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Kılavuzun$
amacı$

$
Bu&kılavuz&‘Tehlikeli!ve!zararlı!madde!kullanımı!

olanlar! için! ASSİST! bağlantılı! kısa! müdahale:!

birinci!basamakta!kullanılmak!üzere!kılavuz’1&a&
yardımcıdır& ve& ‘Alkol,! Sigara! ve! Madde!

Tutulumu! Tarama! Testi(ASSİST):Birinci!

Basamakta! Kullanım! için! Esaslar.! Saha! Testi!

için!Taslak!Versiyon1.1’2&e&dayanmaktadır.& &Bu&
kılavuzun& amacı& ASSİST’i& tanıtmak& ve& sağlık&
hizmetleri& ortamlarında,& özellikle& toplum&
temelli& birinci& basamak& sağlık& kuruluşlarında&&
nasıl& kullanılacağını& tanımlamakWmadde&
kullanımı& olan& bireyleri& belirlemek& ve& böylece&
kısa& bir& müdahale& (ya& da& yönlendirme)nin&
uygun&şekilde&&sağlanmasıdır.&&&

&

Bu&kılavuz,&

�&&tarama&ve&kısa&müdahalenin&mantıksal&temelini;&

�$$madde&kullanımıyla&ilişkili&sorunları;&&

&&&&&�&&ASSİST’in&geliştirilmesi&ve&geçerlilik&sınamasını;&

�$ ASSİST’in& nasıl& kullanılacağını& (uygulama,&

puanlama&ve&puanların&yorumlanması);&

�$ madde& kullanımı& hakkında& soru& sorma&

sürecini&kolaylaştıran&motivasyonel&görüşme&
ipuçlarını;&&&

�$ günlük& uygulamayla& ASSİST& taramasının&

nasıl&birleştirileceğini&tanımlayacaktır.&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&1 Kılavuzun Amacı�&1&
&
&
&
&
&
&
&
&

Ek&bilgi&kılavuzun&eklerinde&yer&almaktadır:&

� Ek&A&ASSİST&anketinin&bir&örneğini&içermektedir.&

� Ek& B& danışanlar& için& yanıt& kartlarının& bir& örneğini&
içermektedir.&&

� Ek&C&danışanlar& için&geribildirim& raporu&kartının&bir&
örneğini&içermektedir.&

� Ek& D& danışanlar& için& enjeksiyonun& risklerinin& bir&
örneğini&içermektedir.&&

� Ek&E&yerel&koşulları&dikkate&almayı&ve&diğer&diller&için&
ASSİST’in&nasıl&adapte&edilebileceğini&içermektedir.&

� Ek& F& “ASSİST& anketi& uygulamasında& iyi& uygulama”&
Bölüm& 11& deki& kendini& test& etme& sorularına&
yanıtlar&sunmaktadır.&!

� Ek& G& rol& çalışmasında& & uygulama& için& iki& senaryolu&
ASSİST&örneği&sunmaktadır.&

&
Eş& bir& kitap& “& Zararlı& madde& kullanımı& için& ASSİST&
bağlantılı& kısa& müdahale:& Birinci& basamak& için&
kullanım&kılavuzu”&danışanların&madde&kullanımını&
azaltmalarına& ya& da& durdurmalarına& yardımcı&
olmak& için& ASSİST& ile& kısa& bir& müdahalenin& nasıl&
bağlantılandırılacağını&açıklamaktadır.&&&

1&
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&
&

ASSİST$
NEDİR?$

$

$
Alkol,& Sigara& ve& Madde& Tutulumu& Tarama&
Testi(ASSİST),& dünya& genelindeki& psikoaktif&
madde& kullanımıyla& ilişkili& büyük& toplum&
sağlığı&yüküne&karşılık&olarak&uluslararası&bir&
grup& bağımlılık& araştırmacısı& ve& klinisyen&
tarafından& Dünya& Sağlık& Örgütünün&
yardımıyla& geliştirilmiştir3,& 4,& 5.& & Tehlikeli& ve&
zararlı& madde& kulanımının&
farkedilmeyebileceği& ve& daha& kötüye&
gidebileceği& & birinci& basamak& tedavi&
merkezlerinde& kullanılmak& üzere&
tasarlanmıştır.&&&

&

ASSİST&(versiyon&3.1)&bir&sağlık&çalışanı&tarafından&
danışana& kağıt& kalem& kullanılarak& uygulanan& ve&
uygulanması& 5W10& dakika& alan& & 8& maddelik& bir&
ankettir.&&ASSİST&aşağıdaki&maddelerin&kullanımını&
taramak& için& birçok& kültürde& kullanılabilir& ve&
kültürel&olarak&nötr&tasarlanmıştır:&
� tütün&ürünleri&
� alkol&
� esrar&
� kokain&
� amfetamin&türevi&uyarıcılar&(ATS)&
� sakinleştiriciler& ve& uyku& ilaçları&
(benzodiazepinler)&
� halüsinojenler&

        � uçucular&
� opiyatlar&
� ‘diğer’maddeler&

&
Kimi& yaygın& sokak& isimlerini& de& içerecek&
şekilde&bu&kategorilere&giren&madde&türlerinin&&
bir&listesi&Kutu&3’te&bulunabilir.&&

&
ASSİST& danışanlarla& madde& kullanımları&
hakkında& bir& tartışmayı(kısa& müdahale)&
başlatmak& için&kullanılan&her&bir&madde& için&bir&
risk& skoru& belirler.& Kullanım& seviyesine& göre& en&
uygun& müdahaleyi& belirleyen(sırasıyla& ‘tedavi&
yok’,& kısa& müdahale’& ya& da& ‘uzman&
değerlendirmesi& ve& tedaviye& yönlendirme’)& her&
bir&madde& için&edinilen&puan&bir& ‘&düşük’,& ‘orta’&
ya&da&‘yüksek’&risk&kategorisine&girer.&&

&

ASSİST& danışanların& yaşam& boyu& madde&
kullanımlarını,& ve& son& üç& ay& içerisindeki&&
madde& kullanımlarını& ve& ilişkili& sorunları&
hakkında& bilgi& almaktadır.& Akut&
entoksikasyon,& düzenli& kullanım,& bağımlı& ya&
da& ‘yüksek& riskli’& kullanım& ve& & damar& içi&
kullanım& dahil& olmak& üzere& madde&
kullanımıyla& ilişkili& bir& çok& sorunu& tespit&
edebilmektedir.&&

&
Özetle,&ASSİST&aşağıdaki&soruları&içermektedir:&&

� Soru 1 (S1) danışanın& hayatında& hangi&
maddeleri&kullandığını&sorar.&

� Soru 2 (S2) varolan& sağlık& durumuyla& en&
yakından& ilişkili& olan& maddelerin& göstergesi&
olarak& son& üç& ay& içerisindeki& madde& kullanım&
sıklığını&sorar.&&

� Soru 3 (S3) son& üç& ay& içerisindeki& her& bir&
madde&için&güçlü&madde&kullanım&isteği&ve&dürtü&
sıklığı&hakkında&sorar.&

� Soru 4 (S4) son& üç& ay& içerisinde& madde&
kullanımıyla& ilişkili& sağlık,& sosyal,&adli&ve& finansal&
sorun&sıklığı&hakkında&sorar.&&

� Soru 5 (S5) son&üç&ay&içerisinde&her&bir&madde&
kullanımının& sorumlulukları& yerine& getirmeyi&
engelleme&sıklığını&sorar.&

� Soru 6     (S6) başka&birinin&her&bir&madde&için&
kullanımından& dolayı& hiç& endişe& ifade& edip&
etmediğini& ve& bunun& ne& kadar& önce& olduğunu&
sorar.&&

� Soru 7 (S7) danışanın& madde& kullanımını&
azaltmayı& ya& da& durdurmayı& deneyip& hiç&
başarısız& olup& olmadığını& ve& bunun& ne& kadar&
önce&olduğunu&sorar.&&

2&
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� Soru$ 8$ (S8)$ danışanın& hiç& damariçi& madde&
kullanımı& olup& olmadığını& ve& bunun& ne& kadar&
yakın&zamanda&olduğunu&sorar.&&

&
ASSİST& v3.1& anketi& ek& A’da& bulunabilir,& nasıl&
uygulanacağına& ve& her& bir& sorunun& nasıl&
sorulacağına& dair& daha& fazla& bilgi& bölüm& 12&
‘ASSİST&Anketi& nasıl& uygulanır’& de& bulunabilir.&
İki&senaryo&uygulama&örneği&ayrıca&Ek&G’de&yer&
almaktadır.&

&
Birlikte& alındığında& bu& sorular& danışanın&
madde& kullanım& risk& seviyesi& ve& madde&
kulllanımının& & riskli& ve& & kullanıma& devam&
ederse& zararlı& olma& ihtimali& olup& olmadığına&
(şimdi& ya& da& gelecekte)& dair& bir& gösterge&
sağlamaktadır.& ASSİST’teki& orta& aralıktaki&
puanlar& tehlikeli& ve& zararlı& madde&
kullanımının(‘orta& risk’)& ve& daha& yüksek&
puanlar& madde& bağımlılığının(‘yüksek& risk’)&
göstergesi& olabilecektir.& Bağımlılık& ve& ‘yüksek&
risk’le& özellikle& ilişkili& sorular:& kullanmak& için&
güçlü& bir& istek(S3),& başarısız& azaltma&
girişimleri(S7)&ve&damariçi&kullanım(S8).&
  

&
Puanlama& 2W7& arası& puanların& toplanmasıyla&
yapılır.&Soru&8’e&verilen&yanıtlar&&belirli&madde&
tutulumu& puanlamasına& dahil& değildir& fakat&
damariçi&kullanım&bir&risk&göstergesidir.&Damar&
içi&kullanım&(S8),&aşırı&doz,&&&&&bağımlılık,&&&&&&HIV,&&&

Hepatit& C& & gibi& kan& yoluyla& bulaşan& virusler& ve&
diğer& madde& kullanımıyla& bağlantılı& daha& yüksek&
seviyedeki& problemlerle& ilişkili& yüksek& riskli& bir&
davranıştır.&&&&
Eğer& bir& danışan& son& 3& ay& içerisinde& damar& içi&
kullanımda&bulunduysa&uzman&değerlendirmesi&ve&
tedaviye&yönlendirme&gerekebilir.&Daha&fazla&bilgi&
bu& kılavuzun& 14& ve& 15.& bölümlerinde& yer&
almaktadır.&
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&

