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VIESOSIOS ISTAIGOiS,,TULPES* SANATORIJOS
DARBUOTOJU ELGESIO KODEKSAS

I" SKYRIUS
BENDR.OS]IOSI NUOSTATOS

1. VSI ,,'llulpds" sanatorijos darbuotojq elgesio kodeksas (tolipu -Kodeksas) nustato VSl ,,Tulpes"
sanatorijos (toliau - fstaigos ) darbuotojq (toliau -- darbuotojai) elgesio principus, kuriq jie privalo laikytis
darbo metu,

2. Koderk:so tikslas - kurti geranori5k4 darbo aplink4, ugdyti profesing kompel.encii4 bei tinl<amus
ir efektyvius [s;taigos darbuotojq tarpusavio ry5ius, pagarbius talpusavio santykius ir santyl<ius su

pacientais, jq atstovais, didinti fstaigos darbuotoiq reputacij4 vlsuomeneje, pacientq ir .jr'l atsrovq
pasitikejim4lstaiga, kurti antil<orupcing aplink4 ir vzLldyti interesq l<onflil<tus.

3, Kodekse varlojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZiamos Lietuvos Respublikos
l<orupcijos pre'vencijos istatyme, Lietuvos Respr"rblikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo !statyme,
Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teises aktuose, reglatrentuojandiuose darbuoto.)q etikos ir
,olgesio klausimLus.

4, Darbuotojas privalo ispeti kit4 darbuotojq apie jo elgesi, jeigu jo elgesys galimat paLeidLia
Kodeks4, Darburotojai privalo uZkirsti keli4 Kodekso, kitq darbuoitojq etil<os ir elgesio ir (ar) darbo
rsantykius reglamentuojandiq teises aktq paZeidimams, netoleruoti {staigos darbuotojq neeti5ko elgesio,
nekompetentingr4 ir (ar) neteisetq veiksmq ir nederlsiant imtis priemoniq jiems nutraukti, Jeigu darbuotojo

ispejimas apie galimai Kodeksq, kitus darbuolojq etikos ir elgesio ir (ar) darbo santyl<ius
reglamentuojandius teises aktus paZeidLianti elgesi neveiksmingas, informuoti apie tai fstaigos atsakingus
rlarbuotojus. Taip pat darbuotojai privalo pranesti apie galimai darbuotojo ar jq grupes taikom4 ar taikytq
nereglamenluot4 elgesl (taikomas neformalias taisylcles), ujim4, elgesi, kuriuo 5lalirnai LeidLianas
tJarbuotojq ir (ar) pacientq asmens orLrmas, motyvacija dirbXi ar gydytis, bendrauti, iSsal<yti

nepasitenkinim4 ar kritil<4, ir trukdyrn4 tobuleti darbuotojo profesinejo veil<loje.

II. IJK]I/RIUS
ISTAIGOS DARBUOT'OJIJ ELGESIO PRINCIPAI

5. {staigos darbuotojq elgesio principai:
5,1. Asmrenines atsakomybes principas" Darbuoto.jai teises aktq nustatyta tvarl<a paaiSl<ina ir

pagrindLia savo sprendimus ar veiksmus. Darbuotojai turi atsisakyti vykdyti galimai neteisetus
pavedimus, taip pat jei pavedimui vykdyti trUksta igudZiq, iStel(liq ar kornpetencijos, ir apie tai infbrmuoti
pavedimo dave.j4 ir atsaking4 darbuotojq. Darbuotojai asmeniSkai atsako uZ savo (ir;kaitant kolegialius
sprendimus) veiksmq ir neveikimo padarinius, uZduodiq igyvend,inim4, informacijos ir dokumentq



tinkam4 naudcrjim4 bei konfidencialumo laikym4si, tinkam4, rupesting4, kvalifikuot4 ir atsaking4 savo
pareigq atlikim4. Darbuotojai, tiesioginiam ir (ar) Sanatorijos vadovrii reikalaujant, ar vadgvauja.ntis teises
aktq reikalavimlris, atsiskaito uZ savo veikl4,

5.2. Bendradarbiavimo ir pagalbos principas. Darbuotgjai rlpinasi emoci5l<ai palail<andio

tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimu, tarpusavio pakantumu, santyl<ius su pacientais
grindLia savo paties mandagiu elgesiu, dernesingumu, atjauta, gerAnori5kumu, domejimusi savijauta ir
sunlcumais. Derrbuotojai privalo malinti del sprendZiamq problemq kylandiq itampq, sprgsti l<onflil<tus,
neleisti palail<yti tarpusavio prie5i5kumo ar nuteikti darbuotojus prie5 kitus kolegas. lrleleidZiarna tureti
tiksl4 i5varyti ar iSguiti darbuotoj4 i5 {staigos, jo padaiinio ar bengradarbiq bendravimo rato ar lcitaip
atriboti nuo bendravimo, problemq sprendimo ir isitraukimo i darbo ir bendruomenes veilcl4.

5.3. Konfidencialumo principas. Darbuotojaiprivalo neskleisti vienq i5 l<itq suZinotos asmeninds
informacijos, iSskyrus teises aktq nustatytas iSimtis. Visais kitais atyejais darbuotojai vadovau.jasi teises
aktais nustatyl.omis konfidencialios informacijos saugojimo s4lygomis ir tvarka, clarbo rnetu gaut4
informacijq naurloja taip, kaip nustato {staigos vidaus dokumentai ir (iti teises aktai.

5.4. Lojalumo principas. Darbuotojai privalo darbu ir bendravimu siekti visuomenes gerovds,

lstaigos tikslq. Darbuotojai privalo vengti tokio elgesio ir vie5q pasisakymq, kurie galetq diskredituoti
darbuotojo ar [sitaigos vard4, silpninti visuomends pasitikejimq darbuotoju ir lstaiga. Informacijos apie
neteisetas veikas atskleidimas nelaikomas lo.j alumo principo paZeid iniru.

