LIETUVOS GRUPINĖS ANALIZĖS DRAUGIJOS
ETIKOS KODEKSAS

Įsisąmonindami, kad kiekvienam LGAD nariui, taikančiam grupinės analizės teorinius ir praktinius
principus savo darbe, būtina žmogiškų ir profesinių vertybių sistema, apibrėžianti, koks elgesys
privalomas profesinių santykių srityje, mes deklaruojame šį LGAD etikos kodeksą:
1. BENDROJI DALIS
1.1 LGAD kodeksas yra privalomas kiekvienam LGAD nariui.
2. SANTYKIAI SU PACIENTAIS/KLIENTAIS:
2.1. LGAD nariai teikia paslaugas pacientams/klientams pagal galiojančius Lietuvos Respublikos
įstatymus ir poįstatyminius aktus.
2.2. LGAD nariai pripažįsta kiekvieno paciento/kliento reikšmingumą, nepriklausomai nuo fizinių,
psichinių, socialinių, ekonominių, lytinių ar rasinių skirtumų.
2.3. LGAD nario ir jo paciento/klijrnto santykius apibrėžia kontraktas.
2.4. Kiekvienas LGAD narys siekia profesiškai padėti pacientams/klientams ir privalo elgtis taip,
kad jiems nepakenktų.
2.5. LGAD nariai neišnaudoja savo pacientų/klientų jokiais būdais, tarp jų – finansiškai ar
seksualiai.
2.6. Profesiniai santykiai tarp LGAD nario ir jo paciento/kliento apibrėžiami kontraktu ir
užbaigiami, jam pasibaigus. Kontraktui pasibaigus LGAD narys yra atsakingas:
a) išlaikyti konfidencialumą;
b) neišnaudoti buvusių terapinių santykių mažiausiai 2 metus.
2.7. Visa informacija apie pacientus/klientus yra konfidenciali. Ji teikiama tik remiantis LR
galiojančiais įstatymais. Klientui ar pacientui prašant ar sutikus informacija gali būti teikiama
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims.
2.8. Terapijos/konsultacijos sesijų ar jų dalių garso ar vaizdo įrašai daromi tik pacientui/klientui
sutikus. Jeigu medžiaga apie pacientus/klientus naudojama moksliniams pranešimams ar kitiems
profesiniams tikslams, tai daroma, sutikus pacientams/klientams arba išlaikant jų anonimiškumą.
2.9. Jeigu LGAD narys įvertina, kad kokios nors priežastys trukdo tinkamai vykdyti kontraktą, jis
privalo jį profesionaliai užbaigti ir suteikti reikalingą informaciją pacientui/klientui dėl tolesnės
profesionalios pagalbos.
3. SANTYKIAI SU KOLEGOMIS:
3.1. LGAD nariai savo žodiniuose ar rašytiniuose pareiškimuose vengia kategoriškų grupinės
analizės, kitų psichoterapinių mokyklų, jų atstovų ir kolegų vertinimų.
3.2. LGAD narys rūpinasi savo profesiniu ir asmeniniu augimu. LGAD narys siekia suvokti

asmeninius ar profesinius trukdymus savo darbui, juos profesionaliai šalinti, kreipdamasis į kolegas
profesinės priežiūros ir/arba terapijos.
3.3. LGAD nariai, vykdydami kolegų profesinę priežiūrą ar terapiją, išlaiko konfidencialumą.
3.4. LGAD narys, informuodamas ar skelbdamas apie savo paslaugas, privalo suteikti teisingas
žinias apie savo profesinį parengimą ir nelyginti savo ir kolegų profesinės kompetencijos.
3.5. LGAD narys, atstovauja LGAD tik gavęs LGAD tarybos įgaliojimą.
3.6. LGAD narys prisiima atsakomybę perspėti kolegą, jei pastebi, jog šis pažeidžia etikos
principus, o nesant galimybių to išspręsti kolegialiai, praneša apie pažeidimus LGAD etikos
komisijai.
3.7. Etikos kodeksas galioja ir vykdant LGAD pripažintas mokymo programas.
4. ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS:
4.1. Etikos pažeidimus nagrinėja LGAD etikos komisija.
4.2. LGAD etikos komisija sudaroma, remiantis LGAD įstatais.
4.3. Į Etikos komisiją gali kreiptis LGAD taryba, nariai ir kiti asmenys, turintys informacijos apie
LGAD nario etikos pažeidimus.
4.4. Etikos komisija, vadovaudamasi savo reglamentu, išnagrinėja pateiktą medžiagą ne ilgaiu kaip
per 30 dienų nuo kreipimosi į ją, priima sprendimą, kurį teikia LGAD tarybai. LGAD taryba vykdo
Etikos komisijos sprendimą.

