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I. BENDROSIOSNUOSTATOS

l. Sis vie5osios [staigos Bir5tono pirmines sveikatos prieZiiiros centro (toliau - PSPC)

elgesio kodeksas (toliau - Kodeksas) nustato pagnndinius PSPC darbuotojq elgesio principus,

kuriqjie privalo lai$rtis, darbo metu"

2" Kodekso tikslas - leu:ti geranori5kq darbo aplink6 ugdytr profesing kompetencijq

bei tinkamus ir efektyvius PSPC darbuotojq tarpusavio rySius, pagarbius santykius su pacientais

ir jq atstovais, didinti PSPC darbuotojq autoritet4 visuomeneje, pacientq ir jU atstornl pasitikejimq

PSPC.

3. Sis kodeksas tvirtinamas direktoriaus [salcymu ir skelbiamas vie5ai.

4. Kodekse vartojamos sqvokos:

4.1. Asmeninis suinteresuotumas moralinis [sipareigojimas, turtine ar neturtine

nauda arba kitas pana5aus pobiidZio interesas, lcuis but{ palankus jam asmeni5kai arba jam

utimiems asmenims.

4.2. Diskreditevimas - tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenes akyse akl,vaizAilau

kenkia PSPC autoritetui, griauna pasitikejimqjuo, kompromituoja. Dislaedituojama gali b[ti tiek

veikimrl tiek ir neveikimu.

4.3. Dovant - laikomas bet kuis materialing vert€ turintis daildas, paslauga ar kita
nauda, sitrloma lrlar suteikiama asmens sveikatos prieZiiiros specialishri, kai tai yra u gali b1ti
susrjq su tiesioginirl ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

4.3.Interes{ konfliktas - tai situacija" kai darbuotojas privalo priimti sprendimg ar
dalyvauti j[priimanl ar ivykdyti pavedimr6 kuris susijgs ir sujo privaliais intercsais.

4.4.lileidimas - tai situacija" kai darbuotojas viesai /neviesai veiksmrl Indiltu ar ra5tu
paZemino frnogaus garbq ir orum4

4.5. Kodekso paZeidimas Siame Kodekse nustat5rtq darbuotojo elgesio nonnq
paZeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu del darbuotojo kaltes.

4.6. Privatfls interesai - tai daftuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis tgrtinis ar

nehutinis zuinteresuotumas, galintis tureti [takos priimamiems sprendimams atliekant tamybines
preigas
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4.7. Darbuotojui artimi asmenys - tdvai (iteviai). vaikai (ivaikiai), broliai ([broliai),

seserys (iseseres), seneliai, vaikaidiai i . . iq sutuoktiniai. sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis,

sug)'ventinis. partneris, kai partneryste iregistruota istatymq nustatyta tvarka.

4.8. Korupcija pasi[lymas. paLadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui uZ

neteiset4 atlygi. kad butq atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti koki4

nors naud4 kaip neteiset4 atlygi arbajos priemimas uZ pareigq atlikim4 arba neatlikim4.

I I .  DARBUOTOJO ELCESIO PRINCIPAI

5. Pagrindiniai darbuotojq elgesio principai turi buti tokie:

5.1 . pagarba Lmogui ir valstybei;

5.2.  te is ingumas i r  ne5al iSkumas;

5.3. nesavanaudi5kumas:

5.4. dorovinis principingumas ir padorumas;

5.5. atsakomybe ir atskaitingumas;

5.6. skaidrumas ir viesumas:

5.7 . pavyzdingumas;

5.8. vie5qjq interesq tenkinimas ir nepiktnaudZiavimas pareigomis:

5.9. saziningumas;

5.10. t inkamas pareigq at l ik imas;

5.1 1.  lo jalumas PSPC;

5 .1 2. konfi dencialumas.

