
Hasta için bilgiler
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Hatta ruhsal hastalıklarını tedavi etmek için gerekli ilaçlar bile trafik kabiliyetini azalta biliyor.

Hukuki temeline karar vermek için özel kurum var “sürücülük kabiliyetini ölçen talimatlar” diye, bunlar 
trafik tıp ile trafik bakanıyla birlikte olan meçliste yazılı. bu talimatlar ehliyet gruplarında ayrım yapıyor. 
Özellikle grup 2 de - mesela 3,5 tonluk kamyon ve insan taşıyıcılarda, taksi ve otobüs - talimatlar anlaşıldığı 
gibi daha sıkıdır. grup 2 ehliyetde farklı şahsi kararlar mümkün. Yukarıda açıklanan her ruhsal hastalıklarda, 
akut durumlarda, genelde trafik kabiliyeti yoktur.

ağır depresyon, mani ve şizofren psikozlarda normalde akut hastalık süreci geçince, trafiğe katılmak müm-
kün. Önemli olan, tedavi için verilen ilaçların, yatıştırmak tesiriyle hastalık belirtilerini bastıran veya has-
talığın tekrarlamasını engelleyen, trafik kabiliyetini azaltırmı diye bakmak. bu şahsi olarak tedavi eden dok-
torla kararlaştırılmalı.
talimatlar açıkca beyan ediyorki, ruhsal hastalıklı olan insanlar, trafiğe daha emniyetli katılabilir, uygun ilaç-
larla tedavi görürlerse. Demekki ilaçları kullanmak bu durumlarda araç kullanmak için engel değil, tam ter-
si, ehliyeti kayıb etmemek için şart. Her türlü belli olan bunamada sürekli olarak trafik kabiliyeti yoktur.
alkol, ilaç veya uyuşturucu tutkunluğu, kullanım süresinde esaslı trafik kabiliyetini kabul etmiyor. başarılı 
geçen tutkudan kurtarmak tedavisinden sonra genelde bir senelik süre düşünülmeli, tutku maddesi kullan-
mama raporu şart. bu süre içinde bağımlılığa eğimli olan insanlar devamlı tedavi görmeli.
çoğunlukla trafik kabiliyeti sorusu doktor ve hasta arasında tedavi döneminde kararlaştırılmalı.
siz ani ruhsal hastalığna yakalanırsanız ve doktorunuzun tavsiyesine karşı çıkıp araç kullanırsanız, doktor po-
lise veya trafik kurumuna bilgi vermek için meçbur kalabilir. bu gidiş çok nadir oluyor.

siz hastalığnız dolayısı veya kullanma şeklinizle polisin gözüne battıysanız, trafik kurumu sizden trafik kabili-
yetiniz için rapor isteyebilir. bunu siz kendi bütcenizden sizin istediğniz özel trafik tıp kabiliyeti olan doktor-
dan yaptırabilirsiniz. 

Ruhsal hastalıkları ve trafik kabiliyeti
(Psychische erkrankungen und Verkehrstüchtigkeit)

Hangi ruhsal hastalıklar trafik kabiliyetini etkiler?

Hukuki temeller nelerdir?

Ne zaman trafiğe katılmak müsadesi olur?

◆

◆

◆

çeşitli ruhsal hastalıkları trafik kabiliyetini azaltabilir. Özellikle bunlar:
 organik ruhsal rahatsızlıklar
 bunamalar
 duyguluk bozuklukları misal ağır depresyon ve mani
 şizofren bozuklukları
 tutkuluk hastalıkları misal alkol, ilaç veya kanuna aykırı uyuşturucu tutkusu

Ne zaman rapor isteniyor?◆


