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NEDEN SAMBART? 
 
 

 
 
İkincil önleme: Gerekli ama eksik 
 
Bağımlılık bir süreçtir. Kişi bağımlı oluncaya kadar süreç içinde önce alkol veya maddeyi 
dener, daha sonra bunları daha sık ve riskli yani tehlikeli bir şekilde kullanmaya başlar. 
Bunların sonucunda da bağımlılık gelişir.  
 
Bağımlılık gelişmeden önceki dönemde madde deneyenlere veya riskli kullanıcılara yönelik 
müdahalelere ikincil önleme adı verilmektedir.  
 
Özellikle bağımlılık sorunu çok yaygın olmayan ülkelerde, bağımlılığın yaygınlaşmasını 
önlemek için yapılacak müdahaleler önem kazanmaktadır. 
 
Riskli kullanıcı olan genç veya yetişkinler, genelde psikiyatri kurumlarına başvurmazlar. Bu 
kişilerle ilk karşılaşma genelde birinci basamak sağlık hizmetlerinde olur (örneğin aile 
hekimleri). Bu kurumlarda ise bağımlılık uzmanları yoktur. Ancak hekimlerin koyacağı erken 
tanı ve yapacakları müdahaleler çok önemlidir.  Bu nedenle doktorların konuyla ilgili 
bilgilenmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
Her alkol veya madde kullanan kişi bağımlı değildir. Bağımlılık, madde kullanımının devam 
etmesiyle gelişen bir sendromdur, bir başka deyişle hastalıktır. Bağımlılık geliştikten sonra 
kişide hem psikolojik, hem biyolojik değişimler oluşmaktadır. Bu nedenle bağımlı olan ve 
olmayanlarda tedavi ve yaklaşım çok farklıdır.  
 
Bağımlılıkta tedavi uzun sürelidir, hatta yaşam boyu sürmesi önerilmektedir.  Bağımlılığın 
tedavisi oldukça maliyetlidir. Tedavinin etkinliği birçok faktörden etkilendiği için, tedavinin 
başarısı öngörülebilir değildir. Bu nedenle bireyin bağımlı olmasını önlemek önemli bir 
hedeftir. 
 
Temel hedef insanların alkol veya madde kullanmamasıdır (birincil önleme). Ancak bazı 
insanlar alkol veya madde kullanmaktadır. Bu nedenle ilk hedef başarılamazsa, ikinci hedef 
alkol veya madde kullanan bireylerin bağımlı olmasını önlemektir. İşte buna ikincil önleme 
(secondary prevention) adı verilmektedir. 
 
İkincil önleme, bir müdahale biçimidir. Alkol veya madde kullanan bireyin kullandığı 
maddeyi bırakmasını sağlayacak ve bağımlı olmasını önleyecek bir müdahaleler bütününü 
içerir.  
 
Toplumda bağımlı sayısı azdır. Ancak alkol veya madde kullanan kişi sayısı oldukça fazladır.  
Örneğin esrar kullanımı %5.8 civarındayken, bağımlı oranı %0.5'in altındadır (Ögel ve ark, 
2006). Aslında hizmetin önemli bir bölümünün alkol veya madde kullanan ama bağımlı 
olmayan bireylere sunulması gerekmektedir. Ancak bağımlılık insan ve toplum yaşamında 
önemli bir sorun yarattığı için, hizmetin önemli bir parçası buraya kaymaktadır.  
 
Maalesef ülkemizde genelde hizmetler bağımlılar üstüne kurgulanmıştır. Bu nedenle riskli 
alkol veya madde kullanan bireylere yönelik bir yapılandırılmış müdahale yoktur ve bu grup 
ihmal edilmektedir (Ögel ve Doğmuş, 2008). Örneğin AMATEM polikliniğinde  sırada çok 
sayıda ve tıbbi sorun yaşayan eroin bağımlısı beklerken, bir kaç kez esrar kullanmış bir kişiye 
ayrılabilecek zaman doğal olarak çok az olmaktadır.  
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Kısa müdahale: Kolay ve etkin  
 
İkincil önleme çalışmalarında en etkin yöntem kısa müdahale teknikleridir.  Hafif, orta hatta 
bazı şiddetli bağımlılık durumlarında kısa müdahalelerin etkin olduğu ve uygulanması 
gerektiği bildirilmektedir (Şekil 1).  
 
Kısa müdahaleler farklı biçimlerde ve farklı alanlarda dünyada uygulanmaktadır (Craig, 
2010). Kısa müdahalelerin temel özellikleri şunlardır: 

 Kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Alkol-madde kullanan bireyle 1-3 görüşme yeterli 
olmaktadır (Kaner, 2009). 

 Yapılandırılmış teknikler içerdiği için, öğrenmesi ve öğretilmesi kolaydır. 

 Bağımlılığın tedavisiyle karşılaştırıldığı zaman çok daha ekonomiktir (Bradley ve ark, 
2007).  
 

Kısa müdahalelerin içeriği aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır. 

 Sorunun düzeyinin tarama ve değerlendirme ile saptanması 

 Sorunun düzeyine uygun müdahale tekniklerinin uygulanması 

 Motivasyon artırıcı görüşme teknikleri ile değişime olan inancın artırılması 

 Yeterli değişim olmayan vakaların ise, uygun ve etkin bir şekilde özelleşmiş 
merkezlere sevk edilmesi 

 
Bağımlı olmayan ancak alkol-madde kullanan bireylerin tedavi merkezlerine başvurmadıkları 
veya başvurmaktan kaçındıkları bilinmektedir. Bunun yerine temel sağlık hizmetlerinde bu 
bireylerle karşılaşılması daha mümkündür. Bu bireylerin genel sağlık hizmetlerinde fark 
edilmesi büyük önem taşır. Fark edildikten sonra bu ortamda müdahale uygulanması 
gereklidir. Çünkü bu bireyleri bağımlılık merkezlerine yönlendirmek zordur. Bu 
müdahalelerin etkin olduğu yapılan 56 derlemenin sonuçlarından anlaşılmaktadır 
(O'Donnell, 2014). 
 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde tarama ve kısa müdahale programının iki yararı vardır 
(Akvardar, 2010):  
 

1. Alkol-madde bağımlılığı gelişebilecek riskli alkol-madde kullanımı olan, alkol-
maddeyle ilişkili zarar riskinin azaltılabileceği kişileri tanımak ve yardımcı olmak, 
 
2. Alkol-madde bağımlılığı olan bireyleri erken dönemde tanıyıp müdahale etmek, 
gerekirse sevk etmek, böylece bağımlılığın ilerlemesini engellemektir. 

 
Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarının alkol-madde kullanımları sağlıklarına zararlı 
kişileri tanımak ve müdahale etmek sorumlulukları vardır. Ancak çalışmalar pratisyen 
hekimlerin birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu sırasında alkol-madde kullanım 
sorunlarını irdelemeye istekli olmadıklarını göstermektedir. 
 
Birinci basamak sağlık hizmetleri yineleyen müdahaleler için ideal bir ortamdır. Birinci 
basamakta çalışan hekimlerin iş yükleri nedeniyle müdahaleler kısa olmalıdır. Kısa 
müdahaleler, var olan ya da potansiyel alkol sorununu tanımlamayı ve kişiyi bunun hakkında 
bir şeyler yapmaya motive etmeyi amaçlamaktadır.  
 
Kısa müdahale yöntemlerinin etkinliği üstüne birçok çalışma vardır (Bien,1993; Monti, 1999; 
Spirito, 2004).  Araştırmalar, kısa müdahale tekniklerinin alkol-madde kullanımının 
bırakılmasında etkin olduğunu, bireyin kullandığı alkol ve madde miktarını önemli ölçüde 
azalttığını ve bağımlılık gelişiminin önlendiğini göstermiştir. Birçok çalışmada uzun süreli 
tedavi ve terapilerin etkinliği ile kısa müdahalelerin etkinliğinin benzer olduğu da 
bildirilmiştir (Barry, 1999).  
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Bu konuda yapılan araştırma bulguları aşağıda özetlenmiştir: 
 

 Madde kullananlarda kısa müdahale sonrası maddeyi bırakma oranları %25-45 
arasında değişmektedir (Young, 2014).  

 Kısa müdahalelerin, madde kullanımının ölüm oranlarında (mortalite) %23-36 
düşüşe yol açtığı bir meta analiz çalışmasında gösterilmiştir (Cuijpers, 2004). 

 Kısa müdahale uygulanan riski kullanıcıların, kısa müdahale uygulanmayanlardan 2 
kat daha fazla kullandıkları maddeyi azalttıkları gösterilmiştir (Wilk ve ark, 1997). 

 Alkol kullananların sekizde biri önerilerden yararlanırken, sigara kullananlarda 
sadece yirmide biri önerilerden yarar görmektedir (The Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, 2003). 

 Alkol kullanıcılarına yönelik kısa müdahale sağlık harcamalarını beş kat 
azaltmaktadır (The UK Alcohol Treatment Trial, 2005). 

 Birinci basamakta kısa müdahale uygulanan alkol kullanıcılarının üçte birinin alkolü 
zararsız içmeye başladığı gösterilmiştir (ICGP, 2006). 

 
 
 
Şekil 1: 
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UYGULAMA PLANI 
 
 

 
Hem alkol, hem de madde kullanımına yönelik müdahaleler 4 temel başlık altında 
toplanabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir.  

 
 

 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 

 Yoksunluk veya entoksikasyon belirtilerini saptayın 

 Alkol-madde kullanımına bağlı fiziksel ve ruhsal sorunlarını araştırın 

 Gerekirse semptomatik tedavi uygulayın  

 Gerekli tanısal testleri isteyin 
 
 

 
RİSK TARAMASI  

 
 

 Alkol-madde kullanımının risk düzeyini saptayın 
 

 
KISA MÜDAHALE  

 
 

 Alkol-madde kullanım risk düzeyi hakkında geri bildirim verin 

 Alkol ve maddenin etkileri hakkında bilgilendirin ve bilgi notunu verin 

 Değişim motivasyonunu değerlendirin  

 Değişim motivasyonunu artırın 

 Kesme ve/veya azaltma için etkin tavsiyede bulunun 

 Hedefler koyun 
 
 

 
İZLEME VE SEVK 

 
 

 Tekrar görüşmeye çağırın ve izleyin 

 Gerekirse sevk edin 
 
  

1 

3 

4 

2 



                                                                                                                                              11 

 
 

GENEL DEĞERLENDİRME 
 
 

 
Öncelikle kişinin alkol-madde etkisi altında olup olmadığı veya belirgin yoksunluk belirtileri 
yaşayıp yaşamadığı saptanmalıdır. Alkol-madde etkisi altındaysa, bu durumda tekrar 
görüşmeye çağrılmalı ve görüşmeye ayık gelmesinin önemi vurgulanmalıdır. Yoksunluk 
belirtileri belirginse uygun tedavi düzenlenmelidir.  
 
Eşlik eden ruhsal ve fiziksel belirtiler olup olmadığı araştırılmalıdır. Uygun tanısal testler 
yapılmalı, gerekliyse semptomatik tedavi (örneğin uykusuzluk için) verilmelidir.  
 
Kişi madde etkisi altında ve yoksunluk belirtileri belirgin değilse, risk taraması yapılmalıdır.  
Yoksunluk belirtileri belirgin değilse, risk taraması doğrudan yapılabilir.  
 
Risk taraması sonucunda alkol-madde kullanımının düşük veya yüksek riskli olup 
olmadığına bakılmalı ve buna uygun müdahalelerde bulunulmalıdır. 
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ALKOL İÇİN RİSK TARAMASI 
 
 

 
Bir kişi alkole ilişkin bir sorunla başvurmuyorsa bile, her başvuran kişiye alkol kullanıp 
kullanmadığı sorulmalıdır. Alkol kullandığını söyleyen veya alkol kullanımına bağlı bir 
sorunla gelen herkese aşağıdaki risk taraması yapılmalıdır. Madde kullanımı için bu form 
değil, madde için risk taraması formu kullanılmalıdır.  
 
A1 Son altı ay içinde ne sıklıkta alkol kullandınız? Hiç kullanmadım 

veya ayda 1-3 
kereden fazla değil 

 0 

Haftada 1-5 kez  1 
Hemen hemen her 
gün 

 2 

 
A2 Son altı ay içinde, alkol içtiğinizde bir günde ne 

kadar içerdiniz? Ortalama olarak söyleyebilir 
misiniz? 
Aşağıdakine göre günlük standart içki miktarını 
hesaplayıp, yanıtı öyle yazınız 
Bir kadeh şarap = Bir standart içki  
Yarım duble rakı veya votka veya cin veya viski vb= Bir 
standart içki  
Bir büyük kutu bira= 1,5 standart içki 

Hiç veya 1-2 
standart içkiye 
kadar 

 0 

3-4 standart içki  1 
5 standart içkiden 
fazla 

 2 

 
A3 Son altı ay içinde, bir seferde (6 kadeh şarap 

veya 3 duble rakı veya dört kutu büyük bira) 
veya daha fazla içme sıklığınız ne kadardır? 
Parantez içindeki standart içki cinsini daha önceki 
soruda verdiği yanıta göre belirleyiniz. 

Hiç veya ayda 
birden az 

 0 

Ayda 1-3 kez  1 
Haftada bir veya 
daha fazla 

 2 

 
A4 Gündüz saatlerinde de alkol kullandığınız 

zamanlar oldu mu? Ne sıklıkla? 
 

Hiçbir zaman   0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
A5 Aileniz veya çevreniz sizin çok fazla alkol 

kullandığınızdan endişeleniyor muydu? Ne 
sıklıkla? 
 

Hiçbir zaman   0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
A6 Alkol kullandığınız için aile ziyaretleri, hobiler, 

sosyal ilişkiler gibi hayatınızdaki başka 
etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu?  

Hiçbir zaman   0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
Yukarıdaki soruların toplam puanı 3 veya üstü ise ORTA RİSK kapsamında, 6 veya üstü 

ise  YÜKSEK RİSK kapsamında değerlendirilmelidir. 
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MADDE İÇİN RİSK TARAMASI 
 
 

 
Madde kullandığını söyleyen herkese risk taraması yapılmalıdır. Hangi maddeyi/maddeleri 
kullandığını sorun. En çok kullandığı ve tercih ettiği maddeyi öğrenin. 
 
Sorularda yer alan [madde] sözcüğü kişinin kullanmayı daha çok tercih ettiği maddeyi 
anlatmaktadır. Bu nedenle temel olarak kullandığı madde neyse, sorularda onu [madde] 
sözcüğü yerine koyunuz.  Örneğin: “[Madde] kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde 
etkiledi mi” yerine esrar içiyorsa “Esrar kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi 
mi” biçiminde okuyun. Alkol kullanımını değerlendirmek için alkol için risk taraması 
kullanılmalıdır. 
 