6. Pagarbos Zmogui ir valstybei principas rei5kia, kad darbuotojai turi:

6.1. gerbti Zmogq, io teises ir laisves. valstybp. jos institucijas ir istaigas;

6.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, lstatymq ir kitq teisds aktq

reikalavimq. iskaitant PSPC vidaus teises aktus;

6.3. tinkamai, r[pestingai, kvalifikuotai. atsakingai atlikti savo pareigas;

6.4. su Zmonemis bendrauti geranoriSkai ir pakandiai. nepaisant . jq asmens savybiq,

turtines ar visuomenines padeties. mandagiai elgtis su pacientais, jq atstovais, kolegomis,

pavaldiniais ir kitq juridiniq asmenq atstovais;

6.5. kalba, veiksmais at sifilomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar

visuomenes grupes ir imtis teisetq priemoniq uZkirsti keliq pastebeta.i diskriminaciiai;

6.6. nedemonstruoti savo simpatijq ar antipatijq ir i5skirtinio demesio atskiriems

asmenims ar. iq grupems:

6.7. pagarbiai iSklausyti asmenis ir imtis vistl teisetq priemoniq jiems padeti.
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demesingai reaguoti i pacientq. jll atstovq. kolegq, kitq asmenq pra5ymus ir si[lymus. Sio

reikalavimo privalu laikytis net sudetingomis aplinkybemis ar esant stresinems situacif oms.

7. Teisingumo ir ne5ali5kumo principas reiSkia, kad darbuotojai turi:

7.1 . pri imti teisingus ir pagr[stus sprendimus ir veikti. vadovaujantis t ik vie5aisiais

interesais;

7.2. einant pareigas. nepaZeisti [statymq. kitq teises aktq. veikti tik pagal suteiktus

[galioj imus;

7.3. netureti asmeninio iSankstinio nusi statymo pri imant sprendimus;

7.4. vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jq tautybes, rases. lyties, kalbos,

kilmes, socialines padeties, religiniq isit ikinimq ir polit iniq paZi[rq;

7.5. konfl iktinese situacijose elgtis nesaliSkai, iSklausyti visq pusiq argumentus ir

ieSkoti obj ektyviausio sprendimo;

7.6. bUti objektyviu, vadovautis visq asmenLl lygybes istatymui principu, susidurus su

skirtingais asmenq reikalavimais. nedaryti nepagristq iSimdiq. interesq konfliktus sprEsti

atsiZvelgus i vieSuosius interesus. vadovau.jantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;

7.7. svarstant vidaus teisds aktq pro.jektus. priimant sprendimus del darbuotoiq skyrimo

I pareigas ir kitoie darbineje veikloje netureti i5ankstinds nuostatos del atskiro asmens, asmenq

grupes ar institucif os ir pri imti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriteri jais.

vengiant asmeniSkumo.

8. Nesavanaudi5kumo principas reiSkia. kad darbuoto.iai turi:

8.1. nesinaudoti savo tarnybine 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 infbrmacija kitaip, negu nustato istaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninds naudos;

8.3. darbineie veikloie teikti prioritet4 vie5iesiems interesams. lstatymq nustatyta tvarka

ir priemonemis vengti interesq konflikto;

8.4. netureti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau. savo Seimai, artimiesiems

draugams. vykdant darbines pareigas (II gr. 7.3.3),

8.5. dirbti pacientq, PSPC ir visuomenes labui.

9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiSkia. kad darbuotojai turi:

9.1. elgtis nepriekai5tingai ir garbingai;

9.2. nepagristus pra5ymus atmesti taktiSkai;

9.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar neZinoiimu;

9.4. darbineie veikloie elgtis garbingai:

9.5. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiSko elgesio normomis,
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9.6. nedalyvauti neteisetuose sandoriuose ir susirinkimuose,

9.7. netoleruoti kolegq neetiSko elgesio, neprofesionaliq ar neteisetq veiksmq ir

nedelsiant imtis priemoniq j iems nutraukti;

9.8. b[t i nepaperkamas, nepriimti dovanq. pinigq ar paslaugll. i5skirt iniq lengvatq ir

nuolaidq i5 asmenq ar organizacijq;

9.9. aiSkiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti. kad netoleruojateiokiq ky5iq ar dovanq

davimo ir dmimo.

