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Giriş
Madde bağımlılığı özellikle gençler arasında yaygın olan uluslararası bir
sorundur. Madde bağımlılığına karşı önlem alma ve bağımlıları tedavi etme
konusunda her geçen gün yeni yöntemler geliştirilmektedir. Avrupa’da yılda 1
milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı tedavi görmektedir, buna rağmen
tedavi konusunda büyük sorunlar halen mevcuttur. Ana Metin Madde
kullanım problemi olanlar için sunulan etkili tedavi yöntemleri ülkelerin
uyuşturucuya karşı verdiği tepkinin başlıca dayanağını oluşturur. Son yıllarda
uyuşturucu kullanıcıları için mevcut olan bakımın hem niteliği hem de
niceliği açısından daha iyi bir erişim sağlanması konusunda bir hayli yol kat
edilmiştir. EMCDDA, her yıl en azından Avrupa Birliği’nde asgari bir milyon
kişinin uyuşturucu problemlerine ilişkin tedavi gördüğünü tahmin
etmektedir. EMCDDA Yöneticisi Wolfgang Götz : ‘Geçtiğimiz on yıldan daha
fazla bir süredir uyuşturucu problemlerine karşılık verilmesinde kazanımlar
söz konusudur. Tedavi tedariği önemli bir şekilde artmıştır ve HIV
enfeksiyonu gibi uyuşturucu kullanımının yol açtığı sorunlara yönelmede
büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak etkili tepkilerin sürdürülmesi,
gereken zamanda alınan tasarruf önlemleri tedavi hizmetlerinde kesintilere
neden olur. Devlet hazinesindeki baskı politik kararlara sebep olabilir.’
Konuyla ilgili raporlarda psikolojik müdahaleler, ayakta tedavi bakım
hizmetleri ve ikame tedavilerinin tedariğindeki önemli artışı açıklarken
erişimde hala mevcut olan eşitsizliklere de dikkat çekmektedir. Tedaviye
ilişkin engeller arasında kabul kriteri, insan ve finansal kaynak azlığı ve
tedavi masrafları da yer almaktadır. Sonuç Gençlik STK’larının gençlik ve
paydaş kurumlar arasında bağ kurması; Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan uyuşturucuyla mücadele eylem planında yer verilen tedavi
yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Bu süreçte STK’larla beraber çalışılmasının
tedavinin yaygınlaştırılıp erişilebilirliğin artırılmasına katkıda bulunacağını
düşünüyoruz. Sosyal dâhil etme konularında çalışmalar yapılması ve bu
çalışmaların etkin tedavi sistemi olarak kullanılması; Uyuşturucu tedavisi
sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama

yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucu kullanımının
önlenmesi için sosyal dahil etme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekir.
Bu topluma uyum sürecinde sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle tedavi
olmuş gençlere istihdam ve meslek edindirme konusunda fırsatlar
sunulması ve bu konuda ulusaldüzeyde çalışmalar yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Bilimsel temeli olan önlem ve tedavi yöntemlerinin sayısı
artırılmalı ve bu etkinlikler hazırlanırken bilimsel kuruluşların, meslek
örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşlerinin alınması
gerektiği kanısındayız. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi noktasında bir suç
olarak değil, sağlık sorunu olarak ele alınmalıdır. Tüm uyuşturucu
bağımlılılarının tedaviye ücretsiz ve hızla ulaşabilmesi sosyal devletin bir
sorumluluğu olarak kabul edilmelidir.
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