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Hekim-hasta ilişkisi 

 Güvenilirlik beklentisi mevcuttur, eşit olmayan güç 

ilişkisi vardır, mahremiyet koşullarında 

iletişim/etkileşim meydana gelir. 

 Hekim ve hasta arasındaki eşit olmayan güç 

dağılımı nedeniyle ödev sorumluluğunun getirdiği 

yük, ilişkide en fazla güce sahip olan kişinin yani 

hekimin omuzlarına binmektedir.  
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Profesyonel Uygulamada Sınırlar 

 

 Profesyonel uygulamada “sınır” terimi mesleki ve kişisel 
kimlik arasındaki farka karşılık gelmektedir  

 Sadece kişisel ve mesleki roller arasındaki farkı değil, aynı 
zamanda da mesleğin yabancısı olan profesyonel bireyler 
arasındaki kişilerarası ilişkileri nitelendiren yapısal 
farklılıkları belirten, mesleki kimliğin ve sınırların 
oluşturulması amaçlı bir terimdir  

 Sınırlar, tek bir amaca – her iki tarafın güvende olmasını 
sağlamaya – hizmet etmektedir.  

 Sınırların konulması ve korunması, profesyonellere ve 
hastalara kendi kimlik ve rollerinde güven içerisinde 
olmaları konusunda yardım etmektedir.  
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Sınır ihlaline neden olan psikolojik 

mekanizmalar 

 Zararı belirleyen, hekimin niyeti değil, hastaya 

karşı tutumudur.  

 Sınır ihlâllerinin artmasına neden olan psikolojik 

mekanizmalar karmaşıktır ve hem hekim hem de 

hastanın bilinçli ve bilinçdışı durumlarından 

etkilenmektedir. 

 Hekimin kişisel kimliğinin kim’liği ve onun 

mesleki kimliğinin ne’liği arasında ki ana ayrımın 

farkında olmamak  
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Cinsel Sınır Aşımları 

Mesleki Tıp Birlikleri 

 

 Hekim –tedavi etmekte olduğu hasta arasındaki cinsel 
birliktelikleri yasaklar - hekim ve hasta arasındaki cinsel 
içerikli ilişkilerle ilgili “sıfır tolerans” politikası  

 

 Eski hastalarla yaşanana cinsel birliktelikler ise; “hekim-
hasta ilişkisinde psikoterapi ya da uzun süreli danışmanlık 
ve destek mevcut ise; yargılama yetisini bozacak ya da 
karar almasını engelleyecek bir bozukluktan muzdarip ise; 
hekim, hastasının geçmişte cinsel tacize uğradığını 
biliyorsa; [veya] hekim-hasta ilişkisi sona erdiğinde 
hastanın yaşı 20’nin altında ise” etik dışıdır.  
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Sınır aşımı mı? Sınır ihlali mi? 

 Sınır ihlâlleri, sıklık ve zarar verme açısından 
çeşitlilik gösteren bir dizi davranışı içermektedir.  

 Kimi yazarlar sınır ihlâlleri (ki zarara neden olur) 
ve sınır aşımı (ki zarara neden olmaz) arasında 
ayrım yapmaktadırlar (Gutheil ve Gabbard, 1993).  

 Bu ayrımla ilgili sorun, sınır aşımının 
tekrarlanabileceği ve zamanla sınır ihlâli sergileten 
davranışlara kadar gidebileceğidir.  

 Aynı zamanda, bir davranışın zarara neden 
olabileceği ya da olduğuna kimin karar 
verebileceği açık ve net değildir  
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Cinsel içerikli olmayan potansiyel sınır 

ihlâlleri  

 Kişinin kendini fazlaca ifşa etmesi 

 Özel ücret anlaşmaları (düşük ya da bedava ücret) 

 Başlangıçta kabul edilen sürenin uzatılması 

 Seanslar arasında telefon görüşmelerine izin 
verilmesi 

 Terapi dışı iş ilişkileri 

 Hastayla sosyalleşme  

 Kişilerin birbirlerine ilk isimleriyle hitap etmeleri 

 Hastayı bir dost ya da sırdaş sıfatıyla tedavi etmek 

 Fiziksel temas ya da sıkça kucaklaşmalar 
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Sınırları ihlal eden hekimlerin profilleri 

 Sınır ihlâlinde bulunma riskine sahip hekimlerin 

belirlenmesinde başlıca etkenlerden biri, her bir hekim-

hasta ilişkisinde çeşitli düzeylerde meydana gelen aktarım-

karşı aktarım çiftine hekimin göstermiş olduğu artan 

zayıflıktır.  