10. atsakomybes ir atskaitomybes principas reiSkia. kad darbuotoiai turi teises aktq

nustatyta tvarka paaiSkinti ir pagr[sti savo sprendimus ar veiksmus;

10.1. atsisakyti vykdyti neteiset4 nurodymQ ar isakym4 ir apie tai prane5ti t iesioginiam

vadovui;

10.2. neturint pakankamai iStekliq. igDd Liq ar kompetencijos pavedimui vykdyti. apie tai

nedelsiant prane5ti tiesioginiam vadovui ar PSPC vadovui:

10.3. asmeniSkai atsakyti uL savo sprendimq ar veiklos rezultatq pasekmes. trumpalaikiq

ir ilgalaikiq pareiginiq tikslq neigyvendinim4;

10.4. prisi imti dali atsakomybes uZ kolegialiai pri imam4 sprendi*Q;

10.5. atsiskaitytr uL savo veikl4 tiesioginiam vadovui ir PSPC vadovui.

1 1. Skaidrumo ir viesumo principo laikymasis rei5kia. kad darbuotojai turi:

1 1.1. uZtikrinti teises aktq nustatyt4 savo veiksmq ir sprendimq vie5um4. prireikus

pateikti savo sprendimq priemimo motyvus;

11.2. teisds aktq nustatyta tvarka ir s4lygomis teikti reikiam4 infbrmacij4 kitiems

darbuoto.j ams ir asmenims.

12. Pavyzdingumo principas rei5kia, kad darbuotoiai turi:

12.1. savo pareigas atl ikti laiku ir kompetentingai;

12.2. bUti tolerantiSkas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir

kitais asmenimis, su darbu susijusias konfl iktines situacijas sprgsti taikiai ir mandagiai;

12.3 . visada veikti prof'esionaliai;

12.4. siekti LodLio ir veiksmo vienybes;

12.5. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciiq;

12.6.pripaLinti savo darbines klaidas ir. jas taisyti:

12.7. darbo metu savo iSvaizda, kalba ir elgesiu rodyi pavyzdl. bei laikytis visuotinai

pripaZintq etikos normq;

12.8. nereik5ti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neiZeidineti,

nepl[sti, nevartoti psichologinio smurto:

12.9. nevartoti alkoholio, narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq. ner[kyti PSPC
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patalpose ar jos teritorijoje, iSskyrus specialiai rlkymui irengtas vietas;

12.10. seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitq asmenq seksualinio priekabiavimo;

12.11. buti tvarkingos iSvaizdos. Sveikatos prieZilros specialistai privalo vilketi

speciali4 medicininQ aprang4. Apranga turi buti Svari ir tvarkinga.

13. Vie5qiq interesq tenkinimo ir nepiktnaudZiavimo pareigomis principas rei5kia, kad

darbuotojai turi:

13.1 . pri imant sprendimus ir kitoje darbineje veikloje vadovautis t ik vieiaisiais

interesais. einamq pareigq ir i takos nenaudoti savo ir savo arrimqjq tiesioginei ar netiesioginei

naudai gauti. taip pat esamiems ir bur,usiems kolegoms proteguoti;

13.2. [statymq nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir t iksliai deklaruoti savo privacius

interesus, nesudaryti s4lygq vie5q ir privaciq interesq konfl iktui ki l t i .  o jam kilus, imtis priemoniq

tokiam konfl i  ktui pa5alinti, pirmenybQ suteiki ant viesiesiems i nteresams,

13.3. nenaudoti pareigq, paZeidLiant darbo bei vie5uosius interesus idarbinant asmeni,

skiriant j i  i tam tikras pareigas ar skatinant. suteikiant paslaugas, kit4 naud4 arba sudarant su juo

sutartis ar sandorius.

14. S4Ziningumo principas reiSkia. kad darbuotojai turi:

14.1. nesiimti apgaules, sukdiavimo. korupcijos ar kitq teises aktais uZdraustq veikq;

14.2. nei t iesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti iokiq t iesioginiq ar netiesioginiq dovanq kai

esama pagrindo many'ti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;

14.3.nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko. PSPC darbo priemoniq. f inansiniq,

Zmogi5kqiq ir materialiniq iStekliq ne istaigos poreikiams tenkinti;

14.4. savo darbines pareigas vykdyti nepriekaiStingai. buti nepaperkamu ir nepapirkineti

kittl asmenq.

