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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO LIGONIN S VIEŠOSIOS
STAIGOS KAUNO KLINIK
ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin s viešosios staigos Kauno
klinik (toliau – Ligonin ) etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Ligonin s
darbuotoj elgesio principus, kuri jie privalo laikytis, darbo metu.
2. Kodekso tikslas – kurti geranorišk darbo aplink , ugdyti profesin kompetencij
bei tinkamus ir efektyvius Ligonin s darbuotoj tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su
pacientais ir j atstovais, didinti Ligonin s darbuotoj autoritet visuomen je, pacient ir j atstov
pasitik jim Ligonine.
3. Šis kodeksas tvirtinamas generalinio direktoriaus sakymu ir skelbiamas viešai.
4. Kodekse vartojamos s vokos:
Asmeninis suinteresuotumas – moralinis sipareigojimas, turtin ar neturtin nauda
arba kitas panašaus pob džio interesas, kuris b t palankus jam asmeniškai arba jam artimiems
asmenims.
Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomen s akyse akivaizdžiai
kenkia Ligonin s autoritetui, griauna pasitik jim ja, kompromituoja. Diskredituojama gali b ti
tiek veikimu, tiek ir neveikimu.
Dovana – laikomas bet kuris materialin vert turintis daiktas, paslauga ar kita
nauda, si loma ir/ar suteikiama asmens sveikatos prieži ros specialistui, kai tai yra ar gali b ti
susij su tiesiogini ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.
Interes konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendim ar
dalyvauti j priimant, ar vykdyti pavedim , kuris susij s ir su jo priva iais interesais.
žeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai/neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu
pažemino žmogaus garb ir orum .
Kodekso pažeidimas – šiame Kodekse nustatyt darbuotojo elgesio norm
pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu d l darbuotojo kalt s.
Privat s interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis tur ti takos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines
pareigas.
Darbuotojui artimi asmenys – t vai ( t viai), vaikai ( vaikiai), broliai ( broliai),
seserys ( seser s), seneliai, vaikai iai ir j sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis,
sugyventinis, partneris, kai partneryst registruota statym nustatyta tvarka.
Korupcija – pasi lymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už
neteis t atlyg , kad b t atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti koki
nors naud kaip neteis t atlyg arba jos pri mimas už pareig atlikim arba neatlikim .
II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI
5. Pagrindiniai darbuotoj elgesio principai turi b ti tokie:
5.1. pagarba žmogui ir valstybei;
5.2. teisingumas ir nešališkumas;
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5.3. nesavanaudiškumas;
5.4. dorovinis principingumas ir padorumas;
5.5. atsakomyb ir atskaitingumas;
5.6. skaidrumas ir viešumas;
5.7. pavyzdingumas;
5.8. vieš j interes tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
5.9. s žiningumas;
5.10. tinkamas pareig atlikimas;
5.11. lojalumas Ligoninei;
5.12. konfidencialumas.
6. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi:
6.1. Gerbti žmog , jo teises ir laisves, valstyb , jos institucijas ir staigas.
6.2. Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, statym ir kit teis s akt reikalavim ,
skaitant Ligonin s vidaus teis s aktus.
6.3. Tinkamai, r pestingai, kvalifikuotai ir atsakingai atlikti savo pareigas.
6.4. Su žmon mis bendrauti geranoriškai ir pakan iai, nepaisant j asmens savybi ,
turtin s ar visuomenin s pad ties, mandagiai elgtis su pacientais, j atstovais, kolegomis,
pavaldiniais ir kit juridini asmen atstovais.
6.5. Kalba, veiksmais ar si lomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar
visuomen s grup s ir imtis teis t priemoni užkirsti keli pasteb tai diskriminacijai.
6.6. Nedemonstruoti savo simpatij ar antipatij ir išskirtinio d mesio atskiriems
asmenims ar j grup ms.
6.7. Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis vis teis t priemoni jiems pad ti, d mesingai
reaguoti pacient , j atstov , koleg , kit asmen prašymus ir si lymus. Šio reikalavimo privalu
laikytis net sud tingomis aplinkyb mis ar esant stresin ms situacijoms.
7. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
7.1. Priimti teisingus ir pagr stus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik viešaisiais
interesais.
7.2. Einant pareigas, nepažeisti statym , kit teis s akt , veikti tik pagal suteiktus
galiojimus.
7.3. Netur ti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus.
7.4. Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant j tautyb s, ras s, lyties, kalbos,
kilm s, socialin s pad ties, religini sitikinim ir politini paži r .