ASSİST’in$ Geliştirilmesi$ ve$
bağlantılı$kısa$müdahale$$

$

$
ASSİST’in& geliştirilmesi,& DSÖ& tarafından& & Alkol&
Kullanım& Bozukluklarını& Değerlendirme&
Ölçeği(AUDİT)nin& geliştirilmesi,& doğrulanması& ve&
teşvik& edilmesi& yoluyla& alkol& taramasını& ve& kısa&
müdahaleyi& geliştirmek& amacıyla& yapılan& & önceki&
bir& çalışmaya& & dayanmaktadır& 6,7,8.& Alkol& kullanım&
tarama& ve& kısa& müdahalesinde& AUDİT& projesinin&
başarısı& & ve&birinci& basamak& sağlık& kuruluşlarında&
alkole& bağlantılı& problemlerin& azalmasındaki&
etkinliği& tarama& ve& kısa& müdahalenin& diğer&
maddelere&ve&ilgili&problemlere&genişletilmesi&için&
itici& güç& sağlamıştır& ve& kulanılan& yöntemler& DSÖ&
ASSİST&Projesi&için&bir&model&oluşturmuştur9.&

&
Varolan& tarama& testlerinin& sınırlılıkları& yakın&
zamanda& Mc& Pherson& ve& Hersh(2000)10! ve&
Babor(2005)& tarafından& özetlenmiştir.&
Bağımlılık& Şİddeti& Indeksi& (ASI)12,& Bileşik&
Uluslararası& Tanı& Görüşmesi& Madde& Kötüye&
Kullanımı& Modülü& (CIDIWSAM)13& gibi& varolan&
birçok&araç,&kapsamlı&olmalarına&ragmen&birinci&
basamak& ortamında& vakit& alıcıdır.& Öte& yandan,&
maddeleri& içerecek& şekilde& adapte& edilmiş&
CAGE&(CAGEWAID)14&gibi&daha&kısa&enstrumanlar&
mevcuttur,& bağımlılığa& odaklıdırlar& ve& bağımlı&
olmayan& insanlardaki& tehlikeli& & ya& da& zararlı&
madde& kullanımını& farketmede& daha& az&
kullanışlıdırlar.& Ayrıca,& varolan& kendi& beyanına&
dayalı& tarama& testleri& kültürlerarası&
perspektiften& birçok& kısıtlılığa& sahiptir.& Birçoğu&
Amerika&Birleşik&Devletlerinde&geliştirilmiştir&ve&
farklı& kültürlerde& kullanım& için& hassasiyet& ve&
özgüllüğe& sahip& değildir& ve& geniş& çapta&
geçerlilikleri&onaylanmamıştır.&

1997’de&DSÖ&ASSİST’i:&

� madde& kullanımı& ve& madde& kullanım&
bozuklukları& için& varolan& tanısal& testlerden&
uygulamada&daha&hızlı&olmak;&

� sadece&alkol&ve&tütün&değil&bütün&psikoaktif&
maddeleri&taramak;&

� birinci&basamakta&kullanılabilir&olmak;&

� kültürlerarası&uygunluğa&sahip&olmak;&

� kolaylıkla& kısa& müdahaleyle&
bağlantılandırılabilir& olmak& amacıyla&
geliştirmiştir.&

&
ASSİST’in& uluslararası& ortamlarda& geçerli& ve&
güvenilir&&ve&kısa&müdahaleye&bağlantılandırılabilir&
olduğuna&dair&üç&&&&&&aşamalı&test&yapılmıştır.&
DSÖ& ASSİST& Projesinin& Birinci& Aşaması& 1997& ve&
1998&yılları&arasında&yürütülmüştür3.&ASSİST’in&ilk&
versiyonunun& (versiyon1.0)& geliştirilmesini&
kapsamaktadır.&Taslak&anket&12&soru&içermektedir.&
Güvenilirlik& ve& uygulanabilirliği& Avusturalya,&
Brezilya,Hindistan,& İrlanda,& İsrail,& Filistin& Özerklik&
Bölgesi,&PortoWRiko,&Birleşik&Krallık& ,&Kuzey&İrlanda&
ve& Zimbabwe’de& yürütülen& & testWsontest&
güvenilirliği& çalışmasında& ölçülmüştür.& & Bölgeler&
katılımcıların& kültürel& olarak& farklılık& gösterdiği&&
ve& farklı& madde& kullanım& yapılarına& sahip& olan&
yerlerden& seçilmiştir.& Sonuçlar& ASSİST’in& iyi&
güvenilirlik& ve& uygulanabilirliğe& sahip& olduğunu&
göstermektedir& ve& bütün& maddelerin& kolay&
uygulanabilir&ve&anlaşılır&olduğundan&emin&olmak&
için& çalışmaya& katılanlardan& gelen&
geribildirimlere& göre& & 8& soruluk& bir& anket&
oluşturulacak& şekilde& gözden&
geçirilmiştir(versiyon&2.0).&

3&
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Projenin& Aşama& II’si& çeşitli& birinci& basamak&
sağlık& ve& madde& tedavisi& ortamlarında& ASSİST&
anketinin& geçerliliğini& denetleyen& uluslararası&
bir& çalışmaydı.& Geçerlilik,& bir& testin& & ölçülmek&
istenen& yapı& ve& koşulları& ölçüp& ölçmediğini&
sorgular.& Çalışma&2000& ve&2002& yılları& arasında&
Avusturalya,& Brezilya,& Hindistan,& Tayland,&
Birleşik& Krallık,& amerika& Birleşik& Devletleri& ve&
Zimbabwe’de& gerçekleştirildi.& Farklı& madde&
kullanım& yapılarının& uygun& şekilde& temsil&
edildiğinden& emin& olmak& için& katılımcılar& hem&
birinci&basamaktan&hem&de&alkol&madde&tedavi&
merkezlerinden&seçildi.&Çalışma&ASSİST’in&‘daha&
düşük’,& ‘orta’& ve& ‘yüksek’& risk& kesi& değerlerinin&
geliştirilmesi& dahil,& iyi& ayırt& edici,& & yapı& ve&
tahmin& ettirici& gerçerliliğe& sahip& olduğunu&
gösterdi3,15,16.&Nihai&anket&Assist&3.0,&ASSİST&3.1&&
olarak&sağlık&ve&refah&alanlarında&klinik&kullanım&
için& gözden& geçirilirken,& ASSİST& 3.0’in&&&
araştırma&amaçları& için&kullanımı& tavsiye&edildi.&&
Aynı&zamanda&yürütülen&bir&pilot&çalışma&birinci&
basamak& sağlık& kuruluşlarından& alınan&
katılımcıların& ASSİST& skorlarıyla& bağlantılı& bir&
kısa& müdahale& aldıklarında& madde&
kullanımlarını&azalttıklarını&gösterdi.&&&

&
Çalışmada&Aşama&III,&&orta&riskli&esrar,&kokain,&
amfetamin& türevi& uyarıcılar& ve& opiyat&
kullanımı& içi&ASSİST&puanlarıyla&bağlantılı& &bir&&
kısa& müdahalenin& etkinliğini& inceleyen&
randomize& kontrol& bir& denemeyi&
kapsamaktadır5.& Katılımcılar& birinci& basamak&
sağlık&kuruluşlarından&ve&bu&maddelerden&en&
az& birinden& orta& risk& seviyesinde& puanı&
bulunanlar&arasından&seçilmiştir.&

Çalışma& 2003& ile& 2007& yılları& arasında&
Avusturalya,& Hindistan,& Brezilya& ve& Amerika&
Birleşik& Devletleri’nde& yürütülmüştür.& Kısa&
müdahale& 5& ile& 15& dakika& arasında&
sürmektedir,& FRAMES& modeline&
dayanmaktadırl17& & ve&Motivasyonel& Görüşme&
tekniklerini& kapsamaktadır18.& Katılımcının&
ASSİST& puanlarını& ve& bağlantılı& risklerini& göz&
önünde& bulundururarak& bir& amaç&
doğrultusunda& düzenlenmiş& ASSİST&
geribildirim& kartının& (EK& C)& kullanımıyla&
bireyselleştirilmiş& bir& geribildirimin&
sunulmasına&odaklanmaktadır.&Kısa&müdahale&
eve& götürülebilen& kendi& kendine& yardım&
bilgisiyle& desteklenmiştir19.& Sonuçlar,& yasadışı&
madde& kullanımları& için& kısa& müdahale& alan&
katılımcıların& madde& kullanımları& için& kısa&
müdahale&almayan&kontrol&grubuna&kıyasla&3&
ay& sonra& ASSİST& puanlarını& düşürdüklerini&
gösterdi.& Ayrıca,& katılımcıların& %80’inden&
fazlası& madde& kullanımlarını& & kısa& müdahale&
aldıktan& sonra& azaltma& girişimleri& olduğunu&
bildirdi&ve&kısa&müdahalenin&etkisi&konusunda&
pozitif&yorumlar&sundular5.&

&
&
Kısa& müdahalenin& ASSİST& puanlarıyla& nasıl&
bağlantılandırabileceği& hakkında& bilgi& ‘ASSİST&
Bağlantılı&&zararlı&ve&riskli&madde&kullanımı&için&
kısa& müdahale:& birinci& basamak& için& kullanım&
kılavuzu’nda&bulunabilir1.&
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&
&

Madde$ kullanımını$
taramanın$mantıksal$
temeli$

$

$
Dünya&genelinde&psikoaktif&madde&kullanımına&
dayandırılabilecek& önemli& bir& toplumsal& sağlık&
yükü& mevcuttur.& & 2004& yılından& tahminler,&
sigara,&alkol&ve&madde&kullanımı&sırasıyla& &tüm&
ölümlerin& %8.7,& %3.8& ve& %0.4’ünden& ve& & Yeti&
Yitimine&Ayarlanmış& Yaşam&Yılı& kaybının&%3.7,&
%4.5& ve& %0.4’ünden& sorumlu& olduğunu&
göstermektedir.& 2009& Küresel! Sağlık! Riskleri&
raporunda& madde& kullanımı& & ölüm& ve& yeti&
yitimi& için& dünya& genelinde& ilk& 20& risk& faktörü&
arasındadır20.& Riskli& ve& zararlı& & alkol& ve& diğer&
maddelerin& kullanımı,& bireyler& ve& aileleri& için&&
birçok& sosyal,& finansal,& adli& ve& ilişki& sorunlar&
için& risk& faktörleridir.& Küresel& olarak,& & riskleri&
daha& da& artırma& ihtimali& olan& & birlikte& ya& da&
ayrı& zamanlarda& çoklu& madde& kullanımı& için&
insanlarda&yükselen&bir&trend&vardır.&&

