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Заява про етичні принципи EMDR Europe, червень 2010

1.  Вступ

 EMDR Europe визнає свій обов’язок укласти й дотримуватися найвищих 

стандартів професійності, пропагувати етичну поведінку, ставлення і 

судження зі сторони пов’язаних асоціацій і терапевтів EMDR:

o враховувати потребу захисту населення;

o виражати чіткі етичні принципи, цінності і стандарти;

o пропагувати такі стандарти у навчаннях і консультаціях;

o формувати і впроваджувати методи, які допоможуть терапевтам EMDR 

моніторити власну професійну поведінку і ставлення;

o допомагати терапевтам EMDR у прийнятті етичних рішень;

o надавати можливості для обговорень цих тем.

 Положеннями Статуту EMDR Europe визначено необхідність створення 

Етичного кодексу і потребу його постійного перегляду і вдосконалення.

 Існування цього кодексу означає, що будь-яким порушенням EMDR Europe і   
національними асоціаціями EMDR може бути надана оцінка і вжиті відповідні 
корекційні заходи.

 Етичний кодекс слід розглядати спільно з іншими політиками і процедурами 

EMDR Europe.

 Під час розробки кодексу використовувалися наявні етичні кодекси, 

перелічені в додатку. Ці етичні кодекси подібні й узгоджені між собою, і це 

відображено у цьому документі. Завдяки цьому даний документ не 

суперечить і не вступає у конфлікт з наявними кодексами, а тому може бути 

прийнятий усюди. 
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 У разі будь-якого конфлікту між кодексом і професійними практиками слід 

звернутися до EMDR Europe для розгляду й обговорення.

 Визнається, що терапевти EMDR є членами професійних організацій, а 

національні організації можуть мати власні кодекси.

 Цей кодекс становить невід’ємну частину процесу акредитації, а тому 

акредитація консультанта або терапевта EMDR або членство в EMDR Europe

зобов’язує терапевта EMDR дотримуватися всіх етичних принципів цього 

кодексу.

 Приймаючи рішення, які формують етичну практику, терапевт EMDR має 

розглянути застосування технічних вмінь у використанні власних професійних

навичок і суджень.

 Терапевти EMDR повністю співпрацюють зі своїми професійними 

організаціями, національними асоціаціями і з EMDR Europe, відповідаючи 

негайно і вичерпно на запити і вимоги законних комітетів з етики чи 

професійної діяльності цих асоціацій і організацій.

 Приймаючи етичний кодекс EMDR Europe, Асоціації повинні прийняти той 

факт, що кодекс має узгоджуватися з законодавчим полем кожної країни.

II      Прийняття рішень  

a) Етика повинна охоплювати всю професійну діяльність. Етику можна 

визначити як науку про мораль або правила поведінки. Перш ніж 

розпочинати професійну роботу, слід врахувати етичні аспекти робочого 

контексту на рівні з юридичними, професійними та іншими.

b) Області, в яких можуть виникнути етичні проблеми:

o Різнопланові стосунки   — коли терапевт EMDR має зобов’язання перед 
кількома різними зацікавленими особами;

o особисті стосунки   — коли терапевт EMDR порушує або руйнує довіру 
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клієнта або клієнтів; 

o нечіткі або неадекватні стандарти ведення практики   — коли терапевт 
EMDR не знає або відкидає системи, які використовуються колегами чи 
іншими спеціалістами для подібної роботи;

o порушення конфіденційності   — коли порушуються правила й обмеження, 
або їх не обговорили заздалегідь із зацікавленими особами;

o компетентність   — коли робляться надмірні чи неправдиві заяви, або в 
нових сферах діяльності вжито неналежних заходів безпеки і моніторингу; 

o дослідження,    включно з фальсифікуванням даних, неотриманням згоди, 
плагіатом чи невизнанням чужої праці чи внеску;

o проблеми зі здоров’ям, які впливають на ефективність або поведінку;

o дискредитація   професій, організацій чи процедур лікування.

