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HHaassttaallaarraa,,  



Bu rehber, ruhsal hastalara, onların

yakınları ve hastların danı}manları 

için hazırlanmı}tır. Rehberde, ken di

iste~i olmadı~ı halde ruhsal hastalıklar

kısmında tedaviye tabii tutulan ve zorla

alı konulup tedavi gören hastların 

hakları belirtilmi}tir. Bunun yanısıra

zorla tedavi yapılan, ruhsal hastaların

zorla alı konulması, ilaç verilmesi ve

ruhsal hastalar ko~u}undaki hak ve

yükümlülükleri anlatır.

Bu kaideler 2 Aralık 1998 tarih ve 849

nolu psikiatri kanunun dan belirtilen

zorla tedavi ve zorla alı konulma

kanununa göre belirlenmi}tir.

Bu rehberde sadec kaidelerin bir 

özeti verilmi}tir. Daha fazla bilgiye

ihtiyacınız olursa bu brö}ür ün

arkasındaki adresten temin 

edebilirsiniz. @lgili makamların 

adresleride arka sayfalarda blirtilmi}tir.

Ceza almı} olan veya mahkeme

tarafınca ruhsal hastalıklar bölümünde 

tutulması talep edilen ki}iler için özel

kaideler geçerlidir. Bu kaideler bu

brö}ürde yoktur, ama isteyenler adalet

bakanlı~ı nın , ruhsal hastanalerde 

tutulan yükümlü, tutuklular ve ceza

kanunu gere~ince buralarda tutulanlarla 

ilgili kaideleri isteyebilirsiniz.
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NNee  zzaammaann  zzoorr  kkuullllaannııllaabbiilliirr??



Hasta sadece kemer, el ba~ı ve ayak

ba~ı ve eldiven ile ba~lanabilir.

Hasta kemer ile ba~landı~ında yanında

devamlı bir nöbetçi olması gerekiyor.

Bir hastayı kendine veya ba}kasına

tehlikeli bir durum yaratmaması için

yata~a ba~lana bilinir. (korunmak 

çin önlem)

Ne zaman kaba kuvvet kullanılabilir ?

Kaba kuvvet, personelin hastayı, 

tutup kendine veya personele zarar 

vermemesi için veya hasarat 

yapmaması için  uygulanabilr. Kaba

kuvvet hasta hastahaneden kaçma

gir}iminde bulundu~undada

kullanılabilir. E~er çok gerekiyorsa,

doktor  hastanın elinin aya~ının 

tutulup zorla yatı}tırıcı ilaç 

verilmesini sa~lıyabilir.



HHaassttaa  ddaannıı}}mmaannllaarrıı



HHaassttaahhaannee  ddeenn  nnaassııll  ççııkkııllıırr  ??



NNeerreeyyee  }}iikkaayyeett  eeddiilliirr  ??

Nereye }ikayet edilir ?

Bir hasta, kendisine kötü davranıldı~ını

veya zor kullanıldı~ı için, kendisi 

veya hasta danı}manı,  bölgedeki 

ruhsal hastalar }ikayet kurumuna

}ikayetten bulunabilir.

{ikayet hasta danı}manına, 

hastahanedeki doktorlara,

hastabakıcılara, bakıcılara veya

tedaviye katılan ba}ka görevliler

nezdinde yapılabilir. {ikatyetler 

hastahane yetkililerine do~rudanda 

gönderilebilir. Hastahane yetkilileri

denince, bölge belediyeleri veya ba}

}ehirdeyseniz Ba}}ehrin hastahaneler

komisyonuna }ikayette bulunabilirsiniz.

Bunlar yapılan }ikayeti , en kısa 

zamanda hastaların }ikayetlerini

de~erlendiren komisyona göndermek

zorundadır.

Zorla yapılan tedavi ile }ikayetlerde,

yapılan i}lemin durdurulması gerekir,

ama doktor gerekli görürse }ikayet

incelenip karara ba~lanan kadar, 

zoraki tedaviyi devam ettirebilir. 

Bu durumdada hastanın hayatının 

veya sa~lı~ının tehlikeye dü}memesi,

hastanın kendine veya çevresine zarar

verip vermeyece~i göz önünde 

bulundurulur.



2 aralık 1998 tarihli , 849 nolu kanun

hükmünde kararnamede zorla tedavi 

veya alıkonulma kaideleri belirtilmi}tir.

10 aralık 1998 tarih ve 880 nolu kanun

hükmünde karaname ile, bir ki}inin 

zorla tedavi edilmesi veya hastahaneye

yatırılması kaideleri belirlenmi}tir.

10 Aralık 1998 tarih ve 880 nolu

kanun hükmünde karaname ile, bir

ki}inin zorla tedavi edilmesi ile ilgili

}ikayetleri veya verilmesi gereken 

bilgiler konusu belritilmi}tir.

15 aralık 1998 tarih ve 938 nolu 

kanunda , bir hastaya }ikayet imkanları 

hususunda verilmesi gereken bilgiler

belirtilmi}tir.

10 Aralık 1998 tarih ve 879 nolu

kanunda ise, ruhsal bir hastanın yata~a 

ba~lanması veya zorla alıkonulması ve

ruhsal kısımda tutulacak protokol 

hakkında kaideler belirtilmi}tir.

29 Ocak 1999 tarih ve 78 nolu genelge

ile, hasta danı}manı konusundaki 

kaideler belirtilmi}tir.

5 {ubat 1999 tarih ve 77 nolu

genelgede ise, hastaya yardımcı olacak 

bir velinin verilmesi kaideleri 

belirtilmi}tir.

14 aralık 1998 tarih ve 892 nolu

genelgede ise, bir suç i}ledi~i için 

hastahanede tutulması gereken ki}iler

hakkındaki kaideler belirtilmi}tir.

PPssiikkiiaattrriiddee  zzoorr  
kkuullllaannmmaa  kkaaiiddeelleerrii
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Adresler 

Sa~lık bakanlı~ı

Holbergsgade 6

DK-1057  Köbenhavn K

Tlf. 33 92 33 60

Sa~lıkidaresi  

Amaliegade 13

P.O. Box 2020

DK-1012  Köbenhavn K

Tlf. 33 91 16 01

Sa~lık idaresi hasta itiraz kurumu

Frederiksborggade 15

DK-1360  Köbenhavn K

Tlf. 33 38 95 00

Adalet bakanlı~ı

Slotsholmsgade 10

DK-1216  Köbenhavn K

Tlf. 33 92 33 40

Meclis  Ombudsmand 

Gammel Torv 22

DK-1457  Köbenhavn K

Tlf. 33 13 25 12

71 maddeye göre denetleme

Christiansborg

DK-1218  Köbenhavn K

Tlf. 33 37 55 00
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