&

Madde& kullanımı& ve& ilgili& riskler& ‘daha& düşük&
risk’ten(rastgele& ya& da& problem& yaratmayan&
kullanım)& & ‘orta& risk’e(& daha& düzenli& kullanım)&&
ve& ‘yüksek& risk’e(sık& yüksek& riskli& kullanım)&
doğru& değişen& bir& süreklilik& üzerinde& yer&
almaktadır.& ‘Yüksek& riskli’& & ya& da& bağımlı&
kullanıcılar,& & daha& düşük& ya& da& orta& riskte&
olanlara& göre& & klinisyenler& tarafından& daha&
kolaylıkla& belirlenebilmektedir.& Bağımlılık&
düzeyinde& kullanımın& & önemli& bir& hastalık&
yüküyle&ilişkili&olduğu&açıkken&ayrıca&bağımlılık&
düzeyinde& olmayan& fakat& tehlikeli& ve& zararlı&
madde& kullanımının& sağlık& hizmetleri&
üzerindeki& & yükünün& bağımlı& kullanım& yüküne&
göre& & daha& fazla& olabileceğine& dair& kanıtlar&
mevcuttur21,22.Uygun& olarak,& ASSİST& anketi&
bağımlılığa& doğru& ilerleme! riskini& kapsayan,&

zararlar& yaratıyor& olabilecek& şekilde& tehlikeli&
madde& kullanımı& olan& kişileri& belirleme& ve&
müdahale& etme& amacıyla& özellikle&
tasarlanmıştır.&

&
Tarama& ciddi& hastalıklara& sebep& olmadan& önce&
erken& bir& aşamada& sağlık& problemlerini& ve& risk&
faktörlerini&farketmeyi&hedeflemektedir&ve&sağlık&
hizmetleri& ortamlarında& önleme& faaliyetlerini&
sürdürmenin& bir& parçasıdır23,24.& DSÖ& tarama& için&
hangi&medikal&koşulların&uygun&olduğuna&dair&bir&
takım&kriterler&belirlemiştir(&bkz&Kutu&1).&

&
Tehlikeli& ve& zararlı& psikoaktif& madde& kullanımı&
bütün& bu& kriterlere& uymaktadır& ve& madde&
kullanımı& taraması& birinci& basamak& sağlık&
hizmetlerinde& & varolan& tarama& faaliyetlerinin&bir&
uzantısı&olarak&görülebilecektir.&&
&

Kutu$1$|$Tarama$kriterleri$

� &Durum,&&toplumu&ve&bireylerin&refahını&
etkileyen&önemli&bir&problemdir.&

� &Taramada&pozitif&danışanlar&için&Kabul&
edilebilir&müdahale&ve&tedaviler&vardır&

� &Erken&tanı&ve&müdahale&daha&geç&
tedaviden&daha&iyi&sonuçlar&vermektedir.&&

� &Tüm&danışanlara&kabul&edilebilir&uygun&
bir&tarama&testi&mevcuttur.&

�Tarama&testi&makul&bir&ücretle&yararlanılır&
olmalıdır.&

4&
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ASSİST’i$ kim$
kullanabilir?$

$
ASSİST& öncelikle& birinci& & basamak& sağlık&
kuruluşlarında& çalışanlarca& kullanılmak& üzere&&
tasarlanmıştır& fakat& & çalışmaları& içerisinde&
tehlikeli& ve& zararlı& madde& kullanımı& olan&
bireylerle& irtibat& kurabilen& ya& da& toplumun&
geri& kalanına& kıyasla& madde& kullanımları&
nedeniyle&&zarar&riskinde&olan&kişilerle&çalışan&
her& insani& hizmetler& çalışanı& için& yararlı&
olduğu& bulunmuştur.& Bunlar& kamu& sağlığı&
çalışanları,& ruh& sağlığı& çalışanları,& sosyal&
çalışmacılar,& doktorlar,& pratisyen& hekimler,&
psikologlar,& gençlik& çalışanları,& yöreye& özgü&
çalışanlar,& psikiyatristler,& & kadın& doğum&
uzmanları,& ebeler,& danışmanlar,& ıslah&
memurları& & ile& alkol& ve& madde& çalışanlarını&
içermektedir.&Kılavuzun&&geri&kalanında&bütün&
bu&hizmet&çalışanlarını&belirtmek& için&“& sağlık&
çalışanı”&tabiri&kullanılacaktır.&&

&

Birinci& basamak& sağlık& kuruluşu& çalışanları,&
özellikle,& & & sağlık& hizmetlerinin& rutin& bir&
parçası& olarak& genel& yaşam& tarzı& konularında&
geniş& bir& insan& grubunu& tarama& şansına&
sahiptir& ve& inanılan,& güvenilen& bir& bilgi&
kaynağıdır.&Gelişmiş&ülkelerde& insanların&%85&
kadarı& en& az& yılda& bir& kez& & birinci& basamak&
sağlık& çalışanını& görmektedir.& Psikoaktif&
madde& kullanımı& olan& danışanların&
konsültasyonu& daha& sıktır.& Birinci& basamak&
seviyesinde& tarama& yapmak& bağımlılık&
seviyesinde&olmayan&ancak&zararlı&ve&tehlikeli&
şekilde& olan& & madde& kullanımı& olan& ve&
müdahaleye& iyi& yanıt& verme& ihtimali& daha&
yüksek& olan& bireylerin& belirlenme& olasılığını&
artırabilecektir.& Birinci& basamak& sağlık&
kuruluşlarında& görülen& birçok& yaygın& sağlık&
problemi&psikoaktif&&madde&&&&&&&&&&&&&&&&kullanımı&&

5 ASSIST’i Kim Kullanabilir?& � 7&
&
&
&
&
&
&
&
&
nedeniyle& kötüleşebilmektedir& ve& tarama&
danışanları& tehlikeli& alkol& ve& diğer& madde&
kullanımları& hakkında& eğitme& fırsatı& sunmaktadır.&
Danışanlara& birinci& basamak& sağlık& çalışanlarınca&
madde& kullanımının& risk& faktörleri& hakkında&
sorulduğunda& danışanların& madde& kullanım&
sorunları& konusunda& konuşmaya& daha& istekli&
oldukları& ve& madde& kullanım& davranışlarını&
değiştirme& olasılığını& düşündüklerine& dair& kanıt&
mevcuttur.&&
&
Birçok& insan& için,& ASSİST& 5& ya& da& 10& dakikada&&&&&&
tamamlanabilecek&ve&normal&konsültasyona&dahil&
edilebilecektir.& Alternatif& olarak,& & & danışan& sağlık&
çalışanını& görmeyi& beklerken& başka& bir& personel&
tarafından& & uygulanabilir.& Gelecekte,& belirli&
danışanlar& ASSİST’in& & özelleştirilmiş& elektronik&
versiyonunu& kendi& kendilerine& doldurma&
ihtimalleri& söz& konusudur& fakat& ASSİST& henüz&
danışanların& kendi& kendilerine& doldurmaları& için&
onaylanmamıştır.

5"
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&
&

Hangi$danışanlar$
taranmalıdır?$

$

$
ASSİST& danışanın& madde& kullanımını& ölçmek&
için& birçok& yolla& kullanılabilir.& İdeal& bir&
dünyada,& bütün& birinci& basamak& sağlık&
hizmetleri& danışanları,& sağlık& destek& tarama&
programı& kapsamında& yıllık& olarak& madde&
kullanımları& için& taranacaktı.& Bu& özellikle&
toplumun&geri&kalanına&kıyasla&daha&yüksek&bir&
oranda&danışanın&madde&kullanıyor&olabileceği&
ortamlarda& önemlidir.& Örneğin,& üniversite&
sağlık& hizmetleri,& cinsel& yolla& bulaşan& hastalık&
klinikleri,& seks& işçilerinin& yüksek& oranda&
görüldüğü& bölgeler,& ruh& sağlığı& hizmetleri,&
hükümlü& değerlendirme& programları& ve&
madde& kullanımının& yaygın& görüldüğü& diğer&
bölgelerdeki& birinci& basamak& sağlık&
hizmetleri(Bkz&Kutu&2).& &Eğer&sağlık&çalışanları&
sadece& madde& kullanımı& problemi&
olabileceğini& düşündükleri& kişileri& tararlarsa,&
riskli& ve& tehlikeli& madde& kullanımını&
kaçırabilirler.&Bu&kılavuzda&ilerleyen&kısımlarda&
sağlık&kuruluşlarında&nasıl&bir&tarama&programı&
kurulacağına&dair&rehber&yer&almaktadır.&&

&
Madde& kullanımı& genellikle& ergenlik&
döneminde& başlar& ve& bu& dönem& madde&
kullanım& sorunları& ile& ilgili& bir& dönüm& noktası&
ve&genç&danışanları&tetkik&etmek&için&uygun&bir&
zaman& olarak& görülebilir.& Düzenli& tetkiğe&
başlamak&için&tam&olarak&uygun&olan&yaş&yerel&
yaygınlık& ve& madde& kullanım& yapılarına& göre&
değişecektir.& Aracın& kullanılacağı&
yargılamadaki& &yasal&onay&yaşının&ve&&bu&yaşın&
altındakilere& tetkik& için& yasal& gerekliliklerin&
farkında&olmak&önemlidir.&

&
Fakat,&ASSİST’in& & sadece&18& yaş&üstü&bireylerde&
kullanım& için& geçerliliğinin& & onaylandığını&
belirtmek&önemlidir(18& ile& 60& yaş& arası).&ASSİST&
iyi& kültürlerarası& nötrlüğe& ve& ergenlerle&
kullanıma&uygun&&&olması&&&muhtemeldir.&Fakat,&&

varolan&aracın&içerik&ve&stili,&bir&danışanın&&‘daha&
düşük’,& ‘orta’& ve& ‘yüksek’& risk& & olup& olmadığını&
belirleyen& kesi& değerlerinde& olduğu& gibi&
ergenlerde&kullanım&için&uygun&olmayabilir.&&
Örneğin,& & haftalık& olarak& düşük& risk&
seviyelerinde& alkol& kullanımı& olan& bir& yetişkin&&
‘düşük& risk’& kategorisinde& yer& alacaktır.& & Aynı&
seviyelerde& içen& bir& ergen& sosyal& açıdan& ve&
sağlığı& açısından& daha& büyük& risk& altında&
olacaktır&ancak&halen&‘düşük&risk’&kategorisinde&
yer&alacaktır. 
 