15. Tinkamo pareigq atl ikimo principas rei5kia, kad darbuotojai turi:

15.1. nepiktnaudZiauti tarnybine padetimi ir turima galia. nevirSyti savo kompetencijos

ir veikti pagal suteiktus igalioj imus:

15.2. tinkamai igyvendinti PSPC vadovo sprendimus;

15.3. nepaZeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos. istatymq ir kitq teises aktq, o

susidfirus su Sio Kodekso ir kitq teisds aktq paLeideiais padaryti viskq. kas b[tina. kad paLeidimai

bDtq nutraukti ir istatymq nustatytatvarka [ver"tinti;

15.4. savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;

15.5.  netoleruot i  neteiseto.  neet iSko PSPC administraci jos.  kolegq i r  pavaldiniq elgesio.

16. Lojalumas PSPC rei5kia Sias darbuotojo elgesio normas:

16.1 . lojalum4 darbiniams isipareigojimams ir s4Zining4 tiesioginiq vadovq bei PSPC

administraci j os nurodymq vykdym4;
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16.2. t inkam4 PSPC veiklos tikslq ir siekiq suvokim4, deramq jU igyvendinim4;

16.3. PSPC administracijos informavim4 apie visus atvejus. kurie turi korupcinio

pobUdZio nusikalstamos veikos poZymiq.

17. Informacijos apie administracijos neteisetus veiksmus ar aplaidum4 atskleidimas

nelaikomas loj alumo paLeidimu.

18. Konfidencialumo principas reiSkia Sias darbuotojo elgesio norrnas:

18.1 . darbuotojas [sipareigoja neskelbti informacijos. kuri ju- patikima tvarkyti

(naudotis) darbo metu. .jos neatskleisti. neprarasti ir neperduoti asmenims, neigaliotiems jos

suZinoti:

18.2. darbuotoiui draudLiama dokumentuose ir kompiuterinese laikmenose laikom4

informacij4 naudoti savo Seimos nariq, kitq asmerrq, verslo. materialiniams ar kitiems poreikiams

tenkinti;

18.3. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka darbuotojas uZtikrina iam

pateiktq dokumentq ir informacijos kompiuterinese laikmenose saugum4 tokiu bDdu. kad tretieji

asmenys neturetq galimybds su jais susipaLtntr ar pasinaudoti;

18.4. infbrmacija apie pacient4 tretiesiems asmenims teikiama tik teises aktuose

nustatytais atvejais ir tvarka.

III. DARBUOTOJU TARPUSAVIO SANTYKIAI

19 . PSPC darbuotoj q tarpusavio santykiai turi buti grindZiami mandagumu,

taktiSkumu. s4Ziningumu, draugiSkumu ir pasit ikejimu. Darbuotojai turi padeti vieni kit iems

darbineje veikloje, keistis patirtimi ir Ziniomis.

20. PSPC darbuotoiai privalo laikytis geranoriSkumo principo. vengti:

20.1 . asmeninio iZeidindj imo, orumo Zeminimo;

20.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;

20.3. apkalbq, SmeiZto apie kolegas skleidimo. reputacijos menkinimo;

20.4. neigiamq emocij q demonstravimo.

21. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo

nepagristos kritikos ir netinkamos itakos.

22. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo vie5q pasisakymq ar svarstymq apie kolegq

atliekamas uZduotis ir veiksmus, apie kitq darbuotoiU asmenybE ir.iq kompetencij4.

23. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypad kitq asmenq akivaizdoie, neleistinas. I

koleg4 visada kreipiamasi pagarbiai.

21. Darbuotojq ir vadovq tarpusavio santykiai turi bUti grindZiami abipuse pagarba,
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geranori Skumu bei aktyv ia pagalba.

25. Seksualinis priekabiavimas prie kolegq laikomas grubiu etikos ir darbo drausmds

paZeidimu.

26-Darbuotojas privalo nevykdyti t iesioginio vadovo pavedimo, . jei pavedimas vercia

paZeisti istatymus ir 5[ Kodeks4. Apie toki pavedim4 pranesama PSPC direktoriui.

27. Netoleruotinas neteiseto. netinkamo kolegq elgesio bei nekompetentingumo

gynimas. Darbuotojai privalo prane5ti tiesioginiam vadovui apie kolegq nekompetentinguffi4,

netei set4. netinkam4 el ges[.

