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Kemal An ı l. 

ÖZET: 
Bak ırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi AMATEM'de 

88 y ı lında 520 uyuş turucu madde ba ğı mlısı  yat ırılarak te-
vi altına al ı nm ış tır. Hastalar ın 517 si erkek 34'ü kadındı r. 
astalar ın kulland ıkları  madde türüne göre da ğı l ı m ı ,yaş  , 
renim durumu, medeni durumu, ya şadıkları  bölgeler ve 
kullandıkları  maddeler gibi özellikler gözden geçirilmi ş  

„ daha önceki y ı llarla kar şı laş tırmalı  olarak sonuçlar litara-
ir ışığı na tart ışı lmış tır. 

ANAHTAR KELIMELER: AMATEM, Madde Ba ğı ml-
ı lığı , Demografi 

SUMMARY: 520 drug addics were admitted to Bak ırköy 
Neuro-Psychiatric Hospital Alcohol and Treatment Center. 
517 inpatiens were male and 3 were famale. The type of 
splı stance.  abusç4, gge„educaation,occupational stgtuund 
the first drug used were evluated and compered with the 
presvious years results under the scope of literature 

KEY WORDS : AMATEM , Drug Addiction , Demog-
raphy 

Uyu ş turucu madde kullan ım ı  korunma, önleme ve tedavi 
aç ı s ından çok yönlü yakla şı m gerektiren ve son y ıllarda ge-
liş miş  ülkelirin yan ısıra, gelişmekte olan ülkerin yan ı sıra 
gelş imkete olan ülkelrede do toplumu tehdit eden en büyük 
tehlikelerden birisidir. 1983 y ı lında kurulmu ş  olan Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi Alkol ve Uyu ş turucu 
madde bağı mlı ları  tedavi ve Araş tırma Merkezi (AMATEM) 
madde bağı mlı lığ n konusunda ayr ı  bölümle hizmet vermek-
tedir. Devlet taraf ından al ınan önleyici tedbirlerin (polisin 
sıkı  kontrolü, ye ş il ve k ırm ı zı  reçete uygulamalan gibi) 
uyuş turucu kullan ımının yayg ınlaş mas ını  engellemede mu-
hakkakki tesiri vard ır. Servisimizde yatan hastalar ın sayı -
lan, özellikleri ülke genelini kapsamamakta ama konunun 
ciddiyeti, güncelli ğ i, boyutları  gözönüne al ındığı nda sun-
duğ umuz demografik verilen önemi ve gereklili ğ i olduğuna 
inan ı yoruz. 

METERYEL : 1988 y ı lında AMATEM uyu ş turucu te-
davisi servisine yatan 3 ü kad ın olmak üzere toplam 520 
hasta ara ş tı rmaya al ınm ış t ır. Bu vakalar ya şa, yatış  sayı sı , 
kullandığı  madde türleri, yatış  süreleri, ya şadıkları  yerleş im 
bölgeleri ve kullandıkları  madde gibi özellikleri ile gözden 
geçirilmiş  ve daha önceki y ıllarla karşı laş tırmal ı  olarak so-
nuçlar tart ışı lmış tır. Ek olarak 1988 y ılmda ilk defa yatarak 
tedavi gören hastal ınn kulland ıkları  madde türleri gözden 
geçirilmi ş tir. 

Tablo I: 

ERKEK KADIN TOPLAM 
1983 68 10 78 
1984 142 25 167 
1985 233 23 256 

1986 330 24 354 

1987 422 31 453 

1988 Dr/ 3 520 

TOPLAM 1 /10 118 1828 

Tabloda görüldüğ ü gibi her yı l yatan hasta say ı sında 
artış  vard ır. Toplam yatan hasta say ı sı  1988 yı lmda en fazla 
olmasına karşı n kadın hasta say ı sında dü şüş  vardır. Fakat 
buradan madde ba ğı mhlann ın azaldığı nın bir i şareti say ı la- 
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maz . Tablo Vakalarm Yaş  Grupları  
YAŞ  1983-1987 % 1988 % 