Багато з наведених вище застережень стосуються неетичної поведінки, однак 
сюди також належать недостатня поінформованість, погане планування і 
байдужість. Аналіз, підтримка колег і прозорість професійної діяльності 
дозволяють запобігти проблемам, які можуть викликати серйозні застереження.

III       Структура кодексу  

a) Цей кодекс базується на чотирьох етичних принципах, які формують основні 

правила відповідальності, в рамках яких мають розглядатися всі етичні питання. 

До них належать:

повага;

компетентність;

відповідальність;
доброчесність.

b) Кожний етичний принцип описується як набір цінностей, що відображають 

фундаментальні переконання, якими керуються під час етичних міркувань, 

прийняття рішень і поведінки.

c) Кожний описаний етичний принцип в подальшому визначається набором 

стандартів, які встановлюють норми етичної поведінки, дотримання яких EMDR 
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Europe очікує від своїх членів.

IV     Етичні принципи  

1.     Етичний принцип: ПОВАГА  

Цінності: терапевти EMDR цінують гідність і важливість усіх осіб, чутливо 

ставлячись до динаміки отриманої влади чи впливу на клієнтів, і з особливою 

повагою до прав людини, в тому числі на приватність та волевиявлення.

1.1 Стандарт загальної поваги. Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Поважати індивідуальні, культурні і рольові відмінності, включаючи (але не 

виключно) вік, обмежені можливості, етнічність, стать, мову, національне 

походження, расу, релігію, статеву орієнтацію, сімейне положення і соціально-

економічний статус. Уникати будь-яких дій, які порушують або послаблюють 

людські, юридичні або громадські права клієнтів чи інших осіб, які можуть бути 

залучені.

(ii) Поважати знання, досвід і компетентність інших представників своєї і 

пов’язаних професій, клієнтів, пов’язаних третіх осіб, громадськості, та докладати 

усіх зусиль в межах своїх можливостей і, поки це не порушує інтереси клієнтів, 

для забезпечення всієї інформації і взаємної поваги.

(iii) Уникати нечесних і шкідливих практик.

(iv) Бути готовим пояснити причини своїх етичних рішень.
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1.2Стандарт приватності і конфіденційності.  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Зберігати належні записи.

(ii) В рутинному порядку отримувати згоду клієнтів, юридично дієздатних, або їх 

законних представників для розкриття конфіденційної інформації.

(iii) Обмежити обсяг даних, що розкриваються, до тих, які відповідають 

професійним потребам, специфіці запиту чи події і (якщо цього вимагає закон) 

повноваженням клієнта.

(iv) Записувати, обробляти і зберігати конфіденційну інформацію у спосіб, що 

дозволяє уникнути ненавмисного розкриття.

(v) Переконатися з моменту першого контакту, що клієнт знає про обмеження 

щодо конфіденційності, з окремим звертанням уваги на:

a) потенційний конфлікт чи можливі наслідки щодо юридичних та етичних 
зобов’язань;

b) можливість потреби консультацій з колегами для підвищення 

ефективності надання послуги;

c) ймовірність залучення допомоги третіх осіб, як от перекладачів або членів 

сім’ї, щоб упевнитися, що дії, які розглядаються, не піддаються загрозі 

через брак комунікації.

(vi) Обмежувати порушення конфіденційності тими винятковими обставинами, в 

яких є вагомі підстави серйозно непокоїтися щодо:

(a)безпеки клієнтів;

(b)безпеки інших осіб, яким може загрожувати поведінка клієнта; 

(c) здоров’я, забезпечення чи безпеки дітей або вразливих дорослих.

(vii) проконсультуватися з колегою-професіоналом у разі розгляду можливості 
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консультації виглядає недоцільною через необхідність негайних дій.

(viii) Документувати всі порушення конфіденційності і причини примусового 

розкриття особистих даних без згоди у пояснювальній записці, яка створюється 

одночасно з таким розкриттям.

(ix) У разі розкриття конфіденційної інформації безпосередньо клієнтам 

забезпечити конфіденційність інформації, пов’язаної з іншими особами, і надати 

належну допомогу для розуміння суті і змісту розкритої інформації.