28. PSPC vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:

28.1 . netoleruoti asmens iZeidinejimo ario garbes ir orumo Zeminimo;

28.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingq ir draugiSk4 aplink4, uZkirsti keli4

konfliktams. Salinti nesutarimq prieZastis;

28.3. pastabas del pavaldiniq klaidq ir darbo trDkumq reik5ti korekti5kai;

28.4. stengtis paskirstyti darb4 kolektyve tolygiai. kad bfitq ef-ektyviai panaudotos

kiekvieno pavaldinio kDrybines galimybes ir kvalifikaclia;

28.5 . vie5ai nereik5ti savo simpati jq ar antipati jq pavaldiniams ir kit iems PSPC

darbuotoj ams;

28.6. skatinti pavaldinius reik5ti savo nuomong darbiniais klausimais ir j4 iSklausy't i ;

28.7 . deramai lvertinti pavaldiniq darbo pasiekimus;

28.8. bUti reiklus ir teisingas pavaldiniams. visada prisiminti. kad savo elgesiu ir darbu

jis turi rodyi jiems pavyzdl.

29.Darbuotoiai su vadovu turi bendrauti korekti5kai ir vykdyti visus teisetus jo

nurodymus. PastebejEs vadovo klaid4 darbuotojas turi taktiSkai apie tai prane5ti tam vadovui.

30. Darbo metu kilp darbuotojq tarpusavio nesutarimai turi buti i5sprend Liami

nedelsiant jq padiq pastangomis, i tiesiogini vadov4 kreipiamasi tik kra5tutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATU LAIKYMOSI KONTROLE IR pRIEZrUna

31. Infbrmacij4 apie PSPC darbuotojq galimus paZeidimus nagrin€ja, Kodekso

paZeidimq prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais

konsultuoja Etikos komisija.

32. Etikos komisiia sudaroma PSPC direktoriaus isakymu ne maLiau kaip iS 5

nepriekaiStingos reputacijos PSPC darbuotojq.

33. Komisifa nagrinejimo procedDr4 pradeda gavusi ra5ytinq infbrmacij4 (tarnybini

prane5im4. darbuotojo skund4 visuomenes infbrmavimo priemoniq paskelbt4 ar kitokid apie
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darbuotojo galimai padaryt4 Kodekso paZeidim4. Komisija nagrinejimo procedur4 gali pradeti ir

savarankiSkai.

34. Darbuotojo atsakomybq lengvina tai. kad jis (1i):

34.1. savanoriSkai" nelaukdamas sprendimo atlygina paZeidimu padarytqLalE;

34.2. vie5ai pripaZ[sta kaltE, gail isi ir atsipra5o;

34.3. padeda iSaiSkinti t ies4 tyrimo metu;

34.4. prane5a apie kitokias demesio vertas atsakomybq lengvinandias aplinkybes.

35. Darbuotojo atsakomybE sunkina tai. kad j is (j i):

35.I . per kalendorinius metus paZeidim4 padare pakartotinai;

35.2. vie5ai tyciojasi i5 atl iekamo tyrimo ir eti5ko elgesio principq;

35.3. trukdo i5ai5kinti t ies4 tyrimo metu, nepateikia pra5omq ir jo turimq duomenq arba

pateikia klaidingus;

35.4. pal.erde daugiau nei vien4 Kodekso nuostat4.

V. ATSAKOMYYil TI Z KODEKSO PAZEIDIMUS

36. Sprendim4 del nuobaudos skyrimo/neskyrimo priima PSPC direktorius Etikos

komisijos. iSnagrinejusios konkretq 5io Kodekso paZeidim4. teikimu.

37. Drausmines nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

38. Etikos komisija, nustadiusi, kad paZeisti Kodekso reikalavimai. atsiZvelgiant i

paZeidimo maLareikimi5kumq ar lengvinandias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinejimu ir sifilyti

neskirti nuobaudos.

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Darbuotojai isipareigoia vadovautis Siuo Kodeksu. Su Siuo Kodeksu pasira3ytinai

supaZindinamas kiekvienas PSPC darbuotojas. Nauiai priimami darbuotoiai su Siuo Kodeksu

pasira5ytinai supaZindinami iSkart po darbo sutarties pasiraSymo.