7.5. Konfliktin se situacijose elgtis nešališkai, išklausyti vis pusi argumentus ir ieškoti
objektyviausio sprendimo.
7.6. B ti objektyviais, vadovautis vis asmen lygyb s statymui principu; susid rus su
skirtingais asmen reikalavimais, nedaryti nepagr st išim i , interes konfliktus spr sti
atsižvelgus viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais.
7.7. Svarstant vidaus teis s akt projektus, priimant sprendimus d l darbuotoj skyrimo
pareigas ir kitoje darbin je veikloje netur ti išankstin s nuostatos d l atskiro asmens, asmen
grup s ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais,
vengiant asmeniškumo.
8. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
8.1. Nesinaudoti savo tarnybine pad timi, siekiant paveikti kit asmen sprendim , jei tai
gali sukelti interes konflikt .
8.2. Nesinaudoti Ligonin s nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu
susijusia informacija kitaip negu nustato staigos vidaus dokumentai, siekiant asmenin s naudos.
8.3. Darbin je veikloje teikti prioritet viešiesiems interesams, statym nustatyta tvarka ir
priemon mis vengti interes konflikto.
8.4. Netur ti asmenini interes ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems,
draugams, vykdant darbines pareigas.
8.5. Dirbti pacient , Ligonin s ir visuomen s labui.
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9. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
9.1. Elgtis nepriekaištingai ir garbingai.
9.2. Nepagr stus prašymus atmesti taktiškai.
9.3. Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu.
9.4. Darbin je veikloje elgtis garbingai.
9.5. Atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis.
9.6. Nedalyvauti neteis tuose sandoriuose ir susirinkimuose.
9.7. Netoleruoti koleg neetiško elgesio, neprofesionali ar neteis t veiksm ir
nedelsiant imtis priemoni jiems nutraukti.
9.8. B ti nepaperkamiems, nepriimti dovan , pinig ar paslaug , išskirtini lengvat ir
nuolaid iš asmen ar organizacij .
9.9. Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate joki kyši ar dovan
davimo ir mimo.
10. Atsakomyb s ir atskaitomyb s principas reiškia, kad darbuotojai turi:
10.1. Teis s akt nustatyta tvarka paaiškinti ir pagr sti savo sprendimus ar veiksmus.
10.2. Atsisakyti vykdyti neteis t nurodym ar sakym ir apie tai pranešti tiesioginiam
vadovui.
10.3. Neturint pakankamai ištekli , g dži ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai
nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ar Ligonin s vadovui.
10.4. Asmeniškai atsakyti už savo sprendim ar veiklos rezultat pasekmes, trumpalaiki
ir ilgalaiki pareigini tiksl ne gyvendinim .
10.5. Prisiimti dal atsakomyb s už kolegialiai priimam sprendim .
10.6. Atsiskaityti už savo veikl tiesioginiam vadovui ir Ligonin s vadovui.
11. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai turi:
11.1. Užtikrinti teis s akt nustatyt savo veiksm ir sprendim viešum , prireikus
pateikti savo sprendim pri mimo motyvus.
11.2. Teis s akt nustatyta tvarka ir s lygomis teikti reikiam informacij kitiems
darbuotojams ir asmenims.
12. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
12.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai.
12.2. B ti tolerantiškiems ir paslaugiems, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir
kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spr sti taikiai ir mandagiai.
12.3. Visada veikti profesionaliai.
12.4. Siekti žodžio ir veiksmo vienyb s.
12.5. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikacij .
12.6. Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti.
12.7. Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzd , bei laikytis visuotinai
pripažint etikos norm .
12.8. Nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, ne žeidin ti,
nepl sti, nevartoti psichologinio smurto.
12.9. Nevartoti alkoholio, narkotini ar psichotropini medžiag , ner kyti ligonin s
patalpose ar jos teritorijoje, išskyrus specialiai r kymui rengtas vietas, jei tokios yra numatytos.
12.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kit asmen seksualinio priekabiavimo.
12.11. Vilk ti privalom speciali medicinin aprang . Apranga turi b ti švari ir
tvarkinga.
13. Vieš j interes tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia, kad
darbuotojai turi:
13.1. Priimant sprendimus ir kitoje darbin je veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais,
einam pareig ir takos nenaudoti savo ir savo artim j tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti,
taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti.
13.2. statym nustatytais atvejais ir tvarka, laiku ir tiksliai deklaruoti savo priva ius
interesus, nesudaryti s lyg vieš ir priva i interes konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemoni
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tokiam konfliktui pašalinti, pirmenyb suteikiant viešiesiems interesams.