 Hekimler, tedavi ilişkisinde ortaya çıkan hisleri başka bir 

yerde meydana gelen duygularla karıştırabilir. 

 Bu tür  “aşırı özdeşleştiriciler”, kendi hayatlarında evlilikte 

yaşanan anlaşmazlıklar, önemli ilişkilerin kaybedilmesi ve 

işteki kriz ortamları gibi belirli tetikleyicilere tepki gösteren 

genellikle “duruma bağlı reaktörlerdir”.  



11 

Sınırları ihlal eden hekimlerin profilleri 

 

 Orta yaş krizi yaşayan, kendi alanlarında yüksek mevkiye sahip, sosyal 

açıdan kendini soyutlamış orta yaşlı erkeklerdir.  

 Cinsel suiistimal riski artan her on yıllık dönemle birlikte, 1.44’ lük bir 

risk oranıyla, yaş ile birlikte artmaktadır. 

 Psikiyatrlar, jinekologlar ve aile hekimlerinin hastayı suiistimal etme 

ihtimali, diğer ihtisas alanlarındakilere oranla daha yüksektir. 

  Hekimin karşılanmayan duygusal ihtiyaçları, hastayla aşırı özdeşim, 

hastayla ve özellikle de tıbbın hastalarla uzun süreli profesyonel 

ilişkilerle ilgili birbirine yakın alanları, hekim ve hasta arasındaki 

aktarım-karşı aktarım ilişkisinin kuvvetini potansiyel olarak artıracaktır.  
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“Kaygan zemin” ya da “sürekli gidilen yol” 

(Simon, 1995) 

 Terapistlerin tarafsızlığı “ufak” yollarla aşındırılır 

 Terapist ve hasta, birbirine ilk isimleriyle hitap eder 

 Terapi seansları daha az klinik ve daha çok sosyal hale gelir 

 Hastaya “özel” ya da sırdaş muamelesi yapılır 

 Terapistin kendini ifşası, genellikle mevcut kişisel sorunlar ve hastayla 
ilgili cinsel fanteziler üzerine meydana gelir  

 Terapist hastaya dokunmaya başlar, sarılmalar ve kucaklaşmalara gider 

 Terapist genellikle aktarımı değiştirerek ve ihmalkâr ilaç yazma yoluyla 
hastanın kontrolünü eline alır 

 Terapi dışı temaslar meydana gelir 

 Terapi seanslarının zamanları günün sonuna atılır 

 Terapi seanslarının zamanı artırılır 

 Terapist hastadan para almayı bırakır  

 Terapist ve hasta, seans sonrasında birlikte içki içer/yemek yer, 
randevulaşma başlar 

 Terapist–hasta arasında seks başlar 
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Amerikan Tıp Birliği’nin tıbbi etik kuralları 

(düzeltilmiş 2001 baskısı: kısım 8.14) 

 “Hekim-hasta ilişkisiyle aynı zamanda denk gelen cinsel temas, 
cinsel istismarı teşkil eder. Hekimler ve hastalar arasındaki 
cinsel ya da romantik etkileşimler hekim-hasta ilişkisinin 
hedeflerini saptırır, hastanın hassasiyetini suiistimal edebilir, 
hastanın sağlığıyla ilgili hekimin nesnel yargılarını engelleyebilir 
ve son olarak da hastanın mutluluğuna zarar verebilir. Hekim 
ve eski hastası arasında yaşanan cinsel ya da romantik ilişkiler, 
önceki hekim-hasta ilişkisinden aşırı düzeyde etkilenebilir. 
Önceden tedavi edilen hastayla yaşanan cinsel ya da romantik 
ilişki, hekimin önceki mesleki ilişkiden elde edilen güven, bilgi, 
duygular ya da etkiyi kullanması ya da suiistimal etmesi halinde 
etik dışıdır.” 
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Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tıbbi etik ilkeleri 