M1 Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] 

kullandınız?  
Hiçbir zaman  0 
En az bir kez   1 
Üçten fazla kez   2 

 
M2 [Maddeyi] kestiğinizde veya azalttığınızda bazı 

sorunlar ortaya çıktı mı? (örneğin uykusuzluk, 
terleme, sinirlilik, huzursuzluk, titreme vb) 

Hiçbir zaman  0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
M3 [Madde] kullandığınız için hayatınızdaki başka 

etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu? (örneğin 
aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler vb) 

Hiçbir zaman  0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
M4 [Madde] kullanmak beden veya ruh sağlığınızı 

olumsuz yönde etkiledi mi? 
Hiçbir zaman  0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
M5 [Madde] kullanmanız, az sonra sayacağım 

yaşam alanlarından birisi üstünde olumsuz 
etkileri oldu mu? Aile ilişkilerinizde? 
Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde? Eğitim 
hayatınızda? İş hayatınızda? 

Hiçbir zaman  0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
M6 Gündüz saatlerinde de [madde] kullandığınız 

oldu mu? 
Hiçbir zaman  0 
Bazen   1 
Çok sık  2 

 
M7 Hayatınız boyunca hiç damar yoluyla bir madde 

kullandığınız oldu mu? 
Hiçbir zaman   
Bazen    
Çok sık   

 
M1 ve M6 arasındaki sorulara verilen yanıtları toplayın. M7 sorusunu toplama katmayın. 

 
Yukarıdaki sorulara verilen yanıtların toplam puanı 4 veya üstü ise kişinin madde kullanım 

düzeyi YÜKSEK RİSK olarak değerlendirilmelidir 
 

 
Eğer kişi daha önce damar yoluyla madde kullandıysa, doğrudan yüksek risk olarak 
kabul edilmelidir.  
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RİSKLİ KULLANIMA YAKLAŞIM 
 

 
 
Öncelikle risk taramasının sonuçları hakkında geri bildirim verilmelidir. Değişime hazır olup 
olmadığı ve değişim döngüsünün hangi aşamasında olduğu saptanmalıdır. Kişi değişime 
hazır değilse değişim motivasyonunu artırıcı görüşme yapılmalı ve bilgilendirilmelidir.  
 
Değişime hazır olan kişiler öncelikle kesme/azaltma yönünde etkin tavsiye verilmelidir. Eğer 
alkol kullanıyorsa, kontrollü içme yöntemi öğretilmeli, alkol günlüğü tutması önerilmelidir. 
Madde kullananlarda ise hedefler konmalı ve tekrar görüşmeye çağrılmalıdır. Kişinin 
kullandığı maddeye uygun bilgi notu verilmelidir. 
 
Alkol-madde kullanan kişiler izlenmeli ve alkol-madde kullanımı için konulan hedefe 
uymayanlar sevk edilmelidir. Hedefe uyanlar ise izlenmeye devam edilmelidir. 
 
Yüksek riskli kullanıcılar ise öncelikle sevk edilmelidir.  Sevk edilme imkanı yok veya sevk 
edilmek istemiyorsa, bu durumda genel uygulama şeması uygulanmalıdır. 
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AÇIKLAMALAR 
 

 
 

 
ALKOL-MADDE ETKİSİ ALTINDA OLUP OLMADIĞINI 
DEĞERLENDİRİN 

 
 
 
Öncelikle kişinin alkol-madde etkisi altında olup olmadığı değerlendirilmelidir. Maddelerin 
etkisi hakkında bilgi ekte verilmiştir. 
 
Alkol-madde etkisi altında yapılacak görüşmenin bir etkisi olmayacaktır.  Bu nedenle alkol-
madde etkisi geçinceye kadar beklenmelidir. Görüşme için başka bir zamana randevu 
verilmesi uygundur.  
 
Entoksikasyon belirtileri varsa, bir tedavi düzenlenebilir veya hastaneye göndermek en 
iyisidir. 
 
Maddelerin etkileri 
 
Maddelerin etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Kullanıcılar, genellikle kendilerine özgü bir jargon kullanırlar ve maddelerin farmakolojik 
isminden farklıdır. Eğer kişinin ifade ettiği maddeyi tanımıyorsak “kafası nasıl? –psikoaktif 
etkileri” ve hastalığı nasıl? –yoksunluk belirtileri” sorularıyla hangi sınıftan bir madde 
olduğunu tahmin edebiliriz. Maddeler psikoaktif etkilerine göre sedatif-stimülan ya da 
halüsinojen olarak kabaca üç gruba ayrılır. 
 
Tablo 1: Maddelerin etkileri 

Esrar ve benzerleri Ecstasy Eroin: 
Gevşeme 
Uyku hali 

Sarhoşluk hali 
Reflekslerde bozulma 

Dilde dolanma 
Gözlerde kızarıklık 

İştah artışı 
Paranoid düşünceler 

 

Hareketlilik 
Çok konuşma 

Gözlerde büyüme 
Susuzluk 
Anksiyete 
Panik atak 

Uyuşukluk 
Göz bebeklerinde küçülme 
Göz kapaklarında kapanma 

eğilimi 
Anlamsız bakışlar 

Gevşeme 
Solunum zorluğu 

Koma  

Uçucu madde Kokain “Roş” (Rohypnol, rivotril vb) 
Sarhoşluk 

Agresif davranışlar 
Madde kokusu 
Dilde dolanma 
Hayal görme 
Anlamama 

Hareketlilik 
Düşünce dağınıklığı 
Paranoid düşünceler 

 

Uyuşukluk 
Agresif davranışlar 

 

 
 
  

1 
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Entoksikasyonda kullanılan maddeye uygun temel yaklaşım 
 
Alkol 
 
Normal olarak %500-700 mg etanol öldürücüdür. Alkol entoksikasyonunda koma 
gözlenebilir.  

 Nazogastrik sondayla mide özsuyu sürekli alınmalıdır. Mideye salıverilen alkolün geri 
emilimini arttıracağı için lavajdan kaçınılmalı, aktif kömür kullanılmamalıdır.  

 100 mg i.v. tiamin verilmelidir.  

 Damar ve solunum yolu açılmalıdır. 

 Hastaneye acilen sevk edilmelidir. 
 
Esrar entoksikasyonu: Paranoid hezeyanlarla karakterize psikotik bir tablo görülebilir. Bu 
durumda benzodiazepinler kullanılabilir. Eğer psikotik belirtiler belirginse, o zaman düşük 
doz antipsikotik ilaç başlanabilir (haloperidol 5-10mg). Belirtiler düzelir düzelmez, bir iki gün 
içinde ilaçlar kesilmelidir.  
 
Sentetik kannabinoid entoksikasyonu: Belirtiye yönelik tedavi uygundur. Anksiyete, 
taşikardi, bulantı ve epileptik nöbetlere uygun tedaviler verilmelidir. Ciddi zehirlenmelerde 
havayolunu açık tutun, solunum desteği verilmeli, kardiyak monitorizasyon yapılmalıdır.  
 
Uçucu madde entoksikasyonu: Tedavi destekleyicidir. Kalp ve solunum sisteminin 
desteklenmesi ana hedeftir. Uçucu kullanan kişi sakin ve güvenli bir yere alınmalıdır. Uçucu 
madde  bulaşmış giysiler çıkarılmalıdır. Oksijen, gerekirse solunum desteği verilmelidir. 
Psikotik belirtiler varsa, düşük doz antipsikotk başlanabilir. 
 
Opioid ve benzodiazepin entoksikasyonu: Kişi hemen hastaneye sevk edilmelidir. Sevk 
sırasında solunum desteği önemlidir. 
 
Halüsinojen entoksikasyonu: Ciddi anksiyete belirtileri varsa diazepamla tedavi edilebilir. 
Hastanın yatışana dek gözetim altında tutulması gerekir. Zorunlu durumlarda düşük dozda 
haloperidol kullanılabilir. 
 
Kokain, ekstazi gibi stimulan madde entoksikasyonu: Ajitasyon ve paranoyak belirtiler varsa 
haloperidol 5 mg gereğinde yinelenerek verilebilir. Kardiyak aritmi, konvülsiyonlar, 
serebrovasküler olaylar ve subaraknoid kanama gibi komplikasyonlar yönünden dikkatle 
izlenmelidir. kokain entoksikasyonunda konvülsiyonlar ve kalp aritmilerine uygun 
semptomatik tedavi uygulanabilir. 
 
 

 
YOKSUNLUK BELİRTİLERİ OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN 

 
 
Alkol yoksunluk belirtileri ve tedavisi 
 
Alkol yoksunluk belirtilerinin tanınması  
 
Alkol yoksunluk belirtileri kan alkol düzeyinin azalmaya başlamasından 6-8 saat sonra, 
genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkar ve iki hafta sürebilir (Tablo 2).  
 
Alkol yoksunluğuna bağlı deliryumda (deliryum tremens) alkol yoksunluğunun diğer 
belirtilerine ek olarak başka belirtiler gözlenir (Tablo 2). Deliryum tremens yoksunluğun 2.-
10. günlerinde (genellikle 3.-5. günlerde) ortaya çıkar ve bu durumda hastanın sevki 
uygundur. 

2 
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Tablo 2 

Alkol yoksunluğu belirtileri Deliryum tremens belirtileri 
Terleme 

Anksiyete 
Tremor 

Ajitasyon 
Bulantı 

Başağrısı 
Uykusuzluk 

Epileptik nöbetler 
Hipertermi 
Taşikardi 

Aritmi 
Hipertansiyon 

 

Konfüzyon (yer, zaman ve kişiye yönelimde 
bozukluk) 
Ajitasyon 

Halüsinasyonlar (böcek, yılan görme, 
olmayan sesleri duyma) ve hezeyanlar 

(genellikle alınma ve paranoid hezeyanlar) 
Uyku-uyanıklık çevrimi bozukluğu 

Bellek bozuklukları 
Dikkat ve yoğunlaşma bozukluğu 
Duygudurumda aşırı değişkenlik 

 

 
Alkol yoksunluk belirtilerinin tedavisi 
 
Alkol yoksunluğunda komplike olmayan bir arındırma dönemi hastadaki bağımlılığın 
şiddetine göre beş ila on gün sürer. Yoksunluk tedavisinde amaç otonom belirtileri, algı 
kusurlarını ve nöbetleri azaltmak ya da önlemektir.  
 
Hafif-orta dereceli ve komplike olmayan alkol yoksunluğu tedavisinde uygulanması gereken 
basamaklar şunlardır: 

 Sedasyonu sağlamak ve otonom belirtileri baskılamak için diazepam başlanmalıdır (20-
40mg/gün). Tedaviye bölünmüş ve özellikle akşam saatlerine yığılmış dozlarda başlamak 
ve ilacı 10 gün içinde azaltarak kesmek doğru olacaktır (Örn: Diazepam 5 mg tb 4x2 gibi). 

 Vitamin eksikliğini gidermek üzere 100 mg tiamin, 10 mg folik asit ve vitamin B12 
başlanmalıdır.  

 Hasta her gün kontrole çağırılmalıdır. 
 
Hastaneye sevk edilmesi gereken durumlar 
 
Delirium tremens olguları yoğun balım ortamında tedavi edilmelidir. 
 
Aşağıdaki bulguları olan alkol yoksunluğu hastaları yatırılarak tedavi edilmelidir. 

 Yüksek ateş (>38.4 °C) 

 Generalize tonik klonik nöbetler 

 Oryantasyon bozukluğu, konfüzyon 

 Wernicke-korsakoff sendromu bulguları (ataksi, oftalmopleji, amnezi)  

 Ciddi dehidratasyon 

 Eşlik eden ciddi fiziksel bozukluklar (pankreatit, karaciğer yetmezliği, solunum yetmezliği 
vb) 

 Daha önce geçirilmiş deliryum tremens veya nöbete yol açmış yoksunluk dönemi 

 İntihar riski 
 
 
Diğer maddelerin yoksunluk belirtileri ve tedavisi 
 
Kişinin kullandığı maddeye bağlı yoksunluk  belirtileri olup olmadığı değerlendirilmelidir.  
Maddeye bağlı yoksunluk belirtileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yoksunluk belirtileri 
belirginse, yapılacak görüşmenin bir etkisi olmayacaktır.  Bu nedenle yoksunluk belirtileri 
görüşmeyi engellemeyecek düzeye gelinceye kadar beklenmelidir.  
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Yoksunluk belirtileri belirgin değilse, semptomatik tedavi düzenlenebilir. Ancak yoksunluk 
belirtileri belirginse, o zaman bir hastaneye sevk etmek en iyisidir.  
 
Tablo 3: Maddelerin Yoksunluk belirtileri 

Esrar ve benzerleri Ecstasy Eroin 
Rahatlayamama 

Uykusuzluk 
Sinirlilik 

Dürtüsellik 
Hafıza bozukluğu 

Gevşeyememe 
 

Depresyon 
Anksiyete, panik atak 

Huzursuzluk 
Hayattan keyif alamama 

Durgunluk 
 

Terleme 
Burun akıntısı 

İshal 
Uykusuzluk 

Sinirlilik 
Huzursuzluk 

Ağrı ve kramplar 
Şiddetli madde isteği 

Göz bebeklerinde büyüme 
 

Uçucu madde Kokain “Roş” (rohypnol, rivotril vb) 
Baş ağrısı 

Uykusuzluk 
Hafıza bozuklukları 

Depresyon 
Hayattan keyif alamama 

Durgunluk 
Huzursuzluk  

Burun akıntısı 
 

Uykusuzluk 
Huzursuzluk 

Terleme 
 

 
Yoksunluk belirtilerinde kullanılan maddeye uygun yaklaşım aşağıda verilmiştir. 
 
Esrar yoksunluğu: Uykusuzluk için ketiapin verilebilir. İrritabilitesi belirgin vakalarda düşük 
doz benzodiazepin başlanabilir.  
 
Uçucu madde yoksunluğu: Semptomatik tedavi yeterlidir.  
 
Kokain, ekstazi gibi stimulan madde yoksunluğu: Bu maddelerin yoksunluğuna irritabilite 
eşlik eder. Bu nedenle oral 5-10 mg diazepam, 6 saat arayla verilebilir ve doz 2-3 günde 
kesilebilir. Depresyon varsa, 3-6 ay antidepresan tedavisi yapılabilir. 
 
Opioid yoksunluğu: Temel olarak semptomatik tedavi yapılmalıdır. Kas ve eklem ağrıları için 
ibuprofen, diare için loperamid, bulantı için antiemetik ilaçlar, uyku sorunları için ketiapin 
benzeri sedatif ilaçlar, huzursuzluk içinse 20-30 mg diazepam kullanılabilir. Yoksunluk 
belirtilerine dayanamayan hastalar için buprenorfin kullanılabilir. 
 
 

 
EŞLİK EDEN FİZİKSEL SORUNLARI SAPTAYIN 

 
 

 
Alkol kullanımına bağlı fiziksel sorunlar 
 
Alkol kullanımına bağlı sık görülen medikal komplikasyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Bu hastalıklara ilişkin belirtiler taranmalı ve gerekli tedavi girişimleri yapılmalıdır. 
  

