Psikoterapide Ahlaki İlkeler
Nelerdir?
Psikiyatrist ve Psikologların çok özel bir alanda
çalıştıklarını bilmek gerekir. Ahlaki ilkelere uyma konusunda
gereken gayreti göstermek, “meslek etiğine” dikkat etmek
demektir. Meslek ahlakına uymayan eylem ve sözlerden
kaçınmayan bir terapiste güvenmemek gerekir.
Bu konuda psikolog ve psikiyatristlerin gerek kendi mesleki
örgütlerinin gerekse dünya üzerindeki mesleki örgütlerinin
yayınlamış olduğu bazı ilkelerden siz değerli danışan ve
meslektaşlarıma aktarmak isterim.
• Birinci ilkemiz ehliyettir. Bu ehliyet, alanda alınmış
diplomadır. Bilgi ve tecrübe sonucu kazanılmış uzmanlık
çerçevesinin içerisinde kalmak gereklidir.
• Kişilik bozuklukları gibi spesifik konular; özel bilgi,
yetenek, tecrübe ve ayrıca terapistin ruh sağlığının olumlu
olmasını gerektiren durumlardır.
• Eğitim, terapistin kendi psikanalizini veya psikoterapi
eğilimini belirlemede ve bu tekniklerin pratikte
faydalanılmasında yardımcı olur.
• İkinci ilkemiz dürüstlüktür. Her çalışma alanında dürüst
olmak, bunun içinde kendi inançlarının, değerlerinin,
ihtiyaçlarının sınırlı oldukları yerleri fark ederek, bunun
işleri üzerindeki etkisini bilmek gerekir. Uzmanlıkları,
ücretleri, çalışma alanları hakkında doğruyu söylemek meslek
etiğidir.
• Meslek ahlakı, ikili ilişkileri men eder. Daha önce herhangi
bir şekilde münasebeti olan insanlara; arkadaş, sevgili,
arkadaşın eşi, sekreter gibi yakınların terapisi üstlenilmez.
• Terapist, terapisini planladığı kimseyle başka herhangi bir
ilişki geliştiremez.
• Üçüncü ilkemiz sorumluluktur. Meslek ahlakı standartlarına
uymak, davranışlarının sorumluluğunu taşımak, hizmet ettikleri

insanlara gerekli terapötik müdahaleyi gerçekleştirebilmek
için gerektiğinde diğer meslektaşları ve müesseselerle
işbirliği yapmak ve diğer meslektaşlarının profesyonel
standartlara uyması konusunda hassasiyet göstermek gereklidir.
• Dördüncü ilkemiz insan haklarına ve haysiyetine saygı
göstermektir. Mahremiyete saygı göstermek zorunluluktur.
Danışanlarından duyduklarının gizliliğine hem terapist olarak
kendileri hem de yardımcı personel tamamen riayet
etmelidirler.
• Beşinci ilkemiz insanların yararını gözetmektir. Hastaların,
danışanların, ailelerin, çocukların, meslek adaylarının,
araştırma gruplarının tamamen yararını gözetmek sorumluluktur.
• Altıncı ilkemiz sosyal sorumluluktur. Topluma olan
sorumluluğun bilincinde olmak, psikoloji bilgisini insanların
yararına kullanmak, kanunlara uymak ve insanların yararına
olacak kanunların
sorumluluktur.
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• Meslek elemanlarının günümüzde yetersiz bilgi gibi ve bu
bilgileri kişisel tatmine dayalı farklı sebeplerle kendi
yararlarına kullanmaları mesleki deformasyonu beraberinde
getirmiştir.
• Bir terapiste gitmeden önce çok iyi araştırmanızı ve
paylaşılan bu ilkeleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye
ederiz.
• Terapistin dışarıdan alınan ve meslek elemanları tarafından
ticari bir meta haline getirilen katılım belgesi, sertifikalar
gibi birçok belge sizi yanıltmasın. Birçok konuda bilgi sahibi
olup ve bu bilgileri bütünleştirememiş veyahut bu bilgileri,
uzmanlıkları pratikte kullanmamış diploma uzmanları sizleri
yanıltmasın.
• Mesleki ahlakilik ilkelerine uymayan, dışarıdan aldıkları
eğitimleri kültürlerine uyarlayamayan, hastasını veya
danışanını görmeden onun için belirli bir seans sayısı
belirleyen birçok kurum ve meslek elemanı vardır.
Bu ilkelere dikkat ederek ruh sağlığının gelişimine katkıda
bulunabilirsiniz. Psikoterapi desteği almak için randevu

oluşturabilir veya 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan bize
ulaşabilirsiniz.

