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KODEKS ETYCZNY TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

WG AYRES 

STANDARDUY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO  

I DIAGNOSTYCZNEGO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Zasady etyki pracy terapeuty Integracji Sensorycznej wg Ayres wynikają z ogólnych 

zasad etyki i nakazują przestrzegania praw pacjenta i dbania o rzetelne wykonywanie 

obowiązków oraz o wysokie standardy wykonywanego zawodu. 

2. Terapeuta pracuje w poszanowaniu dla dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Terapia i diagnoza jest prowadzona zgodnie z zasadami Integracji Sensorycznej  

wg Ayres. 

4. Terapie i diagnozę Integracji Sensorycznej wg Ayres prowadzi certyfikowany terapeuta 

metody Integracji Sensorycznej wg Ayres, posiadający odpowiednie kwalifikacje.  

5. Terapeuta zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji, zgodnie z aktualną wiedzą  

z zakresu teorii i praktyki Integracji Sensorycznej, rozwoju psycho-ruchowego, 

neurobiologii, anatomii neurologicznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, 

seminariach, konferencjach lub samodoskonalenie.  

6. Terapeuta zobowiązany jest do utrzymania wysokich standardów prowadzonych 

działań zawodowych.  

7. Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres jest podejściem holistycznym zakłada 

współprace z innymi specjalistami.  

8. Terapeuta nie przekracza swoich kompetencji, w razie potrzeby kieruje na konsultacje 

do innych specjalistów.  

9. Terapeuta zobowiązany jest do ewaluacji swoich działań, poprzez stałe monitorowanie 

postawionych celów terapeutycznych.  



10. Terapeuta zobowiązany jest do udzielania szczegółowych informacji dotyczących 

przebiegu diagnozy i terapii.  

 

Postanowienia szczegółowe 

 

Rozdział II 

Zasady dotyczące przebiegu terapii 

1. Terapia prowadzona jest zgodnie z zasadami stworzonymi przez J. Ayres. 

2. Terapia SIAT jest dopasowana do indywidualnych potrzeb sensorycznych pacjenta.  

3. Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres prowadzona jest dla dzieci z wcześniej 

zdiagnozowanymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz dla dzieci,  

u których zaburzenia SI wynikają z niepełnosprawności i/lub całościowych zaburzeń 

rozwoju. Przeznaczona jest dla dzieci od wieku niemowlęcego do młodzieńczego.   

4. Terapeuta szanuje emocje dziecka, odnosi się do niego w pozytywny sposób, tworzy 

klimat zaufania i bezpieczeństwa emocjonalnego.  

5. Terapia przeprowadzana jest w specjalnie przygotowanej sali, wyposażonej  

w odpowiedni sprzęt motywujący dziecko do podjęcia samodzielnej aktywności. 

Organizacja sali musi umożliwiać dziecku zaspokojenie potrzeb sensorycznych. 

6. W trakcie terapii rodzic obecny jest na sali. Istotnym elementem terapii jest współpraca 

ze środowiskiem dziecka w celu przeniesienia i wykorzystaniu zdobytych umiejętności 

podczas terapii Integracji Sensorycznej wg Ayres na życie codzienne. 

7. W celu rozwijania interakcji i kompetencji społecznych dziecka oraz rozwijania 

umiejętności naśladowania podczas terapii zaleca się aby w sali jednocześnie  

w zajęciach brało udział więcej niż jedno dziecko wraz ze swoim terapeutą (terapia 

SIAT jest terapią indywidualną, każde dziecko ćwiczy ze swoim terapeutą w obecności 

innych par – terapeuta, dziecko). Jednym z głównych celów terapii jest doprowadzenie 

do interakcji między dziećmi i podjęcie wspólnej aktywności o charakterze np. gry. 

8. Interwencja terapeutyczna obejmuje więcej niż jedną modalność. Terapeuta zapewnia 

możliwość stymulacji sensorycznej. W trakcie procesu terapeutycznego dziecko uczy 

się zaspokajania swoich potrzeb sensorycznych w sposób aktywny. Terapeuta nie 

zapewnia biernej stymulacji sensorycznej.  



9. Terapeuta dostosowuje działania do możliwości dziecka, tak, by stawiane wyzwania, 

nie były ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe, aby wywołać  reakcje adaptacyjne będące 

odpowiedzią na wyzwania zmysłowe. 

10. Dziecko jest aktywnym partnerem przy wyborze aktywności w trakcie terapii. 

Terapeuta daje dziecku wybór, nie określa z góry przebiegu zajęć poprzez narzucanie 

dziecku aktywności.  

11. Terapeuta motywuje dziecko do inicjowania i rozwijania pomysłów i planów działań. 

Wspiera samoorganizację zachowania dziecka.  

12. Terapeuta zapewnia poczucie bezpieczeństwa poprzez to wspierając optymalny zakres 

pobudzenia u dziecka.  

