Vyjímáme z etického kodexu ČAP články, které vnímáme jako relevantní k tomuto tématu

ETICKÝ KODEX ČAP
Etický kodex ČAP vychází z dokumentu Evropské asociace pro psychoterapii
(EAP) PROHLÁŠENÍ O ETICKÝCH ZÁSADÁCH.
ZÁSADA 1. ODPOVĚDNOST
Zásada 1.a: Jakožto praktici si psychoterapeuti uvědomují, že nesou velkou sociální zodpovědnost,
neboť jejich doporučení a odborné jednání může ovlivnit životy druhých lidí. Jsou ostražití k
osobním, společenským, organizačním, finančním a politickým situacím a tlakům a k vlivům
prostředí, které by mohly vést ke zneužití jejich vlivu.
Zásada 1.b: Psychoterapeuti si se svými klienty předem objasní všechny záležitosti, které by se
mohly týkat jejich společné práce. Vyhýbají se vztahům, které by mohly omezit jejich objektivitu
nebo vést ke střetu zájmů.
ZÁSADA 2: KOMPETENCE
Zásada 2.g: Psychoterapeuti, kteří se pouští do činnosti v nové oblasti, se ujistí, že splnili veškerý
trénink a profesní požadavky související s touto novou činností, a to dříve, než ji začnou
praktikovat, a také že jejich působení v této nové oblasti je na nejvyšší možné úrovni. Ujistí se, že
nedochází k směšování, záměně nebo konfliktu s žádnou již probíhající činností
ZÁSADA 4. DŮVĚRNOST
Obecná zásada: Primární povinností psychoterapeutů je respektovat důvěrnost informací
získaných od osob v průběhu své psychoterapeutické práce. Ostatním tyto informace sdělují
pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých
případů, kdy by nesdělení informace pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo jiné osoby do
nebezpečí. Psychoterapeuti informují své klienty o právních hranicích důvěrnosti. Za normálních
okolností by měl být souhlas s odhalením informace získán od dotyčné osoby písemně.
Zásada 4.a: Informace získané v klinických nebo poradenských vztazích nebo data týkající se
hodnocení dětí, studentů, zaměstnanců a ostatních jsou diskutovány pouze z profesních důvodů a
pouze s osobami, kterých se daný případ týká. V písemné i ústní formě uvádějí pouze data přímo se
vztahující k účelu hodnocení či doporučení a vynakládají veškeré úsilí, aby se zabránilo
nepřiměřenému zásahu do soukromí.
Zásada 4.d: Při práci s nezletilými nebo s osobami neschopnými udělit dobrovolný informovaný
souhlas, kladou psychoterapeuti zvláštní důraz na ochranu zájmů těchto osob a spolupracují a
informují ostatní osoby, kterých se situace týká.
ZÁSADA 5: ZÁJMY KLIENTA
Obecná zásada: Psychoterapeuti respektují integritu a chrání zájmy lidí a skupin, se kterými
pracují. Dojde-li ke střetu zájmů mezi institucemi zaměstnávajícími psychoterapeuta a klienta,
objasní psychoterapeuti povahu a směřování svých povinností a odpovědnosti a informují obě
strany o svých závazcích. Psychoterapeuti plně informují klienty o smyslu a povaze každého

hodnocení, léčby, vzdělávacího nebo výcvikového procesu a otevřeně upozorní, že klienti, studenti,
účastníci výcviku a výzkumu mají v rozhodnutí o své účasti možnost svobodné volby. Nucení lidí k
účasti nebo trvání na dalším využívání služeb je neetické.
Zásada 5.a: Psychoterapeuti si jsou neustále vědomi svých vlastních potřeb a své potenciálně vlivné
pozice vůči osobám, jakými jsou klienti, studenti, účastníci výcviku a výzkumu a podřízení.
Předcházejí zneužití důvěry a závislosti těchto osob. Psychoterapeuti udělají vše pro to, aby
zamezili duálním vztahům, které by mohly negativně ovlivnit jejich profesionální úsudek nebo
zvýšit riziko zneužití. Příkladem takových duálních vztahů může být mimo jiné léčba nebo výzkum
zaměstnanců, studentů, supervizorů, blízkých přátel nebo příbuzných. Sexuální vztahy s kýmkoliv z
klientů, studentů, účastníků výzkumu či zkoumaných osob jsou neetické.
Zásada 5.b: Jestliže psychoterapeut souhlasí s poskytnutím svých služeb na žádost třetí
strany, přebírá na sebe tímto odpovědnost objasnit všem zúčastněným stranám povahu vzájemných
vztahů.
Zásada 5.c: V případech, kdy organizace požaduje od psychoterapeutů porušení těchto nebo
jakýchkoliv jiných etických zásad, psychoterapeuti objasní vzniklý rozpor mezi požadavky a
zásadami. Informují všechny zúčastněné strany o svých etických povinnostech vyplývajících z
jejich povolání a zachovají se přiměřeným způsobem.
ZÁSADA 6: PROFESNÍ VZTAHY
Obecná zásada: Psychoterapeuti jednají s ohledem na potřeby, odlišné kompetence a
povinnosti svých kolegů psychoterapeutů, psychologů, lékařů a pracovníků jiných
profesí. Respektují práva a povinnosti institucí nebo organizací, se kterými jsou tito kolegové
provázáni.
Zásada 6.a: Psychoterapeuti znají oblasti kompetence příbuzných profesí. Plně využívají všechny
odborné, technické a administrativní zdroje, které nejlépe poslouží zájmu klienta. Absence
formálních vztahů s pracovníky jiných profesí nezbavuje psychoterapeuty odpovědnosti zabezpečit
klientům ty nejlepší možné služby, ani je to nezbavuje povinnosti být předvídaví, pečliví a taktní při
vyhledávání potřebné doplňkové nebo alternativní pomoci.
ZÁSADA 7: VEŘEJNÁ PROHLÁŠENÍ
Zásada 8.e: Psychoterapeuti, kteří nabízejí testování a interpretaci testů, jsou schopni poskytnout
příslušné důkazy o validitě programů a postupů použitých k interpretaci. Veřejné interpretační
služby jsou možné jako nabídka konzultací mezi odborníky. Psychoterapeuti udělají vše pro to, aby
zamezili zneužití hodnotících zpráv.

