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vSI KALvARTJos PIRMTNES svErKATos
PRIEZIUROS CENTRO

ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis vie5osios istaigos Kalvarijos pirmines prieZiflros centro (toliau - PSPC) elgesio kodeksas
(toliau - Kodeksas) nustato pagrindinius pSpc darbuotojq elgesio principu., t*lq jie privalo
laikyis, darbo metu.
2. Kodekso tikslas - kurti geranori5k4 darbo aplint4, ugdlti profesing kompetencij4 bei tinkamus ir
gfektryius PSPC darbuotojq tarpusavio rySius, pagarbius santykius su pacientais ir jq atstovais,
didinti PSPC darbuotoiq autoritet4 visuomeneje, pacientq ir iq atstovq pasiiikejim4 pSp-c.
3. Sis kodeksas tvirtinamas vadovo isakymu ir skelbiamas viesai.
4. Kodekse vartojamos s4vokos:
41. Asmeninis suinteresuotumas - moralinis isipareigojimas, turtine ar netufiine nauda arba kitas
pana3aus pobiidZio interesas, kuris butq palankusjam asmeni5kai arbajam artimiems asmenims.
4.2. Diskreditavimas - tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenes akyse akivaizdZiai kenkia
PSPC autoritetui, griauna pasitikejim4 ja, kompromituoja. Diskedituojama gali blti tiek veikimu,
tiek ir neveikimu.
4.3. Dovana - laikomas bet kuris materialing verlg turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, silloma
irlar suteikiama asmens sveikatos prieZilros specialistui, kai tai yra ar gali biiti susijg su tiesioginiq
ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
4.5' Interesq konfliktas - tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendim4 ar dalyvauti j!
priimant, ar ivykdyti pavedim4, kuris susijgs ir sujo privadiais interesais.
4.6. {Zeidimas - tai situacija, kai darbuotojas vieSai /nevie5ai veiksmu, LodZit ar ra5tu paZemino
Zmogaus garbg ir orum4.
4.7. Kodekso paZeidimas - siame Kodekse nustat)tq darbuotojo elgesio normq paZeidimas,
padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu del darbuotoj o kaltes.
4.8. Privattis interesai - tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis
suinteresuotumas, galintis tureti itakos priimamiems sprendimams atliekart tarnybines pareigas
4.9. Darbuotojui artimi asmenys - tevai (iteviai), vaikai (ivaikiai), broliai (ibroiiai), seserys
(iseseres), seneliai, vaikaidiai ir jq sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis,
sugyventinis, partneris, kai partneryste iregistruota istatymq nustatyta tvarka.
4.10. Korupcija - pasirllymas, paLaAas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui uZ neteisetq
atlyg!, kad bfltq atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokiq nors naudq
kaip neteiset4 atlygi arba jos priemimas uZ pareigq atlikim4 arba neatlikim4.

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

5. Pagrindiniai darbuotojq elgesio principai turi bfiti tokie:
5.1 . Pagarba 2mogui ir valstybei:
5.2. Teisingumas ir ne5aliSkumas;
5.3. NesavanaudiSkumas;
5.4. Dorovinis principingumas ir padorumas;