3 
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Tablo 4 

Gastrointestinal sistem Beslenme bozuklukları İmmün sistem baskılanması 
Özeofagus hastalıkları Malnütrisyon Tüberküloz 

Mide barsak rahatsızlıkları Anemi Pnömoni 
Gastrit Beriberi Kanser riski artar 

Peptik ülser Pellagra  
Akut ve kronik pankreatit Wernicke-Korsakoff 

sendromu 
 

   
Nörolojik Karaciğer Diğer 

Polinöropati Yağlanma Alkolik kardiyomiyopati 
Demans Hepatit Hipertansiyon 

Ambliyopi Siroz İskemik kalp hastalığı 
Serebellar dejenerasyon Hepatik koma Beyin kanaması 

Santral pontin myelinoliz  Miyopati 
   

 
Madde kullanımına bağlı fiziksel sorunlar 
 
Madde kullanımına bağlı görülebilen medikal komplikasyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Bu hastalıklara ilişkin belirtiler taranmalı ve gerekli tedavi girişimleri yapılmalıdır. 
 
Tablo 5 
 
Esrar 
Akciğer kanseri, bronşit.  
Kuru öksürük, larenjit, farenjit. 
Testosteron düzeyi düşüklüğü  
Bellek bozuklukları  
Konsantrasyon kaybı 
Demotivasyon sendromu (apati, hedefe 
yönelik etkinlik kaybı, yeni sorunları çözme 
yeteneğinde kayıp). 
İzole uvulit  
Yaygın gingival hiperplazi 
 
Sentetik kannabinoid 
Taşikardi  
Ajitasyon  
Kusma  
Sersemlik/letarji  
Konfüzyon  
Bulantı  
Halüsinasyon  
Hipertansiyon  
Baş dönmesi  
Göğüs ağrısı  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokain 
Myokard enfarktı.  
Subaraknoid hemoraji 
Beyin enfarktı  
Akciğer ödemi.  
Bağışıklık sisteminin bozulması.  
Hiperglisemi. 
Burunda perforasyon.  
Vokal kord paralizi, afoni ve aspirasyon 
pnömonisi. 
Epileptik nöbet 
Hipertermi 
Kardiak aritmi 
Solunum paralizisi  
Hipertansiyon 
Taşikardi  
Delirium gözlenir.  
 
Uçucu Maddeler 
Taşikardi 
Senkop 
Ataksi 
Hipotansiyon 
Yaygın kas zayıflığı 
Kreatin fosfokinaz düzeyinde artış 
EKG’de ST segmentinde çökme, ters T 
dalgası.   
Gastrointestinal irritasyon  
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Eroin 
Pnömoni, tüberküloz.  
Hepatit-C, HIV.  
Septisemi ve septik emboli.  
Enjeksiyon yerinde hiperpigmentasyon. 
Apse, gangren 
Vaskülit,  
Enfektif endokardit (fungal ya da bakteriyel)  
 
Ecstasy 
Hipertermi  
Hipertansiyon 
Taşikardi 
Dehidratasyon 
Terleme 
Karaciğer yetmezliği  
 
Halüsinojenler 
Pupillerde genişleme 
Konfüzyon 
 

 
Amfetamin Ve Benzerleri 
Hipertansiyon 
Damarlarda fibroid nekroz 
Kardiak aritmi 
Başağrısı 
Serebrovasküler hastalık 
 
Benzodiazepinler 
Fazla uyuma 
Nistagmus 
Dizartri 
Ataksi 
Solunum yavaşlaması 
 
 

 
 

 
EŞLİK EDEN RUHSAL SORUNLARI SAPTAYIN 

 
 

Alkol-madde kullanımına sıklıkla psikiyatrik sorunlar eşlik edebilir. Bunlar arasında sık 
görülenler şunlardır: 

 Depresyon 

 Anksiyete bozuklukları- panik atak 

 Psikotik bozukluklar (özellikle paranoid tablolar) 

 Halüsinasyonlar 

 İntihar (alkol-madde kullanıcılarında sıktır) 

 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 
 
Depresyon ve anksiyete hafif düzeydeyse gerekli tedaviler düzenlenmelidir. Daha şiddetli 
durumlarda ve diğer ruhsal sorunlarda hastanın psikiyatriye sevki uygundur. 
 
Eşlik eden ruhsal sorun ile, alkol-madde kullanımına eş zamanlı müdahale gerekir. 
 
 

 
GEREKİRSE SEMPTOMATİK TEDAVİ UYGULAYIN 

 
 
Alkol-madde kullanımına, azaltılmasına veya kesilmesine bağlı bazı belirtiler ortaya çıkabilir. 
Bunlara yönelik semptomatik tedavi uygulanabilir. Semptomatik tedavi düzenlemenin 
yararları şunlardır: 

 Hastayı biraz rahatlatacaktır 

 Size tekrar gelmesini ve takibiniz altında kalmasını sağlayacaktır. 

 Her sıkıntısı için dışarıdan bir kimyasal desteğe başvuran bir kişi için, 
alışkanlıklarında bir geçiş dönemi yaratacaktır. 

4 

5 
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Uyku sorunlar sık görülür. Hidroksizin gibi antihistaminik ilaçlar veya mirtazapin, 
mianserin, trazadon gibi antidepresan ilaçlar kullanılabilir. Yoksunluk dışında benzodiazepin 
kullanımından kaçınılmalıdır. 
 
Madde kullanımına bedensel ağrılar, spazmlar, bulantı ve kusma gibi belirtiler gözlenebilir, 
bunlara yönelik tedavi düzenlenmelidir. 
 
 

 
GEREKLİ TANISAL TESTLERİ YAPIN 

 
 
Alkol kullananlarda bazı incelemeler yapmak yararlı olacaktır. Bunlar arasında tam kan 
sayımı, tam kan biyokimyası (üre, kan şekeri, kreatinin, serum proteinleri, elektrolitler, 
serum bilirubinleri, CPK, GGT, transaminazlar, protrombin zamanı vb), tam idrar tahlili, 
akciğer grafisi, dışkıda gizli kan, ayrıntılı fizik ve nörolojik muayene sayılabilir.  
 
Madde kullanıcılarında spesifik testler olmamakla birlikte, bu kişilerin genel sağlık 
durumlarını kötü olduğu bilindiği için genel bir sağlık taraması yapılması uygundur. Bu 
nedenle tam kan sayımı, akciğer grafisi yanında bulaşıcı hastalıklar özellikle hepatitis-C ve 
HIV/AIDS için uygun testler istenmelidir. 
 

 
RİSK TARAMASINI YAPIN  

 
 
ALKOL İÇİN RİSK TARAMASI FORMU UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
Temel uygulama bilgisi 
 
Bu form 18 yaş ve üstü için uygundur. Madde kullanımı hakkında bilgi sorulursa, madde için 
risk taraması formu uygulanmalıdır. 
 
Risk taraması, alkol kullandığını söyleyen 
kişilere yapılmalıdır. Alkol kullandığını belirten 
herkese risk taraması uygulanmalıdır. 
 
Risk taraması yapmak ve soruları sormak için 
izin isteyin 
 Sana alkol kullanımınla ilgili bazı 
sorular sorabilir miyim? 
 
Bir ölçü içkinin eşit olduğu alkol miktarları yandaki şekilde gösterilmiştir. Değerlendirmeyi 
buna uygun şekilde yapın. 
 
Bazı soruları değerlendirirken, öncelikle yanıtın “hiçbir zaman” veya “neredeyse her zaman” 
seçeneğine uyup uymadığını kontrol edin. Eğer her ikisine de uymuyorsa o takdirde “bazen” 
seçeneğini işaretleyiniz. Yanıt “hayır” ise “hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyiniz 
 
Sorular ve açıklamaları 
 
A1: Son altı ay içinde ne sıklıkta alkol kullandınız? 
 
Kullanım sıklığına, ortalamaya bakarak karar verilmelidir. 

7 
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Konuştuklarınızın 

gizli kalacağını 

vurgulayın 
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A2: Son altı ay içinde, alkol içtiğinde bir günde ne kadar içerdiniz? Ortalama olarak 
söyleyebilir misiniz? 
 
Günlük standart içki miktarını hesaplayıp, yanıt öyle yazılmalıdır. 
 
A3: Son altı ay içinde, bir seferde (6 kadeh şarap veya 3 duble rakı veya dört kutu büyük bira) 
veya daha fazla içme sıklığınız ne kadardır? 
 
Burada araştırılan, yüksek miktarda alkol kullandığı dönemlerin değerlendirilmesidir.  
 
A4: Gündüz saatlerinde de alkol kullandığınız zamanlar oldu mu? Ne sıklıkla? 
 
Gündüz saati olarak kast edilen sabah veya öğle saatlerinde alkol kullanmaya başlamaktır. 
Akşam saatleri olmadan kişinin alkol kullanımı olup olmadığı araştırılmaktadır. 
 
A5: Aileniz veya çevreniz sizin çok fazla alkol kullandığınızdan endişeleniyor mu? Ne sıklıkla? 
 
Ailenin kişinin alkol kullanmasından endişe edip, bunu bir sorun olarak dile getirip 
getirmediği sorgulanmaktadır. 
 
A6: Alkol kullandığınız için aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler gibi hayatınızdaki başka 
etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu? 
 
Örneğin alkol kullandığı için arkadaşlarıyla görüşmeme, aileyi ziyaret etmeme gibi etkinlikler 
kast edilmektedir. Burada alkol kullanımına bağlı zararlar değil, alkol kullanımı dolayısıyla 
hayatındaki etkinlikleri azaltıp azaltmadığı araştırılmaktadır.  
 

Sonuçların değerlendirilmesi 
 
Alkol kullandığını belirten her kişiye risk taramasına ilişkin sorular sorulmalı ve sonuçta elde 
edilen bilgiler değerlendirilmelidir. Madde kullanımını değerlendirmek için madde için risk 
taraması kullanılmalıdır. Risk taramasından elde edilen sonuçlara uygun müdahale 
yapılmalıdır. 
 
Sorulara verilen yanıtların toplam puanı 3 VEYA ÜSTÜ ise kişinin alkol kullanım düzeyi 
ORTA RİSK, 6 veya üstü ise YÜKSEK RİSK olarak değerlendirilmelidir 
 
Erkeklerde haftada 14 ölçüden; kadınlarda ise haftada 7 ölçüden sonra ruhsal ve fiziksel risk 
başlamaktadır. Bu sınır Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Risk taramasında 
puan ne çıkarsa çıksın, bu sınırları da değerlendirmenize 
katmanızda yarar vardır. 
 
Aşağıdaki durumlarda risk taraması ne olursa olsun risk yüksek 
olarak değerlendirilmelidir.  

 Bir hastalığı varsa ve alkol kullanmaya devam ediyorsa 

 Gebeyse ve alkol kullanmaya devam ediyorsa 

 18 yaşından küçükse 
 
ORTA RİSK NE DEMEK?  
 
Bapirt ölçeğinde orta risk çıkması, kişinin alkol kullanımının riskli olduğunu gösterir. Bu 
nedenle kişinin alkol kullanım miktarını ve sıklığını azaltması uygundur. Bu amaçla kişinin 

Konuştuklarınızın 

gizli kalacağını 

vurgulayın 
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alkolü azaltması veya bırakması için etkin tavsiye vermek, kontrollü alkol kullanımını 
öğretmek yararlı olur. 
 
YÜKSEK RİSK NE DEMEK?  
 
Bapirt ölçeğinde yüksek risk kişinin bağımlı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Ama 
sadece bir ihtimali belirtir, kişinin bağımlı olduğunu göstermez. Yüksek risk çıkan kişilerin 
bir bağımlılık merkezine sevki yararlı olur. 
 
MADDE İÇİN RİSK TARAMASI FORMU UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
Temel uygulama bilgisi 
 
Bu form 18 yaş ve üstü için uygundur. Alkol kullanımı hakkında bilgi sorulursa, alkol için risk 
taraması formu uygulanmalıdır. 
 
Madde kullandığını söyleyen herkese risk taraması yapılmalıdır. Hangi maddeyi/maddeleri 
kullandığını sorun. En çok kullandığı ve tercih ettiği maddeyi öğrenin. 
 
Risk taraması yapmak ve soruları sormak için izin isteyin 
 Sana [madde] kullanımınla ilgili bazı sorular sorabilir miyim? 
 
Sorularda yer alan [madde] sözcüğü kişinin kullanmayı daha çok tercih ettiği maddeyi 
anlatmaktadır. Bu nedenle temel olarak kullandığı madde neyse, sorularda onu [madde] 
sözcüğü yerine koyunuz.  Örneğin: “[Madde] kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde 
etkiledi mi?” yerine esrar içiyorsa “Esrar kullanmak aile ilişkilerinizi olumsuz yönde etkiledi 
mi?” biçiminde okuyun. 
 
Öncelikle yanıtın “hiçbir zaman” veya “neredeyse her zaman” seçeneğine uyup uymadığını 
kontrol edin. Eğer her ikisine de uymuyorsa o takdirde “bazen” seçeneğini işaretleyiniz. Yanıt 
“hayır” ise “hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyiniz 
 
Soruyu anlamadıysa tekrar okuyun. Tekrar anlamadığını söylerse o zaman açıklama 
yapabilirsiniz. İlk seferde açıklama yapmayın, soruyu olduğu gibi okuyun. 
 
Parantez içinde yer alan örnekleri hemen saymayın. Soruyu sorduktan önce bekleyin, 
karşıdan hemen yanıt gelmezse o zaman örnekleri okuyun. 
 
Sorular ve açıklamaları 
 
A1: Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] kullandınız?  
 
Burada son bir yıl içindeki madde kullanım sıklığı sorulmaktadır. Birden fazla madde 
kullanıyorsa (örneğin esrar ve ekstazi kullanıyor, 1 kez ekstazi, 3 kez esrar derse o zaman 
toplamı 4 olarak kabul edin. 
 
M2: [Maddeyi] kestiğinizde veya azalttığınızda bazı sorunlar ortaya çıktı mı? (örneğin 
uykusuzluk, terleme, sinirlilik, huzursuzluk, titreme vb) 
 
Örneğin kişi bir hafta kullanmayı bırakmış olabilir. Bu süreç içerisinde bu tip belirtiler olmuş 
mu veya başka belirtiler? 
 
M3: [Madde] kullandığınız için hayatınızdaki başka etkinliklerden vazgeçtiğiniz oldu mu? 
(örneğin aile ziyaretleri, hobiler, sosyal ilişkiler vb) 
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Esrar kullandığı için arkadaşlarıyla görüşmeme, aileyi ziyaret etmeme gibi etkinlikler kast 
edilmektedir. Burada madde kullanımına bağlı zararlar değil, madde kullanımı dolayısıyla 
hayatındaki etkinlikleri azaltıp azaltmadığı araştırılmaktadır.  
 
M4: [Madde] kullanmak beden veya ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkiledi mi? 
 
