Velilere uyußturucular hakkında

bilgi

Drug information for parents

Uyußturucular konusunda ayrıntılı bilgi için, 1300 85 85 84 numaralı telefondan
DRUGinfo hattını arayınız. Web sitesi: www.druginfo.adf.org.au
Telefonda 24 saat hizmet veren uyußturucu ve alkol danıßmanlık servisi için ve/veya
havale için, 1800 888 236 (eyalet çapında) direkt hattı arayınız.
Ayrıca 1300 660 068 numaralı telefondan Aile Uyußturucu Yardım hattını (Family
Drug Help) arayabilirsiniz.
Not: Bu broßürde verilen bilgiler genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır ve uzmanların verdi©i özel bilgi
yerine geçmez.
Bu broßür E©itim ve Mesleki E©itim Bakanlı©ı tarafından okul toplumları içindeki velilere yönelik
programları desteklemek için hazırlanmıßtır. Toplum Destek Fonu tarafından finanse edilmißtir.
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katkıda

Siz de
bulunabilirsiniz

Çocu©unuz uyußturucu kullansa da
kullanmasa da, basın yayın organları veya
arkadaßları kanalıyla uyußturucularla
tanıßabililir. Çocu©unuz ile uyußturucular
konusunu konußarak ve hayatın zorlukları ile
nasıl baßetmeye çalıßtı©ını ö©renerek, ona
destek olabilirsiniz. Bu broßür çocu©unuzla
uyußturucular konusunu konußurken, konuyla
ilgili daha bilgili olmanızı sa©lamak için
hazırlanmıßtır. Broßürümüz, ayrıca, do©ru bilgi
vermekte ve pek çok anne-babanın sordu©u
soruları cevaplandırmaktadır. Brößür zararın
en aza indirilmesi düßüncesini esas
almaktadır.

Uyußturucu

nedir?

Uyußturucu, gıda maddeleri ve su hariç,
vücuda girdi©inde beden ve/veya beynin
çalıßmasını etkileyen maddelerin tümüdür.

bilgi

Baßlıca uyußturucu

grupları ve etkileri

Eroin afyonlu bir uyußturucu maddedir. Afyon
ürünü uyußturucular çok güçlü a©rı kesici ve
depresanlardır.

Uyußturucular, genellikle, merkezi sinir
sistemi üzerinde yaptıkları etkiye göre
gruplandırılır. Baßlıca üç uyußturucu
grubu bulunmaktadır:

Sokakta satılan eroin ço©unlukla saf de©ildir ve
eroinin saflık oranının de©ißmesi
komplikasyonlara ve ciddi yan etkilere neden
olabilir. ¥©ne, ßırınga ve i©ne yapma aletlerinin
ortak kullanılması HIV/AIDS, Hepatit C ve B
(Sarılık) ve baßka enfeksiyonların bulaßması
tehlikesini artırır.

• depresanlar (sinir sistemini yavaßlatan
maddeler)

Esrar

• uyarıcılar

Yasa dıßı olanlar: kenevir ürünleri (esrar,
haßhiß, haßhiß ya©ı), eroin gibi afyon
ürünleri.

• halusinojenler

Hafif etkileri:

Uyußturucu maddelerin yasal statüsü belirli
faktörlere ba©lıdır. Örne©in, alkol yasal bir
uyußturucudur ancak, on sekiz yaßından
küçük kißilerin alkol satın alması yasalara
aykırıdır.

Depresanlar
Bu terim, uyußturucu madde aldıktan sonra
kißinin depresyon geçirece©i veya aßırı
üzülece©i anlamına gelmemektedir. Depresan
uyußturucular merkezi sinir sistemini ve
beyine gelip giden sinyalleri yavaßlatır. Kalp
atıßı ve nefes alıp verme yavaßlar.

Depresan maddelere örnekler:

¥laçlar

Esrarın içindeki katran miktarı tütünden daha
fazladır. Sürekli kullanılması halinde, bronßit,
a©ız, bo©az ve akci©er kanseri ve di©er sigara
ile ilgili sa©lık sorunlarına yol açabilir. Esrar bir
kißinin kısa süreli hafızasını ve mantıklı
düßünme yetene©ini etkileyebilir.

Buna göre, ilaç, kafein, tütün, yapıßtırıcı veya
boya gibi koklanan maddeler, alkol, esrar,
eroin ve steroid gibi maddelerin hepsi
uyußturucudur.