(x) Здійснювати аудіо- відео- і фотозаписи клієнтів виключно з їх згоди у разі 

юридичної дієздатності або зі згоди законного представника.

(xi) Докладати зусиль для того, щоб колеги, персонал, тренери та супервізори, з 

якими працюють терапевти EMDR, розуміли й поважали положення цього кодексу

стосовно конфіденційної інформації.

1.3Стандарт інформованої згоди  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Переконатися, що клієнти, особливо діти і дорослі з вразливих категорій, 

отримали всі можливості зрозуміти природу, мету й очікувані наслідки від будь-

яких професійних послуг чи участі в дослідженнях, і мають змогу надати 

інформовану згоду в тих межах, в яких дозволяють їхні можливості.

(ii) Звернутися й отримати інформовану згоду від усіх клієнтів, яким 

пропонуються професійні послуги або участь у дослідженні.

(iii) Зберігати належні записи того, коли, як і від кого отримано інформовану 
згоду.

(iv) Пам’ятати про ймовірність того, що особи, для яких пропонуються професійні

послуги або участь у дослідженнях, можуть бути недієздатними, аби надавати 
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(v) Якщо від клієнта неможливо отримати інформовану згоду, не вдається 

ідентифікувати законного представника і спостерігається гостра необхідність у 

наданні професійних послуг, за можливості, проконсультуйтеся з особою, добре 

знайомою з можливими реакціями клієнта (наприклад, членом сім’ї або людиною, 

яка зараз або раніше здійснювала догляд чи надавала консультації), щоб за її 

допомогою визначитися, що найкраще відповідатиме інтересам клієнта.

(vi) Якщо специфіка запропонованих професійних послуг унеможливлює 

отримання інформованої згоди клієнта або його законного представника, перед 

тим, як продовжити, отримайте спеціальне схвалення від відповідного органу з 

етики. Якщо такий орган не існує, слід проконсультуватися з колегами.

(vii) Якщо специфіка дослідження унеможливлює отримання інформованої згоди

клієнта або його законного представника, перед тим, як продовжити, отримайте 

спеціальне схвалення від відповідного органу з етики. Якщо такий орган не існує, 

слід проконсультуватися з колегами.

(viii) Будьте особливо уважні, отримуючи інформовану згоду від осіб, які 

знаходяться під вартою, зважаючи на те, на скільки умови утримання під вартою 

можуть вплинути на можливість клієнта вільно надати згоду.

(ix) Якщо інформовану згоду не отримано, обмежте дослідження на основі 

спостережень за публічною поведінкою, до ситуацій, в яких досліджувана особа 

свідомо очікує, що за нею можуть спостерігати сторонні, з урахуванням місцевих 

культурних цінностей і повагою до приватності навіть в публічних місцях, коли 

особа очікує, що за нею не спостерігають.

(x) Отримувати додаткову інформовану згоду у разі, якщо обставини вимагають 

продовження терміну надання професійних послуг або дослідження, або ж якщо 
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(xi) Приховувати інформацію від клієнтів лише у виняткових обставинах, якщо 

необхідно забезпечити цілісність дослідження або дієвість професійних послуг, 

або ж в інтересах суспільства, особливо приділивши увагу додатковим захисним 

механізмам для захисту добробуту клієнта.

(xii) Уникати зумисного введення в оману клієнтів за винятком ситуацій, коли: (a) 

введення в оману необхідне для збереження цілісності дослідження або дієвості 

професійних послуг; (b) вжито усіх додаткових заходів для захисту добробуту 

клієнта; (c) суть введення в оману роз’яснено клієнтові за першої ж можливості.

1.4Стандарти добровільності  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Намагатися підтримувати свобідну волю клієнта, водночас зважаючи на 

потенційні обмеження для вільного самовираження через особисті 

характеристики або зовнішні обставини.

(ii) З моменту першого контакту переконатися, що клієнт знає про своє право в 

будь-який момент відмовитися від професійних послуг або участі в дослідженні.