Kullanılan madde fiziksel hastalıklara yol açmış mı? Depresyon, panik atak geçirmesine, 
kaygı düzeyinin artmasına yol açmış mı? 
 
M5: [Madde] kullanmanız, az sonra sayacağım yaşam alanlarından birisi üstünde olumsuz 
etkileri oldu mu? Aile ilişkilerinizde? Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde? Eğitim 
hayatınızda? İş hayatınızda? 
 
Örneğin eşle veya arkadaşlarla kavgalar, madde içtiği için okula gidememe, iş 
performansında düşme... 
 
M6: Gündüz saatlerinde de [madde] kullandığınız oldu mu? 
 
Gündüz saati olarak kast edilen sabah veya öğle saatlerinde madde kullanmaya başlamaktır. 
Akşam saatleri olmadan kişinin madde kullanımı olup olmadığı araştırılmaktadır. 
 
M7: Damar yoluyla madde kullanımınız oldu mu? 
 
Herhangi bir maddenin damar yoluyla kullanılmış olması araştırılmaktadır. Damar yoluyla 
kullanım daha ciddi kullanımın işaretidir. 
 
Sonuçların değerlendirilmesi 
 
M1 ve M6 arasındaki sorulara verilen yanıtları toplayın. M7 sorusunu toplama katmayın.  
 
Yukarıdaki sorulara verilen yanıtların toplam puanı 4 VEYA ÜSTÜ ise kişinin madde 
kullanım düzeyi YÜKSEK RİSK olarak değerlendirilmelidir 
 
Eğer kişi daha önce damar yoluyla madde kullandıysa, doğrudan yüksek risk olarak kabul 
edilmelidir.  
 
YÜKSEK RİSK NE DEMEK? Yüksek risk kişinin bağımlı olma ihtimalinin yüksek olduğunu 
gösterir ama bağımlı olduğunu göstermez.  
 

 
GERİ BİLDİRİM VERİN 

 
 
Geri bildirim kısa müdahalenin önemli bir bileşenidir. 
 
Önce yaptığınız eylemin nedenlerini anlatın 

Bu sorduğum sorularla alkol-madde kullanımının düzeyini anlamaya çalıştım. 
Sonucu öğrenmek ister misin? 

 
Alkol için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi DÜŞÜK riskli ise... 

Alkol kullanım düzeyin çok yüksek risk taşıyan bir düzeyde değil. Ancak alkol 
kullanımının her düzeyde sağlık sorunları yaratabildiğini biliyoruz.  
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Eğer yanıtı "evet" ise ve alkol kullanım düzeyi ORTA riskli ise... 
Alkol kullanımın orta risk düzeyinde.  Bu düzeyde alkol kullanımının fiziksel ve 
ruhsal sorunlar yaratabileceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilmektedir. Bu 
nedenle azaltmak veya bırakmanın uygun olacağı bilinmektedir. 
 

Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi YÜKSEK riskli ise... 
Alkol kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Bu düzeyde alkol kullanımının bağımlılık 
oluşturabileceği bilinmektedir. Bu nedenle azaltmak veya bırakmanın uygun olacağı 
belirtilmektedir.  
 

Madde için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi DÜŞÜK riskli ise... 

Kullanım düzeyin çok yüksek risk taşıyan bir düzeyde değil ancak madde 
kullanımının her düzeyde sağlık sorunları yaratabildiğini biliyoruz.  

 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi YÜKSEK riskli ise... 

Toplum geneliyle karşılaştırıldığında [madde] kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Bu 
sayılar ülkemizde yapılan araştırmalarda saptanmıştır. 

 
 
DEĞİŞİME HAZIR OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN 

 
 
Bu amaçla aşağıdaki soruları sırayla sorun. Bu sorulara verdiği yanıtlar değişime hazır olup 
olmadığının bilgisini size verecektir. 

Konuştuklarımızdan sonra alkol-madde kullanımın hakkında ne düşünüyorsun? 
Alkol-madde kullanımını değiştirmeyi düşünüyor musun? 

 
Eğer kararsız veya "değiştirmeyi düşünmüyorum" diyorsa, bu durumda değişim 
motivasyonunu artırıcı görüşme yapın.  
 

 
DEĞİŞİM DÖNGÜSÜNDEKİ YERİNİ BELİRLEYİN 

 
 

Prochaska ve Di Clemente’nin öne sürdüğü değişim döngüsü modeline göre, kişinin değişim 
döngüsünün hangi evresinde olduğunu tespit etmek ve o evreye göre müdahale yapmak 
önemlidir. Örneğin farkındalık öncesinde olan bir kişiden maddeyi bırakmasını istemek 
gereksizdir. Bu modele göre hedef, farkındalık öncesinde olan bir kişinin farkındalık evresine 
geçişini sağlamaktır. Farkına varma evresinde ise, kişinin maddeyi bırakmasından ziyade, 
madde kullanımını bırakma kararını verdirmeye çalışacak yöntemlerin kullanılması 
gerekmektedir.  
 
Tablo 6: Değişim evreleri, bu evrelerde yaşananlar ve hastanın muhtemel söylemleri 

Farkındalık 
öncesi  

Kişi bu evrede madde kullanımının getirdiği olumsuz 
etkilerin farkında değildir. Maddenin herhangi bir zararı 
olmadığına inanmaktadır. Bu evrede kişi henüz değişmeye 
hazır değildir.  
 

“Benim içmem bir 
problem değil. 
Bırakmak veya 
azaltmak 
istemiyorum” 

Farkındalık  Bu evrede kişi kullandığı maddenin zararlarının farkına 
varmıştır. Maddenin kendisini olumsuz yönde etkilediğinin 
farkındadır. Ancak henüz madde kullanımını bırakmayı 
düşünmemektedir. 

“Benim içmem bir 
sorun ama 
bırakmayı 
düşünmüyorum” 
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Hazırlık   Bu evrede kişi madde kullanımını bırakmaya karar vermiştir. 
Maddeyi bırakmayı istemektedir. Ancak bırakmak için henüz 
bir eyleme geçmemiştir. Bu evre, bir sonraki evreye geçmek 
için kişinin geçirdiği bir hazırlık dönemi olarak görülebilir.  

“İçmeyi bir süre 
sonra 
bırakacağım.” 

Eylem  Kişi bu evrede kullandığı maddeyi bırakmıştır. Bunun için 
gerekli iradeyi göstermiş ve mücadeleye başlamıştır. Ancak 
bu evrede tekrar başlama riski vardır. 

“İçmeyi bıraktım.” 

Sürdürme  Kişi maddeyi bir önceki evrede bırakmış, bu evrede ise 
temizliğini sürdürmektedir. Tekrar madde kullanmaya 
başlamamıştır. Tekrar başlamamak için bir çaba 
göstermektedir. Bundan sonra ya madde kullanmamayı 
sürdürecek ve “çıkış” evresine girecektir, ya da tekrar madde 
kullanarak relaps evresine geçecektir.  

“Bir aydır 
içmiyorum” 

Yeniden 
başlama 

Bu evrede kişi tekrar madde kullanmaya başlamıştır. "Tekrar içmeye 
başladım" 

 
 
ALKOL-MADDE ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİN 

 
 

 
Alkolün etkileri hakkında bilgilendirme 
 
Bilgilendirmek için izin isteyin. 
 Alkol hakkında biraz bilgi vermemi ister misin? 
 
Alkol kullanım düzeyi hakkında bilgilendirin 
 
Kişiye alkolle  ilişkili bilgilendirme yapın. Bilgilendirme için aşağıda yer alan "5 basamaklı 
bilgilendirme" yöntemini kullanın. 
 

1. Kullanılan alkol miktarını değerlendirmek için “standart ölçü” tanımını 
kullanıyoruz.  Yarım duble rakı, cin, viski ya da bir kadeh şarap ya da bir bardak 
bira bir ölçü içkiye eşittir.  Yukarıdaki değerlere göre haftalık alınan alkol miktarı 
değerlendirilmelidir.  
 
2. Alkolün sınırı erkekler için haftada 14 ölçü, kadınlar için haftada 7 ölçüdür.  
 
3. Ancak  

 Haftada en az 2 gün içilmemelidir 

 Erkekler günde 4 ölçüden fazla, kadınlar günde 3 ölçüden fazla içmemeli 

 Hamileler, hastalar, araba kullananlar hiç içmemeli 
 
4. Bu sınırlara uyulmadığı zaman fiziksel ve ruhsal sorunların görülme riski ortaya 
çıkmaktadır.  

 Fiziksel sorunlara örnek olarak gastrit, karaciğer hastalıkları, unutkanlık, 
sinir sistemi felci sayılabilir 

 Ruhsal sorunlar arasında ise bağımlılık gelişimi sayılabilir  
 
5. Unutmayın! Bunlar üst sınırlardır, bu kadar içmek zorunda değilsiniz... 

 
Alkolün fiziksel ve ruhsal etkileri hakkında bilgilendirin 
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Düzenli ve yoğun alkol kullanımının aşağıdaki sonuçları doğurabileceğini anlatın: 

 Cinsel performans düşüklüğü 

 Erken yaşlanma 

 Hazım sorunları, ülser, gastrit, pankreas iltihabı 

 Yüksek tansiyon 

 Panik atak ve depresyon 

 Gebe kadınların bebeklerinde beyin hasarları, gelişim sorunları 

 Hafızada ciddi sorunlar, erken bunama 

 Sinir hücrelerinde hasar, felç (polinöropati) 

 Karaciğer yağlanması, büyümesi ve siroz 
 
Maddelerin etkileri hakkında bilgilendirme 
 
Bilgilendirmek için izin isteyin. 
 Kullandığın madde hakkında biraz bilgi vermemi ister misin? 
 
Kişinin kullandığı maddeye ilişkin bilgilendirme yapın. Bilgilendirme için ekte yer alan 
Maddelerin Etkileri Hakkında Bilgilendirme kartlarını kullanabilirsiniz. 
 

 
MOTİVASYONU ARTIRICI GÖRÜŞME YAPIN 

 
 

Öncelikle alkol-madde kullanımı konuşma konusunda izin isteyin 
Alkol-madde kullanımınla ilişkili biraz daha konuşmak istiyorum 

 
Alkol-madde kullanımının iyi ve o kadar iyi olmayan yanlarını tartışın 
 
Alkol-madde  kullanımının iyi ve o kadar iyi olmayan yanlarını sorun ve 
ayrıntılarıyla tartışın. 

Alkol-madde kullanmanın iyi yanları neler? 
Alkol-madde kullanmanın o kadar iyi olmayan yanları neler? 

 
Burada alkol-madde kullanımının iyi ve kötü yanlarını sormuyoruz. 
Çünkü bunu yaptığınız taktirde taraf olursunuz ve bu da kişide direnci 
artıran bir etkendir. 
 
Değişimin önemi ve kendine yeterliliği sorgulayın 
 
Burada "değişim"den kast edilen kişinin alkol-madde kullanımını azaltmasıdır. Ancak bazen 
kişi için alkolü azaltmak değil, zarar görmeden kullanmak değişimin amacı olabilir. Bu 
nedenle soru, kişiye özgü biçimde sorulmalıdır.  
 
Değişmenin kişi için ne kadar önemli olduğunu araştırmak için değişmenin onun için ne 
kadar önemli olduğunu sorun, bunu 0-10 arasında puanlandırmasını isteyin (burada aşağıda 
yer alan önemlilik cetvelinden yararlanabilirsiniz) 

Sizin için değişmek ne kadar önemli? 
 Eğer önemliliği 0’dan ona kadar bir cetvel yaparsak ve 0 “hiç önemli değil” ve 10 
“çok önemli”yi gösterirse, siz kendinize hangi sayıyı uygun görürsünüz?  
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Bir puan verdikten sonra neden daha düşük değil de, bu puanı verdiğini sorun. Burada amaç 
kişinin neden değişmesi gerektiğinden söz etmesini sağlamaktır.  

Niye bu puanı verdiniz, niye daha düşük bir puan vermediniz (örnek: niye 6 değil de 
yedi?) 

 
Daha sonra değişim konusunda kişinin kendine olan güvenini araştırın. Değişim konusunda 
kendine olan güvenini 0-10 arasında puanlamasını isteyin.  

Eğer ... düşünseydiniz, bunu başarmakta kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Eğer 
kendinize olan güveni 0’dan ona kadar bir cetvel yaparsak ve 0 “hiç güvenmiyorum” 
ve 10 “çok güveniyorum”u gösterirse, siz kendinize hangi sayıyı uygun görürsünüz?  

 
 

 
 
Daha sonra değişmesinin önündeki engelleri anlamak ve bunları konuşmak için, ne olsaydı 
daha yüksek puan vereceğini, yani neler değişirse kendine olan güveninin artacağını tartışın. 
Burada amaç, kişinin değişim için neler yapması gerektiğini kavramasıdır. 

Ne olsaydı daha yüksek puan verirdiniz? Sizin kendinize olan güveninizi engelleyen 
nedir? (örnek: “Yedi vermişssiniz. Sekiz olması için ne gerekirdi?”) 

 
Geleceği tartışın 
 
İnsanlar alkol-madde kullanımının sonsuza kadar devam etme eğiliminde değillerdir. Bu 
nedenle onları geleceğe götürmek değişim motivasyonunu artırabilir.  
 

 “Eğer böyle devam edersen, gelecekte neler olacağını düşünüyorsun?” 
 “Eğer değişmeyi başarabilirsen, her şey nasıl farklı olacak?” 

 
Özetleyin 
 
Konuştuklarınızdan elde ettiğiniz önemli bulguları özetleyin. Önce olumsuz bir noktayı 
söyleyin, daha sonra vurgulamak istediğiniz şeyleri söyleyin. Örneğin:  
 

Doğru anladıysam; alkol-maddeyi çok sevdiğinizi, size artık zarar vermeye 
başladığını, hayat boyu bu şekilde devam etmek istemediğinizi ve azaltabileceğinize 
inandığınızı söylediniz. 

 
Özetlemeyi yaptıktan hemen sonra diğer aşamaya geçin... 
 
 

 
KESME VE/VEYA AZALTMA İÇİN ETKİN TAVSİYEDE BULUNUN 

 
 
Önce izin isteyin 
 Alkol-madde kullanımın konusunda bir tavsiyede bulunmamı ister misin? 
 
Eğer yanıt "evet" ise, kesme veya azaltmayı tavsiye edin 

Alkol-madde kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceği araştırmalarda 
gösterilmiştir. Bunlar arasında bedensel sorunlar olduğu gibi ruhsal hastalıklar da 
sayılabilir. Bu nedenle alkol-madde kullanımını kesmenin kişi 
için gerekli olduğu bilinmektedir.  
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Sorumluluğu ona verin 
 Tabi ki bu senin hayatın ve buna sen karar vereceksin? 
 
Fikrini sorun 
 Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? 
 
