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Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psychologów
ponurak 21.01.11, 18:29 Odpowiedz 

Dnia 20 stycznia 2011 r. w programie "czarno na białym" (tvn24) grupa psychologów publicznie tworzyło
portret psychologiczny Jarosława Kaczyńskiego. Politycznie od zawsze trzymam się od tego pana
baardzo daleko, co nie zmienia faktu nieetycznego zachowania się szanowanych i uznanych
psychologów.

"ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA
Chciałbym odnieść się do diagnozowania (w formie "komentowania" lub "portretowania
psychologicznego") na forum publicznym jakiejkolwiek osoby ludzkiej przez specjalistę - mam tutaj na
myśli zarówno psychiatrę jak i psychologa. Do wypowiedzi o kwestii tych pierwszych zapraszam lekarzy.

Publiczna diagnoza Jarosława Kaczyńskiego łamie Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa w kilku punktach:

1. Nie wolno przeprowadzać diagnozy bez zgody Osoby Badanej.

2. Nie wolno upubliczniać wyników diagnozy O.B. w celach naukowych czy dydaktycznych bez
upewnienia się, że tajemnica zawodu psychologa została zachowana (wystarczające zamazanie danych
osobowych, cech szczególnych, etc.). Z tajemnicy zawodowej zwalnia jedynie nakaz sądowy i to nie w
pełni.

3. Jeśli jakaś instytucja zwraca się z uprawnioną prośbą o wyniki diagnozy psychologicznej ( np.
instytucja państwowa, firma zlecająca rekrutację), nie można przekazywać informacji z procesu
diagnostycznego, ponieważ ich wykorzystanie może być nieodpowiednie. Należy przekazać opinię, o
której mozliwości użycia jesteśmy przekonani.

4. Psycholog w mediach ma pełnić rolę bezstronnej osoby, która wyjaśnia zjawiska społeczne lub
psychologiczne. To dalekie od roli publicznego "diagnosty" szefa opozycyjnej partii politycznej.

5. Psychologów obowiązuje dbałość o zachowanie w tajemnicy metod i technik, którymi posługują się w
swojej pracy. Wystawianie ich na widok publiczny łamie tę zasadę.

Nieważne jak "delikatnie" przeprowadza się tego typu czynności - nie mogą być rzeczywiście
"delikatne", ponieważ łamią prawo Osoby Badanej do autonomii oraz do prywatności. Stanowią jawny
dowód, że nie rozumie się lub odrzuca rolę psychologa jako zawodu zaufania społecznego, który ma
stać na straży zachowania podstawowych wartości ludzkich.

Jednocześnie to pogarsza wizerunek psychologa i psychologii w naszym Kraju, bowiem postronny
obserwator, który nie zna wymienionych reguł pracy diagnosty może odnieść wrażenie, że "jego też to
może czekać" i na przykład zrezygnować z pomocy, która jest mu potrzebna. Biorąc pod uwagę
polityczny kontekst, który sprzyja kategoryzacji zero-jedynkowej, etykietowaniu oraz skrajnym sądom
wprowadzanie nawet niektórych elementów diagnozy może przyczynić się do wypaczenia obrazu
profesjonalnych czynności, podczas których wpływ wspomnianych właściwości kontekstu uważany jest
za błąd w sztucę.

Oburzenie potęguje fakt, że osoba, która padła ofiarą tego typu złej praktyki przeżyła w ostatnim czasie
wiele cierpienia oraz jest głównym celem nienawistnej nagonki politycznej, do której włączyli się
również psychologowie dokonujący "diagnozy".

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do dziennikarzy, jako reprezentantów jednego z ważniejszych
zawodów działających na arenie społecznej, aby zapoznali się z wiedzą zawartą w Kodekście Etycznym
Zawodu Psychologa i poprzez jej pryzmat interpretowali opisywane zdarzenie."

Pierwszy raz na forum? Załóż konto aby mieć dostęp do wszystkich naszych funkcji. Miłego dnia!
Forum nie zastępuje lekarza. Nie traktuj rad jak diagnozy.
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Nie jestem autorem powyższego komentarza, chociaż całkowicie się z nim zgadzam.
Całość, czyli tekst + dyskusja tutaj:
Etyka zawodu psychologa
Co możemy zrobić my, potencjalni pacjenci & zwykli psychologowie, gdy nasze guru dopuszczają się
przestępstwa?

A coz to takiego ten psycholog...
by_dafne 21.01.11, 19:38 Odpowiedz 

Widzisz, mozna miec papier psychologa. Ale miec jedynie papier, a ten zawod w tobie i tak nie 'siedzi'.
Psychologia to wlasnie przede wszystkim etyka!