(2001: kısım 2:1) 

 “Hekimin, kendi mesleğine ve hayatının tüm faaliyetlerine uygun 
tavır sergileme gerekliliği, psikiyatrın durumunda özellikle önem 
taşır, çünkü hasta tanım itibariyle psikiyatrının tavrını model 
alma eğilimindedir. Dahası, tedavi ilişkisinin gerekli yoğunluğu 
hem hasta hem de psikiyatr açısından cinsel ve diğer ihtiyaçlarla 
fantezileri faaliyete geçirme eğilimindedir. Bu arada kontrol için 
gerekli olan nesnellik de zayıflamaktadır. Buna ilave olarak, 
hekim-hasta ilişkisinin doğasında bulunan eşitsizlik, hastanın 
cinsel yönden istismar edilmesiyle sonuçlanabilir. Mevcut ya da 
önceden tedavi edilen hastayla yaşanan cinsel faaliyet etik 
dışıdır.”  
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Eski hastalarla yaşanan ilişkilerde  

 Hekim ve hasta arasındaki temel güç dengesizliği 
koşullarında elde edilen imtiyazlı tüm bilgiler, “akıldan 
silinemez” ya da unutulamaz ve bu durum hekim açısından 
adil olmayan bir avantaj şeklinde devam edebilir.  

 Bu tür bir güç dengesizliği koşullarında kazanılan bilgiler, 
yapay bir yakınlığa sahip olabilir – örneğin, kişi bir 
yabancıyla tanışmasının ardından birkaç dakika geçtikten 
sonra normal olarak cinsel işlevlerinin ayrıntılarını 
tartışmaya başlamaz, ancak bu durum psikiyatri 
muayenelerinde sıklıkla meydana gelmektedir.  

 Hekim-hasta ilişkisinde  Hiyerarşik gücün etkisi göz 
önünde bulundurulduğunda,  eşit düzeyde kişilerin 
ilişkilerinin bu tür eşit olmayan başlangıçlardan ilerleme 
kaydedebildiğini söylemek kolay değildir.  
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Özerk seçim ve Onam vermek 

 Aktarımın bulunmasına bağlı yetki/yeterlik eksikliği (ki 
burada hasta genellikle bunun öneminin farkında değildir 
ve/veya anlayıştan yoksundur) göz önüne alınmalıdır. 

 Hastanın rızası, cinsel istismar üzerine düzenlenen 
disiplinle ilgili soruşturmalarda bir savunma olamaz ancak 
ceza indiriminde üzerinde durulabilecek bir konu olabilir.  

 Önceden tedavi edilen bir hastanın rızasının geçerliliği 
değerlendirilirken; aktarımların belirsizlik içerisinde devam 
edebileceği ve bununla birlikte de asıl doğaları açısından 
bu duyguların tanınmasında hastanın potansiyel ya da 
gerçek anlamda yeterliliği değerlendirilmelidir. 
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“Bir kere hastanızsa her zaman hastanızdır”  

 Yasal açıdan, kabul edilebilecek en kısa zaman aralığı, 
hastayla (herhangi bir şekilde) temas etmeden geçecek 2 
senelik dönemdir ki bu da sadece California 
mahkemelerinde kabul görmektedir. 