Bazen insanlar kullandıkları maddeleri kesmek istemezler, kesmekten çekinirler veya 
istedikleri zaman kesebileceklerine inanırlar. Bu nedenle kişi kesmeyi ret ediyorsa, bazen 
kesmek yerine kullandığı alkol-maddenin miktarını veya kullanım sıklığını azaltmak 
önerilebilir. Kişi kullandığı alkol-maddenin miktarını veya kullanım sıklığını azaltamadığını 
gördüğünde, kesmenin gerekliliği konusunda daha kolay ikna olur. 
 
Azaltma konusunda öncelikle miktar değil, alkol-madde kullandığı gün sayısı azaltması 
istenebilir. Örneğin haftada 4-5 gün esrar kullanan bir kişiye, onunla anlaşarak haftada 
sadece 2 gün esrar kullanması önerilebilir.  
 
 

 
BİLGİ NOTUNU VERİN 

 
 
Görüşme zamanı sınırlıdır. Görüşme sırasında her şey konuşulamaz, konuşulsa bile akılda 
kalmayabilir. Bu nedenle bilgi notunun kişiye verilmesi önemli ve gereklidir. Kişiye uygun 
bilgi notunu vermeye özen gösterin. 
 

 Düşük riskli alkol kullanımı olanlara "Alkol ve Etkileri" bilgi notunu,  

 Yüksek riskli alkol kullanımı olanlara hem "Hayatınız Alkol Olmasın" hem de "Alkol 
ve Etkileri" bilgi notlarını  

 Madde kullananlara ise "uyuşturucu maddeler ve etkileri" bilgi notunu verin 
 
 

 
KONTROLLÜ İÇME YÖNTEMİNİ ÖĞRETİN 

 
 
1. Kontrollü içme yöntemini tavsiye edin 
 
Önce izin isteyin 
 Alkol  kullanımın konusunda bir tavsiyede bulunmamı ister misin? 
 
Eğer yanıt "evet" ise, kontrollü içmeyi öğrenmesini tavsiye edin 

Bu düzeyde alkol kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceği 
araştırmalarda gösterilmiştir. Bunlar arasında bedensel 
sorunlar olduğu gibi ruhsal hastalıklar da sayılabilir. Bu 
nedenle alkol kullanımını kontrol edebilmesinin kişi için gerekli 
olduğu bilinmektedir.  

 
Sorumluluğu ona verin 
 Tabi ki bu senin hayatın ve buna sen karar vereceksin? 
 
Fikrini sorun 
 Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? 
 
2. Alkolü kontrollü içmek için nedenlerini ortaya koyun 
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İçmeyi kesmek için geçerli nedenleri olup olmadığını sorun. Kendisinden bu nedenleri 
sıralamasını isteyin. Eğer hatırlamakta zorluk çekerse, hatırlamasına yardımcı olmak için 
ekteki listeyi verip, kendisi için uygun olanları doldurmasını isteyebilirsiniz.  
 
3. Hedefleri belirleyin 
 
Kişiyle öncelikle bazı temel hedefleri belirlemek gereklidir. Bu hedefleri şu şekilde 
özetleyebiliriz. 
 

 Haftada en fazla beş gün için. İçki kullanılmayan günlerin varlığı iki nedenle gereklidir. 
Birincisi günlük olarak alkol alma alışkanlığından uzaklaşılır, ikincisi tolerans gelişimi 
düşük düzeye iner. 

 Her içtiğinizde en fazla 3 ölçü içki kullanın. Bu miktar araştırmalarda saptanmıştır. 

 Bir ölçü içkiyi bir saatte için. 

 Yüksek riskli durumlarda alkol almayın. 
 
4. Riskli durumlarını belirleyin 
 

 Hangi durumlarda daha fazla alkol alma arzusu yaşadığını sorun. Kişinin  alkol 
kullanımı için riskli yaratabilecek fiziksel ve duygusal durumları saptayın.  

 Ekteki listeyi verip, kendisi için uygun olanları doldurmasını isteyebilirsiniz.  

 Bu durum ve duygulardan uzak kalması için yollar arayın. 
 
5. Zarar azaltma yöntemlerini tartışın 
 
Kişinin kullandığı alkol miktarını ve gördüğü zararları azaltması için aşağıdaki önerilerde 
bulunabilirsiniz. Ekteki formu vererek doldurmasını isteyebilir ve ondan sonra da 
tartışabilirsiniz. Kişi öncelikle en kolay uygulayabileceği yöntemi seçmelidir. Hedef, içilen 
miktarı riskli alkol kullanım düzeyinin altına düşürmek ve kişinin gördüğü zararı azaltmaktır. 
 

 Alkollü bir içki almadan önce susuzluğunuzu başka bir içecekle giderin (meyve suyu, soda, 
kola vs.). Susamamışsanız bile önce bir bardak alkolsüz içki için. 

 İçerken kuruyemiş gibi tuzlu yiyeceklerden kaçının 

 İçmeye başlamadan önce karnınızı doyurun 

 Düşük alkollü içkilere geçin veya onları tercih edin 

 İçkinizi sulandırarak için 

 Her yeni kadehten önce bir bardak alkolsüz içecek için 

 İçkinizi küçük yudumlarla ve yavaş için 

 Fiziksel hareket, egzersiz, dans gibi sıvı kaybına yol açan durumlarda alkol almayın 

 Çok içeceğinizi biliyorsanız size sahip olacak birini seçin. 

 İçmeye gitmeden önce nasıl döneceğinizin planını yapın. 

 İçmeye giderken arabanızla gitmeyin. 

 Tanımadığınız kişilerle birlikte içmeyin. 
 
6. Alkol alınan durumları sınırlamak için önerilerde bulunun 
 
Alkol alınan durumları sınırlamak, kullanılan alkol miktarının da azalmasına doğrudan 
katkıda bulunacaktır. 
 

 Akşamları içiyorsanız, akşam saatlerinizi doldurun ve içki içemeyeceğiniz yerlere gidin 
(sinema, anne babanızın evi gibi) 

 Çok içen arkadaşlarla beraber oluyorsanız, bu arkadaşlarınızla olan ilişkinizi azaltın 

 Daha çok yalnızken içiyorsanız, yalnız kalmamaya çalışın 
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 Canınız sıkıldığı zamanlar içiyorsanız, kendinize içkiden başka eğlenceler bulun 

 Stresli olduğunuz dönemlerde alkol kullanıyorsanız, stresinizi yenmenin başka yollarını 
araştırın 

 Genellikle bar, meyhane gibi yerlerde içiyorsanız, kendinize başka sosyal etkinlik 
mekanları bulun 

 
7. Alkol kullanım günlüğünü doldurmasını isteyin 
 
Düzenli olarak içtiği alkol miktarını standart ölçü cinsinden çizelgeye işaretlemesini isteyin. 
Ekte alkol kullanım günlüğü verilmiştir. Ancak bu günlüğün içildiği zaman veya en geç ertesi 
gün doldurulması gerektiğini belirtin.  
 

 
ALKOL KULLANIM GÜNLÜĞÜ TUTMASINI ÖNERİN 

 
 
Alkol insanın hayatında bir anda çok fazla hale gelebilir. Hep alkolü kontrol ettiğini zanneden 
kişiler, bu değişimin farkına varamazlar. Bu nedenle alkol kullanımının not edilmesi bir 
anlamda kişinin kendisini monitorize etmesini sağlayacaktır.  
 
Düzenli olarak içtiği alkol miktarını standart ölçü cinsinden çizelgeye işaretlemesini isteyin. 
Ekte alkol kullanım günlüğü verilmiştir. Ancak bu günlüğün içildiği zaman veya en geç ertesi 
gün doldurulması gerektiğini belirtin.  
 
 

 
HEDEFLER KOYUN 

 
 
1. Tam olarak hedef nedir?  
 
Hedefi net olarak koymak çok önemlidir. Örneğin hedef tamamen kesmek veya ayda birden 
fazla içmemek olabilir. 
 
2. Bunu yapmaya ne zaman başlayacak? 
 
Hedefini gerçekleştirmeye ne zaman başlayacağı konusunda tam bir tarih konmalıdır. 
Örneğin; gelecek ayın 14'ünde yani pazar gününden itibaren. Ancak örneğin sadece gelecek 
ay diye planlamak yetersizdir.  
 
3. Hedefini gerçekleştirmek için neler yapacak? 
 
Hedefi gerçekleştirmeyi nasıl başarabileceğine ilişkin bir yol çizilmelidir. Bu amaçla 
aşağıdakiler kişiyle tartışılmalıdır. 

 Madde kullanan arkadaşlarla görüşmemek 

 Boş zaman bırakmamak 

 Madde isteği gelirse bununla başa çıkmak için yöntemler bulmak (duş almak, 
birileriyle konuşmak vb) 

 Madde kullanan ortamlara girmemek 

 Yoksunluk belirtileriyle başa çıkmak. Örneğin uykusuzluk varsa, semptomatik ilaç 
tedavisi verilebilir. 
 

  

16 

17 
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4. Daha önce kullandığı ve başarılı olduğu yöntemler neler? 
 
Kesmek veya azaltmak yönünde bir hedef koymak için öncelikle kişinin geçmişte uyguladığı  
ve başarılı olduğu yöntemlerin değerlendirilmesinde yarar vardır. Daha önce maddeyi 
kesmek veya azaltmak için ne yaptığını öğrenin. Kullandığı yöntem konusunda onu 
destekleyin.  

Daha önce bırakmış mıydın? Nasıl yapmıştın? Çok güzel bir yöntem, demek ki işe 
yaramış... 
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TEKRAR GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRIN VE İZLEYİN 

 
 
Tekrar görüşmenin amacı kişinin sistem içinde olması ve sağlık sistemiyle ilişkisini 
sürdürmektir. Size geldiği sürece kişi kullandığı maddeyi bırakma konusunda motive 
olacaktır. 
 
Bu nedenle birlikte koyduğunuz hedefleri gerçekleştirememiş veya önerilerinize uymamış 
dahi olsa, tekrar ve tekrar görmenizde yarar vardır. 
 
Görüşme sırasında  

 Koyduğunuz hedeflere uyup uymadığını araştırın 

 Görüşmediğiniz dönem içinde alkol-madde kullanımının ayrıntılı öyküsünü alın 

 Eğer hedeflere uyduysa veya azaltmayı başardıysa muhakkak takdir ettiğinizi 
gösterin. 
 

Görüşme sıklığı kişinin durumuna göre ayarlanmalıdır.  

 Çok sorunlu dönemlerde haftada bir çağırmak gerekir.  

 Eğer gelişimi izleyecekseniz, ayda bir çağırmak daha doğru olur.  

 Her şey yolunda ama kişinin tekrar kullanmaya başlamasını önlemek istendiğinde 3 
ayda bir çağırmak uygun olur. 
 

 
ENDİŞENİZİ PAYLAŞIN VE SEVK EDİN 

 
 
Alkol-madde kullanımının yarattığı  sonuçlardan söz edebilir ve kişinin ruhsal/fiziksel sağlığı 
hakkındaki endişelerinizi belirtebilirsiniz. Ancak endişelerinizi yargılamadan, suçlamadan 
paylaşmanız doğru olacaktır.  
 
Daha sonra bir uzmandan yardım alması gerektiğini vurgulayın. 
 

Alkol-madde kullanımının bazı sorunlar yarattığını biliyoruz.  Bunlar arasında ..... 
sayılabilir.  
 
Senin alkol-madde kullanım düzeyinden endişe ediyorum... 
 
Bu düzeyde kullanımda benim yardımcı olmam biraz zor. Bu nedenle başka bir 
uzmandan daha destek alman gerektiğini düşünüyorum.  
 
Tabi ki bu senin hayatın ve buna sen karar vereceksin? 
 
Bu konuda ne düşünürsün? 

 
Bağımlılık ile ilgili bir tedavi almasını istiyorsanız, AMATEM'ler veya bağımlılık uzmanlarına 
gönderebilirsiniz. Eğer 18 yaşından küçükse bu durumda ÇEMATEM'e yönlendirmeniz 
gerekmektedir.  
 
Eğer sadece yoksunluk belirtilerinin tedavisi (detoks) için sevk ediyorsanız, bu durumda 
herhangi bir psikiyatri uzmanına sevk edebilirsiniz. 
 
Psikososyal sorunların tedavisi ve tekrar kullanmanın önlenmesi için, kişi psikologa sevk 
edilebilir. 
 

19 
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GEREKLİ DURUMLARDA FARMAKOLOJİK DESTEK VERİN 

 
 

Disülfiram 

 

Aldehid dehidrogenaz enzimiyle yarışan bir ilaçtır. Disülfiram ile birlikte alkol alındığında 
vücutta asetaldehit birikmesi sonucunda disülfiram-alkol reaksiyonu denilen toksik tablo 
oluşur.   
 
Burada amaç, disülfiramın getireceği etkilerden çekinerek kişinin alkol kullanımını 
engellemektir. 
 
Disulfiram alkol alımından 5-10 dakika sonra taşikardi, hipotansiyon, dispne, bulantı, kusma 
ile kendini gösterir. Reaksiyonlar alkolün kandaki miktarına bağlı olarak 30-60 dakikadan 
saatlere kadar ulaşan sürelerde devam edebilir.  
 
Disülfiram, alkol kullanan kişinin onayı olmadan kullanılmamalıdır. Hasta ilacı kullanması 
sırasında alkol almaması için uyarılmalıdır.  
 
Tedaviye 1-2 hafta boyunca günde maksimum 500 mg tek doz şeklinde başlanır. İdame dozu 
günde 250 mg olmalı, ancak 500 mg’ı kesinlikle aşmamalıdır.  İla.ç kesildikten 15 gün sonra 
bile alkol alınırsa reaksiyon oluşabileceği unutulmamalıdır. 
 
Ciddi miyokard hastalığı, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve psikozlarda 
kullanılmamalıdır. 
 

Naltrekson 

 

Naltrekson bir sentetik opioid antagonistidir. Naltrekson alkolizmin ve opioid bağımlılığının 
tedavisinde kullanılır.  
 

Naltrekson kullananlarda alkol tüketiminin azaldığı ve alkolün öforizan etkisinin olmadığı 

gözlenmiştir. Alkol-maddeye karşı şiddetli istek duyanların  naltrekson’dan yararlanabileceği 

bildirilmiştir.  

 

Naltreksona, yoksunluğun ilk günlerinin geçmesinden sonra başlanması önerilmektedir. 

Çünkü gastrointestinal yan etkilerle alkol yoksunluğunun bulguları arasında etkileşim olur ve 

yakınmalar artabilir. Yan etkileri azaltmak için birkaç gün 25 mg/gün verilmeli sonra 50 

mg/güne geçilmelidir.  

 

Alkolle birlikte naltrekson kullanıldığında önemli bir sorun gözlenmemiştir. Bazı vakalarda 

bulantı bildirilmiştir.  

 

Naltrekson kullananların opioid kullanması durumunda alınan madde etki 

göstermemektedir. Böylece opod bağımlıları naltrekson kulandıkları sürece, bağımlı 

oldukları maddeden herhangi bir etki alamamaktadır. 