Mysle, ze to forum nie wiele ci pomoze.
Bo tu tez pisuje kobieta podajaca sie za psychiatre, np. I lamiaca wszystkie prawa etyki jako zarowno
lekarz, czy psychiatra.

Ja mysle, ze ci ludzie nie sa psychologami. I tylko glupi ludzie, bezmyslni szukaja u takcih pomocy,
ktorej nigdy i tak nie dostana.

Jak ktos jest dobrym psychologiem to ludzie lgna do niego. Taki ktos nie musi szukac taniej bzdurnej
rekalmy dla siebie, kosztem ponizenia nieszczesliwego czlowieka.

Dziękuję! :-)
ponurak 21.01.11, 19:55 Odpowiedz 

Jest jeszcze jeden ważny element takich sytuacji - zwykli ludzie, potrzebujący lub rozważający myśl
o wizycie w gabinecie po takich wybrykach "znawców dusz" szybko odsuną od siebie te pomysły.
Uciepi całe środowisko psychologów tylko dlatego, że niektóre elementy z ich środowiska nie są w
stanie utrzymać się przed parciem na szkło.

Re: Dziękuję! :-)
by_dafne 21.01.11, 21:07 Odpowiedz 

W Szwecji zyje facet, ktorego lubie i podziwiam za jego zmysl przedsiebiorczy Ingvar Kampard,
zalozyciel i tworca, Ikea. On zawsze powiada tak...'kryzysy sa potrzebne, bo oznaczaja wyplyw na
wierzch wszelkich brudów i mętów ale też i dają szanse dla wszystkiego co nowe i lepsze.'
Ja tego programu z tymi pseudo-psyhologami nie widziałam, ale bym raczej się cieszyła, że on
zaistniał. Ze względu na to że daje ludziom do zrozumienia, że oto jest dziedzina, w której nalezy
duzo zmienic.

Re: Dziękuję! :-)
leda16 21.01.11, 22:13 Odpowiedz 

by_dafne napisała:
> Ja tego programu z tymi pseudo-psyhologami nie widziałam,

Ja też ale znając schemat tego typu programów jestem pewna, że to byli prawdziwi
psychologowie.

ale bym raczej się c
> ieszyła, że on zaistniał. Ze względu na to że daje ludziom do zrozumienia, że o
> to jest dziedzina, w której nalezy duzo zmienic.

Co zmienić i kto miałby to robić? Telewizyjna publika, która nie ma zielonego pojęcia o
postępowaniu diagnostycznym w psychologii, której wystarczy usłyszeć parę profesjonalnych
terminów wplecionych w rozrywkowy skecz, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że tu właśnie, na
ich oczach dokonuje się "przestępstwo", łamanie kodeksu etycznego i wielka granda? Zauważ, iż
autor zacytowanego tekstu - nawet dla przyzwoitości nie oznaczonego cudzysłowiem - wali z
grubej armaty, przytacza kodeks etyczny psychologa, sam popełniając żenujące byki
ortograficzne. Kto wiec ma tę dziedzinę nauki zmieniać - naukowiec czy motłoch
ćwierćinteligentów nabożnie wpatrzonych w ekran telewizyjny, pozbawiony nie tylko wiedzy
psychologicznej, ale nawet zwykłego poczucia humoru.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Dziękuję! :-)
ponurak 21.01.11, 22:31 Odpowiedz 

>Zauważ, iż autor zacytowanego tekstu - nawet dla przyzwoitości nie oznaczonego
>cudzysłowiem

Jak nie, jak tak :-)
Sprawdź.

Re: Dziękuję! :-)
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leda16 21.01.11, 23:08 Odpowiedz 

ponurak napisał:

> Jak nie, jak tak :-)
> Sprawdź.

Tak. To mnie patrzałki siadły przy monitorze :(.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Prawdziwi psychologowie?
by_dafne 21.01.11, 22:31 Odpowiedz 

Mam prawdziwą wątpliwość co do tego.
Programu jednak nie oglądałam, wiec nie będę się wypowiadać. A ciekawe jaki byl to
program...
Wiem jednak, że na świecie, pełno jest mniej lub bardziej nieudanych polityków, pomimo to, w
żadnym ze znanych mi krajów z tego powodu grupa psychologów, nie użądza sobie na nich
'polowan'. Jak na czarownice.
Psycholodzy i nie widza jaki efekt odwrotny od zamierzonego wywołują?
W sumie nie mam zbyt duzo czasu abu cokolwiek poczytać o J. K.

Re: Dziękuję! :-)
ponurak 21.01.11, 22:28 Odpowiedz 

>Ja tego programu z tymi pseudo-psyhologami nie widziałam, ale bym raczej się cieszyła, że
>on zaistniał. Ze względu na to że daje ludziom do zrozumienia, że oto jest dziedzina, w >której
nalezy duzo zmienic.