13.3. Nenaudoti pareig , pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus darbinant asmen ,
skiriant j tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kit naud arba sudarant su juo
sutartis ar sandorius.
14. S žiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
14.1. Nesiimti apgaul s, suk iavimo, korupcijos ar kit teis s aktais uždraust veik .
14.2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti joki tiesiogini ar netiesiogini dovan kai
esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus.
14.3. Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, Ligonin s darbo priemoni ,
finansini , žmogišk j ir materialini ištekli ne staigos poreikiams tenkinti.
14.4. Savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, b ti nepaperkamu ir nepapirkin ti
kit asmen .
15. Tinkamo pareig atlikimo principas reiškia, kad darbuotojai turi:
15.1. Nepiktnaudžiauti tarnybine pad timi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir
veikti pagal suteiktus galiojimus.
15.2. Tinkamai gyvendinti Ligonin s vadovo sprendimus.
15.3. Nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, statym ir kit teis s akt , o
susid rus su šio Kodekso ir kit teis s akt pažeid jais padaryti visk , kas b tina, kad pažeidimai
b t nutraukti ir statym nustatyta tvarka vertinti.
15.4. Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai.
15.5. Netoleruoti neteis to, neetiško Ligonin s administracijos, koleg ir pavaldini
elgesio.
16. Lojalumas Ligoninei reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
16.1. Lojalum darbiniams sipareigojimams ir s žining tiesiogini vadov bei
Ligonin s administracijos nurodym vykdym .
16.2. Tinkam Ligonin s veiklos tiksl ir sieki suvokim , deram j gyvendinim .
16.3. Ligonin s administracijos informavim apie visus atvejus, kurie turi korupcinio
pob džio nusikalstamos veikos požymi .
17. Informacijos apie administracijos neteis tus veiksmus ar aplaidum atskleidimas
nelaikomas lojalumo pažeidimu.
18. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:
18.1. Darbuotojas sipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti
(naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, ne galiotiems jos
sužinoti.
18.2. Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterin se laikmenose laikom
informacij naudoti savo šeimos nari , kit asmen , verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams
tenkinti.
18.3. Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyta tvarka, darbuotojas užtikrina jam
pateikt dokument ir informacijos kompiuterin se laikmenose saugum tokiu b du, kad tretieji
asmenys netur t galimyb s su jais susipažinti ar pasinaudoti.
18.4. Informacija apie pacient tretiesiems asmenims teikiama tik teis s aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka.
III. DARBUOTOJ TARPUSAVIO SANTYKIAI
19. Ligonin s darbuotoj tarpusavio santykiai turi b ti grindžiami mandagumu,
taktiškumu, s žiningumu, draugiškumu ir pasitik jimu. Darbuotojai turi pad ti vieni kitiems
darbin je veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
20. Ligonin s darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
20.1. asmeninio žeidin jimo, orumo žeminimo;
20.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
20.3. apkalb , šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
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20.4. neigiam emocij demonstravimo.
21. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagr stos
kritikos ir netinkamos takos.
22. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo vieš pasisakym ar svarstym apie koleg
atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kit darbuotoj asmenyb ir j kompetencij .
23. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypa kit asmen akivaizdoje, neleistinas.
koleg visada kreipiamasi pagarbiai.
24. Darbuotoj ir vadov tarpusavio santykiai turi b ti grindžiami abipuse pagarba,
geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
25. Seksualinis priekabiavimas prie koleg laikomas grubiu etikos ir darbo drausm s
pažeidimu.
26. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas ver ia
pažeisti statymus ir š Kodeks . Apie tok pavedim pranešama Ligonin s generaliniam
direktoriui.
27. Netoleruotinas neteis to, netinkamo koleg elgesio bei nekompetentingumo gynimas.
Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie koleg nekompetentingum , neteis t ,
netinkam elges .
28. Ligonin s padalinio vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
28.1. Netoleruoti asmens žeidin jimo ar jo garb s ir orumo žeminimo.
28.2. Sukurti vadovaujamame kolektyve darbing ir draugišk aplink , užkirsti keli
konfliktams, šalinti nesutarim priežastis.
28.3. Pastabas d l pavaldini klaid ir darbo tr kum reikšti korektiškai.
28.4. Stengtis paskirstyti darb kolektyve tolygiai, kad b t efektyviai panaudotos
kiekvieno pavaldinio k rybin s galimyb s ir kvalifikacija.
28.5. Viešai nereikšti savo simpatij ar antipatij pavaldiniams ir kitiems Ligonin s
darbuotojams.