 

Ameliyat olacak ya da bir şekilde ağrı kesici kullanması gereken hastalarda naltrekson 3 gün 

önceden kesilmelidir. Naltrekson doza bağlı olarak özellikle yaşlı hastalarda hepatotoksik 

olabilir.  

20 
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Nalmefen 

 

Nalmefen mü- ve delta-opioid reseptörlerinde bir antagonist ve kappa reseptöründe kısmi bir 

agonisttir Nalmefen naltreksona benzer bir kimyasal yapıya sahiptir ancak naltreksona 

kıyasla merkezi opioid reseptörlerine daha etkili bir bağlanma  ve doza bağlı karaciğer 

toksisitesinin görülmeyişi  gibi birçok potansiyel avantajının bulunduğu öne sürülmüştür. 

 

Nalmefen kullanımının alkol tüketimini %60 oranında azalttığı araştırmalarda gösterilmiştir. 

Bu ilaç aynı zamanda alkol alma isteğini de belirgin olarak azaltmaktadır. 

 

Nalmefen özellikle yoğun alkol kullanan ve alkol kullanımını azaltmayı isteyen hastalarda 

kullanılabilir. Alkol kullanmadan 2 saat önce bir tablet alınması, kişide doygunluk hissi 

yaratmakta ve alınan alkol miktarını düşürmektedir. Bu haliyle zarar azaltıcı bir etkisi olduğu 

söylenebilir. Günde tek doz 18 mg kullanılması yeterlidir. 

 

İlaç düzenli kullanılabilir veya sadece gerekli durumlarda, alkol alımından önce kullanılabilir. 

Ancak yoksunluk (sendromu) belirtisi olan (ve acil detoksifikasyon ihtiyacı olan) hastalarda 

kullanılması sakıncalıdır.  

 

Akamprosat  
 
Akamprosat, alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan psikotrop bir ilaçtır. Yapısal açıdan bir 
GABA analoğu olan akamprosat, GABA reseptörleri üzerinde agonist etki, NMDA reseptörleri 
üzerinde inhibitör etkide bulunur. Çalışmalar akamprosatın, eksitatör aminoasitleri 
antagonize ederek, nöronal hipereksitabiliteyi inhibe ettiğini göstermektedir.  
 
Alkol isteği ve alkol arama davranışını, dolayısıyla nüksleri azaltmaktadır.  
 
Önerilen doz 60 kilo altındakilere 1.3 g/gün, 60 kilo üstündekilere ise 2 g/gündür.  Karaciğer 
yetmezliği ya da kronik alkolizm, akamprosatın farmakokinetiğini değiştirmez. Ancak böbrek 
yetmezliği akamprosatın eliminasyonunu etkileyeceğinden, bu durumda kontrendikedir.      
 
Topiramat 
 
Topiramat bir GABA A reseptör agonistidir. Progresif doz ile abstinensi sürdürmede, alkol 
isteği ve alımını azaltmada, içme obsesyonlarını baskılamada, otomatik içmeyi önlemede 
etkili olduğu ileri sürülmektedir. Alkol bağımlılığının şiddetini azalttığı, yaşam kalitesini 
yükselttiği belirtilmektedir. Obsesif istek ve/veya ödül isteğini azaltarak etki etmektedir.  
 
Antidepresanlar 
 
SSRI’lar geç başlangıçlı, depresyonu olan, kompulsif içmesi olan, alkole bağlı hastalıkları olan 
hastalarda tercih edilebilir.  
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 
 
Görüşme boyunca aşağıdaki konularda dikkat etmeniz, kişiyi yönlendirmek açısından 
önemlidir: 
 
Gizliliği vurgulayın 
 
Konuştuklarınızın gizli kalacağını vurgulayın 

Tüm bu konuştuklarımız aramızda gizli kalacaktır. Kendine ve çevrenize zarar 
vermediğin sürece bir başkasıyla paylaşmayacağım... 

 
Anladığınızı gösterin 
 
İçinde bulunduğu durumu anladığınızı belirtin 

Evet, zor bir durumda olduğunu görüyorum 
Bırakma konusunda karasız kalmanı anlıyorum 

 
Yargılamayın 
 
Yargılamadan ve suçlamadan konuşun, aşağıdaki tarzda konuşmayın 

X Bak ailen üzülüyor, herkesi üzüyorsun 
X Bırakmazsan senin için kötü olacak 

 
Destekleyin 
 
Onu cesaretlendirin 

Bu iyi bir fikir 
Uzun bir süre kullanmamışsınız, bu çok önemli 
Kesmeyi düşünmeniz bence çok iyi 
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EKLER 
 

 

 

 
1. Alkolü kontrollü içmek için nedenler listesi 
2. Alkol kullanımı için riskli durumlar listesi 
3. Alkolün zararlarını azaltmak için yapılabilecekler listesi 
4. Alkol Kullanım Günlüğü  
5. Maddelerin etkileri hakkında bilgilendirme 
6. Bilgi notu 1 (düşük riskli alkol kullanımı için) 
7. Bilgi notu 2 (yüksek riskli alkol kullanımı için) 
8. Bilgi notu 3 (Uyuşturucu maddeler ve etkileri bilgi notu) 
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Ek 1: Alkolü kontrollü içmek için nedenler listesi 
 

Kendimi daha iyi hissedeceğim  

Daha enerjik olacağım  

Daha iyi uyuyacağım  

Daha iyi çalışacağım  

Paradan tasarruf edeceğim  

Hafızam daha iyi olacak  

Akşamdan kalmışlık sorunu yaşamayacağım  

Ailemle tartışmalarım azalacak  

Alkole bağımlı olmayacağım  

Alkole bağlı sağlık sorunları yaşamayacağım   

......  

......  

......  
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Ek 2: Alkol kullanımı için riskli durumlar listesi 
 

Bir toplantıya gittiğim zaman  

Dışarıda yemek yediğim zaman  

Meyhanede, barda  

Çok içen arkadaşlarım ile birlikte olduğum zaman  

Tek başıma iken  

Kendimi kötü hissettiğimde  

Kendimi sıkıntılı hissettiğimde  

Öfkeli olduğum zamanlar  

Stres altındaysam  

Rahatlamak istediğim zaman  

Zor bir gün geçirdiysem  

Bir tartışmaya girdiğim zaman  

......  

......  

......  
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Ek 3: Alkolün zararlarını azaltmak için yapılabilecekler listesi 
 

Alkollü bir içki almadan önce susuzluğunuzu başka bir içecekle giderin (meyve suyu, 
soda, kola vs.). Susamamışsanız bile önce bir bardak alkolsüz içki için. 

 

İçerken kuruyemiş gibi tuzlu yiyeceklerden kaçının  

İçmeye başlamadan önce karnınızı doyurun  

Düşük alkollü içkilere geçin veya onları tercih edin  

İçkinizi sulandırarak için  

Her yeni kadehten önce bir bardak alkolsüz içecek için  

İçkinizi küçük yudumlarla ve yavaş için  

Fiziksel hareket, egzersiz, dans gibi sıvı kaybına yol açan durumlarda alkol almayın  

Çok içeceğinizi biliyorsanız size sahip olacak birini seçin.  

İçmeye gitmeden önce nasıl döneceğinizin planını yapın.  

İçmeye giderken arabanızla gitmeyin. 
 

...... 
 

...... 
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Ek 4: Alkol Kullanım Günlüğü  
 
AY: 
 
 Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 
 
Pazartesi  
 

    

 
Salı  
 

    

 
Çarşamba  
 

    

 
Perşembe  
 

    

 
Cuma  
 

    

 
Cumartesi  
 

    

 
Pazar  
 

    

 
HAFTALIK TOPLAM 
 

    

 
Notlar: 
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Ek 5: Maddelerin Etkileri Hakkında Bilgilendirme 
 

 

 

ESRAR 

Akıl hastalığına yol açabilir. Esrar kullananlarda, esrar kullanmayanlara göre şizofreni 
gelişme riski 7 kat daha fazladır. 

Sık ve düzenli kullanıldığı takdirde bağımlılık yapar. 

Esrarın bellek üstüne etkisi çok fazladır. Kişinin düşünme, öğrenme ve sorun çözme yetisini 
azaltır. Bu etkileri özellikle ergenlerde belirgindir. 

Panik atak ve depresyona yol açar 

Uzun süre kullananlarda tembelliğe (demotivasyon sendromu) yol açar 

Alınganlık veya  paranoya yapabilir 

Rahatlayamama, gevşeyememe, uyku bozukluğu görülebilir 

Akciğer kanserine yol açar. 

 

 

 

 

SENTETİK KANNABİNOİD  

(bonzai, jamaikan vb): 

 

Bağımlılık hızla gelişir ve şiddetli bağımlılık yapar. 

Öğrenme ve hafıza üstüne kalıcı olumsuz etkileri olabilir. 

Esrardan 14-90 kat daha yüksek etkiye sahiptir 

Ölüme yol açabilir. 
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UÇUCU MADDELER  

(tiner, yapıştırıcılar, çakmak gazı vb): 

Beyin üstüne doğrudan toksik (zehirleyici) etki yaptığı için oldukça zararlıdır. 

Öğrenme üstüne olumsuz etkileri nedeniyle gençlerin kullanması sorunu daha da 
artırmaktadır.  Hafıza bozuklukları 

Baş dönmesi ,sersemlik, görme bozukluğu 

Bağımlılık potansiyeli yüksektir. 

Uçucu madde koklayanlarda ani ölümler sıklıkla meydana gelir. Ani ölümler beyin ve kalp 
üstüne olan etkilerinden dolayı ortaya çıkar. 

 

 

 

ECSTASY (MDMA, şeker, pıt vb): 

Uykusuzluk ve geçici paranoyaya (aşırı kuşkuculuk) neden olabilir. 

Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, sara hastalığı olanların bu maddeyi kullanmaları ciddi 
sorunlara neden olur. 

Diş sıkması, geçmeyen kulak çınlaması 

Çarpıntı, titreme ve iştahsızlık yapabilir 

Aşırı hareketten dolayı su kaybı, beden ısısında aşırı yükselme ölüme yol açabilir. 

Böbrek ve karaciğer üstüne yan etkileri olduğu da bildirilmiştir. 

 

 

 

KOKAİN 

Burun kanamaları 

Beyin damarlarında tıkanma 

Beyin kanaması 

Cinsel iktidarsızlık 

Migren tipi baş ağrıları 
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ROŞ VE BENZERLERİ  

(rohypnol, rivotril-klonazepam vb) 

Solunumun baskılanmasına ve ölüme yol açabilir. 

Alkol ile birlikte kullanıldıkları taktirde bu etkileri daha da artar. 

Hafızada ciddi bozukluklar 

Refleksleri ileri derecede bozduğu için dikkat gerektiren işlerin (araba kullanmak gibi) 
yapılması sakıncalar doğurur. 

Yüksek dozlarda kullanıldıktan sonra aniden kesildikleri zaman sara (epilepsi) nöbetleri 
ortaya çıkabilir. 

 

 

 

EROİN 

Şiddetli bağımlılık yapar. 

Bulantı, kusma, mide spazmları 

Baş dönmesi, kabızlık, diş çürümesi 

Solunum bozukluğu ve ölüm 

Cinsel istek azalması 

 

 

 

HALÜSİNOJENLER (LSD, magic mushroom vb) 

Bulantı, kusma 

Paranoya, psikoz 

Panik atak 

Yüksek tansiyon, çarpıntı 
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ALKOL VE ETKİLERİ 
 

Sayfa 1 

 
 
ALKOLÜ TANIYALIM 
 
Alkol, sık ve yaygın olarak kullanılan yasal bir maddedir. İnsanlar için kimi zaman bir gıda, 
kimi zaman bir eğlence aracıdır.  
 
Ancak bilinen başka bir gerçek ise, alkolün bedene birçok zarar verdiği ve bağımlılık 
oluşturabileceğidir. Bu nedenle alkol konusunda bilgilenmek önemlidir. Bu bilgiler, alkolün 
hem bedenimizi nasıl etkilediği hem de günlük hayatımızda sorun yaşamamak için bize yol 
gösterici olacaktır. 
 
NE KADAR ALKOL İÇMEK RİSKLİDİR? 
 
Kullanılan alkol miktarını değerlendirmek için 
“standart içki” tanımını kullanıyoruz. Yarım 
duble rakı, cin, viski, bir kadeh şarap ya da bir 
bardak bira bir standart içkiye eşittir.  
 
Alkol kullanım sınırı; 
 

 Erkekler için, haftada 14 standart 
içkiyi, 

 Kadınlar için haftada 7 standart içkiyi aşmamalıdır.  
 
Eğer bu sınırların üstünde içiyorsanız o zaman riskli alkol kullanımından bahsedebiliriz. 
Böyle bir durumda alkolü kontrol etmeyi öğrenmek gerekir. Alkolü durdurmakta 
zorlanıyorsanız, bir iki kadeh için oturup planladığınızdan daha fazla içiyorsanız bu da 
önemli bir sorunun göstergesidir. 
 
Gebeler, fiziksel hastalığı olanlar ve/veya içki ile birlikte fiziksel rahatsızlığı kötüleşen kişiler, 
araç kullananlar, makine ile çalışan kişiler alkol kullanmamalıdır.  
 
Unutma! Bunlar üst sınırdır. Ne kadar az içersen o kadar iyi! 
 
NEDEN BİR BARDAK DAHA? 

 
Çünkü önceden aldığınız alkol miktarı size yetmemeye başlar. Bunun sebebi ise alkol alımı 
artmaya başladıkça bir süre sonra alkol, sizin isteğinizi karşılamaz. Tolerans kişinin aynı 
etkiyi sağlamak için daha fazla miktarda alkol alma gereksinimini duymasıdır. Benzer etkiyi 
sağlaması için giderek kullanılan alkol miktarı artırılmak zorundadır. 
 
Ancak alkol miktarı arttıkça olumsuz etkiler artar ve tolerans gelişir. 
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ALKOL VE ETKİLERİ 
 

Sayfa 2 

 
 
ALKOLÜN BEDENSEL VE RUHSAL ETKİLERİ 

 
Alkolün bedensel ve ruhsal etkileri kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar çok az alkol alsa bile 
bedensel ya da ruhsal etkiler hemen ortaya çıkar. Bazılarında ise ortaya çıkması uzun zaman 
alır. 
 
Bedensel Etkiler  
Yüksek Tansiyon 
Karaciğer hastalıkları – siroz   
Yorgunluk – enerji azlığı   
Mide ülseri – gastrit (mide iltihabı)  
Kilo alımı     
Beyin hasarı     

Ruhsal Etkiler 
Depresyon 
Kaygı ve stres 
Cinsel işlev bozuklukları 
Öfke 
Aile, iş, sosyal çevrede sorunlar 
Bağımlılık 
Uyku Problemleri  
 

 
 

ALKOLLE İLGİLİ DOĞRU VE YANLIŞLAR 
 
Alkol tehlikeli değildir. (Yanlış!) 
Yapılan araştırmalarda alkol alan 18-24 yaş arası her üç bireyden birisi alkol zehirlenmesi 
yaşamaktadır. Ayrıca alkol, yasal suçlar, intihar ve solunum durmasına sebep olur. 
 