15ve Alt ı  - - 12 2.31 
15-25 240 18,35 118 22.69 
26-40 934 71,41 326 62,69 

40 ve üzeri 134 10,24 64 12,31 

15 yaşı n altında ilk defa yat ış lar olmuş tur ve bunlar ın 
büyük çoğ unluğunu uçucu madde bağı mlı lığı  teşkil etmek-
tedir. Diğer ülkelerde uçucu maddeler ba ş langıç maddesi ola-
rak yayg ın olduğu halde ülkemizde de ğ ildi, fakat son y ıldaki 
veriler uçucu maddelerin ba ş lang ıçta yayg ın olarak kullan ı -
lmaya baş ladığı nı  göstermiktedir. (4) 15-25 ya ş  grubunda % 
4,34 lük bir art ış  görülmektedir. Buna kar şı l ık 26-40 ya ş  
grubu 1988 de ve önceki y ı llarda yatan hastalmn ço ğ un-
luğ unu teşkil etmektedir. 

Tablo : III Vakalarm Maddeye ilk ba ş lama yaşları  

YAŞ  1983-1987 % 1988 

15 ve altı  301 23,01 136 26,15 

15-20 501 38,3 206 39,63 

20-25 198 15,14 65 12,5 

25veüzeri 	308 	23,55 	95 	18,27 

Maddeye baş lama ya şı nda 15 yaşı ndan küçüklerde % 3.14 , 
15-20 yaş  grubunda % 1.33 lük art ış  gözlenmektedir. Bu 
artışı n durdurulmas ı  için gençlere ve çokcuklara yönelik e ğ i-
tim ve öğ retimin yoğ unlaş tırı lması  gerekliliğ i ortadad ır. 
Tablo : IV Vakalann ö ğ renim Durumlar ı : 

OĞ RENİMI 1983-1987 % 1988 % 

YOK 71 5.42 37 7.12 

ILKOKUL 606 46.33 213 40.96 

ORTAOKUL 296  20,56 135 25.96 

LISE 238 18,19 94 18.08 

yt1K5F.KoKuL 124 9,5 41 7.88 

Vakalann çoğunu ilkokul mezunları  teşkil etmektedir. Öğ re-
nimi olmayanlarla, Ortaokul mezunlannda artma görülürken 
yüksek okul mezunlannda azalma görülmü ş tür. 

Toblo V : Vakalarm Medeni Dun ımulan : 

1983-1g87 1223I 

BEKAR 342 26.15 132 25.38 

EVLI 740 56.56 267 51.35 

BOŞ ANMA-DUL 226 17.29 103 19.82 

1988 yıhnda yatar hastahr ın çoğunu evliler teşkil etmel 
tedir. (% 51,35) önceki y ıllarda bu oran % 56.56 iken 
5.11 lik bir azalma görülmü ş tür. Bekar ve bo ş anmış -dul v 
kalarda anlaml ı  bir değ işme olmam ış tır. Toplum gene 
düşünüldüğünde boş anmış  ve dul kiş ilerde madde kullan in  
oranının daha yüksek bir görecelik gösterdi ğ i söylenebilir. 

Toblo VI: Vakalann Yaşadıkları  Yerleş im Bölgele 
(1988 y ı lı  için) 

Marmara Bölgesi 	 282 	 %54 
Ege 	Bölgesi 	  15 	 %3 
Akdeniz bölgesi 	  16 	 %3 
Iç Anadolu Bögesi 	 50 	 %10 
Doğ u Anadolu Bölgesi 	 53 	 %10 
Güney Doğ u Anadomlu 35 	 %7 
Batı  Karadeniz bölgesi 	 25 	 %5 
Doğ u Karadeniz Bölgesi 	 26 	 %5 
Yabanc ı  uyruklu (M ı sır, Filistin) 
Italya, USA, suriye, Iran , Yugoslav) 

18 	 %3 

Vakalann çoğ unluğu daha önceki yı llarda olduğu gib . 

