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: הקודים האתיים וההתנהגותיים לסטודנט הנמצא בהתנסות קלינית

 

מקצוע תוך התייחסות /ןקוד אתי מקצועי הוא רשימה של ערכים וכללי התנהגות המצופים מחברי ארגו

( על החובה המוסרית הכללית של האדם)זוהי חובה מוסרית נוספת . למאפיינים הייחודיים שלו

: ל המקצוע ואנשיוהנגזרת מתוקף השירות המקצועי ש

 

יש להגיע לפני תחילת הטיפולים על מנת להספיק להכין את הציוד המתאים )הקפידו להגיע בזמן למקום ההתנסות . 1

(. לטיפול

ללא : לדוגמא)מכון /הקפידו על הופעה מטופחת ומכובדת ההולמת את הקודים התרבותיים והמקצועיים של המרכז. 2 

(. ת מיניחולצות בטן או חצאיו, מחשופים

. התאימו את עצמכם לחוקים ולאופן ההתנהלות המאפיינים את המקום. 3

  .הצוות המקצועי עם במכון ושתפו פעולה /פנו באופן מותאם והולם אל כל בעלי התפקידים במרכז .4

 .לשאול ולא לשפוט, דרישותיו/י הנחיותיו"את המטלות עפ בצעו, בכבוד למדריך התייחסו .5

מידע אליו תיחשפו בנוגע למטופלים  עליכם לשמור על סודיות מלאה ולא להעביר כל: יות מקצועיתשמירה על סוד. 6

עם המדריך כיצד לנהוג באופן אתי  הקפידו להתייעץ , ודמת עם מטופלקבמקרה שתתקלו בהיכרות . ולמשפחות

.  ומוסרי

. ת במקוםאין להוציא תיקי מטופלים ואין לצלם תיקים ללא אישור מפורש מהקלינאי. 7

לפטפט או לאכול , לא לצאת, יש לכבות פלאפונים במהלך ההתנסות .אין להפריע למדריכים במהלך הטיפול. 8

. רק לאחר שהטיפול הסתיים והמטופל עזב יש לשאול שאלות . במהלך הטיפול

יש להשתמש , בפומבי במידה ונוצר מצב בו מדברים על טיפול. מחוץ למסגרת הטיפולית אין לדבר על מטופלים . 9

. בשמות בדויים

.  אותם תכבדואו התרבותיים של המטופל ו\רגישות לקודים האישיים ושתגלו חשוב . 10

 . היצמדו לגבולות המקצועיים ונהגו בזהירות לגבי נושאים שאינם רלוונטיים לטיפול. 11

 . נסו להימנע משיפוטיות ולקבל את המשפחה והילד כפי שהם. 12

. דיווח על התעללות בקטין על פי חוק מלאו אחר חובת. 13

, גזעאו  ללא משוא פנים בגין מוגבלות נפשית ופיזית, למטופל ולמשפחתו ,העניקו יחס של כבוד ושירות מקצועי. 14

 .מעמד חברתיו העדפה מינית, השתייכות פוליטית, גיל, מגדר, לאום, דת

  
 

 