Alkol uykuyu düzenler. (Yanlış! ) 
Alkol uykuyu düzenlemez aksine bozar. Alkolün etsiyle olan uyku, tam ve gerçek uyku 
olmadığı için kişi uykusuz kalır. 
 
Alkol cinsel gücü arttırır (Yanlış!) 
Alkol cinsel gücü arttırmaz. Aksine sertleşmeyi bozar, boşalmayı geciktirir ya da engeller. 
Sadece kişideki utanma duygusunu kaldırdığı için cinsel olarak rahat davranmayı sağlar. 
 
Alkol kan damarlarını açar (Yanlış!) 
Çok düşük miktarda alınan alkol kan damarlarında genişleme etkisine yol açar. Ancak alkol 
miktarı arttıkça damar sertliği ve damar daralmasına yol açar. 
 
Alkollü içkiler vücudu ısıtır (Yanlış!) 
Alkol vücut sıcaklığını düşürür. Alkol kullanan kişinin cilt damarları genişler. Bu ise vücutta 
ısının kaybına neden olur. 
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HAYATINIZ ALKOL OLMASIN! 
 

Sayfa 1 

 
 
 
 
DAHA AZ İÇMEK İÇİN İPUÇLARI 

 

Alkolü fazla miktarda kullandığınıza inanıyorsanız ya da belirttiğimiz sınırların üstünde alkol 
alıyorsanız, alkol miktarını azaltmanız gerekmektedir. Bunun için yapacaklarınız şunlardır: 

 

 Alkol almadıkça daha iyi uyur, sağlığınıza dikkat eder, aile ve arkadaşlarınızla fazla 
zaman geçirebilirsiniz. Siz de alkolü bırakmak ya da azaltmak için kendi nedenlerinizi 
sıralayın. 

 İçmeye başlamadan önce ne kadar içeceğinize dair sınırlarınızı belirleyin. Haftada 2 
gün hiç alkol almayın. Alkol alacağınız zaman en fazla 3 ölçü içki kullanın. 

 Bir kâğıda haftalık içme sınırlarınızı yazın ve her zaman görebileceğiniz bir yere 
yapıştırın.  

 Alkol aldığınız her gün ne kadar içtiğinizin kaydedin. Bu size ne zaman ve ne kadar 
içtiğinizi gösterecektir.  

 İçmeden önce karnınızı doyurun. 

 Düşük alkollü içkileri tercih edin. (light bira, duble yerine tek gibi) 

 Küçük yudumlarla için. 

 İçmeye başlamadan önce alkolsüz içecekler ile susuzluğunuzu giderin. 

 Kadehler arasında ara verin. Her kadeh arasında bir bardak alkolsüz sıvı alın. (su, 
soda vb) 

 Tuzlu yiyeceklerden sakının. 
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HAYATINIZ ALKOL OLMASIN! 
 

Sayfa 2 

 
 

RİSKLERİNİZİ AZALTIN 

Eğer alkol alma zorunluluğunuz varsa o zaman alkol alımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

ruhsal, bedensel ve sosyal sorunların riskini azaltmak gerekebilir. Bu amaçla birçok eylemde 

bulunabilirsiniz. Ancak riski azaltmanın en iyi yolu, alkolü kullanmamaktır. 

 Bir kağıda haftalık içme sınırlarınızı yazın ve hep görebileceğiniz bir yere yapıştırın. 

 İçmeden önce ne kadar içeceğinize dair sınırlarınızı belirleyin.  

 Alkol aldığınız her gün ne kadar içtiğinizin kaydedin. Bu size ne zaman ve ne kadar 
içtiğinizi gösterecektir.  

 Haftada 2 gün hiç alkol almayın. 

 Aç karnına alkol içmeyin. 

 Alkolle birlikte bol su için. 

 Çok içeceğinizi biliyorsanız size sahip olacak birini seçin. 

 İçmeye gitmeden önce nasıl döneceğinizin planını yapın. 

 İçmeye giderken arabanızla gitmeyin. 

 Tanımadığınız kişilerle birlikte içmeyin. 

 Çok içmeyin. 

 

ZOR ZAMANLAR... 

İçmek gibi alışkanlıkları değiştirmek zor. Bazı zamanlar alkolü içmemek ya da sınırlandırmak 
daha zor olur bazen de kişi daha fazla içmek ister. İçkiye karşı durmak ve zor durumların 
üstesinden gelmek için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz. 

 Daha çok yalnız başına içiyorsanız, yalnız geçirdiğiniz zamanı azaltın.  

 Çok alkol kullanan arkadaşlarınızla birlikteyseniz, bu arkadaşlarınızla görüşmeyi 
azaltın. 

 Özellikle akşamları içiyorsanız, kendinizi bu zamanlarda meşgul edin. (sinemaya 
gitmek gibi) 

 Sıkıldığınızda içiyorsanız, eğlenceli aktiviteler planlayın. (hobiler, egzersiz yapmak 
gibi) 

 Stresliyken içiyorsanız, gevşeme tekniklerini öğrenin ya da rahatlatıcı aktivitelerde 
bulunun. 

 Genellikle bar, meyhane gibi yerlerde içiyorsanız, kendinize başka sosyal etkinlik 
mekanları bulun. 
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UYUŞTURUCU MADDELER VE ETKİLERİ 
 

Sayfa 1 

 
BAĞIMLILIK NEDİR? 

 
Hayatta her nesne bağımlılığa yol açabilir. İnsan herhangi bir maddeye bağımlı hale gelebilir. 
Ancak bazı maddelerin bağımlılık potansiyeli daha yüksektir.  
 
Bağımlılık, kişinin kullandığı madde üstünde kontrolü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam 
sürememeye başlamasıdır.  
 
Kişinin madde alma isteğini durduramaması ile ömür boyu süren bir hastalıktır. Bir kez 
geliştikten sonra, bir daha iyileşmez ve kişinin yaşamı boyunca onunla beraber gelir. 
Tamamen iyileşmez ancak düzelir. Eğer madde kullanmazsanız yaşamınız normale döner. 
 
Bağımlılık yavaş yavaş, sinsice gelir. Kişi genelde bağımlı olduğunun farkına varmaz.  
 
BAĞIMLILIK GELİYORUM DEMEZ...GELİR! 

 
Herkes bağımlı olabilir. Genellikle kişiler “Ben kontrol edebilirim” düşüncesiyle başlar, daha 
sonra bağımlı hale gelir.  Madde kullanımı kişinin beyninin biyolojik yapısında değişikliklere 
yol açar. Beyin uyuşturucuyu hafızasına kaydeder. Maddeyi gördüğü zaman ise hemen 
harekete geçer ve istemeye başlar. Bu nedenle madde kullanımının irade ile ilişkisi yoktur.  
 
İnsanlar madde kullanımına genelde ara sıra kullanarak başlar. İlerleyen dönemlerde, daha 
önceki etkiyi elde etmek için her seferinde kullandıkları miktarı arttırmak zorunda kalırlar. 
Bu durum madde talebinin artması anlamına gelir. Bu da bağımlılığa götüren yoldur. Aralıklı 
da olsa uzun süreli kullanım mutlaka bireyin ruhsal ve kimyasal yapısında değişikliklere yol 
açar. 
 
ESRAR VE ETKİLERİ 

 
Esrar yaygın olarak kullanılan maddelerden bir tanesidir. Son yıllarda da kullanımı giderek 
artmaktadır. Bilinenin aksine esrarın psikolojik ve fiziksel bağımlılık potansiyeli vardır. 
Zaman içinde aynı etkiyi elde etmek için kullanılan esrar miktarı arttırılır yani esrara karşı 
tolerans gelişir.  
 
Uzun süre esrar kullananlar sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, bulantı, mide-bağırsak 
rahatsızlıkları gibi yoksunluk belirtileri yaşamaktadır. 
                                         
Esrar içildiğinde etkisi birkaç dakika içinde ortaya çıkar ve yarım saat içinde en üst düzeye 
gelir. Esrarın bağışıklık sistemi, solunum sistemi, kalp damar sistemi ve merkezi sinir sistemi 
üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir.  
 
Esrar, bedende yağ dokusunda biriktiğinden hafıza kaybına, öğrenme ve solunum 
bozukluklarına neden olabilmektedir. Esrar kullanımından 1-2 saat sonra kalp krizi geçirme 
riski normalden 4 kat fazladır.  
 
Esrar zihni sisli hale getirir. Bellek, konuşma, anlama ve karar verme yeteneğini bozar. 2004 
yılında yapılan araştırmalarda esrar kullananlarda şizofreni gelişme riski, kullanmayanlara 
göre 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.   
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UYUŞTURUCU MADDELER VE ETKİLERİ 
 

Sayfa 2 

 
 
ECSTASY VE ETKİLERİ 
 
Ecstasy de bağımlılık yapar. Kişi, bir süre sonra bu madde olmadan eğlenemez hale gelir ve 
aynı duyguyu yaşamak için tekrar bu maddeyi kullanma gereksinimi duyar. Ecstasy’ye karşı 
tolerans geliştiği içinde kişi giderek kullandığı dozu artırma ihtiyacı duyar. Ecstasy, etkisini 
aldıktan 20-60 dakika içinde gösterir ve bedenden 48 saat sonra atılır.   
 
Ecstasy kullanımı kişide saldırganlık, uyku ve yeme bozukluklarına neden olur. Ayrıca bellek 
sorunlarına, kalp-damar sistemi ve beden ısısı üzerinde güçlü olumsuz etkileri vardır. Kişi 
ecstasy kullanmaya devam etse bile eğlenemez ve ağır depresyona yol açabilir. Aşırı miktarda 
alındığında denge bozukluğu, susuzluk, karaciğer yetmezliği, kalp  ritm bozukluğu, beden 
ısısında artış ve nöbetler gözlenebilir. 
 
Ülkemizde satılan ecstasy’lerin içinde farklı kimyasallar olduğu saptanmıştır.  Ecstasy’nin 
kalp krizi, beyin kanaması, vücut sıcaklığının 40 C derecenin üstüne çıkması  ve beyinde 
ödem oluşturmasından dolayı ölüme neden olduğu bilinmektedir. 
  
KOKAİN VE ETKİLERİ 
 
Kokain, çok hızlı ve güçlü bir bağımlılık geliştirir. Etkileri kısa zamanda ortaya çıkar ve 
kaybolur. Bu süre içinde kokain tekrar alınmazsa yoksunluk belirtileri başlar. Psikolojik 
bağımlılık bir kez kullandıktan sonra bile gelişebilir. Tekrarlanan kullanımlarda tolerans 
gelişir ve fizyolojik bağımlılık oluşur.  
 
Kokain kullanımı ile sinirlilik, sosyal muhakeme kaybı, riskli cinsel girişimler, saldırganlık, 

kalp atımında hızlanma, göğüs ağrısı, kas zayıflığı, tansiyon yüksekliği, solunum güçlüğü ve 

koma gelişir. Bronşlarda ve akciğerlerde hasara neden olur. Migren benzeri baş ağrıları 

oluşturur. En sık epileptik nöbetlere neden olan madde kokaindir. Kokain kullananlarda %3-

8 oranında sara(epilepsi) nöbetleri gözlenmiştir. 
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UYUŞTURUCU MADDELER VE ETKİLERİ 
 

Sayfa 3 

 
 

YANLIŞ BİLGİLER VE DOĞRULARI 
 
Herkes uyuşturucu veya uyarıcı kullanıyor ve onlara bir şey olmuyor! 
Gerçekte yetişkinlerin ve gençliğin büyük bir çoğunluğu madde kullanmamaktadır. Ancak 
uyuşturucu kullanan kişinin, maddenin kendisine ve çevresine verdiği zararları görmesi 
zaman alabilir. Bu zararlar arasında okul başarısında düşme, aile ilişkilerinde kopukluk, 
arkadaş çevresinin daralması, bedensel ve ruhsal değişiklikler, sayılabilir. 
 
Uyuşturucu bazı ülkelerde neden serbest? 
Esrar sadece Hollanda'da, diğer uyuşturucuların kullanımını azaltmak için serbest 
bırakılmıştır. Böylece esrar alırken diğer uyuşturucuları deneme riskinin azaltılması 
hedeflenmiştir. 
 
Arkadaşımın uyuşturucu veya uyarıcı kullanması beni etkilemez. 
Eğer kişinin madde alan bir arkadaşı varsa bir süre sonra bundan etkilenmesi olasılığı 
büyüktür.“Nerden bileceksin yaşadıklarımı, sen hiç kullanmadın ki!” gibilerinden bilinçli ya 
da bilinçsiz sözlerle yardım etme isteği içindeki kişiyi kullanmaya itebilir. Bu durumu bir 
girdaba benzetebiliriz. 
  
Esrar alkol ve sigaradan daha tehlikeli değildir! 
Esrar tehlikeli bir uyuşturucu maddedir. Alındıktan sonra bedende yağ dokusunda birikir 
(özellikle beyin ve üreme organlarında). 30 gün süre ile bu dokularda kalır. Bu nedenle zarar 
verici etkileri daha yüksektir. Bellekte kayıp, öğrenme bozukluğu, solunum sistemi 
bozukluklarına neden olabilir. Esrar sigaradan çok daha yüksek oranda kanser yapıcı 
uyuşturucu madde içermektedir. 
 
Sadece kimyasal maddeler bağımlılık yapar. 
İnsan her şeye bağımlı hale gelebilir. Sadece uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler değil, 
internet, kumar veya aşk bağımlılığı gelişebilir. Öte yandan doğadaki birçok madde de 
kimyasaldır. Örneğin esrar içinde 421 adet kimyasal madde vardır. 
 
Ben kontrol edebilirim. 
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bedende biyolojik etkinlik gösterirler. Nörotransmitter adı 

verilen maddeleri etkileyerek sinir hücrelerinin yapısını değiştirir. Bu nedenle bir süre madde 

kullandıktan sonra herkes elinde olmadan bağımlı hale gelebilir. 

 
 
  



                                                                                                                                              52 

  



                                                                                                                                              53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  



                                                                                                                                              54 

  



                                                                                                                                              55 

 
 
 

ERGENLERDE YAKLAŞIM 
 
 

 
 
Öncelikle eşlik eden ruhsal sorun olup olmadığı, yoksunluk belirtileri yaşayıp yaşamadığı ve 
birden fazla madde kullanıp kullanmadığı araştırılmalıdır. Eğer eşlik eden ruhsal sorunlar, 
yoksunluk belirtileri ve birden fazla madde kullanımı varsa, psikiyatriye sevk edilmelidir. 
 
Risk taraması yapıldıktan sonra, taramanın sonuçları hakkında geri bildirim verilmeli, genç 
alkol-madde kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, uygun bilgi notu verilmelidir.  
 
Alkol-madde kullanımını kesmek ama istemiyorsa en azından azaltmak için etkin tavsiyede 
bulunulmalıdır.    
 