Marmara bölgesindendir. Daha sonra ise Kardeniz, İç Anado 
lu ve Doğuanadolu bölgelerin gelmektedir. Yabanc ı  uyruk 
lulann oran ında ise %2,6 l ık bir artış  sözkonusudur. Öncek 
yı llarla kıyaslandığı nda anlaml ı  değ iş iklikler gözlenmemi ş  
tir. Hastanemizin Marmara Bölgesinde olu şu ve diğ er bölge 
lerde bulunan Ruh Sağ lığı  Hastaneleri bu oranlar ı  etkileyen 
faktörler olabilir. SBosyoekonomik olarak daha geli şm4 
bölgelerimiz olan Ege Akdenizden gelen hasta samimi 
düşüldüğü ne demecede anlaml ıdır, tartış maya değ er. 

Tablo VII : Vakalann Meslek Da ğı hmı : (1988 y ıh için) 

Aktif olarak Çal ış mayanlar 	 200 	 %38 
I ş çi 	  50 	 %10 
Serbest 	çalış an 	  199 	 %38 
Memur 	  16 	 %3 
Emekli 	  11 	  4%2 
Asker 	  19 	 %4 
öğ renci 	  7 	.... ...... %1.5 
Yabanc ı  uyruklu Turist 	 18 	 %3.5 

Vakalann çoğunluğunu boş ta gezenler ve serbst çal ış an-
lar oluş turmaktadır. bu kesimin daha çok boş  zamana sahir 
olmas ı  ve uğ raşı  alanlarının darlığı  madde kullan ım ında et-
kili olabilir. Önceki y ı llarla k ıyaslandığı nda memur kesi-
minde bir azalma, asker ve i şçi kesiminde anlaml ı  olmayan 
yükselemeler görülmektedir. % 3.5 yabanc ı  uyruklu turistin 
tedavi için ba şvurmuş  olması  bunların çoğ unun adli yaka 
olmas ına bağ lınmal ıdır. Mesleğ i olup boş ta olanların çoğ u 
daha önceki eiş lerini madde nedeniyle kaybettiklerini ifade 
etmi ş lerdir. Öğ renci say ısı  daha önceki y ı llara uygun bir 
yüzde vermektedir. 
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ablo VIII: Vakaların ilk kullandıkları  maddeye göre 

12n-J- LE 52 J988  7£ 

Esrar 	 526 	41.51 219 42.12 

Değ iş ik Psikotrop- 597 
lar 

108 

45.64 

8.26 

243 

32 

46 . 73  

6.15 

Eroin 
51 3.9 8 1.54 

Alkol 
26 1.99 18 3.46 

Uçucu 

Esrar daha önceki y ı llarda olduğu gibi ilk kullanı lan mad-
eler aras ında psikotrop ilaçlarla beraber en fazlad ır. Daha 
nceki y ı llarla k ıyaslandığı nda Eroinde azalma psikotrop 
çlarda artma vard ır. Dikkat çeken bir nokta ilk madde ola- 

alkol ve uçucu maddelerin belirtilmemi ş tir (5.6). 

Tablo 10 : Vakalar ın halen kullandıkları  maddeye göre 
ğı hm ı : 

1983-1987  % 1988 

Eroin 543 41.51 316 60.7 

Esrar 250 19.11 13 2.5 

Ilaç 278 21.25 52 10 

Politoksikoman 227 17.36 121 23.27 

Uçucu madde 10 0.77 18 3.46 

1988 Y ı landa en çok yatanlar eroin kullananlard ır ve daha 
nceki y ı llara göre oranlar ı  artmış tır. Esrar kullananlann 
yısı  ise % 19.11 den % 2.5 e dü şmüş tür. Politosikoman 
yısında artış  gözlenmiştir. Buna karşı lık uçucu madde laıl- 
lann % 0.77 den % 3.46 ya ç ıktığı  görülmektedir. Bu so-

uçlar uçucu madde bağı mlı liğı nın toplumda giderek artan 
ir sorun olduğu ve mücadelede gözönüne alınması  gerektiğ i 
urgulamaktadır. İ laç bağı mhlığı mn oran ının düşmesi belki 
eş il reçete uygulamas ı  ile aç ıklanabilir. Fakat eronin gide-
k artan bir problem oldu ğ u ortadadır. 