28.6. Skatinti pavaldinius reikšti savo nuomon darbiniais klausimais ir j išklausyti.
28.7. Deramai vertinti pavaldini darbo pasiekimus.
28.8. B ti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu
jis turi rodyti jiems pavyzd .
29. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teis tus j
nurodymus. Pasteb j s vadovo klaid , darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
30. Darbo metu kil darbuotoj tarpusavio nesutarimai turi b ti išsprendžiami nedelsiant
j pa i pastangomis, tiesiogin vadov kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.
IV. KODEKSO NUOSTAT LAIKYMOSI KONTROL IR PRIEŽI RA
31. Informacij apie Ligonin s darbuotoj galimus pažeidimus nagrin ja, Kodekso
pažeidim prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais
konsultuoja Etikos komisija.
32. Etikos komisija sudaroma Ligonin s generalinio direktoriaus sakymu ne mažiau kaip
iš 5 nepriekaištingos reputacijos Ligonin s darbuotoj .
33. Komisija nagrin jimo proced r pradeda gavusi rašytin informacij (tarnybin
pranešim , darbuotojo skund , visuomen s informavimo priemoni paskelbt ar kitoki ) apie
darbuotojo galimai padaryt Kodekso pažeidim . Komisija nagrin jimo proced r gali prad ti ir
savarankiškai.
34. Darbuotojo atsakomyb lengvina tai, kad jis:
34.1. Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo, atlygina pažeidimu padaryt žal .
34.2. Viešai pripaž sta kalt , gailisi ir atsiprašo.
34.3. Padeda išaiškinti ties tyrimo metu.
34.4. Praneša apie kitokias d mesio vertas atsakomyb lengvinan ias aplinkybes.
35. Darbuotojo atsakomyb sunkina tai, kad jis:

5

35.1. Per kalendorinius metus pažeidim padar pakartotinai.
35.2. Viešai ty iojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio princip .
35.3. Trukdo išaiškinti ties tyrimo metu, nepateikia prašom ir jo turim duomen arba
pateikia klaidingus.
35.4. Pažeid daugiau nei vien Kodekso nuostat .
V. ATSAKOMYB UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS
36. Sprendim d l nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima Ligonin s direktorius Etikos
komisijos, išnagrin jusios konkret šio Kodekso pažeidim , teikimu.
37. Drausmin s nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.
38. Etikos komisija, nusta iusi, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgiant
pažeidimo mažareikšmiškum ar lengvinan ias aplinkybes, gali apsiriboti nagrin jimu ir si lyti
neskirti nuobaudos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Darbuotojai sipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai
supažindinamas kiekvienas Ligonin s darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu
pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.
_____________________________________
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO LIGONIN S
KAUNO KLINIK
GENERALINIS DIREKTORIUS
SAKYMAS
D L LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO LIGONIN S KAUNO
KLINIK 2013-11-04 GENERALINIO DIREKTORIAUS SAKYMU NR. V-826 ,,D L
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO LIGONIN S VIEŠOSIOS
STAIGOS KAUNO KLINIK ETIKOS KODEKSO TVIRTINIMO“ PATVIRTINTO
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSL UNIVERSITETO LIGONIN S KAUNO KLINIK
ETIKOS KODEKSO PAPILDYMO
2016 m. liepos 12 d. Nr. V-721
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio
10 d. sakymu Nr. V-1433 ,,D l šakin s korupcijos prevencijos sveikatos prieži ros sistemoje
2015-2019 met programos patvirtinimo“ ir Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin s
(toliau – Kauno klinikos) generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. sakymu Nr. V-27
patvirtintu korupcijos prevencijos Kauno klinikose 2016-2019 met programos gyvendinimo
2016-2019 met priemoni planu,
1. P a p i l d a u Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonin s Kauno klinik etikos
kodeks 9.10 punktu ir j išd stau taip:
,,9.10. neversti pacient remti ligonin .“
2. N u r o d a u:
2.1. Dokument valdymo tarnybos vadovui supažindinti visus Kauno klinik padalini
vadovus su šiuo sakymu;
2.2. visiems Kauno klinik padalini vadovams organizuoti sau pavaldži darbuotoj
supažindinim su šiuo sakymu;
2.3. Viešosios komunikacijos tarnybos vadovui organizuoti vieš šio sakymo
paskelbim Kauno klinik interneto svetain je.
3. P a v e d u direktoriams pagal veiklos sritis kontroliuoti sakymo vykdym .
Generalinis direktorius

Pareng
Tomas Kuzmarskas
2016-07-05

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevi ius

