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1.

DESCRIPCIÓ

Aquest codi ètic descriu els principis fonamentals pels que es regeix la conducta dels
professionals que desenvolupen la seva tasca a la Clínica Galatea, tan pel que fa a la relació
amb la ciutadania com entre els propis professionals. Des de l’ètica es proposen principis
(valors i ideals) que es tradueixen en comportaments, decisions i responsabilitats.
Aquet codi ha sigut elaborat durant 2017 amb la participació activa de tots els professionals
que treballen a la Clínica Galatea i amb l’assessorament de la Fundació Galatea i de la Comissió
Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB).
2.

DESTINATARIS

El codi ètic es dirigeix a la ciutadania i a les persones que treballen en la Clínica Galatea, tan als
professionals de la salut com a les empreses proveïdores de serveis de suport a la Clínica.
3.

OBJECTIU

Aquet document o codi ètic té l’objectiu d’establir i difondre els valors que la Clínica Galatea
promou, tan pel que fa a l’assistència com a la docència i recerca així com els drets i deures
que aquest principis comporten.
4.

PRINCIPIS

La Clínica Galatea vetlla per a mantenir els següents principis:
4.1. Principis assistencials:
 Respecte a la autonomia dels pacients.
 Abordatge integral dels casos.
 Oferir serveis d’alta qualitat tècnica, seguint un procés continu de innovació i millora
contínua.

 Principi de no discriminació per raó de gènere, ètnica, cultural, socio-econòmica, de
creences o orientació sexual.
 Dret del pacient a participar en el procés de pressa de decisions sobre el seu
benestar.
 Dret del pacient a conèixer la identitat de les persones que el tracten i de ser
informat de les característiques i evolució del seu procés terapèutic.
 Protecció de la intimitat i la confidencialitat.
4.2. Principis institucionals:
 La ciutadania, com a beneficiari final de la bona atenció i cura del benestar psicosocial
dels professionals de la salut.
 Els professionals que hi treballen a la Clínica, com a eix de l’organització.
 El respecte a la intimitat i confidencialitat així com a la no discriminació dels
treballadors per raó de gènere, ètnica, cultural, socio-econòmica, de creences o
orientació sexual.
 El diàleg i la participació activa dels treballadors en el disseny i qualitat dels serveis.
 La protecció de la salut i de les bones relacions entre els treballadors.
 La promoció del desenvolupament professional i la formació continua dels
treballadors.
 La fluïdesa en els canals de comunicació i la facilitació d’estratègies per a la gestió i
resolució de conflictes.
 La transparència amb els treballadors, les entitats finançadores de programes, els
proveïdors de serveis de suport de la Clínica i la societat.
 La coordinació activa i respectuosa programes assistencials i les institucions
involucrades en la prestació de serveis als pacients atesos.
 La protecció l’entorn i el medi ambient.

4.3. Principis de recerca i docència:
 Respecte als principis en vigor per a poder desenvolupar projectes de recerca a la
Clínica, sempre tenint en compte la autonomia dels pacients i la protecció de la
confidencialitat.
 Promoció de la formació continuada per als treballadors de la Clínica.
 Formació en pràctiques dels alumnes de postgrau (residents de psiquiatria,
psiquiatres i psicòlegs) de les institucions amb conveni amb la Clínica.
 Facilitar la participació activa dels treballadors per a difondre aspectes relacionats
amb l’activitat de la Clínica tan en format de publicacions com en participació en
reunions de caràcter científic.
 L’activitat de recerca i docència es conjugarà amb l’assistencial, tenint sempre en
compte que les primeres no poden perjudicar o suposar un greuge per als pacients
atesos.
5.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La Clínica Galatea és un centre dedicat al tractament voluntari dels trastorns mentals i/o
addictius, especialitzat en el abordatge integral dels professionals de la salut.
Missió
Rehabilitar els professionals de la salut que pateixen problemes d’addicions i/o trastorns
mentals perquè puguin reincorporar-se a la professió i tornin a gaudir d’una vida plena,
equilibrada i saludable.
Visió
Aconseguir que tots els professionals de la salut tinguin cura de la seva salut mental i que, en
cas de emmalaltir, rebin l’atenció adequada, no estigmatitzadora i que millori la seva qualitat
de vida.
Valors
- Expertesa: en el tractament d’addiccions i trastorns mentals en els professionals de la salut.
- Eficàcia: dels nostres tractaments per aconseguir la rehabilitació dels nostres pacients.
- Confidencialitat: es respectarà la privacitat del pacient i de les seves dades personals.
- Confiança dels pacients: és un factor clau per aconseguir a la seva recuperació.

- Transparència: amb els pacients, els proveïdors, les institucions amb qui té concertada
l’activitat la clínica i la ciutadania.
- Qualitat: adequació i actualització dels processos assistencials segons els estàndards de
qualitat vigents.