Yasal olanlar: alkol, hafif sakinleßtiriciler,
tinerli koklanan maddeler (zamk, benzin
ve tüp boyalar gibi), Panadeine gibi
kodein, metadon gibi afyon ürünleri.

• kendini rahatlamıß hissetmek
• kendini sakin ve iyi hissetmek
• kendini aßırı zinde hissetmek
• daha cesur hissetmek
Daha a©ır etkileri:
• konußmanın pelteleßmesi

Uyarıcı
Maddeler
Uyarıcı maddeler (stimulants) merkezi sinir
sistemini, beyine gidip gelen sinyalleri
hızlandırır. Uyarıcı maddeler kalp atıß hızını,
vücut ısısını ve kan basıncını artırır.

• hareketlerde uyumsuzluk
• kusma ve mide bulantısı
• nefesin ve nabzın yavaßlaması ile ßuur
kaybı
• aßırı durumlarda, ölüm.
Depresanlar, konsentrasyon ve koordinasyonu
etkiler ve kullanan kißinin beklenmedik
durumlarda hareketlerinin yavaßlamasına
neden olur. Bu durum araba sürmeyi tehlikeli
hale getirir. Bir depresan madde baßka bir
depresan madde ile birlikte alınırsa, örne©in,
alkol ve esrar gibi, etkileri tahmin
edilemeyecek kadar artar.

Ekstasi hapı
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Uyarıcı maddeler:
Yasal olanlar: nikotin (sigara), kafein (kahve,
kola, çikolata, zayıflama hapları, bazı ‘enerji
içecekleri’), efedrin (bazı öksürük ve so©uk
algınlı©ı ilaçlarında bulunur).
Yasa dıßı olanlar: kokain, reçetesiz
amfitaminler, speed, LSD ve ekstasi hapları.

Hafif etkileri:
• susama
• ißtahsızlık

bilgi

Halusinojen
Halusinojen maddeler insanın algılama
yetene©ini etkiler. Bu maddelerden alan
kißiler olmayan ßeyleri görebilir ya da
duyabilirler. Özellikle zaman, ses ve renk
olmak üzere duyuları karıßır. Halusinojen
maddelerin etkileri çok de©ißiklik
göstermektedir ve tahmin etmesi kolay
de©ildir.

• uykusuzluk

Halusinojen maddeler:

• göz bebe©inin büyümesi

Yasa dıßı olanlar: LSD, Magic mushrooms,

• çok konußma
• huzursuzluk
Daha a©ır etkileri:
• aßırı endiße
• panik, heyecan
• nöbet geçirme
• baß a©rısı ve mide spazmı
• saldırganlık

meskalin, ekstasi ve esrar (aßırı dozlarda).

Bazı etkileri:
•
•
•
•

aßırı üßüme ve hararet basması
göz bebe©inin büyümesi
ißtahsızlık, mide spazmı ve bulantısı
fazla hareketli olma, konußma veya
gülme
• panik ve baskı hissi (paranoya)
• eski olayların gözünün önünde
canlanması

Uyußturucular

insanları

nasıl etkiler?

Uyußturucu maddenin etkisi kißiden kißiye
farklılık gösterir ve aßa©ıdaki durumlara
ba©lıdır:
• birey: kißinin morali, boyu, kilosu,
cinsiyeti, kißili©i, sa©lı©ı, en son ne zaman
yemek yemiß oldu©u, uyußturucudan
beklentileri ve daha önceki uyußturucu
deneyimleri.
• uyußturucu: alınan miktar, gücü, nasıl
alındı©ı (sigara gibi içilerek, yenerek veya
i©ne ile) ve kißinin aynı zamanda baßka
uyußturucular alıp almadı©ı.
• çevre: kißinin yanında güvenilir
arkadaßları var mı, yalnız mı, bir ortam
içinde mi yoksa evde mi?

Uyußturucu
kullanmanın

zararları nedir?
Muhtemel zararları:

• paranoya

• bedene zarar

• zihinsel bulanıklık

• insanın baßkaları ile ilißkilerine zarar;
arkadaßlar, aile, toplum

• ßuur kaybı

• günlük yaßantının zarar görmesi: iß,
e©itim, ev.