5.5. Atsakomybe ir atskaitingumas;
5.6. Skaidrumas ir vie5umas;
5.7. Pavyzdingumas;
5.8. Vie5qjq interesq tenkinimas ir nepiktnaudZiavimas pareigomis;
5.9. S4Ziningumas;
5. 10. Tinkamas pareigq atlikimas;
5.1 1. Lojalumas PSPC;
5. 1 2. Konfidencialumas.
6. Pagarbos Zmogui ir valstybei principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
6.1. Gerbti Zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas.
6.2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq, iskaitant
PSPC vidaus teises aktus.
6.3. Tinkamai, rlpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas.
6.4. Su Zmonemis bendrauti geranori5kai ir pakandiai, nepaisant jq asmens savybiq, h:rtines ar
visuomenines padeties, mandagiai elgtis su pacientais, jq atstovais, kolegomis, pavaldiniais ir kitq
juridiniq asmenq atstovais.
6.5. Kalba, veiksmais ar si[lomais sprendimais nediskiminuoti jokio asmens ar visuomenes grupes
ir imtis teisetq priemoniq uZkirsti keli4 pastebetai diskriminacijai;
6.6. Nedemonstruoti savo simpatijq ar antipatijq ir i5skirtinio demesio atskiriems asmenims ar jq
grupems;
6.7. Pagarbiai i5klauslti asmenis ir imtis visq teisetq priemoniq jiems padeti, demesingai reaguoti i
pacientq, jq atstovq, kolegq, kitq asmenq pra5ymus ir si0l).rnus. Sio reikalavimo privalu laikytis net
sudetingomis aplinkybemis ar esant stresinems situacijoms.
7. Teisinlumo ir ne5ali5kumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
7.1. Priimti teisingus ir pagristus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik vieSaisiais interesais;
7.2. Einarllu pueigas, nepaZeisti istatymr+, kitq teises aktq, veikti tik pagal suteiktus lgaliojimus;
7.3. Netureti asmeninio i5ankstinio nusistatymo priimant sprendimus;
7.4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jq tautybds, rases, lyties, kalbos, kilmes,
socialines padeties, religiniq isitikinimq ir politiniq paZiiiry;
7.5. Konfliktinese situacijose elgtis ne5ali5kai, i5klauslti visq pusiq argumentus ir ieskoti
obj ektyviausio sprendimo;
7.6. Buti objektyviu, vadovautis visq asmenq lygybes istatymui principu; susidirus su skirtingais
asmenq reikalavimais, nedaryti nepagristq iSimdiq, interesq konfliktus sprgsti atsiZvelgus I
vieSuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;
7.7. Svarstant vidaus teises aktq proj ektus, priimant sprendimus del darbuotojq skyrimo i pareigas ir
kitoje darbineje veikloje netureti i3ankstines nuostatos de1 atskiro asmens, asmenq grupes ar
institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kiterijais, vengiant
asmeniSkumo.
8. Nesavanaudi3kumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
8.1 . Nesinaudoti savo tamybine padetimi, siekiant paveikti kitq asmenq sprendim4, jei tai gali
sukelti interesq konfl ikt4;
8.2. Nesinaudoti PSPC nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu susijusia
informacija kitaip, negu nustato istaigos vidaus dokumentai siekiant asmenines naudos;
8.3. Darbinej e veikloje teikti prioritet4 vieSiesiems interesams, istatymq nustatlta tvarka ir
priemonemis vengti interesq konfl ikto;
8.4. Netureti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau, savo Seimai, artimiesiems draugams,
vykdant darbines parei gas;

8.5. Dirbti pacientq, PSPC ir visuomenes labui.
9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
9.1 . Elgtis nepriekai5tingai ir garbingai;
9.2. Nepagristus pra5ymus atmesti takti5kai;
9.3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinojimu;



9.4. Darbineje veikloje elgtis garbingai;
9.4. Atlikti savo pareigas vadovaujantis eti3ko elgesio normomis;
9.5. Nedalyvauti neteisetuose sandoriuose ir susirinkimuose.
9.6. Netollruoti kolegq neeti5ko elgesio, neprofesionaliq ar neteis6tq veiksmq ir nedelsiant imtis
priemoniq jiems nutraukti.
9.7. Bnti nepaperkamas, nepriimti dovanq, pinigq ar paslaugq, isskitiniq lengvatq ir nuolaidq iS
asmenq ar organizacijq;
9.8. Ai5kiai pasak)'ti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokiq kysiq ar dovanq davimo ir
emimo;
9'9. Atsakomybes ir atskaitomybes principas reiSkia, kad darbuotojai turi: Teises aktrl nustatyta
tvarka paai5kinti ir pagristi savo sprendimus ar veiksmus;
9.10. Atsisakyti vykdy'ti neteis6tq nurodym4 ar isakymq ir apie tai praneSti tiesioginiam vadovui;
9.1 1. Neturint pakantamai iSteklir], igldZiq ar kompetencijos pavedimui vykd)-ti, apie tai nedelsiant
prane5ti PSPC vadovui;
9.12. Asmeni5kai atsakyti uZ savo sprendimq ar veiklos rezultatq pasekmes, trumpalaikiq ir
ilgalaikiq pareiginiq tikslq neigyvendinim4;
9.13. Prisiimti dali atsakomybes uZ kolegialiai priimam4 sprendim4;
9.14. Atsiskaitlti uZ savo veikl4 PSPC vadorui.
10. Skaidrumo ir vie5umo principo laikymasis reiSkia, kad darbuotojai turi:
10.1. UZtikrinti teises aktq nustat)'t4 savo veiksmq ir sprendimq vieSum4, prireikus pateikti savo
sprendimq priemimo moryvus:
10.2. Teises aktq nustatyta tvarka ir s4lygomis teikti reikiam4 informacij 4 kitiems darbuotojams ir
asmenims.
1 1. Pavyidingumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
1 1 .1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
11.2. Biiti tolerantiSkas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir kitais
asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai;
I 1.3. Visada veikti profesionaliai;
1 1.4. Siekti ZodZio ir veiksmo vienybes;
1 1.5. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikacij4;
11.6. PripaZinti savo darbines klaidas irjas taisy.ti;
11.7. Darbo metu savo iSvaizda, kalba ir elgesiu rodyi pavyzdi, bei laikytis visuotinai pripaZintq
etikos normq;
1 1.8. Nereiksti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neizeidindti, neplflsti,
nevartoti psichologinio smurto;
11.9. Nevarloti alkoholio, narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq, nerflk1.ti ligonines patalpose arjos
teritorijoje, iSskyrus specialiai rrlkymui irengtas vietas;
11.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitq asmenq seksualinio priekabiavimo ;
11.11' Bfti tvarkingos i5vaizdos. Sveikatos prieZifiros specialistai privalo vilketi speciali4
medicining aprang4. Apranga turi btti Svari ir tvarkinga.
12. Vie5qiq interesq tenkinimo ir nepiktnaudZiavimo pareigomis principas reiskia, kad darbuotojai
turi:
12.1. Priimant sprendimus ir kitoje darbineje veikloje vadovautis tik vieSaisiais interesais, einamq
pareigq ir itakos nenaudoti savo ir savo artimqiq tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat
esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
12.2. Istatym\ nustatltais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privadius interesus,
nesudaryti sqlygq vie3q ir privadiq interesq konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemoniq tokiam
konfliktui paSalinti, pirmenybg suteikiant viesiesiems interesams.
12.3. Nenaudoti pareigq, paZeidiiant darbo bei vieSuosius interesus idarbinant asmeni, skiriant ji i
tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kit4 naud4 arba sudarant su juo sutartis ar
sandorius.