Etkin tavsiyede bulunduktan sonra, düşük riskli kullanım varsa tekrar görüşmeye çağrılmalı 
ve tavsiyelere uyup uymadığı izlenmelidir. Yüksek riskli kullanımı olan gençler ise bağımlılık 
merkezlerine yönlendirilmelidir. Eğer gitmek istemezse değişim motivasyonunu artırmak 
için görüşme yapılmalı ve tekrar etkin tavsiyede bulunulmalıdır. 
 
Aileyle muhakkak görüşülmeli ve aile bilgilendirilmelidir. 
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ERGENLERDE RİSK TARAMASI 
 
 

 
ALKOL İÇİN RİSK TARAMASI 
 

Alkol kullandığını söyleyen veya alkol kullanımına bağlı bir sorunla gelen her gence 

aşağıdaki risk taraması yapılmalıdır. Madde kullanımını değerlendirmek için madde için risk 
taraması formu kullanılmalıdır. 
 
GA1 Ne sıklıkta alkollü bir içki içersin? 

 
Hiç   0 
Sadece bir iki kez  1 
Ayda 1-3 kere  2 

 Haftada 1-5 kez  3 
 Hemen  hemen her gün  4 
 
GA2 Yakın arkadaşların arasında alkollü içki 

içen kaç kişi var? 
Hiç   0 
Arkadaşlarımın yarısı  1 
Hepsi   2 

 
3 puan ve üstü YÜKSEK RİSKLİ kullanıma işaret etmektedir. 

 
Eğer A1 sorusu 3'ten küçük ama A2 sorusu 1 veya daha büyükse bizim yine yüksek risk 
kapsamında değerlendirmek doğru olacaktır. 
 
MADDE İÇİN RİSK TARAMASI 
 

Madde kullandığını söyleyen veya madde kullanımına bağlı bir sorunla gelen her gence 

aşağıdaki risk taraması yapılmalıdır. 

 
Alkol kullanımını değerlendirmek için alkol için risk taraması kullanılmalıdır. Sorularda yer 
alan [madde] sözcüğü kişinin kullanmayı daha çok tercih ettiği maddeyi anlatmaktadır. Bu 
nedenle temel olarak kullandığı madde neyse, soruda onu [madde] sözcüğü yerine koyunuz.  
Örneğin: “Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] kullandın?” yerine esrar içiyorsa “Son bir yıl 
içinde ne sıklıkta esrar kullandın?” biçiminde okuyun. 
 

 
GM1 Son bir yıl içinde ne sıklıkta [madde] 

kullandın? 
 

Hiç   0 
Sadece bir iki kez  1 
Ayda 1-3 kere  2 

 Haftada 1-5 kez  3 
 Hemen  hemen her gün  4 

 
2 puan ve üstü YÜKSEK RİSKLİ kullanıma işaret etmektedir. 

  



                                                                                                                                              57 

 
 

AÇIKLAMALAR 
 

 
 

 
EŞLİK EDEN RUHSAL SORUNLARI ARAŞTIRIN 

 
 
Ergenlerde birçok ruhsal sorun alkol-madde kullanımının öncülüdür veya eşlik eder. Bunlar 
arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, depresyon, anksiyete 
bozukluğu sayılabilir. 
 
Dürtüsel davranış (impulsivite), heyecan arama davranışı gibi kişisel özellikler de alkol-
madde kullanımına yol açabilir.  
 
Bu nedenle ruhsal sorunlar araştırılmalı ve saptanırsa psikiyatriye sevk edilmelidir. 
 

 
YOĞUN KULLANIMA İLİŞKİN BELİRTİLERİ ARAŞTIRIN 

 
 
Ergenlerde alkol-madde kullanımı genelde bağımlılık düzeyinde değildir. Yoksunluk 
belirtileri varsa,  bu yoğun alkol-madde kullanımının belirtisi olabilir.  
 
Aynı şekilde birden fazla madde kullanımı varsa, yani çoklu madde kullanımının olması da 
yoğun madde kullanımına işaret eder.  
 
Bu durumlarda gencin psikiyatriye sevki uygundur. 
 

 
RİSK TARAMASI YAPIN 

 
 
Ergenlerde uygulama yapılırken, 18 yaş altı formlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
Ergen formu yetişkin formundan farklıdır. Ergen formu 5-18 yaş grubu için uygundur. 15 yaş 
altında her türlü alkol ve/veya madde kullanımı yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir. 
 

1. Risk taraması yapmak ve soruları sormak için izin isteyin 
 Sana alkol-madde kullanımınla ilgili bazı sorular sorabilir miyim? 
 
2. Sorulara yanıtların tamamen gizli kalacağını vurgulayın. 
 
3. Ardından sorularınızı sorun.  
 
 

 
GERİ BİLDİRİM VERİN 

 
 
Geri bildirim kısa müdahalenin önemli bir bileşenidir. 
 
Önce yaptığınız eylemin nedenlerini anlatın 
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Bu sorduğum sorularla alkol-madde kullanımının düzeyini anlamaya çalıştım. 
Sonucu öğrenmek ister misin? 

 
Alkol için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi DÜŞÜK riskli ise... 

Alkol kullanım düzeyin çok yüksek risk taşıyan bir düzeyde değil. Ancak alkol 
kullanımının gençlerde her düzeyde sağlık sorunları yaratabildiğini biliyoruz.  

 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi YÜKSEK riskli ise... 

Alkol kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Gençlerde alkol kullanımının fiziksel ve 
ruhsal sorunlar yaratabileceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilmektedir. 
 

Madde için... 
 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi DÜŞÜK riskli ise... 

Kullanım düzeyin çok yüksek risk taşıyan bir düzeyde değil ancak [madde] 
kullanımının her düzeyde sağlık sorunları yaratabildiğini biliyoruz.  

 
Eğer yanıtı "evet" ise ve kullanım düzeyi YÜKSEK riskli ise... 

 [Madde] kullanımın yüksek risk düzeyinde.  Bu sayılar ülkemizde yapılan 
araştırmalarda saptanmıştır. 
 

 
 
ALKOL-MADDE ETKİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİN 

 
 

 
Gençlerin alkol-madde kullanımı ve sonuçları hakkında bilgileri genelde yetersiz veya 
kulaktan dolma yanlış bilgilerdir. Bilgilendirme konusunda yetişkinlere yönelik bilgilendirme 
bölümünde verilen bilgilerden yararlanabilirsiniz. Ancak gençler bilgilendirilirken aşağıdaki 
konulara dikkat edilmelidir. 

 Bilgiler, tarafsız bir tonda, tıbbi bilimsel bilgiler olarak aktarılmalıdır. 

 Maddelerin etkilerinden ziyade yan etkileri ve komplikasyonlarından söz edilmelidir. 

 Ergenlik döneminde bu maddelerin gelişmekte olan beyin üstüne, yetişkinlerden daha 
olumsuz bir etki yaptığı vurgulanmalıdır. 

 Alkol kullanımı için yetişkinlerde bazı sınırlar olmakla birlikte, ergenler için böyle 
sınırlar yoktur ve Dünya Sağlık Örgütü 18 yaş altında alkol alımını doğru 
bulmamaktadır. 

 

 
 
BİLGİ NOTUNU VERİN 

 
 
Ergene uygun bilgi notunu vermeye özen gösterin. 

 Alkol kullanan ergenlere "Alkol ve Etkileri" bilgi notunu,  

 Madde kullananlara ise "uyuşturucu maddeler ve etkileri" bilgi notunu verin. Ancak 
sadece kullandığı maddeye ilişkin bilgileri seçmenizde e o bölümü basarak 
vermenizde yarar vardır.  
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DEĞİŞİME HAZIR OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRİN 

 
 
Bu amaçla aşağıdaki soruları sırayla sorun. Bu sorulara verdiği yanıtlar değişime hazır olup 
olmadığının bilgisini size verecektir. 

Konuştuklarımızdan sonra alkol-madde kullanımın hakkında ne düşünüyorsun? 
Alkol-madde kullanımını değiştirmeyi düşünüyor musun? 

 
Eğer kararsız veya "değiştirmeyi düşünmüyorum" diyorsa, bu durumda değişim 
motivasyonunu artırıcı görüşme yapın.  
 
 

 
KESME VE/VEYA AZALTMA İÇİN ETKİN TAVSİYEDE BULUNUN 

 
 
Önce izin isteyin 
 Alkol-madde kullanımın konusunda bir tavsiyede bulunmamı ister misin? 
 
Eğer yanıt "evet" ise, kesme veya azaltmayı tavsiye edin 

Alkol-madde kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceği araştırmalarda 
gösterilmiştir. Bunlar arasında bedensel sorunlar olduğu gibi ruhsal hastalıklar da 
sayılabilir. Bu nedenle alkol-madde kullanımını kesmenin kişi 
için gerekli olduğu bilinmektedir.  

 
Sorumluluğu ona verin 
 Tabi ki bu senin hayatın ve buna sen karar vereceksin? 
 
Fikrini sorun 
 Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? 
 
 

 
TEKRAR GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRIN VE İZLEYİN 

 
 
Ergenleri izlemek önemlidir. Yaş dönemleri gereği sürekli bir değişim içindedirler. Bu 
nedenle izlemek ve gidişi değerlendirmek, alkol-madde kullanımının sağlıksız olduğunu 
farklı aralıklarla vurgulamak yararlıdır.  
 
Ergenlerde temel hedef, EN AZ ZARARLA yetişkin dönemine geçmelerini sağlamaktır. 
 

 
 
ENDİŞENİZİ PAYLAŞIN VE SEVK EDİN 

 
 
Yetişkinlerde olduğu gibi endişelerinizi yargılamadan, suçlamadan paylaşmanız doğru 
olacaktır.  
 
Ergenler bağlanmayı severler. Bu nedenle sevk ettiğinizi ama sizin de onu görmeye devam 
edeceğinizi, sevk ettiğiniz yerde olup bitenleri öğrenmek istediğinizi de belirtin ve tekrar 
görüşmeye çağırın. 
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MOTİVASYONU ARTIRICI GÖRÜŞME YAPIN 

 
 

Motivasyon artırıcı görüşme yetişkinlerde belirtildiği gibi yapılmalıdır. Ancak ergenlerle 
çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat etmekte yarar vardır.  

 Ergenler otoriter davranışlara karşı hassas oldukları için, kişisel tercihi onlara bırakan 
bir tarz kullanın ("bu senin hayatın, sen karar vereceksin" gibi). 

 Acele etmeyin daha yavaş gidin. 

 Ebeveyn rolü takınmayın, bir doktor olarak konuşun. 

 Yargılama veya suçlama ergenlerde işe yaramayacağını, aksine tepki yaratacağını 
unutmayın 

 

 
 
AİLEYİ BİLGİLENDİRİN 

 
 
Ergenlerde alkol-madde kullanımı aynı zamanda ailesel bir sorundur. Bu nedenle ailenin 

konuyla ilgili bilgilendirilmesi uygundur. Duruma uygun olarak aşağıdaki konulara ilişkin 

bilgilendirmeyi yapın. 

 

1. Doğru ve etkin kural koyma öğretilmelidir (Kurallar gerçekçi ve utarlı olmalıdır. 
Kurallar konmadan önce çocuk bilgilendirilmeli, bir kural uzun süre bozulmamalıdır). 

2. Çocuğa sorumluluk kazandırılmalıdır (Gencin sorumlulukları üstlenilmemeli, 
sorululuklar verilmeli ve bunları yerine getirmesi için sabırla uğraşılmalıdır). 

3. Çatışma çözme yöntemleri öğretilmelidir (Her durumda çatışmaya girilmemeli, 
otoriter tavır takınılmamalı, anlaşma ve uzlaşma yoluna gidilmelidir). 

4. İlişki artırılmalıdır (Gençle daha fazla birlikte olunmalı, iyi zaman geçirilmeli, sürekli 
aynı konular üstünde durulmamalıdır). 

5. Ergenlik dönemi özellikleri anlatılmalıdır (Gençler otoriteden hoşlanmazlar, 
kendilerini ispat etmek isterler, sınırlarını bilmezler vb). 

6. Boş zamanları doldurulmalıdır (Boş kalmalarının önüne geçilmeli, sürekli ve düzenli 
görevler verilmeli, yeni aktiviteler bulunmalıdır). 

7. Gerektiği durumlarda idrar testi istenmelidir (Somut verilere dayanılmalı, her 
durumda genç alkol-madde kullanmakla suçlanmamalı, şüpheli durumlarda idrar 
testi vermesi istenmelidir). 
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MERAKLISI İÇİN NOTLAR 
 

 

 

 
BAPİRT ÖLÇEKLERİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ 

 
 

Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Ölçeği (BAPİRT), Bağımlılık Profil İndeksinden (BAPİ) 
geliştirilmiştir. BAPİ halen 80 binden fazla kişide kullanılmış bir ölçektir. BAPİ sorularından 
tarama amacıyla BAPİRT alkol ve madde ölçeği oluşturulmuştur. 
  
BAPİRT-Madde psikometrik özellikleri 
 
Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.88'dir. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.86 -
0.89 arasında saptanmıştır. 
 
Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 1 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın 
%64.7'sini açıklamaktadır.  
 
BAPİRT-Maddenin diğer ölçekler ile korelasyonuna bakıldığında; BAPİ ile 0,96; DUDİT ile 
0,89; DAST ile 0,81 bulunmuştur. Tüm korelasyonlar istatiksel olarak p<0.01 düzeyinde 
anlamlıdır.  
 
DUDIT temel alındığında BAPİRT 4 puan için kesme noktasında eğri altında kalan alan 
(AUC) 0.97, duyarlılık %91.7, özgüllük 92.3; PPV %86.8, NPV %95.2 olmaktadır. 
 
BAPİRT-Alkol psikometrik özellikleri 
 
Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.7'dir. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.64 -
0.69 arasında saptanmıştır. 
 
Açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük 2 faktör elde edilmiştir ve toplam varyansın 
%66'sını açıklamaktadır.  Alkol kullanım sıklığı ve mikatarını değerlendirin ilk 3 soru bir 
faktörde yer alırken diğer sorular ikinci faktörde yer almıştır. 
 
BAPİRT-Alkolün diğer ölçekler ile korelasyonuna bakıldığında; BAPİ ile 0,94; AUDİT ile 
0,92; CAGE ile 0,78 bulunmuştur. Tüm korelasyonlar istatiksel olarak p<0.01 düzeyinde 
anlamlıdır.  
 
AUDIT temel alındığında BAPİRT-Alkol için 3 puan için kesme noktasında eğri altında kalan 
alan (AUC) 0.98, duyarlılık %98.5, özgüllük 83.6; PPV %87.8, NPV %98 olmaktadır. 
CAGE temel alındığında BAPİRT alkol için 3 puan için kesme noktasında eğri altında kalan 
alan (AUC) 0.94, duyarlılık %93.8, özgüllük 72.5; PPV %78, NPV %91.8 olmaktadır. 
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