Uyarıcı kullanan kißiler uykusuzluk ve iyi
beslenememe nedeniyle fiziksel olarak bitkin
düßebilir.

• yasa dıßı iß yapmaktan kaynaklanan
zararlar.

LSD

Uyußturucu madde etkisi altındaki kißilerin
idrar yetenekleri olumsuz etkilenir ve
normalde, çekinecekleri tehlikeleri göze
alabilirler. Örne©in, su derinli©i çok sı© olan

bir havuza dalabilirler. Gençlerin ço©u
uyußturucuları dener. Gençlerin kendilerini
mümkün oldu©u kadar koruyacak bilgiye
sahip olması çok önemlidir.
Gençler uyußturucu kullanmaktan sakınsa
bile, yine de baßkalarının uyußturucu
kullanması onları etkileyebilir. En yaygın
görülen tehlikelerden birisi gençlerin sarhoß
bir kißinin arabasına binmesidir.
¥laç gibi bazı uyußturucular ise vücuda
gereklidir veya sa©lık açısından faydaları
vardır. Bu ilaçlar baßkaları ile ortak kullanılırsa
zararlı olabilir.

Gençler

niçin
uyußturucu kullanır?
Gençler, niçin uyußturucu kullandıkları
soruldu©unda yetißkinlerle aynı
nedenleri göstermektedir. Bunlardan
bazıları:
• e©lenmek için
• sorunlarından kaçınmak ve unutmak
için
• kendine güven ve cesaret kazanmak
için
• karar verme sorumlulu©undan
kaçınmak için
• topluma karıßmak için
• kutlama için
• deneme için
• sıkıntıdan dolayı
• rahatlamak ve stresten kurtulmak için
• a©rı kesici olarak.
Deneme ve riske girme pek çok kißi için
büyümenin ve hayatın bir parçasıdır. Annebabanın uyußturucu kullanması, çocuklarının
uyußturucu kullanması üzerinde büyük etki
yapmaktadır.
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Çocu©umun uyußturucu
kullandı©ını
bilebilirim?

nasıl

Çocu©unuzun uyußturucu kullanıp
kullanmadı©ını anlamak çok zordur.
Uyußturucuların etkileri kißiden kißiye büyük
farklılık göstermektedir. Sadece uyußturucu
kullanımına özgü fiziksel veya duygusal
de©ißiklikler yoktur. Ancak uzun bir süre
ola©an dıßı ßekilde davranıyorsa, bir sorun
olabilir. Unutmayın! Bu de©ißikliklerin hepsi
sadece büyümeyle ilgili olabilir. Aceleyle
karar vermeyin. Çocu©unuzun uyußturucu
kullanıyor olabilece©ini düßünmeden önce
kendisiyle konußun.

Bazı uyarı ißaretleri:
• aßırı yorgunluk
• yemek düzeninde de©ißiklik
• moralinin çok çabuk de©ißmesi ve
aniden parlama
• bütün gece dıßarıda kalma
• ders notlarının düßmesi
• okulda baßının derde girmesi
• arkadaßlarının birden bire ve sık sık
de©ißmesi
• sebepsiz bir para ihtiyacı
• bol parası olması
• de©erli eßyaların ortadan kaybolması
• polis ile baßının derde girmesi
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Çocu©umun

uyußturucu kullandı©ını
ö©renirsem ne yapmam
gerekir?

Unutmayın, çocu©unuzun ve baßkalarının
can güvenli©i en önemli ßeydir.
Paniklemeyin: Aßırı tepki gösterirseniz,
çocu©unuz sizinle konußmak istemeyebilir ve
size herßeyi oldu©u gibi anlatmayabilir.
Çocu©unuzla sakin bir ßekilde konußun ve
durumu anlayın.
Durumu anlayın: Çocu©unuzla konußun ve
hangi uyußturucuyu ne kadar aldı©ını
ö©renin. Çocu©unuz uyußturucuyu sadece
denemiß ve bırakmıß olabilir.
Endißelendi©inizi belli edin: Çocu©unuzu
sevdi©inizi ancak uyußturucu kullanmasının
sizi üzdü©ünü açık bir ßekilde belli edin.
Do©ru zamanı seçin: Çocu©unuz sarhoßken
veya uyußturucunun etkisi altındayken ya da
siz kızgınken, çocu©unuz ile uyußturucu
kullanması konusunu konußmak isterseniz,
büyük ihtimalle bu konußma tartıßmaya
dönüßür. Çocu©unuz uyußturucunun
etkisinden çıkıncıya ya da ayılıncaya ve siz
de sakinleßinceye kadar bekleyin.
Sorunu kabul edin: Çocu©unuz ihtiyaç
duydu©u için veya bir sorununu çözmek için
düzenli olarak uyußturucu kullanıyorsa,
yardıma ve deste©e ihtiyacı vardır.
Uzmanlardan yardım istemeye korkmayın.
Kendinizi suçlamayın: E©er çocu©unuz
uyußturucu kullanıyorsa, bu sizin iyi annebabalık yapamadı©ınız anlamına gelmez.
Anne-babası ne kadar sevse ve destek olsa
da pek çok genç sıkıntılı dönemlerden
geçmekte veya uyußturucuları denemektedir.