13. SqZiningumo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:
13.1. Nesiimti apgaules, sukdiavimo, korupcijos ar kitq teises aktais uZdraustq veikq;
13.2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokiq tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq kai esama
pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotoj o veiksmus ar sprendimus;
13.3. Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, PSPC darbo priemoniq, finansiniq, Zmogi5kqjq
ir materialiniq iStekliq ne istaigos poreikiams tenkinti
13.4. Savo darbines pareigas vykdl,ti nepriekai5tingai, biiti nepaperkamu ir nepapirkineti kitq
asmenr.l.

14. Tinkamo pareigq atlikimo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:
14.1. NepiktnaudZiauti tamybine padetimi ir turima galia, nevir3yti savo kompetencijos ir veikti
pagal suteiktus igaliojimus;
14.2. Tinkamai igyvendinti PSPC vadovo sprendimus;
14.3. NepaZeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq, o susidiirus su 3io
Kodekso ir kitq teis6s aktq paZeidejais padaryti visk4, kas btitina, kad paLeidimai bltq nutraukti ir
istatlmq nustatlta tyarka ivertinti;
14.4. Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;
14.5. Netoleruoti neteiseto, neetiSko PSPC administracijos, kolegq ir pavaldiniq elgesio.
15. Loj alumas PSPC reiSkia Sias darbuotojo elgesio normas:

.- 15.1. lojalum4 darbiniams isipareigojimams ir s4Zining4 tiesioginiq vadovq bei PSPC
administracijos nurodymq vykdym4;
15.2. tinkamq PSPC veiklos tikslq ir siekiq suvokim4, deram4 jq igyvendinim4;
15.3. PSPC administracijos informavim4 apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobiidZio
nusikalstamos veikos poZymiq.
15.4. Informacijos apie administracijos neteisetus veiksmus ar aplaidum4 atskleidimas nelaikomas
lojalumo paZeidimu.
16. Konfidencialumo principas rei5kia Sias darbuotojo elgesio normas:
16.1. Darbuotojas isipareigoja neskeibti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo
metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, nefgaliotiems jos su/inoti.
16.2. Darbuotojui draudZiama dokumentuose ir kompiuterin6se laikmenose laikom4 informacii4
naudoti savo Seimos nariq, kitq asmenq, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti.
16.3. Lietuvos Respublikos teises aktq nustat),ta tvarka darbuotojas uZtikrina jam pateiktq
dokumentq ir informacijos kompiuterinese laikmenose saugumq tokiu btidu, kad tretieji asmenys
neturetq galimybes su jais susipaZinti ar pasinaudoti.
16.4. Informacija apie pacient4 tretiesiems asmenims teikiama tik teisds aktuose nustatytais atvejais
ir tvarka.

III. DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI

17. PSPC darbuotojq tarpusavio santykiai turi buti grindZiami mandagumu, takti5kumu,
s4Ziningumu, draugiSkumu ir pasitik6jimu. Darbuotojai turi padeti vieni kitiems darbineje veikloje,
keistis patirtimi ir Ziniomis.
18. PSPC darbuotojai privalo laikytis geranori5kumo principo, vengti:
1 8. 1. Asmeninio iZeidin€jimo, orumo Zeminimo;
18.2. Kito darbuotoj o darbo menkinimo;
18.3. Apkalbq, SmeiZto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
18.4. Neigiamq emocijq demonstravimo.
19. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagristos kitikos ir
netinkamos itakos.
20. Darbuotojas privalo susilaiklti nuo vieSq pasisakymq ar svarstymq apie kolegq atliekamas
uZduotis ir veiksmus, apie kitq darbuotojq asmenybg irjq kompetencij4.
21. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypad kitq asmenq akivaizdoje, neleistinas. { koleg4 visada
kreipiamasi pagarbiai.



22. Darbuotojq ir vadovq tarpusavio santykiai turi biiti grindZiami abipuse pagarba, geranori5kumu
bei aktryia pagalba.
23. Seksualinis priekabiavimas prie kolegq laikomas grubiu etikos ir darbo drausmes paZeidimu.
24. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verdia paZeisti
istatymus ir 5i Kodeksq. Apie toki pavedim4 prane3ama PSPC vadovui.
25. Netoleruotinas neteiseto, netinkamo kolegq elgesio bei nekompetentingumo gynimas.
Darbuotojai privalo prane5ti tiesioginiam vadowi apie kolegq nekompetentingum4, neteiset4,
netinkam4 elgesi.

IV. KODEKSO NUOSTATU LAIKYMOSI KONTROLE IR PRIEZIURA

26. Informacij4 apie PSPC darbuotojq galimus pazeidimus nagrineja, Kodekso paZeidimq
prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja
Etikos komisija.
27. Etikos komisija sudaroma PSPC vadovo isakymu ne maziau kaip is 5 nepriekaistingos
reputacijos PSPC darbuotojq.
28. Komisija nagrinejimo procedirq pradeda gavusi ra5yting informacijq (tamybini prane5im4,
darbuotoj o skund4, visuomenes informavimo priemoniq paskelbt4 ar kitoki4) apie darbuotoj o
galimai padarl't4 Kodekso paZeidim4. Komisija nagrinejimo procedir4 gali pradeti ir savarankiSkai.
29. Darbuotojo atsakomybg lengvina tai, kadjis (i):
29.1. Savanori5kai, nelaukdamas sprendimo atlygina paZeidimu padaryt4lal4;
29.2.Yieiu pripaZista kaltg, gailisi ir atsipra5o;
29.3. Padeda i5ai5kinti ties4 tyrimo metu;
29.4. Praneia apie kitokias ddmesio vertas atsakomybg lengvinandias aplinkybes.
30. Darbuotojo atsakomybg sunkina tai, kad jis ( ji ):
30.1. Per kalendorinius metus paLeidimq padare pakartotinai;
30.2. Vie3ai tydiojasi i5 atliekamo tyrimo ir eti5ko elgesio principq;
30.3. Trukdo i5ai5kinti ties4 tyrimo metu, nepateikia pra5omq ir jo turimq duomenq arba pateikia
klaidingus;
30.4. PaZeidd daugiau nei vien4 Kodekso nuostat4.

V. ATSAKOMYBE UZ KODEKSO PAZEIDIMUS

31. Sprendim4 del nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima PSPC vadovas Etikos komisijos,
i5nagrinejusios konkretq Sio Kodekso paieidim4, teikimu.
32. Drausmines nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatla tvarka.
33. Etikos komisija, nustadiusi, kad paZeisti Kodekso reikalavimai, atsiZvelgiant i paieidimo
maZareik5mi5kum4 ar lengvinandias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinejimu ir siiilyti neskirti
nuobaudos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Darbuotojai fsipareigoja vadovautis Siuo Kodeksu. Su Siuo Kodeksu pasira5ytinai
supaZindinamas kiekvienas PSPC darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su Siuo Kodeksu
pasiraSl.tinai supaZindinami iSkart po darbo sutarties pasira3ymo.


