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VEGETATIVUM

“Zorunlu hastane tedavisi altina alin-

mak” ne demektir? 

“Ruh hastalarina yardim ve koruma tedbirleri” 
(PsychKG NRW) yasasi, acil bir ruhsal rahatsiz-
liktan dolayi kendiniz veya baskalari icin tehlike 
teskil ettiginiz zaman devreye girer. Bahsi 
edilen yasa mahkeme veya bu düzenle ilgili 
kurum (Ordnungsbehörde) tarafindan hayata 
gecirilir ve genelde ilk olarak en fazla 6 haftaya 
kadar düzenlenir.

Zorunlu hastane tedavisine karsi Münster 
Eyalet Mahkemesine (Landgericht Münster) 
sikayette bulunabilir, yada size hastaneye sev-
keden mahkemeyle baglanti kurabilirsiniz.

Hastaneye yatirilmanizdan en gec bir gün 
sonra bir hakim sizinle sahsi olarak görüsecek 
ve durumuz hakkinda bir fikir sahibi olacaktir. 
Daha sonar, zorunlu hastane tedavisi görme-
nizin gerekip gerekmedigi, gerekiyorsada ne 
kadar zaman icin gerektigi hakkinda bir karar 
verecektir. Hastanede ki oturum süreniz hakim 
kararina vede doktorlarin raporlarina bagli 
olarak belirlenecektir.

Sulh Mahkemesi (Amstgericht) Rheine
Telefon: 05971 4005-0   

Eyalet Mahkemesi (Landsgericht) Münster
Telefon: 0251 494-0

Yasalara dayanilarak zorunlu ruhsal 

hastaliklardan hastane tedavisi altina 

alinmak (PsychKG) 

Burada, LWL Lengerich’e bagli olan Rheine 
Psikiyatri ve Psikoterapi hastanesinde rizaniz 
olmadan bulunmaktasiniz. Ruhsal hastaliginiz-
dan dolayi “Ruh hastalarina yardim ve koruma 
tedbirleri” yasasina (PsychKG) dayanilarak klini-
gimizin himayesine alindiniz. 

Su anda zor bir dönem yasiyor ve belkide ha-
stanede olmayi kabullenemiyorsunuz. Klinigi-
mizdeki oturumunuzu kolaylastirmak ve size 
durumu daha anlasilabilir izah edebilmek icin, 
bilmek zorunda oldugunuz herseyi bu bilgilen-
dirme yazisinda toparladik.  Varsa sorularinizi 
sahsi bir görüsmede memnuniyetle cevaplan-
dirabiliriz.

Size acil sifalar diliyoruz. Zorunlu hastane 
tedavisi mümkün olan en kisa zamanda bitiril-
ecektir.

Doktorlariniz ve de Tedavi Ekibiniz





Buradaki tedavinizi nasil daha hos 

gecirebilirsiniz?

Buradaki oturumuzun kisa gecmesi icin size 
yardimci olmak istiyoruz. Siz de, burada uy-
gulanan tedavileri kabul ederek vede aktif bir 
sekilde destek vererek yardimci olabilirsiniz. 
Zorunlu hastane tedavisi yasasi size, klinige 
yatirildiktan sonra güvendiginiz bir kimseye 
haber verme veya bizim araciligimizla irtibat 
kurma hakki verir.   Bunun haricinde yasaya 
göre bizi, önceden sizin tarafinizdan belirlen-
mis tedavi istekleriniz, vekalet (Patientenvoll-
macht) veya tedavi-vasiyeti (Patientenverfü-
gung) konusunda da bilgilendirebilirsiniz.

Tabii ki, sağlığınıza zarar vermemesi koşuluyla 
ziyaretçiler alabilir, yazabilir veya arama yapa-
bilir ve kişisel eşyalarını saklayabilirsiniz. Açık 
havada kalma veya eşlik eden yürüyüş yapma 
hakkınız vardır.

Haklariniz nelerdir? 

Bahsi edilen zorunlu hastaneye yatirilma yasasi 
size baska haklarda tanimaktadir, örnegin 
en kisa zamanda hekim tarafindan muayene 
edilmek gibi. 

Klinige yatirilmanizdan sonra en kisa zamanda 
sizin icin bir tedavi plani olusturulur. Bu plan 
sizinle, ve eger varsa, kanuni vekilinizle görü-
sülür. Gerekiyorsa aileniz veya yardima muhtac 
aile fertleriniz icin yada maddi meseleleriniz 
icin destek isteme hakkina sahipsiniz.

Haklariniz kisitlandiginda gerekceler tarafimiz-
dan yazili olarak kayda gecirilmek zorundadir. 
Bu gerekceleri dilediginizde görebilirsiniz.

Haklariniz konusunda baska sorulariniz olursa 
memnuniyetle hizmete haziriz. Tabii ki bahsi 
edilen yasalari (PsychKG, NRW) da görebilirsi-
niz.



