Bilgi edinmek için örnek internet adresleri
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) e.V.
www.dhs.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
www.bzga.de
Türkçe bilgi: www.uyusturucubagimliligi.com/turkce
Uyuşturucu madde kullanımı veya bağımlılığı sorunu ile
karşılaşırsanız ve bu konuda yardım arıyorsanız, sağlık ve
uyuşturucu danışma merkezleri size yardımcı olabilirler.
Bu hizmetler ücretsiz ve gizlilik esasi dahilinde verilmektedir.
Türkçe danışmanlık hizmeti için arayabileceğiniz merkez

releasemitte
Beratung und Hilfe bei Drogenproblemen

Es ist schwer,
jemandem
zu helfen, der
nicht sagt,
was ihm fehlt.

release Stuttgart e.V.
Kriegsbergstraße 40
70174 Stuttgart
Telefon(0711) 26 84 32 30
Telefax (0711) 26 84 32 31
release-mitte@release-drogenberatung.de
www.release-drogenberatung.de
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Uyuşturucu sorunu ile karşılaşanlar için broşür
Suchtberatung in türkischer Sprache

Uyuşturucu sorunu

Uyuşturucu bağımlılığı nasıl oluşur?

Gençlerin uyuşturucu kullandığını nasıl anlarız?

Uyuşturucu sorunu herkesi yakından ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Gençlerin uyuşturucu kullanmaya
başlaması genellikle merak ve denemeden kaynaklansa
da, aslında temel sorun sosyal nedenlere dayanmaktadır. Bunun için de gençlerin sorunları ile ilgilenmek
gerekir.
Uyuşturucu kullanımı kültürümüzde hoş görülmediği
için, sorun aileler de çok gizli tutuluyor. Ne yazık ki,
kabullenmesi zor olsa bile, yasa dışı madde kullanımı
ve bağımlılığı Türkiye kökenli gençler arasında da son
yıllarda artmaktadır.

Kişiyi madde kullanmaya iten nedenler çok yönlüdür.
Bu belirti bir süreç sonunda oluşur.

Uyuşturucu kullanan kişilerde tipik belirtiler görüldüğü
halde, bunları anlamak kolay değil. Çok sessiz ve içine
kapanık olan bir çocuğun birden değişmesi, davranışlarında aşırı değişikliklerin göze batması, biraz da saçmalayarak konuşması ğibi örnekler verilebilir. Gençlerde
görülebilecek belirtiler:

Uyuşturucu maddeler nasıl tanımlanır?

Sosyal çevre etkenleriyse, aile yaşantısı, arkadaş
çevresi ve ilişkileri, özenti, merak, okul sorunu,
meslek edinme zorlukları, işsizlik, gelecek korkusu
gibi konular olabilir. Bütün bunlara benzer nedenler
madde kullanımında önleyici, engelleyici ya da tam
tersi özendirici faktörlerde olabilir.

Bilimsel tanımlamaya göre uyuşturucu maddeler,
merkezi sinir sistemini doğrudan veya dolaylı yönden
etkileyerek, bedenin doğal çalışma akışına etki eden
ve de sonuçta duygu ve algıları önemli ölçüde tahrip
eden kimyasal, sentetik ve bitkisel yollardan elde edilen
maddelerdir.
Uyuşturucu maddeler genellikle uyuşturma özelliğine
sahip maddelerdir. Ancak, keyif veren, uyanık olmayı
sağlayan, uyaran ve kışkırtan kimi maddeler için de bu
tanım kullanılmaktadır.
Uyuşturucu maddeler yasa dışı mı?
Maddeler yasal ve yasal olmayanlar diye ikiye ayrılır.
Yasal olan maddeler alkol ve tütündür. Bu maddelerin
zararları toplumda bilinse bile, kullanımı çok yaygındır
ve hoş görü ile karşılanır. Zaten ilk denemeler bu yasal
maddelerle başlar. Bunun yanında yasal olan, reçete ile
alınan bağımlılık riski yüksek olan ağrı kesici ilaçlarda
büyük bir sorun oluşturmaktadır.
Yasal olmayan maddeler ise esrar, marihuana (hint
keneviri), eroin, kokain ve sentetik maddelerdir.
(Ecstasy, Amfetaminler gibi.) Bu maddeleri kullanmaya
neden olmak, üzerin de bulundurmak, satmak yasaktır.

Genel anlamda madde bağımlılığı sorunu kişi, sosyal
çevre ve uyuşturucu maddenin bulunabilir olmasının
oluşturduğu üçgende ortaya çıkmaktadır.
Yani kişinin karakter yapısındaki zayıflıklar, bir takım
içsel ve dişsal etkenlerle sorunları, zorlukları aşma gücünü azaltır.Burada özellikle ailenin çocuk üzerindeki
eğitim yetersizliği önemli bir neden oluşturmaktadır.

Diğer önemli faktör ise maddenin varlığı, yani bulabilme kolaylığı. Artık büyük şehirlerde bu tip yasa dışı
maddeleri temin etmek zor değildir.
Unutmamak gerekir madde kullanımı ilk etapda kişiyi
rahatlatır. Onu sorunlarından uzak bir pembe dünyaya
taşır. Aynı duyguya kavuşmak için kişi madde kullanmaya ihtiyaç duyabilir. Asıl sorun madde kullanımından
öteye, madde kullanımını kontrol altına alamamasıdır.
Yani sürekli kullanması ve bunun kişide bedensel ve de
ruhsal bağımlılığa yol açmasına neden olur. Uyuşturucu kullanımı kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini
bozar, sonuçta kişisel ve toplumsal yönden ekonomik
ve sosyal çöküntü ortaya çıkar.

>> Kişisel alışkanlıklarda değişiklik; mesela giyim tarzı,
uyku düzeni, sürekli arkadaş değiştirmesi gibi
>> Psikolojik belirtiler; mesela birden içine kapanması,
ilgi ve isteklerinin sık sık değişmesi, risk içeren davranışlara girişmesi, hırsızlık yapması, birden çok para
harcaması gibi
>> okulda başarı oranının sürekli azalması
Bu belirtilenler mutlaka çocuğunuzun uyuşturucu kullandığı anlamına gelmez. Bu değişimler ergenlik çağının
getirdiği sorunlar ve belirtilerde olabilir. Çocuğunuzun
durumunu iyice öğrendikten sonra davranışa geçmenizde yarar vardır.

Gençler uyuşturucu kullanıyorsa nasıl
davranmalıyız?
İlk olarak bu konuda taviz verilmemelidir.
Gençin uyuşturucu madde kullandığını anladığımız
veya belirlediğimiz zaman suçu başkasında aramak,
paniğe kapılmak, sorunu görmezlikten gelmek ve de
gençe kötü davranmak en olumsuz yaklaşımdır. Böyle
durumlarda en önemlisi gençin durumunu iyice anlamak, onunla şiddete baş vurmadan uygun bir dille
konuşmak, daha fazla ilgi ve sevgi göstermek gerekir.
Bunun yanında bilgi edinmek ve yardım almak için
doktor ve danışma yerlerine başvuru yapılması lazım.