  Bununla birlikte, sınırlamalarla ilgili tüm meşru kanunlar, 
bu tür bir davranışın etik olduğu ya da olacağı anlamına 
gelmemektedir. Gerçekten de, California mahkemelerinin 
aldığı karara rağmen, Amerikan Psikiyatri Birliği, herhangi 
bir sınırlama olmaksızın  “mevcut ya da önceden tedavi 
edilen bir hastayla yaşanan cinsel aktivitelerin etik 
olmadığını” açıkça belirtmiştir. 
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Gabbard GO, Pope KS. Sexual intimacies after termination: 

clinical, ethical and legal aspects. In Gabbard GO (ed.) Sexual 
Exploitation in Professional Relationships. Washington (DC):American 

Psychiatric Press, 1989  

 “Cinsel yakınlaşmaların öncesinde ilişkinin 

sonlandırılmasından itibaren farz edilen  “bekleme 

süresi” kavramı, bilinçaltının zamanı algılamayan 

doğasını göz önünde bulundurmamasından dolayı 

saflıktan ibarettir... terapist ve hastanın cinsel birliktelik 

yaşamasının ilişki sonlandırıldıktan üç ay ve hatta 3 

sene sonrasında güvenli hale geldiğini ortaya koyan veya 

bunu iddia eden yayınlanmış bir çalışma 

bulunmamaktadır.”  
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Zelas K. Sex and the doctor–patient relationship. NZ Med J 
1997; 110. 

 “Ne uygun bir kısıtlama süresiyle ilgili olarak ne de hekim-hasta 

ilişkisinin belirli doğasıyla ilgili olarak pratik bir usul 

sunulabilmektedir. . . cinsel çekim ya da bir ilişki arzusunun 

hekim-hasta ilişkisi bağlamında başlaması halinde, gelecekte 

herhangi bir zaman içerisinde bu ilişkinin temellerinin kuvvetli 

olmayacağını ifade etmek makul bir kural olacaktır. Hastanın 

hekimle uzun süreli bir psikoterapi ya da danışmanlık dahilinde 

olması halinde, olağan bir sosyal ilişkinin asla  kurulamayacağı 

yönünde yaygın bir uzlaşı var gibi görünmektedir. . .” 
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 Genel olarak, Tıp Birliklerinin eski hastalarla yaşanan 
cinsel beraberliklerin etik olarak kabul edilebilirliğinin 
değerlendirilmesinde başvurdukları ölçütler  gerekli ancak 
yetersiz görünmektedir.   

 Bu kıstaslar, belirli ve sürekli aktarım-karşı aktarımın ve 
ilişkideki gözle görülür güç dengesizliğinin devamlılık 
olasılıklarının yüksek olduğu durumları doğru şekilde 
belirlemiştir.  

 Etik kabul edilebilirliğin değerlendirilmesi için daha 
yüzeysel tanımlayıcılar yerine başvurulması gereken bu 
gizli etkenlerdir.  

 Durum böyle olsa da, önceden tedavi edilen hastalarla ilişki 
yaşamak, nadir durumlar hariç olmak üzere etik açıdan 
kabul edilemez.  
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Sınır ihlâlleri sonucu hastaya verilen zarar  
 Sınır ihlâlleri tedavi sürecini sarsarak hastalara 

zarar vermekte ve hekimin hastaya sadece hedefe 
giden yol olarak davranması şeklinde onlar için 
sakıncalı olmaktadır.  

 Sonuçta istismara kadar gidebilecek olan, hekim 
ve hasta arasında bir güç dengesizliği olduğu açık 
ve nettir. Cinsel birlikteliklerde, ensest ile 
paralellikler ortaya çıkmasından (Kardener, 1974) 
ve aktarımsal fantezilerin gerçekleştirilmesi 
konusunda hasta açısından tehlike teşkil 
etmesinden dolayı zarar meydana gelmektedir. 
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 Cinsel sınır ihlâlleri genellikle tedavinin birden sona 
erdirilmesiyle sonuçlanır. Meslek sahibiyle son temas, 
sıklıkla negatif bir deneyimdir ve iptal anlaşmaları da 
nadiren yapılır.  