 

Kutu 2 | Kim Taranmalı 

� İdeal&olarak&genç&yetişkinlik&dönemine&
başlayan&sağlık&destek&programındaki&tüm&
danışanlar&&

� Birinci&basamak&ve&diğer&sağlık&kurumlarında&
yüksek&oranda&madde&kullanıcısının&olması&
muhtemeldir,&örneğin&cinsel&yolla&bulaşan&
hastalık&klinikleri,&üniversite&sağlık&hizmetleri,&
yüksek&oranda&seks&işçisi&olan&alanlardaki&
sağlık&hizmetleri&ve&ruh&sağlığı&kurumları.&

� &Varolan&şikayetinin&madde&kullanımına&bağlı&
olduğu/olabileceği&danışanlar.&

� Yeni&hükümlüler,&&özellikle&madde&
kullanımıyla&ilişkili&suçları&olanlara.&&

� Madde&kullanımıyla&durumunda&&yan&etki&
olabilecek&olan&danışanlar&

� Hamile&kadınlarb.&
&

a&Madde&kullanımıyla&ilişkili&suç&örnekleri:&uyuşturucu&ticareti,&
etki&altında&araç&kullanmak,&etki&altında&şiddet,&madde&kullanım&
alışkanlıklarını&temin&etmek&için&hırsızlık&vb.&
b&Hamile&kadınlar&yüksek&risk&grubuyken,&ASSİST’in&bu&grupta&
henüz&&resmen&geçerlilik&onayının&olmadığına&dikkat&etmek&
gerekir.  &
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Madde$ kullanımı$$$
ile$ bağlantılı$
problemler$

 
ASSİST,& alkol,& sigara& ve& yasadışı&maddeler& dahil&
olmak& üzere& bütün& psikoaktif& maddeleri&
kapsayan& ve& danışan& tarafından& kullanılan& her&
bir& madde& için& ilgili& risk& seviyesini& belirleme&
konusunda& sağlık& çalışanlarına& yardımcı& olan& ilk&
tarama& testidir.& Madde& kullanımı,& fiziksel& ve&
mental&sağlık&sorunlarıyla&ilişkiliyken,&tehlikeli&ve&
zararlı& alkol& ve& madde& kullanım& yapılarının&&
ayrıca& kullanıcı& için& aileyle,& kanunlarla,& işte,&
çalışmada& ve& ekonomik& olarak& & sorunlar& gibi&
önemli& sosyal& sorunlara& sebep& olabileceğine&
dikket&etmek&gerekir.&

&
Sağlık& hizmetleri& çalışanları& psikoaktif& madde&
kullanan& bireylerin& çeşitli& nedenleri& olduğunun&
farkında& olmalıdırlar.& Birçok& insan,& diğerleri&
fiziksel& ya& da& psikolojik& acıyı& durdurmak& için&
kullanırken,& kullanıcı& için& keyif& verici& ve& istenilir&
etkileri& olduğu& için& kullanır.& Madde& kullanımı&
bazı& başka& amaçlara& ya& da& işlevlere& de& hizmet&
eder.& Örneğin,& psikostimulan& kullanıcıları&
maddeleri& performanslarını& artırmak,& uyanık&
kalmak&ya&da&kilo&vermek&için&kullanabilir.&Fakat,&
madde& kullanım& sorunları,& akut& entoksikasyon,&
düzenli& kulanım& ya& da& bağımlılık& ya& da&
maddelerin& kullanılış& yolları& sonucu& olarak&
ortaya& çıkabilir.& & Bir& insan& için&bütün&bunlardan&
sorunlara& sahip& olmak& mümkündür.& ASSİST&
yukarıda& bahsedilen& tüm& bu& madde& kullanım&
yapılarıyla& bağlantılı& & problemleri& farketmek&
amacıyla&tasarlanmıştır.&

&&&&&&&&&&&&&&&&7 Madde Kullanımı ile Bağlantılı Problemler � 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut entoksikasyon 

Madde& kullanımının& tek& bir& episodunun&
sonucu& olarak& akut& entoksikasyona& bağlı&
sorunlar&oluşabilir.&&
� Ataksi,& kusma,& ateş& ve& konfüzyon& dahil& akut&
toksik&etkiler&&

� Aşırı&doz&ya&da&bilinç&kaybı&&
� Kazalar&ve&yaralanma&
� Agresyon&ve&şiddet&&
� İstenmeyen& cinsellik& ya& da& riskli& cinsel&&&&
birliktelikler&&

� Tahmin&edilemeyen&davranış&
&
Düzenli$Kullanım$$

Düzenli& madde& kullanımı& sonucu,& & fiziksel&
problemlerden& mental& ya& da& sosyal& problemlere&
kadar&çeşitli&ve&farklı&problemler&oluşabilir.&Düzenli&
kulllanıma&bağlı&problem&türleri:&&
    � belirli&fiziksel&ve&mental&sağlık&sorunları&
 � &tolerans&
 � anksiyete,&depresyon,&tutarsız&&
   duygudurum&sinirlilik&&
 � &uyku&problemleri&
 � &finansal&zorluklar&
 � &ceza&ile&ilgili&suçlar&
 � &ilişki&sorunları&
 � düzenli&iş&ve&çalışma&ile&ilgili&zorluklar&&
 � hafıza& ve& dikkate& ilişkin& bilişsel&
sorunlar.&

7"
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Bağımlı$kullanım$$

Bağımlı& kullanımdan& dolayı& oluşan& sorunlar&
düzenli& kullanımda& gözlemlenenlere& benzer&
olabilir,&fakat&daha&ciddidir.&&
Bağımlılık&&genellikle&bir&maddeyi&daha&sık&ve&
öncekinden& daha& yüksek& dozlarda&
kullanımla&ilişkilidir.&İlişkili&sorunlar:&

�göze&çarpan&tolerans&

�ciddi&fiziksel&ve&mental&sağlık&sorunları&&

�günlük&yaşamda&giderek&artan&işlevsizlik&&

�aşerme&ve&giderek&artan&kullanım&isteği&

�Sıradan& görev& sorumlulukların& yerine&&
getirilmemesi&

�suçlu&davranış&&

�ilişkilerde&bozulma&

�problemlere&ragmen&durdurmada&zorluk&&

�olası&yoksunluk&belirtileri&&

�bireye& zarar& verdiği& halde& devam& eden&
kullanım&&

&
Yoksunluk& belirtileri& dahil& olunan& maddeye&
göre& değişir& fakat& genellikle& aşerme&
(psikoaktif& madde& ya& da& etkileri& için& şiddetli&
istek),& anksiyete,& sinirlilik,& gastrointestinal&
şikayetler& ya& da& uyku& sorunlarını& içerir.& Bazı&
maddeler& için& belirtiler& diğerlerinden& daha&
ciddidir.& Diğer& maddelerin& komplikasyonsuz&
çekilmesi& destek& tedavisi& ile& yönetilebilirken,&
alkolden,& benzodiazepinlerden& ve&
opiyatlardan& çekilme& tıbbi& yönetim&
gerektirebilir.&

Eğer&danışanın&bir&maddeden&çekilme&yaşadığı&
şüphesi& varsa,& ASSİST’i& uygulamak& o& anda&
uygun& olmayabilir.& Yoksunluk& belirtilerinin&
ciddiyetine& ve& riskine& göre& danışanlar& detaylı&
klinik& değerlendirme& ve& gerekliyse& tedaviye&
yönlendirilebilir.&&

&
Enjeksiyon$riskleri$

Herhangi& bir&maddeyi& enjekte& etmek& önemli&
bir& risk& faktörüdür& ve& aşağıda& belirtilen&
risklerle&&ilişkilidir:&&
� bağımlılık&
� aşırı&doz&enfeksiyon&
� psikoz&
� damar&çöküşü&
�  enfeksiyon&

                     � lokal&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&apse&&ülserler&

��&&
�                                   � sistemik&
                                                         &HIV&
&&&&&&&&&&&&&&&&&hepatit&C&
&

Enjeksiyon& riskleri& ile& ilgili& danışanlara&
geribildirim&vemek&&için&sağlık&çalışanları&için&bir&
kaynak& mevcuttur& (EK& D).& Bütün& varolan&
enjeksiyon& kullanan& danışanlara,& kart&
kullanılarak,& & enjekte& etme& davranışlarıyla& ilgili&
soru&sorma&ve&HIV&ve&hepatit&testi&için&tavsiyede&
bulunmak& dahil& olmak& üzere& enjekte& etme&
davranışlarıyla&ilgili&geribildirim&verilmelidir.&&&
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Bireysel$ maddelere$ özgü$
sağlık$sorunları$$

$

$
Bu& bölüm& & bireysel& maddelere& özgü& bazı&
belirli&sağlık&problemleri&ve&diğer&problemlere&
genel& bakış& sunmaktadır.& İlişkili& sağlık&
sorunlarını& listeleyen& tablolar& kısa&
müdahalenin& bir& parçası& olarak& danışanlara&
gerbildirim& vermek& için& kullanılan& & ASSİST&
gerbildirim&raporu&kartından&(EK&C)&alınmıştır.&
Sağlık& çalışanları& için& ASSİST’i& uygularken&
belirli& maddelerin& & sağlık,& sosyal,& adli& ve&
finansal& etkilerini& bilmek& önemlidir.& Bilgi,&
sağlıki& sosyal,& adli& ve& finansal& problemler&
hakkındaki& ASSİST& S4’ü& sorarken& & ve& ayrıca&
kısa&müdahaleyi&uygularken&faydalıdır.&&