(iii) Задовольняти запити клієнтів, які відмовилися від участі в дослідженні, 

знищити будь-які дані, які можуть персонально ідентифікувати клієнта, включно з 

записами.

2      Етичний принцип: КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

Цінність: терапевт EMDR цінує постійний розвиток і дотримання високих 

стандартів компетентності у своїй професійній діяльності, важливість зберігати 

власну здатність оптимально діяти в усвідомлених рамках своїх знань, навичок, 

освіти і досвіду.

Він бере на себе відповідальність за наслідки своїх дій та докладає усіх зусиль, 
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2.1 Стандарт усвідомлення принципів професійної етики

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Розвивати і підтримувати детальне ознайомлення з принципами професійної 

етики, включно з цим кодексом.

(ii) Впроваджувати етичні принципи у свою практику як елемент неперервного 

професійного розвитку.

2.2 Стандарт прийняття етичних рішень

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Усвідомлювати, що в професійній практиці не уникнути етичних дилем.
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(ii) Брати на себе відповідальність, намагаючись вирішити такі дилеми через 

поєднання обдумувань, супервізії і консультацій.

(iii) Чітко дотримуватися вимог цього кодексу.

(iv) Дотримуватися процедури прийняття етичних рішень, а саме:

a) визначення відповідних проблем;

b) аналіз установлених принципів, цінностей і стандартів;

c) звертання за супервізією або думкою колег;

d) використання Кодексу етики і поведінки для визначення дотичних 
принципів;

e) розробка альтернативного плану дій залежно від контексту;

f) аналіз переваг і недоліків різних планів дій для осіб, на яких вони 

матимуть вплив, з урахуванням відмінностей поглядів і культури;

g) вибір плану дій;

h) оцінка результатів для врахування під час подальших процедур прийняття
етичних рішень.

(v) Бути здатним оцінювати власні дії з точки зору етики.

(vi) Пам’ятати, що процедура прийняття етичних рішень має здійснюватися з 

урахуванням ймовірних часових обмежень.

(vii) У разі виникнення юридичних зобов’язань, які суперечать певним 

положенням цього кодексу, особливо уважно аналізувати такі суперечності і, 

виконуючи юридичні вимоги у своїй професійній сфері, намагатися максимально 

дотримуватися цих етичних принципів.

2.3Стандарт усвідомлення меж компетентності  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Усвідомлювати межі своєї компетентності і відповідних технік та діяти в їх 
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отримали відповідну кваліфікацію через навчання і досвід.

У тих сферах, для яких ще не існує визнаних стандартів, терапевт EMDR має 

вживати всіх застережних засобів для захисту благополуччя свого клієнта.

(ii) Усвідомлювати потребу в постійному професійному розвитку і бути готовим 

приймати нові процедури та зміни очікувань та цінностей.

(iii) Слідкувати за науковими, етичними і юридичними нововведеннями, 

важливими для їх професійної діяльності, уважно стежити за їх розвитком в 

широкому суспільному, політичному й організаційному контексті, в якому вони 

працюють.

(iv) Звертатися за консультацією або супервізією, коли виникає потреба, 

особливо, якщо обставини починають виходити за рамки їх наукової чи 

професійної компетентності.

(v) Долучатися до нових чи додаткових сфер професійної діяльності тільки після 

отримання знань, навичок, практики, освіти й досвіду, необхідних для 

компетентної діяльності.

(vi) Пам’ятати й усвідомлювати обмеження своїх методик, а також обмеження 

можливих результатів використання таких методик за різних обставин і з різною 

метою.

Виконувати свої обов’язки на основі ретельної підготовки і постійної готовності, 

працюючи за найвищими стандартами з чіткою, вчасною і належною 

комунікацією.

(vii) Прагнути до того, щоб безпосередні підопічні також відповідали всім 

вимогам стандартів і не були змушені працювати за межами своєї компетенції.