 Bir çalışmada terapistlerin sadece yüzde 20’si hastayı bir 
başka doktora yönlendirmiştir (Disch ve Avery, 2001) ve bu 
sürekli bakım sağlamadaki yetersizlik sadece çoğu hastayı 
tedavi korkusuyla baş başa bırakmakla kalmamış, aynı 
zamanda hastalarıyla cinsel ilişkiye giren terapistlerin 
hastaları psikolojik gereksinimleri olan insanlar olarak ne 
kadar az dikkat ettiklerinin de acı bir göstergesi olmuştur.  
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Sınır ihlâllerine maruz kalan hastanın yaşadığı  

bazı zararlı sonuçlar 

 Duygusal karmaşa 

 Utanç, korku ya da öfke 

 Suçluluk ve kendini suçlama 

 Soyutlama ve boşluk, hizmetleri boşlama 

 Bilişsel bozukluk 

 Kimlik karmaşası  

 Duygusal istikrarsızlık 

 Cinsel bozukluk 

 Otoriteye güvensizlik, paranoya 

 Depresyon 

 Kendine zarar verme 

 İntihar 



24 

Önlem ve Eğitim 

 ABD’de psikiyatrlarca (1000 üye başına bildirilen 
vaka sayısına göre) cinsel istismar insidansının 
düşme nedenleri: 

 Profesyonel yükümlülük için sigorta yapanların 
sınır ihlâllerine karşı sigorta yapmayı 
reddetmeleri 

 Zarar için artan miktarda ceza ödenmesinin 
caydırıcı etkisi  

  Bu alanda bilinç oluşturmak için yapılan eğitim 
ve öğretimler 
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Eğitsel program olgunun evrenselliğini ve sınırların 

nasıl kolaylıkla aşılabileceğini gösterir 
 

 Herhangi bir. hastaya duyulan erotik duygular normal duygusal 
tepkilerdir:  Garrett (2002) Hollandalı erkek jinekologların %85 gibi 
yüksek bir oranı ve Amerikalı psikologlardan oluşan bir grubun %80-
85’inin bu tür duygular bildirdiğini ifade ediyor. 

 Hastayı anlamak için bu duyguların nasıl kullanılacağı titizlikle 
öğrenilmesi gereken bir sanattır. 

 “Hoşlanma” ve “aşk” arasındaki fark da kişisel terapi yoluyla gerek 
duyuluyorsa, öğrenilmesi gereken önemli bir ayrımdır. 

 Sadece sınırların ne olduğunu öğrenmek genellikle yeterli olmaz. 
Bunun yanında Etik ilkelerin ve aktarım ile karşı aktarımın ilkelerinin 
de eğitim  müfredatının -psikoterapi alanında çalışıp çalışmayacağı 
düşünülmeksizin- parçası olması önemlidir.  

 Aktarımı yanlış idare etmek, tartışma götürür şekilde sınır ihlâllerinin 
en sık rastlanan nedenidir ve bu alanda verilecek eğitim sonuçta en 
faydalı müdahaledir.  
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Denetim 

 Genellikle ifade edildiği şekliyle denetim, kötü 
uygulamaya karşı en iyi korunmayı sağlamaktadır.  

 Bir klinikte gereklilik olmasının dışında 
psikoterapinin herhangi bir türü uygulanıyorsa 
denetlenmek faydalıdır. 

 Kişi, denetim için asla çok yaşlı ya da üst düzey 
olamaz ve bu alandaki istismarcılarla ilgili 
geçmişin incelenmesi, bu kişilerin genellikle yalnız 
ve bir denetçi olmadan çalıştıklarını ortaya 
koymaktadır.  
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 “Hastanızla seks yapmayın, onları hayal kırıklığına 

uğratmaktan başka işe yaramaz”  

 Frieda Fromm-Reichman 

 Küçük çaplı ihlâllerin tamamı, tam bir cinsel aktiviteyle 

sonuçlanmaz. Ancak cinsel aktivitelerin tamamı 

muhtemelen “küçük çaplı” bir ihlâl ile başlamıştır.  

 İyi “kayakçılar” etik açıdan “kaygan zeminlerde” yol 

alabildiklerini ifade etmektedirler; ancak bu zemin, kayak 

yeteneklerimiz ne olursa olsun  kaçınmamız gereken 

türdendir.  

 Duygu ve düşüncelerimizin sorumluluğu sadece bize aittir 

ve bir düşünce ya da duygunun eyleme geçmesinin 

önlenmesi için yeterli güce sahibiz.  


