
Tôi nhận biết ra hành vi lạm dụng tình dục bằng 
cách nào?
Trong quá trình hành nghề y khoa, bác sĩ có thể dùng tay chạm 
vào nhiều phần trên cơ thể của quý vị. Đó là một phần trong nhiều 
trường hợp thăm khám lâm sàng cần thiết (ví dụ, để kiểm tra sức 
khỏe tổng thể hoặc để xem xét một sự quan ngại về sức khỏe của 
quý vị). Trước khi thực hiện việc thăm khám bằng tay, bác sĩ của 
quý vị sẽ nói cho quý vị biết những việc họ sắp thực hiện, xin ý kiến 
quý vị trước khi chạm vào người quý vị, cho quý vị cơ hội nêu lên 
thắc mắc và đối xử tôn trọng với quý vị. Các bác sĩ luôn luôn có 
nghĩa vụ hành xử chuyên nghiệp và hợp với luân thường đạo lý đối 
với bệnh nhân. 

Lạm dụng tình dục là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với sự tin 
tưởng và có thể bao gồm những hành vi sau đây:

• Các liên quan tình dục ở bất cứ hình thức nào đối với bệnh nhân.
•  Những thao tác thăm khám thể chất không cần thiết hay 

không phù hợp.
 Ví dụ: 
 •  sờ vào vú, vùng sinh dục, mông hay vùng xương chậu theo 

cách thức không cần thiết vì mục tiêu điều trị hay đánh giá; 
 •  thực hiện việc thăm khám theo cách thức khơi gợi tình dục 

hơn là một cách thức y khoa; hoặc
 •  sờ vào người quý vị mà không hỏi ý kiến quý vị hay giải thích 

cho quý vị.

Khai Báo Tình Huống Lạm Dụng Tình Dục
Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân có nền tảng 
là sự tin tưởng. Việc bác sĩ của quý vị có hành vi lạm 
dụng tình dục là vi phạm sự tin tưởng đó và là hành 
vi không bao giờ được chấp nhận. Bất cứ hành vi 
tình dục nào giữa bác sĩ và bệnh nhân đều là một 
trường hợp lạm dụng tình dục.

Nếu quý vị cho rằng bác sĩ của mình đã đi quá 
giới hạn, Trường Cao đẳng Bác sĩ và Bác sĩ Phẫu 
thuật Tỉnh bang Ontario (College of Physicians and 
Surgeons of Ontario) luôn luôn lắng nghe quý vị. Quý 
vị có thể gọi điện tới cho chúng tôi theo số 1-800-
268-7096, số máy lẻ 629.

Với tư cách là cơ quan điều chỉnh bác sĩ của tỉnh 
bang, Trường có nguyên tắc không tha thứ cho hành 
vi lạm dụng tình dục và chúng tôi điều tra từng đơn 
thư khiếu nại.

Để nói ra tình huống có thể không dễ dàng gì. Để 
giúp đỡ, chúng tôi muốn quý vị hiểu lý do tại sao 
việc khai báo tình huống được cho là lạm dụng tình 
dục lại quan trọng đến vậy – và kết quả mà quý vị sẽ 
nhận được khi quý vị khai báo tình huống đó.

Quý Vị Có Nghĩ Rằng Bác Sĩ của Quý Vị Đã Vượt Quá Giới Hạn?



•  Bình phẩm, cử chỉ hay hành vi không phù hợp. 
Ví dụ: 

 •  nói một điều gì đó mang tính chất khơi gợi tình dục; 
 • hẹn hò với quý vị;
 •  đưa ra những bình phẩm có tính khơi gợi tình dục đối với diện 

mạo hay trang phục của quý vị;
 •  bình phẩm không cần thiết về các mối quan hệ giới tính hay 

định hướng tính dục;
 •  đưa ra những bình phẩm hoặc những câu chuyện cười mang 

tính sỉ nhục hay xúc phạm về mặt giới tính;
 •  thể hiện sự quan tâm thừa (ví dụ như hôn hay ôm).  

Tất cả những hành vi này đều được coi là lạm dụng tình dục khi bác 
sĩ thực hiện đối với bệnh nhân. 

Điều gì xảy ra nếu tôi không phản đối?
Thậm chí là khi quý vị không phản đối và nghĩ rằng quý vị là một 
người tham gia có thiện chí, nhưng theo luật pháp thì các hành 
động/nhận xét của bác sĩ vẫn là không phù hợp và không thể chấp 
nhận được.  