&
Madde& kullanımıyla& ilişkili& olan& sağlık& riskleri&
burada& temel& odak& noktası& iken,& madde&
kullanımının&ayrıca&birçok&sosyal,&adli&ve&finansal&
sorunlarla& ilişkili& olduğunu& belirtmek& gerekir.&
Belirli& danışanlarla& ilgili& bazı& etkiler& & özellikle&
burada& listelenmemiş& olabilir.& Örneğin,& madde&
kullanımının&&bir&cezaevi&populasyonundaki&suça&
itici& etkisi& ya& da& aile& ve& çocuk& sağlığı&
hizmetlerindeki& danışanlar& için& madde&
kullanımının& sebep& & olmuş&olabileceği& sosyal& ve&
ailevi& etkileri.& ASSİST’i& ve& kısa& müdahaleyi&
uygulayan& sağlık& çalışanları&madde& kullanımının&&
hastalarına& en& uygun& etkilerinin& farkında& olmalı&
ve&uygun&olduğunda&ASSİST&ve&kısa&müdahaleye&
dahil&etmelidir.&

&

Tütün$ürünleri$

Tütün&ürünlerinin&kullanımı&önemli&bir&toplum&
sağlığı& sorunudur& ve& dünya& genelinde&
psikoaktif&madde&kullanımına&dayandırılabilen&
ölümlerin& önde& gelen& nedenidir.& Tütün&
ürünlerini&kullanmak&uzun&vadeli&birçok&sağlık&
problemi&&&&açısından&&&&bir&&&&risk&faktörüdür&ve&&&

yüksek&tansiyon,&diyabet&ve&astım&gibi&diğer&sağlık&
problemlerinin& komplikasyon& ciddiyetini& & veya&
riskini& artırmaktadır.& Pasif& içiciliğe& maruz& kalan&
çocuklar&&solunum&yolu&enfeksiyonları,&alerjiler&ve&
astım& gibi& birçok& sağlık& problem& için& artan& risk&
altındadır.& Hamile& kadınlar& daha& yüksek& düşük,&
premature& ve& daha& düşük& kiloda& bebek& sahibi&
olma& riski& altındadır.& İnsanların& çoğu& sigara&
şeklinde& tütün& kullanırken,& tütün& ürünlerinin&
çiğneme&ya&da&burna&çekme&gibi& & sigara&hariç&
kullanımı& ayrıca& artan& hastalık& riskiyle&
ilişkilidir.& Son& olarak,& pasif& içiciliğe& maruz&
kalmak,& kendisi& sigara& içmeyen& insanlar&&
arasında& sağlık& problemleri& riskini&
artırmaktadır.&&

8&

Tütün$ürünleri$kullanımıyla$ilişkili$
riskler:$

& Erken&yaşlanma&ve&cilt&kırışıklıkları&&

& Grip&ya&da&nezleden&sonra&uzun&iyileşme&
süreleri&ve&düşük&zindelik&

& Solunum&yolu&enfeksiyonları&ve&astım&

& Yüksek&tansiyon&ve&şeker&

& Hamile&kadınlar&için&düşük,&premature&doğum&
ve&düşük&kiloda&bebek&&

& Böbrek&hastalığı&

& Amfizem&gibi&kronik&obstruktif&akciğer&
hastalıkları&&&

& Kalp&hastalıkları,&inme&ve&damar&hastalıkları&&

& Akciğer,&mesane,&göğüs,&ağız,&gırtlak&ve&
yutak&kanserleri&

&
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Alkol$

Alkol& tüketimi& bir& çok& sağlık& sorunu& için& risk&
faktörüdür& ve& zararlı& alkol& kullanımı& premature&
hastalıkların,&engelliliğin&ve&ölümlerin&en&büyük&
sebebidir.& Sosyal& sorunlar& &ayrıca& sıklıkla& zararlı&
ya& da& & riskli& & ve& bağımlılık& seviyesinde& alkol&
kullanımıyla& ilişkilidir& ve& aile& ve& arkadaşlarla&
ilişkilerin&bozulmasını&ve&iş&ve&çalışmanın&devam&
etttirilmesinde&zorlukları&içerir.&Bazı&insanlar&için&
(45& yaşın& üstündeki& erkekler& ve& menapoz&
sonrası&kadınlar)&düşük&seviyede&alkol&kullanımı&
(yüksek&gelir& seviyesine& sahip&ülkelerde&yapılan&
çalışmalarda)&muhtemelen& orta& yaş& sonrasında&
kalp& krizi& riskinde& azalmaya& bağlı& olarak,& & bazı&
sağlık& yararlarıyla& ilişkilendirilmiştir.& En& düşük&
risk&&&ortalama&erkekler&için&her&gün&10g&alkolle,&
kadınlarda& en& fazla& 10g& alkolle&
ilişkilendirilmektedir&(örnek&olarak,&bir&kutu&bira&
13& & g& alkol,& 100& ml& şarap& 9.5g& alkol;& 35& ml&
damıtılmış& ispirto& %40’ta& 11& g& alkol).&
Hamileliğinde& alkol& kullanan& kadınlar,& öğrenme&
ve&davranışsal&zorluklara&ve&zarar&görmüş&beyin&
gelişimine& sahip& doğum& özürü& olan& bebeklere&
sahip& olma& riskindedir.& Tolerans& ve& bağımlılık&
düzenli& kullanım& sonucu& gelişebilir& ve& bağımlı&
içiciler& alkol& kullanımını& azaltır& ya& da&
durdururlarsa& yoksunluk& belirtileri&
geliştirebilirler.& Delirium& tremensle& komplike&
hale&gelmiş&ciddi&alkol&yoksunluğu,&tıbbi&yönden&
acil&bir&durumdur.&Yoksunluk&belirtileri& titreme,&
terleme,& anksiyete,& bulantı,& kusma& ve& ishal,&
uykusuzluk,& baş& ağrısı,& yüksek& tansiyon,&
halüsinasyon&ve&kasılmaları&içermektedir.&
Alkol& etkileri& ve& & içmekle& ilgili& risk& seviyeleri&
hakkında& daha& fazla& bilgi& için& bkz& Babor&ve& ark.&
20017.&

Güvenli olmayan seviyelerde alkol 

kullanımıyla ilişkili riskler:   

& Akşamdan&kalmışlık,&agresif&ve&saldırgan&
davranış,&kazalar&ve&yaralanma,&bulantı&ve&kusma&

 & Azalan&cinsel&performans&ve&erken&
yaşlanma&

& Sindirim&sorunları,&ülserler,&pankreas&
intihaplanması&ve&yüksek&tansiyon&

& Anksiyete&&ve&depresyon,&ilişki&zorlukları,&&finansal&
ve&işle&ilgili&zorluklar&&

& Hatırlamakta&&ve&problemleri&çözmede&
zorlanmak&&

& Hamile&kadınların&bebeklerinde&beyin&hasarı&&ve&
dogum&özürleri&&

& Hafıza&kaybına&yol&açan&kalıcı&beyin&hasarı,&
bilişsel&eksiklikler,&yönelim&kaybı&

& İnme,&kas&ve&sinir&hasarı&

Karaciger&ve&pankreas&hastalıkları&

Agız,&gırtlak&ve&gögüs&kanseri&

İntihar&

&
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Esrar$

Esrar& dünyada& en& yaygın& kullanılan& yasadışı&
uyuşturucu& maddedir.& Esrar& aşırı& dozu& ve&
intoksisitesini& tecrübe& etmek& mümkünken,&
diğer& maddelerle& birleştirilmesi& aşırıdoz& ve&
ölümle& sonuçlanabilecek& olmasına& rağmen,&&
sadece& esrar& entoksikasyonuna& bağlı& ölüm&
oranı&oldukça&düşüktür.&&
Fakat& esrar& kullanımı& çok& sayıda& olumsuz&
sağlıksal& sonuçlarla& ilişkilidir.& Hamilelikte&
esrar& kullanımı,& sigara& kullanımı& gibi& anne&
ve& bebek& üzerinde& benzer& etkilere& sahiptir&
ve& & tansiyon,& kalp& hastalıkları,& solunum&
sorunları& ve& belirli& kanserler& gibi& varolan&
hastalıkların& ciddiyetini& ve&
komplikasyonlarını&artırabilir.&

&
Kokain$

Kokain&&uyarıcı&bir&maddedir&ve&kullanımı&birçok&
fiziksel& ve& mental& sağlık& sorunlarıyla&
bağlantılıdır.& Kokainin& & genellikle&
kardiyovasküler& sistem& üzerindeki& etkilerine&
bağlı& olarak& & önemli& derecede& toksik&
komplikasyon&ve&ani&ölüm&riski&mevcuttur.&&
Kokain& kullanımı,& kullanıcıları& ve&
partnerlerini& cinsel& yolla& bulaşıcı& hastalıklar&
ve& kan& yoluyla& bulaşan& virüslere& yakalanma&
riskine& sokan,& güvenli& olmayan& cinsel&
birliktelik& ve& & yüksek& riskli& şırınga& kullanımı&
dahil& olmak& üzere& riskli& davranışlarla&
ilişkilidir.& & Kokain& etkileri& hızlı& bir& başlangıca&
sahiptir&ve&&nispeten&hızlı&bir&şekilde&yok&olur,&
bu& durum& da& maddeyi& kullananlarda& tek&
seferde& maddeyi& birden& çok& kere& kullanma&
eğilimiyle& sonuçlanabilmektedir.& Kokain&
ayrıca&bir&kaç&kez&kullanımının&sonucu&olarak&
bile&&güçlü&bir&aşerme&yaratmaktadır&ve&ciddi&
kokain& bağımlılığına& neden& olabilmektedir.&

