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KODEKS ETYCZNY SPECJALITSY PSYCHOTERAPII DDA 

ZASADY OGÓLNE 

Specjalista psychoterapii DDA (zamiennie stosowane określenia psychoterapeuta DDA, 

psychoterapeuta) jest zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych ujętych w kodeksie, a 

także jest świadom odpowiedzialności swojej roli zawodowej i dba o zachowanie najwyższych 

zawodowych standardów. 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Psychoterapeuta DDA szanuje klienta oraz jego system wartości i przekonań, a także 

poglądy polityczne, religijne i osobiste klienta. Psychoterapeuta DDA jest zobowiązany 

poinformować swojego klienta, kiedy przypuszcza, że jego poglądy i wartości mogą 

mieć związek z problemami zgłaszanymi przez klienta w psychoterapii. Terapeuta 

razem z klientem uzgadniają i omawiają zakres możliwych/lub nie zmian w tym 

obszarze w trakcie procesu terapeutycznego. 

2. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy wartościami klienta a specjalisty 

psychoterapii DDA, psychoterapeuta DDA jest zobowiązany zakończyć proces 

psychoterapii z danym klientem, a także w miarę możliwości zaproponować klientowi 

podjęcie psychoterapii z innym specjalistą. 

3. Specjalista psychoterapii DDA ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 

(dotyczącej danych osobowych pacjentów, a także informacji dotyczących stanu 

zdrowia, spraw osobistych). Wyjątkiem są sytuacje w stosunku do których 

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne, a także te sytuacje, w których 

nieujawnienie informacji wiązałoby się z wyraźnym niebezpieczeństwem/zagrożeniem 

życia dla klienta lub innych osób. 

4. Specjalista psychoterapii DDA jest zobowiązany do: 

- dbania o swój stan psychofizyczny, a także ciągłego pogłębiania procesu rozumienia 

siebie i innych, tak aby mógł pozostawać w relacji z klientem oraz wykorzystywać 

swoją wiedzę i umiejętności dla dobra klienta 

- dbania o swój rozwój osobisty, a także stałego pogłębia wiedzy i umiejętności w 

zakresie swojej pracy poprzez dalsze kształcenie, szkolenia, superwizję oraz własną 

terapię. 

5. Specjalista psychoterapii DDA szanuje granice pacjenta i tworzy bezpieczne 

środowisko w procesie psychoterapii, której celem jest realizowanie dobra klienta 

określonego w kontrakcie. 

6.  Specjalista psychoterapii DDA powstrzymuje się od wszelkich nadużyć, czy działań w 

kontakcie z klientem, które mogłyby wykorzystywać jego uprzywilejowaną rolę w 

kontakcie  z klientem (w szczególności od kontaktów seksualnych z klientami). 
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