Çocu©umun uyußturucular

fikrini

konusundaki
nasıl de©ißtirebilirim?

Denemek, büyümenin do©al bir parçasıdır.
Gençlerin ço©u sigara ve alkolü denerler.
Bazıları esrar gibi yasadıßı uyußturucuları da
dener.
Çocuklarının uyußturucudan zarar görmesi
ihtimalini azaltmak için anne-babaların
yapabilece©i bazı ßeyler vardır.

Çocu©unuzla günlük konuları
konußabilmeniz çok önemlidir. Çocu©u ile
müzik, okul veya spor gibi konuları
konußmayan anne-babalar, uyußturucu gibi
hassas bir konuyu konußmada zorluk
çekebilirler.
Temel kuralları belirleyin: ¥leride
çıkabilecek zor durumlara karßı önceden
plan yapın. Alkol ve di©er uyußturucular
konusunda uygun davranıßları gösteren
kurallar koymak faydalı olur.

¥yi örnek olun: Anne-babası sigara ve alkol
içen çocukların sigara ve alkole alıßma
ihtimali daha fazladır. Sigara, alkol ve baßka
uyußturucular kullanıyorsanız, bunun
çocu©unuza nasıl bir örnek olabilece©ini
düßünün. Kendinizin ve baßkalarının
uyußturucu kullanmasını, çocu©unuzu kendi
tavır ve de©erlerini araßtırıp belirlemesi için
araßtırma yapmaya teßvik edecek ßekilde
konußun.

Kuralları belirlerken çocu©unuzun da katkıda
bulunmasına imkan verin. Bu ßekilde bu
kurallara uyma konusunda kendilerini daha
sorumlu hissederler. Gençlere konußarak
anlaßmayı ö©retmek, tartıßmaları önlemeye
ve sorunları olumlu bir ßekilde çözmeye
yardımcı olacaktır.

Bilgi alın: Uyußturucu konusunu açık ve
samimi bir ßekilde konußmaya hazır olun. Bir
sorunun cevabını bilmiyorsanız, cevabı
bulmak için araßtırma yapmaya hazır olun.
Bunu çocu©unuzla birlikte yapabilirsiniz.
Çocu©unuzu uyußturucular konusunda
korkutmak için abartılı olaylar anlatırsanız,
çocu©unuz sizin söylediklerinizi
dinlemeyebilir.

Uyußturucu kullanma yerine geçebilecek
baßka ßeyler arayın: Anne-babalar,
çocuklarını, rahatlamak veya sorunlarının
üstesinden gelmek için baßka yollar bulmaya
teßvik edebilir.

Konußun ve dinleyin: Çocu©unuzun
sorunlarını ve endißelerini dinlemeye hazır
olun. Çocu©unuzun endiße duydu©u
konulara aßırı tepki göstermek veya
küçümsemek onların sizinle konußma iste©ini
kırabilir. Çocu©unuzla iletißim karßılıklı
olmalıdır.

Çocuklarınızın arkadaßları ve onların annebabaları ile tanıßın: Di©er anne-babalar çok
büyük destek ve moral kayna©ı olabilir.

Not: Bu broßürde verilen bilgiler genel bilgi
vermeyi amaçlamaktadır ve uzmanların
verdi©i bilgi yerine geçmez.
Bu broßür E©itim ve Mesleki E©itim Bakanlı©ı
tarafından okul toplumları içindeki velilere
yönelik programları desteklemek için
hazırlanmıßtır. Toplum Destek Fonu
tarafından finanse edilmißtir.