Có đôi khi bệnh nhân không phản đối lại những gì bác sĩ đang 
thực hiện. Có thể bệnh nhân lại chính là người khơi mào một mối 
quan hệ thân mật/tình dục với bác sĩ. Điều đó không quan trọng. 
Trong những tình huống này thì không thể viện lý do là có sự đồng 
thuận của bệnh nhân. Trong tất cả mọi trường hợp, trách nhiệm của 
người bác sĩ, chứ không phải là trách nhiệm của bệnh nhân, là phải 
hiểu rõ và duy trì một mối quan hệ thích hợp.

Tại sao tôi nên nói cho Trường biết?
Trường phụ thuộc vào các bệnh nhân mới biết được khi nào có 
những hành vi không đúng diễn ra. Việc khai báo giúp chúng tôi bảo 
vệ được công chúng. Hầu như là chúng tôi biết về hành vi lạm dụng 
tình dục qua những đơn thư khiếu nại của mọi người.

Những vụ việc lạm dụng tình dục thường không xảy ra riêng biệt 
với một cá nhân nào và bằng việc khai báo cho Trường biết những 
gì đã xảy ra có nghĩa là quý vị cũng có thể giúp đỡ những người 
khác. Thông tin của quý vị cũng cho phép chúng tôi tiến hành điều 
tra một cách hiệu quả hơn.

Khai báo hành vi lạm dụng tình dục của bác sĩ của quý vị cũng có 
thể giúp đỡ chính quý vị. Nó có thể mang đến cho quý vị một số cảm 
giác chấm dứt sự việc. Quý vị sẽ biết rằng Trường đang xem xét 
vấn đề và triển khai hành động.

Tôi nói cho ai biết?
Quý vị có thể gọi tới Trường để trao đổi về những mối quan ngại 
của mình, tìm hiểu thêm về cách thức chúng tôi có thể giúp và/hoặc 
nộp đơn thư khiếu nại. Khi quý vị liên hệ với trường, quý vị sẽ nói 
chuyện với một chuyên gia hỗ trợ với kiến thức chuyên môn về công 
tác xã hội và đã được huấn luyện và có kinh nghiệm giúp đỡ các 
bệnh nhân đã từng bị lạm dụng tình dục. Quý vị có thể gọi theo số 
1-800-268-7096, số máy lẻ 629.

Trong lần gọi đầu tiên, quý vị không cần phải xưng tên nếu quý 
vị không muốn. Quý vị có thể kể qua những việc gì đã xảy ra, và tìm 
hiểu về các quy trình khiếu nại và kỷ luật của Trường và những việc 
gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu muốn, quý vị có thể đến gặp trực tiếp. 
Trong trường hợp quý vị quyết định nộp đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ 
tiến hành một cuộc điều tra và chuyên viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ 
sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình này.

Bác sĩ có biết tôi đã khiếu nại không?
Nếu quý vị quyết định khiếu nại, câu trả lời là có. Trong một cuộc 
điều tra, Trường phải nói cho bác sĩ của quý vị biết tên của quý vị để 
họ có thể trả lời các câu hỏi điều tra.

Khiếu nại của tôi có được xử lý nghiêm túc 
không?
Trường luôn xem xét bất cứ khiếu nại nào – về hành vi lạm dụng 
tình dục và những về khác – một cách nghiêm túc. Là một phần 
trong vai trò bảo vệ công chúng, chúng tôi điều tra kỹ lưỡng mọi đơn 
thư khiếu nại.

Nếu tôi nộp đơn khiếu nại, quy trình khiếu nại 
diễn ra như thế nào?
Thông tin chi tiết hơn về cách thức xử lý đơn thư khiếu nại và những 
bước triển khai trong quy trình được đăng tải trên trang mạng của 
chúng tôi tại địa chỉ cpso.on.ca.

Trường có thể giúp đỡ được những gì khác nếu 
tôi đã bị bác sĩ của mình lạm dụng tình dục?
Trường cung cấp tài trợ để trang trải những chi phí trị liệu hay tư 
vấn cho những bệnh nhân đã bị bác sĩ lạm dụng tình dục. Sau khi 
nộp đơn, Ủy ban Quan hệ Bệnh nhân (Patient Relations Committee) 
của Trường sẽ xác định liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận tiền tài 
trợ hay không. Hãy ghé thăm trang mạng www.cpso.on.ca/therapy 
để biết thông tin về nguồn quỹ tài trợ. Hoặc gọi theo số 1-800-268-
7096, số máy lẻ 211.

Bác sĩ đã nói hay có hành vi nào khiến cho quý 
vị cảm thấy không thỏa mái? Nếu quý vị nghĩ rằng 
mình đã bị một bác sĩ của tỉnh bang Ontario lạm 
dụng tình dục, hãy gọi tới Trường Cao đẳng Bác sĩ 
và Bác sĩ Phẫu thuật của Tỉnh bang Ontario theo số 
1-800-268-7096, số máy lẻ 629.


