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Ruh Sağlığı Yasası:
Ülkeler ve Kültürler Arasında
Gereksinimlerin ve Farklılıkların
Örneklerle Açıklanması

Küresel olarak ruhsal hastalığın sayısız biçimi olsa da, acıyı hafifletme arzusu evrenseldir. Hastalar
hasta olduklarının farkında olduğunda bir problem yoktur, ancak bu durumun kendilerine veya
başkalarına karşı sorun teşkil ettiğini fark edemediklerinde ne olur? Hastalar işlerini, ilişkilerini hatta
hayatlarını kaybediyorlar. Ne yazık ki, zorunlu uygulamalar karanlık bir geçmişi de beraberinde
getiriyor; Nazi Almanyası'nın öjenik imha programları, devlet tarafından suistimal edilen Sovyet
Psikiyatrisi örneklerinde olduğu gibi. Hatta yakın bir tarihte Birleşik Krallık'ta, hükümet açısından siyasi
sorun kaynağı olmuş, ciddi tehlikeli bireylerle başa çıkmak adına ruh sağlığı yasasında yetkiyi
bağımsız yargının elinden alıp, koordine etme girişimlerinde bulunulduğu bir örnek de önümüzde
mevcut iken.
Dr. Wise bu yasal düzenlemenin neden gerekli olduğunu, içeriğinde ne olması gerektiğini, mümkünü
nasıl mümkün kıldığını ve kendine yardım edemeyenlere yardım ettiğini; kişinin tedavi reddi ile nasıl
başa çıktığını ve hangi aşamada zorunlu uygulamalarının gerekli olduğunu tartışacaktır.

Yasanın kötüye kullanılması yerine, hedeflenen amaç uğruna kullanılmasını sağlamak için, neleri
yasaya dahil edilmesinin önemi kadar, nelerin dışarıda tutulmasının gerektiği de önemlidir.
Uzun zamandır, başarılı bir değişimin anahtarı yerel sorunlara yerel çözümler olagelmiştir. Ancak,
başkalarının hatalarından dersler çıkarmak kişiye yalnız verimli değil, rahat bir yaşam yolculuğu da
sağlamaktadır. Avustralya eyaletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve ‘İskandinav’ deneyimlerinden elde edilen
yaklaşımlar buna örnekler oluşturmaktadır. Dr. Wise bu sunumda, farklı yasal düzenlemelerdeki
yaklaşımları; bazı adımların neden atıldığını, çözmeyi umdukları sorunları ve çözümden doğan
sorunları değerlendirecektir.
Bunlara ek olarak sunumunda, Suudi Arabistan’ın yeni yasal düzenlemelerini ve İnsan hakları ile olan
ilişkisini, bunun Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ile güvence altına alınmış olsa da Birleşmiş Milletler
Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi ile yaşanılan çatışma haline ilişkin açıklamalar getirecek ve
tartışacaktır.

Dr Michael Jan Wise
Dr. Wise, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde danışman psikiyatrist olarak çalışmaktadır.
1999'dan beri tıbbi uygulamaları etkileyen yasama konularıyla ilgilenmiştir. British Medical
Association ve Royal College of Psychiatrists aracılığıyla Ruh Sağlığı Yasası, Toplumsal Cinsiyet
Yasası, Kapasite Yasası ve daha güncel olarak tıbbi ihmal incelemeleri reformlarına katkıda
bulunmuştur. Dr. Wise on yıldan uzun süredir British Medical Association MedicoLegal
komitesinin başkanlığını yapmaktadır.
British Medical Association, Royal College of Psychiatrists ve Avrupa Psikiyatri Derneği Etik
Komitelerinde çalışmaktadır ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi hakkında Özel Raportörler raporuyla
ilgilenen Dünya Psikiyatri Derneği Etik Komitesi'nde yer almıştır. Sivil adli tıp dersleri vermektedir.
Resmi Avukatlık Bürosu tarafından, ya da Savunma Bakanlığı, diğer Hükümet Departmanları ve
Kurumsal Suistimaller ile ilişkili davalar için düzenli olarak görevlendirilmektedir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’'nin Uluslararası Seçkin Üyesi ve Dünya Psikiyatri Birliği’nin Onursal
Üyesidir. Türkiye’de ilk olarak 1993’te gelmiştir, ve Türk kahvesi hayranıdır.

Bu etkinlik Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)
ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
işbirliği ile düzenlenmekte ve
desteklenmektedir.

Mental Health Legislation:
an illustration of the needs and differences between
cultures and countries

Jan Wise is inviting you to the
plenary lecture…
Please click here
to watch the video

Chairs: Fatih Öncü, Ejder Yıldırım
Globally mental illness takes myriad forms, yet the wish to alleviate suffering is universal.
When the afflicted recognise they are ill this presents no problem, but what happens when
they fail to see the risks they pose to themselves or others? Patients lose their jobs, their
relationships even their lives. However compulsion carries a dark past; from the eugenics
extermination programmes of Nazi Germany to the State subverted abuses of Soviet
Psychiatry. More recently in the United Kingdom attempts to co-opt mental health
legislation to deal with seriously dangerous individuals that were politically troublesome for
the government, to attempts at taking matters out of the hands of an independent judiciary
have been seen.
Dr Wise will explore why legislation is necessary, and what should be in it, how to enable the
able, and to help those who can’t help themselves; how does one deal with refusal of
treatment, and at what point is compulsion necessary? As importantly as what is included,
what might be excluded is essential to ensure that legislation is used for its intended
purpose rather than misused.
Local solutions for local problems have long been an axiom of successful change. But
learning from the mistakes of others is not only efficient but makes for a smoother journey,
the approaches taken by Australian States, the UK, Italy and the ‘Nordic’ approach will be
some examples.

Dr Wise will examine approaches the different legislatures have taken, why those steps were
taken, the problems they hoped to solve and those that arose from the ‘solution’.
Saudi Arabia’s recent legislation and its interaction with Human Rights, as enshrined by UN
Conventions will illustrate issues to be grasped, and conflicts with the United Nations
Convention on the Rights of People with Disabilities will be explored.

Dr Michael Jan Wise
Dr Wise is a consultant psychiatrist practicing in the NHS in an inner city area. He has been
involved with legislative issues affecting medical practice since 1999, being involved
through both the British Medical Association and the Royal College of Psychiatrists in
reform of the Mental Health Act, Gender legislation, the Capacity Act and more recently
medical negligence reviews. He ha sbeen Chair of the BMA’s MedicoLegal committee for
over a decade. He sits on the Ethics Committees of the BMA, RCPsych and European
Psychiatric Association and was on the Wprld Psychiatric Associations Ethics Committee
involved in dealing with the Special Rapporteurs report on the UN Convention on the Rights
of People with Disabilities. He lectures on civil forensics and is regularly instructed by the
Official Solicitor, as well as in cases involving the Ministry of Defence, other Government
Departments, and Institutional abuse. He is a International Distinguished Fellow of the APA
and an Honorary Member oft he WPA. He first came to Turkey in 1993, is a big fan of
Turkish Coffee.
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