&
Kokain$ kullanımı$ ile$ ilişkili$ olan$
riskler:$$

& Uyumada&güçlük,&kalp&çarpıntısı,&başağrısı&ve&
kilo&kaybı&

& Uyuşukluk,& karıncalanma,& yapışkan& cilt,&
deride&sıyrıklar&ya&da&koparma&

& Şiddetli& aşerme& ve& yaşam& tarzından& dolayı&
stres&&

& Kazalar,&yaralanmalar&ve&finansal&sorunlar&

& Duygusal& iniş& çıkışlar& –& kaygı,& depresyon& ve&&
mani&

& Paranoya,& mantık& dışı& düşünceler& ve&
birşeyleri&hatırlamada&güçlük&

& Agresif&ve&şiddet&içeren&davranışlar&
& Aşırı& doz& tekrarlayan& kullanımdan& sonra&

psikoz&
& Kardiyovasküler& akut& durumlardan& dolayı&

ani&ölüm&

Esrar$kullanımı$ile$ilişkili$olan$riskler:$

& Dikkat&ve&motivasyon&sorunları&

& Anksiyete,&paranoya,&panik&ve&depresyon&

& Azalan&problem&çözme&becerisi&ve&hafıza&

& Yüksek&tansiyon&

& Astım&ve&bronşit&

& Özellikle&ailede&ya&da&kişisel&yaşam&öyküsünde&
şizofreni&olanlarda&psikotik&semptomlar&ve&
psikozlar&&

& Kalp&hastalığı&ya&da&kronik&obstruktif&
akciğer&hastalığı&

& Üst&solunum&yolları&ya&da&gırtlak&kanserleri&

&
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Amfetamin$ türevi$ uyarıcılar$
(ATS)$

Amfetamin& türevi& uyarıcılar,& amfetamin,&
deksamfetamin,& metamfetamin& ve&
ekstazi(MDMA)’dir.Bu& madde& sınıfı,&
kokaine& benzer& etkilere& sahip& olmakla&
birlikte,& kokainden& farklı& bir& farmokolojik&
profile&sahiptir&ve&kullanımı&çeşitli& fiziksel&
ve& mental& sağlık& sorunlarına& yol&
açabilmektedir.& Bazı& amfetamin& türevi&
uyarıcıların& beyin& hücrelerine& zarar&
verdiğine& dair& giderek& artan& kanıtlar&
mevcuttur.& Ayrıca,& uzun& vadeli& yüksek&
dozda& amfetamin& kullanımı& beyin&
hücrelerine& de& & kalıcı& zarar& verme& ihtimali&
olan& yetersiz& beslenme& için& bir& risk&
faktörüdür.&Düzenli&amfetamin&türevi&uyarıcı&
kullanımının,& & ilişki& sorunları,& finansal&
sorunlar,&iş&ve&çalışma&sorunları&dahil&olmak&
üzere&sosyal&sorunların&yüksek&prevalansıyla&
ilişkisi& mevcuttur.& Duygusal& iniş& çıkışlar&
ayrıca& düzenli& amfetamin& türevi& uyarıcı&
kullanımıyla& ilişkilidir& ve& bazı& kullanıcılar&
depresyon& ve& irritabilite& gibi& mental& sağlık&
sorunlarının& zaman& içinde& kötüleştiğini&
belirtmektedir.&&&

Uçucular&

Uçucular,& kendileri& farklı& farmokolojik& etkilere&
sahip& olabilmelerine& rağmen,& solunabilen& tüm&
uçucu& çözücü& maddeleri& kapsamaktadır.& En&
yaygın& kullanılan& uçucu& maddeler,& petrol,&
çözücüler,&yapıştırıcılar,&spreyler,&benzen&içeren&&&
vernikler& & ve& toluen& içeren& boya& incelticiler& ya&
da& yapıştırıcıları& kapsamaktadır.& Amil& nitrit& ve&
nitröz& oksit& & ayrıca& bazı& topluluklarda&
kullanılmaktadır.& & Bazıları& plastik& bir& torbadan&
soluyabilmelerine& rağmen& en& yaygın& kullanım&
yolu& bir& kaptan& koklamaktır.& Kısa& vadeli& etkileri&
bulantı,& kusma,& baş& ağrıları& ve& ishali&
kapsamaktadır.& Daha& yüksek& dozlar& geveleme,&
yönelim& kaybı,& konfüzyon,& sanrılar,& zayıflık,&
titreme,& başağrıları& ve& görsel& halisünasyonlara&
neden& olabilir.& Sonuç& olarak& kullanım& komaya& ve&
da&kalp&yetmezliğinden&ölüme&sebebiyet&verebilir.&&

&

Genel&olarak,&uçucuların&çabuk&elde&edilebilirliği&
nedeniyle& deneme& amaçlı& olarak& daha& genç&
insanlarca& kullanımı& yaygındır& ve& uzun& bir& süre&
boyunca& devam& etmeyebilir.& Fakat& yetişkinlik&
döneminde&de&bazen&diğer&maddelerin&yokluğu&
ya& da& kültürel& baskılar& nedeniyle& & uçucu&
kullanacak& bazı& gruplar& vardır.& Uçucuların&
yüksek&bağımlılık&eğilimi&mevcut&değildir,&başka&
bir&deyişle&kullanıcıların&diğer&maddelere&kıyasla&&
onlara&bağımlı&olma&ihtimalleri&düşüktür.&Fakat,&
uçucu& kullanımı& birçok& ciddi& akut& ve& kronik&
etkiyle& ilişkilidir.&&

Amfetamin$türevi$uyarıcı$kullanımıyla$
ilişkili$riskler:$$

& Uyumada&zorluk,iştah&ve&kilo&kaybı,&&sıvı&kaybı&ve&
enfeksiyona&düşük&direnç&

& Diş&gıcırtatma,&baş&ağrıları&ve&kas&ağrıları&

& Duygusal&iniş&çıkışlar&–kaygı,&depresyon&
ajitasyon,&mani&&ve&panik&

& Titreme,&düzensiz&kalp&atışı&ve&nefes&darlıgı&

& Birşeyleri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&güçlük&

& Paranoya,&agresif&ve&şiddet&içeren&davranış&

& Tekrarlayan&yüksek&dozda&kullanımdan&
sonra&psikoz&

& Beyin&hücrelerinde&kalıcı&hasar&&
& Akut&kardüyovasküler&durumlardan&dolayı&ani&

ölüm,&karaciger&hasarı&ve&&beyin&kanaması&&

&&
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ASSİST’i& uygulayan& sağlık& çalışanları& bu&
sakinleştirici& ve& uyku& ilaçlarının& kendi&
ülkelerine& ilişkin& & ticari& isimlerine& aşina&
olmalıdır.&

&
Sakinleştirici& ve& uyku& ilaçlarına& tolerans& ve&
bağımlılık& kısa& süreli& bir& kullanımdan& sonra&
gelişebilmektedir& ve& bu& maddelerden&
yoksunluk& son& derece& nahoş& olabilmektedir.&
Yoksunluk& belirtileri& arasında& kaygı& ve& panik,&
uykusuzluk,& depresyon,& baş& ağrısı,& terleme& ve&
ateş,& mide& bulantısı& ve& kusma& ve&
konvulsiyonlar&yer&almaktadır.&&

&
Benzodiazepinlerin& tek& başına& alındığında& aşırı&
dozdan&ölüme&sebebiyet&vermesi&olası&değildir&
ancak& alkol,& parasetamol,& antidepresanlar& ya&
da& opioidlerle& birleştirildiğinde& aşırı& doz& ve&
ölüm&riski&önemli&derecede&artmaktadır.&&

&
&

Sakinleştiriciler$ve$uyku$ilaçları$

Sakinleştiriciler& ve& uyku& ilaçları&
benzodiazepinler&ve& ilgili&bileşimleri&kapsar&
ancak& nöroleptikleri& kapsamamaktadır.&
Onlar& reçete& edilebilen& ilaçlardır& ancak&
reçete& edildiğinden& daha& yüksek& dozlarda&
ya& da& daha& sık& kullanıldıklarında& sorun&
oluşturabilirler.& Genellikle,& ASSİST& & sadece&
reçete& edilmiş& sınırlar& dışındaki&
kullanımlarıyla& ilişkili& problemleri& kayıt&
altına& almak& için& kullanılır.& Genel& olarak&
benzodiazepinler& uyku& güçlükleri,& kaygı& ya&
da& duygudurum& bozuklukları,& travma,&
cerrahi& prosedürler,& kasılma& nöbetleri& ve&
kas&ağrıları&için&reçete&edilmektedir.&&
&Sakinleştiriciler& ve& uyku& ilaçları& diazepam,&
temazepam,& alprazolam,& clonazepam,&
flunitrazepam,& zolpidem,& midazolam& ve&
phenobarbitali& içermektedir.& Bu& kapsamlı&
bir& liste& değildir& ve& sadece& farmakolojik&
isimleri&içermektedir.&&

Uçucu$kullanımıyla$ilişkili$riskler:$

& Grip&benzeri&semptomlar,&sinüzit&ve&burun&
kanamaları&

& Mide&bulantısı&ve&kusma,&hazımsızlık,&mide&
ülserleri&ve&ishal&

& Baş&dönmesi&ve&halisünasyonlar,&mide&bulantısı,&
uyuşukluk,&yönelim&kaybı,&bulanık&görüş&

& Baş&ağrıları,&kazalar&ve&yaralanma,&tahmin&
edilemeyen&ve&tehlikeli&davranışlar&

& Koordinasyon&zorlukları,&yavaşlamış&tepkiler&ve&
vücuda&zayıf&oksijen&tedariği&&&

& Hafıza&kaybı,&konfüzyon,&depresyon,&agresyon&
ve&aşırı&yorgunluk&

& Deliryum,&kasılma&nöbetleri,&koma&ve&&organ&
hasarı&(kalp,&akciğer,&karaciğer,&böbrekler)&

& Kalp&yetmezliğinden&ölüm&

&

Sakinleştirici$ve$uyku$ilacı$kullanımıyla$ilişkili$
riskler:$

& Uyuşukluk,&baş&dönmesi&ve&konfüzyon&

& Birşeyleri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&zorluk&&

& Mide&bulantısı,&baş&ağrıları&ve&düzensiz&
yürüyüş&

& Uyku&sorunları&

& Kaygı&ve&depresyon&

& Kısa&süreli&bir&kullanımdan&sonra&tolerans&ve&
bağımlılık&

& Ciddi&yoksunluk&belirtileri&

& Alkol,&opiyatlar&ya&da&diğer&depresan&
maddelerle&birlikte&kullanılırsa&aşırı&doz&ve&
ölüm&&