Bizde hangi yardimlari görebilirsiniz? 

Terapik görüsmeler, örnegin tekli görüsmeler, 
mesgale (Ergotherapie) ve hareket tedavileri 
(Bewegungstherapie) vede rahatlama teknikleri 
(Entspannungstherapie) gibi tedaviler kisa bir 
sürede iyilesmenize yardimci olabilecek tedavi 
yöntemlerinden birkacidir. Bu tedavilere aktif 
katiliminiz hem arzumuzdur hemde gereklidir. 
Bazi tedavi yöntemleri (Yataga baglanma, oda 
disina cikma yasagi yada zorla ilac verilmesi) 
sadece acil bir durumda, eger durumunuz ken-
diniz veya baskalari icin acil bir tehlike teskil 
ediyorsa uygulanir.

Sorularinizi hergün uygulanan konusmalarda 
doktorunuza, terapistinize yada bakiciniza yön-
lendirebilirsiniz. Kisitlayici tedavi yöntemlerini 
durumunuz elverdiginde, en kisa zamanda 
sonlandiracagimiza emin olabilirsiniz. Böyleli-
kle tedavi sirasinda dahi evinize izinli gidebilir, 
durumuz iyice düzeldikten sonrada zorunlu 
hastane tedavisi sorumlu mahkeme tarafindan 
sonlandirilabilir vede böylelikle dahada erken 
taburcu edilebilirsiniz. Zorunlu hastane oturu-
mundan sonra eger tedaviye devam edilmesi 
gerekiyorsa, tedaviyi kendi rizanizla devam 
ettirmenizi saglamak icin elimizden gelen de-
stegi verecegimize inanabilirsiniz.

Buradaki oturumunuzu vede taburcu oldu-
gunuzu su kurumlara bildirecegiz: 
Sulh mahkemesi (Amtsgericht), 
Steinfurt bölgesinin sosyal psikiyatri servisi 
(Sozialpsychiatrischer Dienst des Kreises Stein-
furt), 

daha önce tedavinizden sorumlu olan doktor-
larla bundan sonraki tedavinizi yürütecek olan 
doktorlar, 
düzenle ilgili devlet daireleri (Ordnungsamt), 
güvendiginiz sahislar, kanuni vekiliniz. 
Eger kendi rizanizla tedavinin devamina karar 
verirseniz, tedavinizi önceden uygulamis vede 
sonradan uygulayacak doktorlarinizi ve Psiko-
terapistinizi tabiiki sizin rizanizla bilgilendirmek 
yine bizim görevimizdir.
Taburcu olduktan sonra sosyal psikiyatrik ser-
visinden tedavi sonrasi bakim icin bir daveti-
ye alacaksiniz. Bu davetiye uymanizi tavsiye 
ederiz. 
Bunun ötesinde bizler taburcu olmadan önce 
sizinle beraber hastane cikis sonrasi icin birta-
kim tavsiyeler hazirlayacagiz, ki taburcu olduk-
tan sonra mümkün olan yardim ve destekler-
den vede tedavi imkanlarindan iyi bir sekilde 
yararlanasiniz.



Bizden memnun kaldiniz mi?

Burada kendinizi iyi hissetmeniz icin elimizden 
geleni yapiyoruz. Tabii ki memnun kaldigini-
zi beyan ettiginiz de mutlu oluyoruz. Ancak 
maalesef her zaman beklentilerinize cevap 
vermemiz mümkün degil. 
Bundan dolayi herhangi bir elestirinizi yada 
isimizi daha iyi yapabilmemize yönelik tekli-
flerinizi memnuniyetle bize bildirebilirsiniz. 
Elestirilerinizi yada tekliflerinizi göz önünde 
bulunduracagimiza emin olabirsiniz.
Klinik Tibbi Yönetim Sorumlusu, Dr. med.  
Wittenhaus: 05971 91279-100
Bakici Yönetim Sorumlusu, Frau Bischop: 
05481 12-377
Isletme Yönetim Baskani, Tibbi Idare Baskani 
Dr. med. Chrysanthou: 05481 12-212
Sikayet masasi: 0251 591-6806

Einfach abwarten? 

Bin ich stark genug?

Nein, ich handle heute!

Ja, ich habe die Kraft!Ja, ich habe die Kraft!
Schaffe ich das überhaupt? 

Klar, ich hab noch viel vor!Klar, ich hab noch viel vor!Klar, ich hab noch viel vor!
Ich kann nicht mehr.

Doch, ich kann es schaffen!

Wege aus der Krise – 
wir fi nden sie 
gemeinsam
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.

Seelische Probleme verlangen persönliche Hilfe. Darum gibt es uns: 
Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen bietet in über 100 Einrich-
tungen spezialisierte, wohnortnahe Behandlung und Betreuung – 
für den richtigen Weg aus der Krise.

www.lwl-psychiatrieverbund.de
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