Сторінка
Кодекс етики EMDR 
Europe

Кодекс етики EMDR Europe, 
2010

2.4Стандарт розпізнавання обмежень  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Спостерігати за власним особистим і професійним способом життя з метою 

розпізнати можливі ознаки неспроможності.

Зважати на переважаючі в спільноті стандарти і на те, як їх дотримання чи 

недотримання може вплинути на якість виконання ними обов’язків як терапевтів 

EMDR.

Бути свідомими, що їх публічна поведінка може впливати на можливості колег 

виконувати свої професійні обов’язки.

(ii) Звертатися за професійною консультацією або допомогою, коли з’ясовується,

що проблеми зі здоров’ям чи проблеми особистого характеру можуть негативно 

вплинути на їхню професійну компетентність.

(iii) Відмовлятися від практики, в якій може серйозно постраждати професійна 
компетентність.

(iv) Заохочувати колег, чиї проблеми зі здоров’ям чи особистого характеру 

можуть свідчити про зниження спроможності, звернутися за професійною 

консультацією або допомогою; розглянути можливість звернутися до інших осіб, 

які можуть втрутитися, якщо колега не в стані розпізнати наявність проблеми. 

Якщо виникає необхідність захистити людей, терапевти EMDR повинні 

поінформувати осіб, які можуть втрутитися.

3     Етичний принцип: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Цінності: терапевти EMDR цінують власну відповідальність перед клієнтами, 

суспільством і основами професії, в тому числі уникають завдання шкоди і 

запобігають недобросовісному використанню чи зловживанню їхнім внеском у 
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3.1Стандарти загальної відповідальності  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Захищати добробут і уникати завдання шкоди клієнтами, враховуючи, однак,

що  інтереси  різних  клієнтів  можуть  суперечити  одні  одним.  Терапевт  EMDR

повинен зважити ці інтереси і потенційну шкоду, яка може бути завдана різними

діями чи відсутністю дій.

Вибачитися за будь-які негативні наслідки. Часто формальні скарги це єдиний 

спосіб клієнта повідомити про свій дискомфорт. Вибачення не означає 

автоматичне завоювання прихильності.

(ii) Уникати неправильної особистої і професійної поведінки, яка може 

дискредитувати EMDR Europe, Асоціацію або репутацію професії, зокрема, 

звинувачення в кримінальних злочинах, які впливають на здатність вести 

практику, можуть бути розцінені як неправильна поведінка.

(iii) Намагатися стежити за науковою і професійною діяльністю осіб, з якими 

вони працюють, особливо звертаючи увагу на етичну поведінку працівників, 

помічників, підопічних і студентів.

(iv) Терапевти EMDR зобов’язані пам’ятати про потенційні ризики для себе.

3.2Стандарти припинення і продовження обслуговування  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Під час першого контакту або за першої ж можливості прояснити умови, за 

яких надання професійних послуг може бути припиненим.

(ii) Звернутися за порадою, якщо ситуація з продовженням надавання 

професійних послуг неоднозначна.

(iii) Припинити надавання професійних послуг, якщо клієнт не отримує від них 
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(iv) Запропонувати клієнтам належну альтернативну допомогу, допомогти з 

переходом і подальшим отриманням послуг через доречну співпрацю з іншими 

професіоналами.

3.3Стандарт захисту учасників дослідження  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Розглядати усі дослідження з позиції учасників дослідження з метою 

мінімізувати потенційні загрози їх психологічному благополуччю, фізичному 

здоров’ю, особистим цінностям та гідності.

(ii) Брати на себе відповідальність за вибір тем і методів дослідження, які 

використовуються у дослідженнях, аналізі й звітах.

(iii) Під час розгляду приділяти належну увагу потенційному впливу, зокрема, 

віку, обмежених можливостей, освти, етнічної приналежності, статі, мови, 

національного походження, раси, релігії, сімейного становища, сексуальної 

орієнтації, і, за потреби, звернутися за консультацією до тих, хто обізнаний з 

таким впливом.