TARTIŞMA-SONUÇ : 
AMATEM'e yatan madde kullananlarda her y ıl bir artış  
z konusudur. Bu rakam tüm ülke genelini yans ı tmamakla 
raber epidimiyolojik çal ış maların gerekliliğ ini önemle 

ulamaktadır. 
Maddeye baş lama yaşı nın gittikçe düşmesi ve 15 yaşı n 

altında yatış lann baş lamas ı  bu maddelerle eroin mücadele  

gereklililğ ine işaret etmektedir. 
Uçucu maddenin kullan ım ında grup ritüeli bulunmas ı , 

akran grubunun etkisini dahada vurgulamamkta, bu dönem 
ve öncesinde eğ itimin gereklililğ ine işaret etmektedir. (3.7) 
.Başvuru vakalarının çoğunluğunu 26-40 yaş  grubu oluş tur-
makta ve bu yaş  grubunda tedavinin güçlü ğü binmektedir. 
Bu hastalar ın sadece ba ğı mlı lık davran ış ları  ye sosyal prob-
lemlerirıe yardımc ı  olunabilmektedir. (1.2). 

İ lk kullanı lan maddelere bakıldığı nda, esrar ve psikotrop-
lar ön s ırada gelemektedir. Esrann alt kültürümüzdeki yeri 
bilinmekte, fakat ilk kulan ılan madde psikotorpalann art ışı  
madde kullanma şekillerinde değ iş ikliklere işaret etmektedir. 
Kullanı lan maddelerde eroin kullananlann ön s ıralar da ol-
maları  dikkati çekmektedir. Nedeni eroin kullan ımının kli-
nik tedaviyi gerektirmesidir. Eroin ise madde kullan ım 
hiyernaş isinde son sırada yer almaktad ır. Politoksikoman 
sayı sındaki artış  yeş il recıste kı sı tlaması  sebebiyle bu kiş ile-
rin muhtelif ilaçlara yönelmesine bağ lanabilir. Fakat pskot-
rop ilaçlar say ı sındaki artış ta etkili olabilecek diğ er faktö-
rlerde bulunabilir. 

Uyuş turucu maddelerin çok boyutlu bir sorun te şkil et-
tiğ i bilinmektedir. Konunun boyutlann ın net olarak ortaya 
koymak için epidemiyolojik çala şmalar gerekmektedir. Bu 
epidemiyolojik çal ış malınn ışığı nda önemle çal ış maları  
devletin mutlak desteğ i, konunun uzmanlar ı  ve ilgili kuru-
luş ları  tarafından düzenlenmelidir. 

KAYNAKLAR 

1-Madden JS : A Guide to Alcohol and Drug Dependen-
ce, Wright, Brisotol, 1984. 

2-Mallaman RB : Drug Abuse and Drug dependence, in 
Paychiatry Update : The Ameican Psychiatric Association 
Annual Review, Volume 5. Eds. by Frances AJ and Hales 
RE, Washington DC, American Paychiatric Press, 1986. 

3- Swadi H, Zeitlen H: Peer Infiuence and Adolescent 
substance Abuse :A Promising Site. Brit . J Addictikon 
83153-157 , 1988 . 

4- Swadi H+Drug Abuse and Substance Use Among 
3333 Lodon Adolescents Brit J Addiction 83, 935-942, 
1988. 

5-Tuncer C, beyazyürek M, Oral ET- Karauylulusal Psi-
kiyatri Kongresinde tebli ğ i edelmiştir. 1987 Kongre Kitaç-
ığı  

6- Tuncer C, Beyazyürek M, Karamustafal ıoğ lu KO, 
Ersül Ç, Samanc ı  A : Uyu ş turucu Madde bağı mlı lığı nda 
Demografik Özellikler. 24 Ulusal Psikiyatri Kongresinde 
tebliğ  edilmiş tir. 1988. 

7-Westermeyer J: The Psychiatrist and Solvent-Inhalant 
Abuse : Recognition, Assessment and Treatment. Am J 
Psykhiatry 144, 9.3-907,1987. 

61 

pe
cy

a


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102