13. Aktywności podczas terapii mają charakter gry społecznej, motorycznej, 

wyobrażeniowej lub zabawy rozwijającej wewnętrzną motywację dziecka oraz 

pozwalającej na czerpanie przyjemności z działań podejmowanych podczas zajęć.  

14. Terapeuta prezentuje i modyfikuje działania tak aby dziecko mogło osiągnąć sukces  

w wykonywaniu części lub całości czynności.  

15. Terapeuta zapewnia bezpieczeństwo fizyczne dziecku poprzez umieszczenie sprzętu 

ochronnego i terapeutycznego lub poprzez fizyczną bliskość i swoje działania.  

 

Rozdział IV 

Zasady dotyczące przebiegu diagnozy 

1. Ocena procesów integracji sensorycznej jest procesem i odbywa się podczas kilku 

spotkań, jest niezbędna do wyznaczenia celów terapii.  

2. Podstawą oceny procesów sensorycznych jest Baseline. Podczas Baseline terapeuta nie 

ingeruje w zachowanie dziecka, nie narzuca aktywności, obserwuje i rejestruje (np. 

zapis video) swobodną aktywność dziecka. Wnioski z obserwacji stanowią podstawę do 

dalszej diagnozy.  

3. W trakcie procesu diagnostycznego obserwuje się reakcje na poszczególne bodźce 

podczas wykonywania prób klinicznych. 

4. Do diagnozy nie stosuje się testów, które nie mają aktualnej standaryzacji na dany kraj 

i nie są zgodne z aktualną wiedzą.  



5. Do postawienia ostatecznej diagnozy przetwarzania procesów sensorycznych niezbędne 

są informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i przebiegu dotychczasowego rozwoju 

psycho-ruchowego. Niezbędne jest wykluczenie przyczyn organicznych.  

 

Rozdział V 

Relacja z rodzicem/ prawnym opiekunem 

1. Terapeuta pracuje w poszanowaniu dla dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych,  

a  relacja z terapeutą opiera się na wzajemnym zaufaniu. 

2. Terapeuta nie może ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących pacjenta 

i jego otoczenia, bez zgody lub wiedzy rodzica/opiekuna prawnego, chyba że istnieje 

podstawa prawna.  

3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informacji dotyczących przebiegu procesu 

terapeutycznego, diagnozy, ponad to cele terapeutyczne powinny być szczegółowo 

omówione z rodzicem/opiekunem prawnym.  

4. Terapeuta ma prawo do konsultacji z innym specjalistą za zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych, lub skierować pacjenta do innego specjalisty jeżeli uważa, że taka 

konsultacja jest niezbędna.  

5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii jeżeli uzna, że uzna, że problem  

z którym zgłasza się rodzic/ opiekun prawny przekracza jego kompetencje lub 

rodzic/opiekun prawny nie zgadza się z diagnozą lub sposobem prowadzenia terapii.  

Rozdział VI 

Badania naukowe 

1. Terapeuta Integracji Sensorycznej wg Ayres powinien wspierać badania naukowe, które 

przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat praktyki i teorii Integracji Sensorycznej  

2. Terapeuta Integracji Sensorycznej wg Ayres w swojej pracy badawczej powinien 

stosować się do zasad i standardów wynikających z niniejszego kodeksu. 

3. Terapeuta biorący udział w badaniach naukowych zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów regulujących zasady przeprowadzania eksperymentów badawczych 

uwzględniające m.in.: zgodę pacjenta, poufność danych pacjenta, bezpieczeństwo  



i dobro pacjenta, przestrzeganie praw autorskich i rzetelność naukową, pełną jawność 

źródeł wsparcia.  

4. Terapeuta powinien udostępniać wyniki swoich badań poprzez publikowanie ich  

w czasopismach naukowych oraz konferencjach naukowych. 

5. Publikacje naukowe powinny być rzetelne oraz zachowywać ogólnie przyjęte zasady 

prowadzenia badań naukowych.  

6. Terapeuta zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich w publikowanych 

pracach naukowych. 

7. Terapeuta podczas prowadzenia badani naukowych oraz publikowania prac naukowych 

zobowiązany jest do przestrzegania prawa o ochronie danych osobowych.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

1. Organem czuwającym nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym 

Kodeksie jest Zarząd Sąd Koleżeński oraz Walne Zgromadzenie Członków SISA.  

2. Sąd Koleżeński podejmuje działania wyłącznie w oparciu o dokumenty (skargi, 

zażalenia itp.) przedstawione na piśmie skierowanym do Zarządu SISA. Otrzymane 

dokumenty zarząd niezwłocznie przekazuje do Sądu Koleżeńskiego 

3. Sąd Koleżeński ma obowiązek udzielić wyjaśnienia w sprawie w ciągu 30 dni 

roboczych od daty otrzymania pisma złożonego przez drugą stronę.  

4.  Zawinione naruszenie zasad obowiązujących w niniejszym Kodeksie wiąże się  

z konsekwencjami wynikającymi z Statutu SISA.  