5.5. Nllrujoviq ir atvirurno permainoms principas. Darbuotojai turi buti atviri l<itokiam
poZilriui, pozil.yvioms iniciatyvoms, naujovems, turi ieskoti naujq ir veiksmingq b[dq, kaip geriau spfQsri
profesijos, dartro ir bendravimo problemas, nuolat tobulinti savo prbfesing veikl4, tail<yti paZangiausius
metodus, techrrologijas, priemones ir gerosios patirties pavyzdLiusi visada veikti profesionaliai, sielcti
lodLio ir veiksrLo vienybes, pripaLinti savo darbo klaidas ir jas taisyni, vieni kitiems padeti i5vengti darbo
l<laidq ir nesusipratimq, vieni kitiems suteikti trlkstam4 darbui ling4 inforrnacij4.

5.6. Nesavanaudi5kumo principas. Darbuotojai prival t4 lstaigos turt4, clarbo
metu gaut4 inllcrnnacij4, tarnybing padeti ir darbq visuomen asmenines naudos ir
neteiseto poveikio kitq asmenq spren<limams.

5.7. Padorumo principas. Darbuoto.jai privalo elgtis nepriekai5tingai, nepriimti dovanq, pinigq ar
paslaugq, nepaigristq asme{nl, aiSkiai apie tai LodLiu pasakyti ir
(3lgesiu tai parcrclyti. aiku fr kompetentingai, sn darbuotojais ir
pacientais bei jq atst Ds, konflil<tines situacija.s sprEsti tail<iai ir
mandagiai, stabdyti seksualinio priel<abiavimo pasireiSkimus. Darbrirotojai privalo vengti tol<io elgesio,
J<uris galetq kentriti darbuotojo asmens garbei ir orumui beiprofesijos prestiZui. Darbuotojai lstaigoje irlos
t-eritorijoje turi rleveti Svari4 ir tvarking4, teises aktq nr-rmatytais atvejais - specialiq aprang4, ner[lcyti
tiiSslcyrus specialiai tam irengtose vietose), nevarloti alkoholio, narkotiniq ar psichotropiniq medZiagq.

5.8. S4Ziningumo ir ne5ali5kumo princi;ras. Darbuotojai privalo buti objektyvls, priirnti
l.eisingus ir pagrfstus sprendimus, veikti vadovaudamiesi viesaisiais ir pacientq sveil<atos ir geroves
interesais, iSklausyti visq suinteresuotq pusiq argumentus ir pateikti informacij4, lcuri padetq priinrti
l.inkamiausiq objektyvq sprendirn4. Darbuotojai turi vienodai elgtis vieni su l<itais, pacientais ir jq
atstovais, be sirnpatijq ar iSskirtinio demesio atskiriems asmenims ar j11 grupems.

5,9, SkaLidrumo irvie5umo principars, Darbuotojq veikla, atsiZvelgiant iteises aktq reil<alavimus,
turi bDti vie5a, suprantama ir atvira ivertinti. Darbuotojai lstaigos atsakingiems asmenims prane5a apie



Jstaigoje taikornas neformalias taisykles, teises aktq nustatyta tvarka uZtikrina savo veiksmq il sprendirnq

vie5umq, prireik.us pateikia savo sprendimq priemimo motyvus bei teilcia reikiam4 informacij4 kitiems
darbuotojams, trracientams ir jq atstovams. Vie5umo principas gali buti ribojamas siekiant apsaugoti

asmens teises, 'valstybes ar komercinq paslapti.

5,10. Teisingumo principas. Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir teikdami paslaugas, privalo

vienodai tarnauti visiems Zmonems, nepaisant tautybes, rases, lyties, lytines orientacijos, l<albos, l<ilmes,

socialines paddties, religiniq isitikinimq ir politiniq paLiin4, vadovautis visq asmenq lygybes istatymui
principu, Darbuotojai privalo vienodai buti teisingi nagrinedami pra5ymus, skundus, pareiSkimus, laikytis

istatymq ir kitq teises aktq, veikti tik pagal suteiktus igaliojimus, o svarstant vidaLrs teises al<tq pro.jel<tr-rs,

priimant sprendimus del darbuotojq skyrimo i pareigas ar atsal<omybes - netureti iSankstiniq nuostatrl del

tam til<ro asmens ar asmenll grupes, priimti sprendimus vadovar;jantis visiems vienodais vertinrmo
l<riterijais.

III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6, UZ I(odekso nuostatq igyvendinim4 ir laikymosi prieLituq yra atsal<ingas fstaigos vaclovas,

7. Su Siuo Kodeksu pasiraSytinai supaZindinamas kiekvienas fstaigos darbuotojas. Naujai priirnami
darbuotojai su riiuo Kodeksu pasira5ytinai supaZindinami iSkarto po darbo sutarties pasira5ymo.

8. Infor:rnacij4 apie galimus Sio Kodekso nuostatq paZeidimus pagal kompetencij4 {staigoje
nagrineja, Kodr:kso paZeidimq prevencij4 vykdo bei darbuotojus Kodekso taikymo l<lausimais konsultuoja
asmuo, atsakintr;as uZ korupcijos prevencij4, personalo administravim4, ir (arba) privadiq interesq
derinim4, ir (arba) {staigos medicinos etikos komisija,



PasiraSau, pat'rirtindarnas, kad esu susipaZings su VSJ,,Tulpes sanatorijos darbuotojq elgesio kodeksLr:

Vardas ir pavarde ParaSas Data ir vieta