(iv) Під час першого ж контакту розпитати учасників дослідження про 

індивідуальні фактори, які можуть призвести до ризику нанесення шкоди, а 

також інформувати учасників про всі заходи, до яких їм слід вдатися, щоб 

мінімізувати такі ризики.

(v)Відмовитися від використання фінансової компенсації чи інших заохочень для

учасників дослідження, щоб спонукати їх наражати себе на небезпеку більше,

ніж вони стикаються з нею в буденному житті.

(vi) Бути уважним у ситуаціях, коли учасники беруть участь у дослідженні на 

комерційній основі, і оплата терапевта може вплинути на процедуру.
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якщо з’ясовується, що дослідження може спричинити шкоду, незвичний 

дискомфорт або інші негативні наслідки, та отримати додаткову інформовану 

згоду від учасників дослідження стосовно таких аспектів.

(viii) З першого контакту інформувати учасників дослідження про те, що їхнє 

право в будь-який момент відмовитися від участі не залежить від того, чи їм 

було запропоновано або вони отримали будь-яку фінансову компенсацію чи 

інше заохочення для участі в дослідженні.

(ix) З першого контакту інформувати учасників, що вони можуть відмовитися 

відповідати на будь-які поставлені запитання, однак це може призвести до 

припинення їх участі, особливо, якщо це стосується безпеки.

(x) Інформувати  учасників  дослідження,  якщо  з’являються  ознаки

психологічних або фізичних проблем, про які  учасник не знає,  особливо, якщо

утримання  цієї  інформації  може  поставити  під  загрозу  їхнє  теперішнє  або

майбутнє благополуччя.

(xi) Бути особливо уважним, відповідаючи на запити учасників про поради 

стосовно психологічних чи інших проблем, і пропонувати їм звернутися по 

допомогу, якщо з’ясовується, що запит стосується достатньо серйозних 

проблем, які вимагають професійної допомоги.

3.4Стандарт опитування учасників дослідження  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Опитати учасників дослідження після завершення їх участі з метою 

проінформувати їх про висновки і суть дослідження, виявити непередбачену 

шкоду, дискомфорт чи непорозуміння та за потреби організувати допомогу.

(ii) Бути особливо уважним, обговорюючи з учасниками результати 
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неочікуваний вплив.

4      Етичний принцип: ДОБРОЧЕСНІСТЬ  

Цінності: терапевти EMDR цінують відвертість, правдивість, чіткість і 

справедливість у взаємодіях з усіма особами, і намагаються пропагувати 

доброчесність в усіх аспектах своєї наукової і професійної діяльності.

4.1Стандарт відвертості і правдивості

Терапевти EMDR зобов’язані:

i. Бути відвертими і правдивими, представляючи своє професійне членство і 

кваліфікацію, включно з такими аспектами як знання, навички, навчання, 

освіта і досвід.

ii. Засвідчувати своє професійне навчання, кваліфікацію й акредитацію в EMDR 

лише тими документами, які визнано в EMDR Europe.

iii. Вживати розумних заходів для того, щоб інші особи не надавали хибної 

інформації про їх кваліфікацію і компетенції, а в разі виявлення такої хибної 

інформації виправляти її.

iv. Повідомляючи про або рекламуючи наявність професійних послуг чи 

публікації, не презентувати їхній зв’язок з будь-якою організацією у спосіб, 

який може створити хибне враження про спонсорство або сертифікацію від 

цієї організації, вказуючи на компетенції чи кваліфікацію.

v. Бути відвертими і правдивими, надаючи професійні висновки, точку зору чи 

результати досліджень і визнаючи потенційні обмеження.

vi. Бути відвертими і правдивими, подаючи фінансові та інші умови і 

зобов’язання щодо супервізії, тренінгів, працевлаштування та інших 

контрактних відносин.
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оплати за надання професійних послуг.

viii.Заявляти лише правдиву інформацію про власність чи внесок у свої 

дослідження, публікації чи інші наукові або професійні доробки, а також 

віддавати належне внескові інших у спільну працю.

ix. Бути відвертими і правдивими, рекламуючи свої професійні послуги чи 

продукти, щоб уникнути заохочення нереалістичних сподівань чи інших 

непорозумінь.

x. Презентувати практику EMDR і пропонувати свої послуги, продукти і 

публікації чесно і правдиво, уникаючи сенсацій, перебільшень і поверховості.

xi. У ролі викладачів терапевти EMDR слідкують, щоб їхні твердження у програмі

курсу, а також інформація про вартість були достовірними і коректними, а, 

представляючи програми EMDR, достовірно презентують освіту, тренінги і 

досвід терапевтів EMDR. 