Oj, z psychologią w Polsce ostatnio baardzo dużo sie dzieje. Zajrzyj w wolnej chwili np tutaj:
www.tomaszwitkowski.pl/

Re: Dziękuję! :-)
leda16 21.01.11, 23:13 Odpowiedz 

ponurak napisał:

>
> Oj, z psychologią w Polsce ostatnio baardzo dużo sie dzieje. Zajrzyj w wolnej c
> hwili np tutaj:
> www.tomaszwitkowski.pl/

Ja zajrzałam. Znów bezskutecznie. Strona nie działa czy coś takiego. Ale jeśli masz na uwadze
"Zakazaną psychologię" to stara sprawa, sprzed roku. Chyba, że znów popełnił coś
kontrowersyjnego.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Dziękuję! :-)
by_dafne 22.01.11, 00:11 Odpowiedz 

Dzieki, troche czytalam jego ksiazke o Psychologii nieznanej. To rzeczywiscie prawdziwy
kryminal. Tak jakby sredniowiecze wrocilo z powrotem.

Mysle,ze trudno jest krytykowac tych ludzi, bo oni tak wysoko siedza:) A kliki siebie
wspieraja...
Tu juz o idee psychologii nie chodzi. Bo o niej pewnie juz nie pamietaja....

Ciekawe, ogladne ten program jak wrzucisz linka....

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
gadagad 21.01.11, 21:20 Odpowiedz 

Publicznie, to nie jest diagnoza. To ocena działań, ocena efektów i spekulacja na temat przyczyn.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
by_dafne 21.01.11, 21:42 Odpowiedz 

Ale napewno jest to nagonka! Na jego osobe. Widac jest grozny skoro tak ostro na niego warcza....

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
leda16 21.01.11, 22:00 Odpowiedz 

by_dafne napisała:
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> Ale napewno jest to nagonka! Na jego osobe. Widac jest grozny skoro tak ostro n
> a niego warcza....

Masz rację. Jest groźny dla społeczeństwa polskiego i groźny dla polskich marzeń o demokracji.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
ponurak 21.01.11, 22:36 Odpowiedz 

Tu nie chodzi o osobę poddawaną tej "analizie", lecz WYŁĄCZNIE o udział w tej hucpie publicznie
znanych i podziwianych psychologów. Jak się czuje szara podtelewizyjna masa, gdy z ust
profesora psychologii słyszy diagnozę jakiejkolwiek osoby, szczególnie osoby doskonale
wszystkim znanej?

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
leda16 21.01.11, 23:18 Odpowiedz 

ponurak napisał:

> Tu nie chodzi o osobę poddawaną tej "analizie", lecz WYŁĄCZNIE o udział w tej h
> ucpie publicznie znanych i podziwianych psychologów.

Eee, kto by ich tam podziwiał ;). Samsona też podziwiali - do czasu...

Jak się czuje szara podtel
> ewizyjna masa, gdy z ust profesora psychologii słyszy diagnozę jakiejkolwiek os
> oby, szczególnie osoby doskonale wszystkim znanej?

Nie widziałam programu, nie wiem którzy psychologowie się wypowiadali. Natomiast chyba
wiem, jak się czuje na telewizyjnym skeczu szara masa - zrywa boki ze śmiechu. A gdy od TV
odejdzie, marzy o czterech następnych trupolewach ;).

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
leda16 21.01.11, 21:57 Odpowiedz 

ponurak napisał:
Chciałbym odnieść się do diagnozowania (w formie "komentowania" lub "portretowa
> nia psychologicznego") na forum publicznym jakiejkolwiek osoby ludzkiej przez s
> pecjalistę - mam tutaj na myśli zarówno psychiatrę jak i psychologa.

Wg wymagań NFZ diagnoza psychologiczna odbywa się podczas wizyty pacjenta w Poradni Zdrowia
Psychicznego (również spełniającej pewne standarty) z użyciem wystandaryzowanych metod
testowych. Za inaczej przeprowadzoną diagnostykę, czyli takie sobie rozrywkowe ple, ple, ple, jak w
telewizorni, NFZ po prostu nie zapłaci. Wobec tego - czy podczas cytowanego przez Ciebie programu
TV z udziałem psychologów, były zachowane w/w. wymagania? Nie, bo zarówno Kaczyński nie był
obecny, nie wypełniał żadnych wystandaryzowanych testów, a oni nie obliczali ich wyników, nie poddał
się też innym procedurom koniecznym dla przeprowadzenia rzetelnego procesu diagnostycznego. No i
TV nie jest Poradnią Zdrowia Psychicznego :))). W sumie - tyle to miało wspólnego z profesjonalną
diagnozą psychologiczną, co wróżenie ze szklanej kuli o wysokości Pkb w roku 2011.

