimuose;
netoleruoti {staigos darbuotojq neeti5ko elgesio, nekompetentingq ar neteisetrl
veiksmq ir nedelsiant imtis priemoniq jiems nutraukti;
4.7. buti nepaperkamais, nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugq, iSskirtiniq lengvatq ir
nuolaidq i5 fiziniq ar juridiniq asmenq ar organizacijt4;
4.8. ai5kiai pasakyti ir savo elgesiu parodyi, kad netoleruoja jokiq ky5iq ar dovanq
davimo ir emimo.
5. Atsakomybes ir atskaitingumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
5.1 .
teises aktq nustatyta tvarka paaiSkinti ir pagristi savo sprendimus ar veiksmus;
5.2. atsisakyti vykdy,ti neteiset4 pavedim4 ir apie tai prane5ti tiesioginiam vadovui;
5.3. neturint pakankamai iStekliq, igiidZiq ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie
tai nedelsiant pranesti tiesioginiam vadovui ar fstaigos vadovui;
5.4. asmeni5kai atsakyti tri. sayo sprendimq ar veiklos rezultatq pasekmes,
trumpalaikiq ir ilgalaikiq uZduodiq tikslq neigyvendinimE;
5.5. prisiimti dali atsakomybes uZ kolegialiai priimam4 sprendim4;
5.6. atsiskait54i uZ savo veikl4 tiesioginiam vadovui ir fstaigos vadovui.
6. Skaidrumo ir vie5umo principo laikymasis rei5kia, kad darbuotojai turi:
6.1. uZtikrinti teises aktq nustatyt4 savo veiksmq ir sprendimq vieSum4, prireikus
pateikti savo sprendimq priemimo motyvus;
6.2. teises aktq nustatyta tvarka ir s4lygomis teikti reikiam4 informacij4 kitiems
|staigos darbuotojams ir kitiems asmenims.
T.Pavyzdingumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
7 .1.
savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
7.2. blti toleranti5kais ir paslaugiais, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir
kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas sprgsti taikiai ir
mandagiai;
7 .3.
visada veikti profesionaliai;
7.4. siekti ZodZio ir veiksmo vienybes;
7.5. nuolat kelti savo kvalifikacij4;
7.6. pripaZinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;
7.7. darbo metu savo i5vaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdi, bbi laikytis visuotinai
pripaZintq etikos normtl;
7.8. nereik5ti paniekos pacientams, fstaigos vadovams, fstaigos darbuotojams
neiZeidineti, nephsti, nevartoti psichologinio smurto;
7.9. nevartoti alkoholio, narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq, neriikyti [staigos
patalpose ar jos teritorijoje, i5skyrus specialiai riikymui irenglas vietas;
7.10. seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitq asmenq seksualinio priekabiavimo;
7.11. bUti tvarkingos iSvaizdos, sveikatos prieZiDros specialistai privalo vilketi
speciali4 medicining aprangq, kuri turi biiti Svari ir tvarkinga.
B. Viesqjq interesq tenkinimo ir nepiktnaudZiavimo pareigomis principas rei5kia, kad
darbuotojai turi:
8.1. priimant sprendimus ir kitoje darbineje veikloje vadovautis tik vie5aisiais
interesais, einamq pareigq ir itakos nenaudoti privatiems interesams tenkinti, taip
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pat esamiems ir buvusiems [staigos darbuotojams proteguoti;
istatyrnq nustatltais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privadius
interesus, nesudaryti s4lygq vieSqjq ir privadiq interesq konfliktui kilti, o jam
kilus, imtis priemoniq tokiam konfliktui pa5alinti;
nenaudoti pareigq, paleidLiant vie5uosius interesus idarbinant asmeni, skiriant ji
i tam tikras pareigas ar skatinant arba sudarant sujuo sutartis.
9. S4Ziningumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
nesiimti apgaules, sukdiavimo, korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq ar kitq
teises aktais uZdraustq veikq;
nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokiq tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq
kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus
ar sprendimus;
nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, {staigos darbo priemoniq,
finansiniq, Zrnogi5kqjq ir materialiniq i5tekliq ne |staigos poreikiams tenkinti;
savo darbo pareigas vykdl,ti nepriekai5tingai, buti nepaperkamu ir nepapirkineti

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

kitq asmenq.
10. Tinkamo pareigq atlikimo principas rei5kia, kad darbuotojaituri:
10. l.
nepiktnaudZiauti tarnybine padetimi ir turima galia, nevirSyti savo
kompetencijos ir veikti pagal suteiktus igaliojimus;
10.2
tinkamai igyvendinti {staigos vadovo sprendimus;
10.3.
nepaZeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq, o
susidflrus su Sio Kodekso ir"kitq teises aktq paZeidejais padaryti visk4, kas
b[tina, kad paZeidimai biitq nutraukti ir istatymq nustatyta tvarka fvertinti;

10.4.

netoleruoti neteiseto, neeti5ko [staigos darbuotojq elgesio.
I 1. Lojalumas [staigai principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
biiti lojaliis darbo isipareigojimams ir s4Ziningai vykdyti tiesioginiq vadovq bei
[staigos vadovo nurodymus;
11.2. tinkamai suvokti {staigos veiklos tikslus ir siekius ir deramai juos igyvendinti;

I1.1.

11.3.

informuoti |staigos administracij4 apie visus atvejus, kurie turi korupcinio

pobiidZio nusikalstamos veikos poZymiq.

12. Informacijos apie administracijos neteisetus veiksmus ar aplaidum4 atskleidimas
nelaikomas loj alumo paZeidimu.
13. Konfidencialumo principas rei5kia, kad:

fsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti
(naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims,
neturintiems teises jos suZinoti;
darbuotojui draudLiama dokumentuose ir |staigos kompiuteriuose laikorn4
informacij4 naudoti privadiq interesq tenkinimui;
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka darbuotojas uZtikrina jam
pateiktq dokumentq ir informacijos kompiuterinese laikmehose saugum4 tokiu
biidu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti;
informacija apie pacient4 tretiesiems asmenims teikiama tik teises aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka.

13.1. darbuotojas
13.2.

13.3.
13.4.