&
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Halüsinojenler$

Halüsinojenler& Liserjik& asit& dietilamidi(LSD),&
psilosibin& ve& psilosin(psikoaktif& mantar),&
ketamin,& fensiklidin(PCP)& ve& meskalini&
kapsamaktadır.& & 5& duyudan(& görme,& işitme,&
tatma,&koku,&dokunma)&bir&ya&da&bir&kaçında&
bozulma& yoluyla& kullanıcının& gerçeklik&
algılarını& etkileyen& ve& halüsinasyonlara&
neden& olan& & bir& grup& maddedir.& Ayrıca&
bilişsel& süreçlerde,& zaman& algısında,& öz&
farkındalık& ve& duygudurumda& & da&
bozulmalara& neden& olabilirler.& Psikoaktif&
mantar&ve&meskalin&gibi&doğal&olarak&oluşan&
halüsinojenler& ve& LSD,& ketamin& ve& PCP& gibi&
sentetik& halüsinojenler& & vardır.& Ketamin& bir&
anestezi& maddesidir& ancak& & hastanın&
tecrübe& ettiği& kabuslardan& dolayı& birçok&
ülkede& tıbbi& uygulamadan& kaldırılmıştır.&
Halüsinojenlerin&etkileri&tahmin&edilemez&ve&
farklı&durumlarda&farklı&kullanıcılar&için&farklı&
olabilmektedir.& Uzun& vadede& halüsinojen&
kullanımı& & şizofreni& gibi& akıl& hastalıklarının&
semptomlarını& kötüleştirebilir.& Kullanıcılar&
geçmiş&halüsinojen&kullanımlarının&etkisinin&
spontan& tekrarlamaları& olan& flashbackler&
görebilir.&&&&&&&

&
Halüsinojenlerin& yüksek& bağımlılık& eğilimi&
mevcut& değildir,& başka& bir& deyişle&
kullanıcıların& diğer&maddelere& kıyasla& & onlara&
bağımlı& olma& ihtimalleri& düşüktür& ve&
tekrarlayan&kullanımdansa&deneme&amaçlı&ya&
da&nadiren&kullanılırlar.&

Halüsinojen$kullanımıyla$ilişkili$riskler:$

& Görsel,&işitsel,&dokunsal&ve&koklama&duyusuna&
ait&değişiklikler&ve&tahmin&edilemeyen&
davranışlar&

& Uyku&zorlukları&

& Mide&bulantısı&ve&kusma&

& Artan&kalp&atışı&ve&tansiyon&

& Duygusal&iniş&çıkışlar&

& Kaygı,&panik&ve&paranoya&

& Flashbackler&

& Şizofreni&gibi&akıl&hastalıklarının&
semptomlarında&kötüleşme&&

&
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Opiyatlar$

Opiyatlar& merkezi& sinir& sistemi& depresanlarıdır.&
Eroin& ve& afyon& gibi& sokak(reçete& edilmemiş)&
opiyatları& vardır& ancak& opiyatlar& ayrıca& reçete&
edilebilirler& ve& genellikle& ağrıyı& yönetmek& için&
kullanılırlar.& Sokak& ya& da& reçete& edilmemiş&
opiyatları& kullanmak& kullanıcılar& için& bir& çok&
soruna& yol& açabilmektedir,& özellikle& genellikle&
enjekte& edildiklerinden& ya& da& sigara& şeklinde&
içildiğinden& kulanıcı& için& bir& sorun& katmanı& daha&
oluşabilmektedir.& Ayrıca& reçete& edilmiş& opiyat&
kullanımı,&genellikle&reçete&edildiğinden&daha&sık&
ya& da& daha& yüksek& dozda& kullanıldığında&
kullanıcılar& için& sorun& oluşturabilmektedir.&&
Genellikle& ASSİST& sadece& reçete& edilmiş& sınırlar&
dışındaki& kullanımlarını& kayıt& altına& almak& için&
kullanılmaktadır.& Reçete& edilmiş& opiyatlar,&
morfin,& kodein,& metadon,& buprenorfin,&
petidin(meperidin),& dekstropropoksifen& ve&
oksikodonu& kapsamaktadır.& & & Bu& kapsamlı& bir&
liste& değildir& ve& sadece& farmakolojik& isimleri&
içermektedir.& ASSİST’i& uygulayan& sağlık&
çalışanları&bu&opiyatların&kendi&ülkelerine&ilişkin&&
ticari& isimlerine& aşina& olmalıdır.& Opiyatlar&
enjekte& edilebilir(kas& içi,& daha& çok& eroinde&
olduğu& gibi& damar& içi),& sigara& şeklinde&
içilebilir(genelde&eroin&ve&afyonda&olduğu&gibi),&
ağız& yoluyla,& dil& altından& ya& da& anal&
fitil(farmakolojik& opiyatlar)& olarak& alınabilir.&
Eroinin& enjekte& edilmesi& maddenin& derhal&
alımıyla& ve& özellikle& alkol& ya& da&
benzodiazepinler& gibi& diğer& maddelerle&
birleştirildiğinde& aşırı& doza(& ölümcül& ya& da&
ölümcül& olmayan)& neden& olabilecek& etkilerin&
hızlı&başlamasıyla&sonuçlanmaktadır.&&&&

Opiyat$kullanımıyla$ilişkili$riskler:$

& Kaşınma,&mide&bulantısı&ve&kusma&

& Uyuşukluk,&kabızlık,&diş&çürümesi&ve&düzensiz&
adet&dönemleri&&

& Birşeyeri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&&zorluk&

& Depresyon,&&azalmış&libido&ve&iktidarsızlık&

& Finansal&zorluklar&ve&ceza&gerektiren&suçlar&

& İlişki&stresi&

& İş&ve&aile&yaşamını&sürdürmede&sorunlar&

& Tolerans,&bağımlılık&ve&yoksunluk&belirtileri&

& Aşırı&doz&ve&solunum&yetmezliğinden&ölüm&

&
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‘Diğer’$maddeler$

‘Diğer’& maddeler& farmakolojik& olarak& ya& da&
başka& bir& şekilde& diğer& psikoaktif& madde&
kategorilerine& uymayan& maddelerdir.& Gama&
Hidroksibütrik&Asit&(GHB)&ya&da&diğer&‘tasarım’&
maddeleri& içerebilecektir.& Kava,& khat,& muskat&
ve& kafein& ayrıca& bu& kategoride& yer& alabilir.&
Diğer& ülkelerde& kullanılan& ve& diğer& madde&
kategorilerinden& hiçbirine& uymayan& başka&
maddeler& olabilir& ve& ‘diğer& maddeler’&
kategorisine&alınmaları&gereklidir.&

&
GHB& “Fantazi”& & ilk& olarak& anestezi& maddesi&
olarak& sentezlenmiştir& ve& alkol& benzeri&
özellikleri&olan&rekreasyonel&bir&madde&ve&vücut&
geliştirenler& için& besin& takviyesi& & olarak&
sonrasında&popülerlik&kazanmıştır.&Fakat,&birçok&
ülkede& & nihai& olarak& anestezi&maddesi& şeklinde&&
kullanımı&kötüye&kullanım&potansiyeli&nedeniyle&&
yasaklanmıştır.& Kullanımın& akabinde& nöbet&
benzeri& aktivitelerin& raporlanması& söz&
konusudur.&&&&
GHB&için&diğer&maddelere&kıyasla&artmış&bir&aşırı&
doz& riski& söz& konusudur& çünkü& istenen& öforik&
etkilerin& başarılabileceği& doz,& aşırı& doz& için&
gerekli&olan&doza&çok&yakındır.&Hızlı& ilk&atağı&ve&
sedatif/amnestik& etkileri& nedeniyle,& iddia&
edildiğine& göre,& & mağdurun& alkollü& içeceğin&
içindeki& GHB’yi& bilmeden& tükettiği& ‘dost&
tecavüzü’&vakalarında&kullanılmaktadır.&

&
GHB’nin&kronik&kullanımı&tolerans,&bağımlılık&ve&
anksiyete,& uykusuzluk,& çarpıntı,& terleme,& acı,&
konfüzyon& ve& psikozla& karakterize& alkol& ve&
benzodiazepin& benzeri& yoksunluk& belirtileri&
yaratabilir.&

Kava,&birçok&Pasifik&adasında&ekilen&&Kava&ağacının&
köklerinden& elde& edilen& & bir& bileşimdir.& Kava&
Pasifik& adalarındaki& insanlarca& yüzlerce& yıldır,&
törensel,& dini& tıbbi& ve& sosyal& nedenlerle&
kullanılmaktadır.& & İçecek& olarak& tüketilen& kava&
kökü,& toz& haline& getirilmektedir(geleneksel&
olarak& & çiğnenerek),& suda& bekletilmektedir& ve&
hoş&olmayan&bir&tadı&olan&haki&gri&sıvı&üretilmesi&
için&filtrelenmektedir.&&

&
Kavanın& etkileri& & ağızda& karıncalanma& ve&
uyuşma,&hafif&öfori,&kaygıda&azalma,&rahatlama,&
duyusal& gelişme& ve& artan& sosyalliktir.& Daha&
yüksek& dozlarda,& sedasyon& ve& düzensizlik&
oluşur.&&

&
Kava& kullanımının& uzun& vadeli& etkileri& arasında&&
hafif& gastrointestinal& rahatsızlık,& görmede&
bozukluk,&ellerin&arkasında,&ayak&tabanında,&ön&
kol& ve& bacaklarda& & kuru& pullu& kızarıklık& yer&
almaktadır.&&&

&
Khat,&&tropik&Doğu&Afrika&ve&Arap&Yarımadası’na&
özgü&Gat&bitkisinin& yeni& filizleri& ve& yapraklarına&
denmektedir.& & İştahı& azaltan& ve& öforiye& neden&
olan&amfetamin& türevi&bir&uyarıcı& içermektedir.&
Uzun& süreli& kullanım,& gastrointestinal& ve&
kardiyovasküler&bozukluklara&ve&diş&çürümesine&
sebep&olabilir.&&
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ASSİST’i$uygularken$danışanı$düşünmek$
$