5. Psychologów obowiązuje dbałość o zachowanie w tajemnicy metod i technik, któ
> rymi posługują się w swojej pracy.

A to jest akurat prawda, dlatego Ty na ten przykład razem z pozostałymi laikami masz taką wiedzę o
metodach i technikach diagnostycznych, jak wół o gwiazdach. Dlatego mylisz rozrywkę z pracą a
telewizor z gabinetem psychologicznym. Na analogicznych zasadach niektórzy PT Dyskutanci mylą to
dyskusyjne forum z Poradnią Zdrowia Psychicznego, maglem, jarmarkiem i gabinetem
psychoterapeutycznym.
>

> Oburzenie potęguje fakt, że osoba, która padła ofiarą tego typu złej praktyki p
> rzeżyła w ostatnim czasie wiele cierpienia
> Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do dziennikarzy, jako reprezentantów jedneg
> o z ważniejszych zawodów działających na arenie społecznej, aby zapoznali się z
> wiedzą zawartą w Kodekście Etycznym Zawodu Psychologa
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Mnie zaś wypada życzyć autorowi tej głupawki wcześniejszego zapoznania się ze słownikiem
ortograficznym, w miejsce bezmyślnego czytania kodeksu etycznego psychologa i wyciągania błędnych
wniosków z nieistniejących faktów.

> Nie jestem autorem powyższego komentarza, chociaż całkowicie się z nim zgadzam.

Wobec tego komentarz należało ująć w cudzysłów.

> Całość, czyli tekst + dyskusja tutaj:
> Etyka zawodu ps
> ychologa
> Co możemy zrobić my, potencjalni pacjenci & zwykli psychologowie, gdy nasze gur
> u dopuszczają się przestępstwa?

Kodeks etyczny nie jest kodeksem karnym, więc łamanie go nie spełnia kryteriów czynu
przestępczego, nie podlega zaskarżaniu i ukaraniu. Poza tym dla tych, których określasz jako
"zwykłych psychologów" - guru są autorzy opublikowanych w czasopismach specjalistycznych
doniesień naukowych, a nie pajace w telewizorni.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
ponurak 21.01.11, 22:23 Odpowiedz 

> Za inaczej przeprowadzoną diagnostykę, czyli ta
> kie sobie rozrywkowe ple, ple, ple, jak w telewizorni, NFZ po prostu nie zapłaci

NFZ nie musi, telewizja od ręki zrefunduje wizytę "specjalistów"

> W sumie - tyle to miało wspólnego z profesjonalną diagnozą psychologicz
> ną, co wróżenie ze szklanej kuli o wysokości Pkb w roku 2011.

Pełna zgoda! Tylko jeszcze przekonaj do tego faktu szaraczków przed tv, oczarowanych
utytułowanymi profesorami psychologii.

> mylisz rozrywkę z pracą a telewizor z gabinetem psychologicznym. Na an
> alogicznych zasadach niektórzy PT Dyskutanci mylą to dyskusyjne forum z Porad
> nią Zdrowia Psychicznego, maglem, jarmarkiem i gabinetem psychoterapeutycznym.

Jeżeli na inteligenckim forum GW takie rzeczy sie zdarzają, to jak takie "diagnozy" odbierają
ogladacze telewizyjnej papki z uśrednionym IQ?

> dla tych, kt
> órych określasz jako "zwykłych psychologów" - guru są autorzy opublikowanych w
> czasopismach specjalistycznych doniesień naukowych, a nie pajace w telewizorni.

Profesorostwo z UW/pajace??, wystepujące za ekspertów w tym show, jednocześnie pracuje ze
studentami, doktorantami i publikuje w czasopismach stricte naukowych.
Na podstawie Kodeksu Zawodowego Psychologów można takie osoby karac, na przykład
pozbawiając ich prawa wykonywania zawodu.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
leda16 21.01.11, 23:23 Odpowiedz 

ponurak napisał:
> Na podstawie Kodeksu Zawodowego Psychologów można takie osoby karac, na przykła
> d pozbawiając ich prawa wykonywania zawodu.

A tuś zapiał Kolego :))). Żeby komuś coś odebrać, ten ktoś musi najpierw to coś mieć. Żaden
psycholog w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu, więc więc żadnemu prawa wykonywania
zawodu sąd odebrać nie może.

--
Bóg zadba o moje miejsce na parkingu.

Re: Łamanie kodeksu zawodowegi i etycznego psycho
to.niemozliwe 21.01.11, 22:09 Odpowiedz 

I co o nim mowili? Jak komentowali jego zachowanie?
--
Prawda ma wartosc tylko dla tych, ktorzy sa w stanie ja pojac.
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