Ηθικά διλήμματα

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΕ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ.
Τα ηθικά διλήμματα αφορούν εκείνες τις καταστάσεις στις οποίες πρέπει να γίνει μία επιλογή, η οποία
όμως, μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις ηθικές αρχές σας. Ίσως χρειαστεί να πάρετε μία απόφαση
για το καλύτερο συμφέρον του/της ωφελούμενου,-ης ή του/της ασθενούς σας, ακόμα κι αν είναι
αντίθετη με τις προσωπικές σας αξίες ή τις καλές πρακτικές του επαγγέλματός σας. Τα διαφορετικά
συστήματα πεποιθήσεων, οι οπτικές και οι στάσεις μπορεί να εγείρουν διάφορα ηθικά ζητήματα που
ίσως, να είναι δύσκολο για σας να τα διαχειριστείτε. Σε τέτοια περιστατικά για την αντιμετώπιση των
ηθικών διλημμάτων, απαιτείται γνώση για άλλους πολιτισμούς και σεβασμός στη διαφορετική οπτική.
Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να ακολουθείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματός σας και τους
νόμους της χώρας σας για να λάβετε μια σωστή απόφαση. Επίσης, η εποπτεία μπορεί να είναι
χρήσιμη, καθώς μπορείτε να έχετε πολύ εποικοδομητική καθοδήγηση για τη διαχείριση τέτοιων ηθικών
ζητημάτων. Ωστόσο, κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζετε, σας κάνει πιο έμπειρο,-η και προσεκτικό,-η
επαγγελματία.
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Συμβουλευτείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας
σας για να βρείτε υποστηρικτικές
πληροφορίες και ζητήστε βοήθεια από
τους συναδέλφους σας.
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Αναλογιστείτε την κατάσταση. Αναρωτηθείτε
αν κρίνατε τις ενέργειες του ατόμου βάσει
του δικού σας ηθικού συστήματος. Σκεφτείτε
τους λόγους που αισθανθήκατε
απογοήτευση και τι θα μπορούσατε να
κάνετε στο μέλλον.
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Σεβαστείτε τη θέληση και τις πεποιθήσεις του
ατόμου. Αναζητήστε εναλλακτικούς τρόπους
εάν είναι δυνατόν, για να επιτύχετε τους
στόχους στη θεραπευτική σχέση σας.

04

Intercultural Care in the Social
and Healthcare Sector

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ένα νεαρό αγόρι πρόσφυγας που βλέπετε τακτικά και με το οποίο έχετε αναπτύξει μια καλή σχέση, σας
εμπιστεύεται ένα σημαντικό συμβάν από την προηγούμενη ζωή του. Αμέσως μετά, σας ρωτάει "Δεν θα
το πείτε στη μαμά μου, έτσι;". Ξαφνικά, βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου δεν ξέρετε πώς να το
χειριστείτε. Ξέρετε ότι πρέπει να μιλήσετε με τη μητέρα του, αλλά το βρίσκετε επίσης, ανήθικο από την
πλευρά σας γιατί θα προδώσετε την εμπιστοσύνη που σας έχει δείξει.

ΛΥΣΗ
Η κοινωνική λειτουργός συμβουλεύτηκε τους συναδέλφους της που της πρότειναν τους καλύτερους
τρόπους να μιλήσει με το παιδί. Επίσης, ήταν υποχρεωμένη να αναφέρει το περιστατικό με βάση τον
Κώδικα Δεοντολογίας και τους νόμους του κράτους στο οποίο εργαζόταν.
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