4.2 Стандарт уникнення експлуатації й конфлікту інтересів

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Усвідомлювати проблеми, які можуть спричинити подвійні чи різнопланові 

стосунки, наприклад, супервізія учасника, з яким терапевт перебуває в шлюбі, 

навчання студента, з яким є сімейні зв’язки, або психологічна терапія для друга.

(ii) Уникати формування стосунків, які можуть завадити професійній 

об’єктивності або в інший спосіб спричинити конфлікт інтересів з клієнтом.

(iii) Роз’яснити клієнтам та іншим відповідним сторонам прийняті професійні 

ролі і потенційні конфлікти інтересів.
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метою задоволення своїх сексуальних, особистих, фінансових та інших потреб.

(v) Усвідомлювати, що конфлікт інтересів та нерівні можливості можуть 

залишитися після формального припинення професійних стосунків, оскільки 

професійна відповідальність залишається в силі.

Якщо виникає конфлікт інтересів між клієнтом та інституцією, яка найняла 

терапевта EMDR, терапевт уточнює характер і сферу своєї підпорядкованості й

відповідальності та інформує всі сторони про їхні зобов’язання.

4.3     Стандарт дотримання особистих кордонів  

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Не допускати будь-якої форми сексуальних чи романтичних стосунків з 

особами, яким вони надають професійні послуги, перед якими є дійсні 

зобов’язання представляти інтереси, або з якими встановлено довірчі стосунки. 

Це може стосуватися колишніх пацієнтів, студентів або практикантів, молодшого 

персоналу.

(ii) Не допускати участі в домаганнях і намагатися забезпечити відсутність 

сексуальних домагань на робочому місці.

(iii) Сприймати як домагання будь-яку небажану вербальну або фізичну 

поведінку, включно з пропозиціями сексуального характеру, якщо

a) така поведінка перешкоджає роботі іншої особи або створює загрозливу, 
ворожу або агресивну робочу атмосферу; 

b) прийняття такої поведінки є прямою або непрямою умовою надання особі 
освіти, працевлаштування, доступу до ресурсів;

c) прийняття або неприйняття такої поведінки є основою для прийняття рішень, 
які впливають на можливість особі отримати освіту чи працевлаштування.

(iv) Визнавати, що домагання можуть складатися як з однієї серйозної дії, так і з 

кількох наполегливих або постійних дій, а також поведінки, що висміює, принижує 
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(v) Роз’яснювати студентам, підопічним, практикантам і працівникам на етапі 

вступу, що погоджені процедури щодо домагань існують як в рамках місця праці, 

так і в рамках EMDR Europe.

(vi)Слідкувати за ієрархічними структурами і напругою в групах чи командах.

Стандарт розгляду порушень етики

Терапевти EMDR зобов’язані:

(i) Піддавати критиці колег, за якими помічено неетичну поведінку, і/або 

розглянути можливість повідомлення про такі підозри особам, до сфери 

відповідальності яких належить розслідування таких випадків, включно з 

національними асоціаціями і EMDR Europe, особливо, якщо така поведінка 

торкається або може торкнути сторонніх осіб.

(ii) Повідомляючи про підозру щодо неетичної поведінки колеги, робити це без 

злості й не порушувати конфіденційність, окрім як в межах, необхідних для 

розслідування.

(iii) Ставши об’єктом підозри в неетичній поведінці, вжити всіх розумних заходів, 

щоб сприяти особам, до сфери відповідальності яких належить розслідування.
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