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Zasady etyczne
przyjęte przez Zgromadzenia Ogólne w dniu 8 sierpnia 1999 r.
jako uzupełnienie Deklaracji Madryckiej z roku 1996
ŚWIATOWA FEDERACJA PSYCHIATRYCZNA

PSYCHIATRZY A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

• Media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu społecznych ocen i postaw. W każdym
kontakcie z mediami, psychiatrzy będą czuwać nad tym, żeby osoby chore psychicznie
przedstawiane były z pełnym poszanowaniem ich godności osobistej i prawa do prywatności oraz będą się starali przeciwdziałać ich stygmatyzowaniu i dyskryminowaniu.
• Psychiatrzy winni zawsze występować jako rzecznicy osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponieważ sposób, w jaki opinia publiczna odbiera psychiatrów i psychiatrię, wpływa na
wizerunek pacjenta, zatem w kontaktach z mediami psychiatrzy winni godnie reprezentować swój zawód.
• Psychiatrom nie wolno wyrażać w mediach domniemań na temat objawów zaburzeń
psychicznych u kogokolwiek.
• Przedstawiając za pośrednictwem mediów wyniki badań naukowych, psychiatrzy powinni zapewnić, by przekaz był zgodny z aktualnym stanem wiedzy oraz pamiętać o tym, że
ich wypowiedzi mają bezpośredni wpływ na obraz choroby psychicznej w opinii publicznej oraz na dobro osób zaburzonych psychicznie.
PSYCHIATRZY A DYSKRYMINACJA Z POWODÓW ETNICZNYCH
LUB KULTUROWYCH

• Dyskryminowanie kogokolwiek przez psychiatrów na tle etnicznym czy kulturowym
- bezpośrednio lub przez wspieranie w tym innych osób jest nieetyczne. Psychiatrom nie
wolno angażować się bezpośrednio lub pośrednio w jakiekolwiek działania związane
z czystkami etnicznymi ani ich wspierać.
PSYCHIATRZY WOBEC BADAŃ I PORADNICTWA GENETYCZNEGO

• Badania naukowe nad genetycznymi uwarunkowaniami chorób psychicznych dynamicznie rozwijają się i obejmują coraz większą liczbę osób chorych psychicznie.
• Psychiatrzy zaangażowani w badania i poradnictwo genetyczne powinni być świadomi,
że znaczenie informacji genetycznych nie jest ograniczone do badań osoby. Ujawnienie
takich informacji może mieć negatywny i destabilizujący wpływ na rodzinę i otoczenie
społeczne danej osoby.
• W związku z powyższym, psychiatrzy zobowiązani są do:
- uzyskania od danej osoby i jej rodziny świadomie wyrażonej zgody na badania genetyczne,
- właściwego zabezpieczenia będącej w ich posiadaniu informacji medycznej przed dostępem osób nieupoważnionych, fałszywą jej interpretacją, jej nadużyciem,
- informowania pacjenta i jego rodziny, że obecna wiedza genetyczna jako jeszcze niepełna, może ulec uzupełnieniom i zmianom w toku dalszych badań.
• Psychiatrom wolno kierować pacjentów tylko do takich ośrodków diagnostyki genetycznej, które:
- legitymują się odpowiednią jakością świadczeń diagnostycznych,
- posiadają odpowiednie zaplecze w postaci łatwo dostępnego poradnictwa genetycznego.
• Poradnictwo genetyczne w zakresie planowania rodziny i przerywania ciąży powinno
respektować indywidualne systemy wartości, a jednocześnie udostępniać informacje
ogólnomedyczne i psychiatryczne niezbędne do podjęcia decyzji, którą dane osoby uznają dla siebie za najwłaściwszą.