$
ASSİST&kendi&başına&uygulanabilir&ya&da&genel&
sağlık& görüşmesinin,& bir& yaşam& tarzı&
anketinin&risk&değerlendirmesinin&ya&da&tıbbi&
öykünün& & bir& parçası& olarak& başka& sorularla&
birlikte&sorulabilir.&&

&
Danışanlar&genellikle&sağlık&çalışanı:&&&

�danışanı&dinlediğini&gösterirse,&

�arkadaşçaysa&ve&yargılayıcı&değilse,&&

�danışana&hassasiyet&ve&empati&gösterirse;&

�tarama&hakkında&bilgi&verirse;&

�madde& kullanımı& hakkında& soru& sorma&
nedenlerini&dikkatli&bir&şekilde&açıklarsa;&&

�danışana&gizliliğin&sınırlarını&açıklarsa&&

taramaya& onay& verme& ve& madde& kullanımı&
hakkında&sağlık&çalışanına&doğru&yanıt&verme&
eğiliminde&olurlar.&&

&
Madde& kullanımı& & ve& ilgili& sorunlar& hakkında&
taramanın,& tansiyon& değerlendirmesi,& diyet&
ya& da& egzersiz& hakkında& sormak& gibi& diğer&
tarama& aktivitelerine& benzer& olduğunu&
açıklamak& yardımcı& olabilir.& & Taramayı&
varolan& şikayetleriyle& uygun& olan& yerlerde&
bağlantılandırmak& danışanların& madde&
kullanımlarıyla& sağlıkları& arasındaki& ilişkiyi&
görmelerine& yardımcı& olabilir& ve& ASSİST&
taramasına&daha&açık&olmalarını&sağlayabilir.&&&

&
Danışanların& mahremiyetini& korumak& ve&&
bilginin& gizliliği& çok& önemlidir.& Bu& özellikle&
madde&kullanımına&ilişkin&bilgi&topladığınızda&
önemlidir.& Bazı& psikoaktif& maddelerin&
kullanımı&&&ceza&&&gerektiren&bir&&&&suçtur&&ya&&&da&&

en& azından& bir& çok& ülkede& yasadışıdır.& Ayrıca&
madde& kullanıcıları& olarak& belirlenenlerin&
etiketlenmesi& ve& ayrımcılığa& maruz& kalmaları&
potansiyeli& vardır.& Danışanın& doğrudan& onayı&
olmadan& & danışan& hakkında& toplanan& herhangi&
bir& kişisel& bilgi,& herhangi& bir& insan& ya& da& insan&
grubuna& ifşa& edilmemelidir.& Gizlilik&
görüşmenin& özel& bir& yerde& & yapılması& ve&
ASSİST& yanıtlarının& gizli& danışan& kayıtlarının&
bir& parçası& olarak& korunmasıyla& sağlanır.&
Danışanlara& verdikleri& bilgilerin& gizli& kalacağı&
ile& ilgili& güven& vermek& ayrıca& madde&
kullanımları& konusunda& doğru& bilgi&
vermelerine& yardımcı& olacaktır.& Fakat& birçok&
ülke& hangi& tür& bilginin& gizli& kalacağı& ile& ilgili&
sınırlara& sahiptir.& Örneğin,& birçok& ülke&
danışan& eğer& kendisine,& bir& başkasına& ya& da&
bir&çocuğa&zarar&vermeyi&planlıyor&ya&da&zarar&
veriyor& olduğunu& ifşa& ederse& bunu& & gizlilikte&&
bir&istisna&olarak&görmektedir.&

&
Sağlık& çalışanları& ASSİST’i& uygulayacakları& en&
iyi& koşulları& seçmeli& ve& danışanın&
ihtiyaçlarına&duyarlı&ve&esnek&olmalıdır.&Eğer&
danışan& entoksike& ise,& acil& tedavi&
gerektiriyorsa,& acı& çekiyorsa& ya& da&
sıkıntılıysa,&ASSİST’I&uygulamadan&önce&&tıbbi&
durumları&stabilize&olana&kadar&ve&kendilerini&
rahat&hissedene&kadar& &beklemek&en&iyisidir.&
Danışanla& ASSİST’I& konuşmak& için& en& iyi&
zamanı& belirlemek& için& klinik&muhakemenizi&
kullanın.&

9&
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ASSİST$
tanıtımı$

$
ASSİST& anketi& belirli& bir& girişe& sahiptir& (aşağıda&
yer&almaktadır).&Bu,&

�danışana&yanıt&kartını&verdiği(sayfa&1);&

�maddelerin& listesini& ve& genelde& kullanılan&
terimleri&açıkladığı(&bkz&Kutu&3);&

�soruların& son& üç& ayı/& ömür& boyunu&
içerdiğini&açıkladığı;&

�soruların& sadece& reçete& edilmemiş&
kullanımla&ilgili&olduğunu&açıkladığı&&

�gizlilik&konularını&açıkladığı&sürece;&

danışana&okunabilir&ya&da&sağlık&çalışanı&tarafından&

&kendi&kelimeleriyle&aktarılabilir.&
&

Giriş&kısmında&sağlık&çalışanı&görüşmede&hangi&
maddelerin& dahil& olduğunu& netleştirmeli& ve&
danışana& aşina& gelir& şekilde& atıfta&
bulunulduğundan& emin& olmalıdır.& Yanıt& kartı&
ASSİST’in& kapsadığı& her& kategoride& yer& alan&
isiimlerle& birlikte& & madde& kategorilerinin& bir&
listesini& içermektedir(bkz& Kutu& 3).& Ayrıca& her&
soru& için& yanıt& sıklığını& içermektedir(Bkz& Kutu&
4).& Karttaki& madde& isimleri& ASSİST’in& test&
edildiği& ülkelerdeki& en& yaygın& kullanılanlardır&
fakat& & & sağlık& çalışanı& kendi& lokasyonundaki&
kültürel& olarak& en& uygun& isimleri&
kullanmalıdır.&

&
&
&
&
&
&

Kanunlar,& kültür& ya& da& din& aracılığıyla& madde&
kullanımları& yasaklanan& danışanlar& için&
yasaklanmayı& kabul& etmek& ve& & gerçek& davranış&
hakkında& dürüst& cevaplar& vermeleri& için&
cesaretlendirmek&gerekebilir.&&
Örneğin,& “Diğerlerinin, alkol, ya, da, madde,
kullanmamanız, gerektiğini, düşünüyor,
olabileceklerini, anlıyorum, fakat, aslında, ne,
yaptığınızı, bilmek, sağlığınızı, değerlendirmek,
için,önemli”,

,
Halihazırda&ASSİST&sadece&bir&görüşme&sırasında&
kullanılmak&üzere&onaylanmıştır.&Kendi&kendine&
uygulanabilirliği& açısından& karar& verilmesi& için&
daha&fazla&araştırma&gereklidir.&Fakat,&görüşme&
formatı& çeşitli& avantajlara& sahiptir& ve& danışan&
düşük& seviyede& okuryazarlığa& sahip& olsa& bile&
uygulanabilir.& Sağlık& çalışanı& iyi& anlaşılmayan&
soruları& açıklayabilir& ve& çelişkili& ve& eksik&
sorularla&ilgili&araştıran&sorular&sorabilir.&&

Aşagıda örnek bir giriş yer almaktadır: 
,
“Aşağıdaki, sorular, sizin, son,üç,aydaki,ve,hayatınız,
boyunca, olan, alkol,, tütün, ürünleri, ve, diğer,
maddeleri, kullanım, tecrübenizi, sormaktadır., Bu,
maddeler, sigara, şeklinde, içilebilir,, yutulabilir,,
solunabilir,,enjekte,edilebilir(yanıt,kartını,gosterin).,
,,
,,,,,Bu, maddelerden, bazıları, doktor, tarafından, ilaç,
olarak, yazılmış, olabilir, (amfetaminler,,
sakinleştiriciler, ve, ağrı, kesiciler., , Bu, görüşmede,,
doktorunuz, tarafından, ilaç, olarak, yazılarak,
kullanılan, ilaçları, kaydetmeyecegiz., Fakat, bu,
ilaçları, reçete, edilmenin, dışında, nedenlerle,
kullanıyorsanız,ya,da,reçetede,belirtilen,miktardan,
daha, sık, ya, da, daha, yüksek, dozda, kullanıyorsanız,
lütfen,bilmeme,izin,verin.,,
,
“Yasadışı, madde, kullanımınız, hakkında, , da, bilgi,
sahibi,olmak,istiyoruz,ancak,bu,bilgilerin,çok,sıkı,bir,
şekilde,gizliliginin,korunacagına,emin,olun”,
,

10&



� 
                                             10 ASSIST’in Tanıtımı � 21 

&

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutu$3$|$Danışanlar$için$yanıt$kartı$için$madde$listesi$

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)&

c&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&etc.)&

g&&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&etc.)&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& &

 
 

 

Kutu$4$|$Yanıt$kartındaki$yanıt$sıklıkları$

Yanıt$kartı$
Son$üç$ay$(ASSIST$2.$Sorudan$5.$Soruya$kadar)$

� &Hiçbir$zaman:$son&üç&ayda&kullanılmamış.&
�Bir$ya$da$iki$kere:$son&üç&ayda&bir&ya&
da&iki&kere.&
�Ayda$ bir:$ $ son& üç& ayda& her& bir& ayda&
ortalama&1&ile&3&kez&arası&&
�Haftada$bir$:$hafta&başına&1&ile&4&kez&arası&
�Hergün$ya$da$hemen$her$gün:$Hafta&başına&5&ile&
7&kez&arası.&

Yanıt$kartı$
Hayat$boyu$(ASSİST$soruları$6’dan$8$e$kadar)$

�Hayır$hiç$bir$zaman$

�Evet$fakat$son$üç$ay$içerisinde$değil.$

� &Evet,$son$üç$ay$içerisinde$
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ASSİST$ anket$ uygulamasında$ iyi$
uygulama$

$

$
Sağlık& çalışanlarının& danışanlar& için& doğru&
puanların& alındığından& ve& sorulan& soruları& doğru&
anladıklarından& emin& olunması& için&
yapabilecekleri& belli& uygulamalar& vardır.&
Bunlardan& bazıları& & aşağidaki& maddelerde& ana&
hatlarıyla&belirtilmiştir:&

 �Anketi& danışanın& & ne& yazdığınızı& görmeyeceği&
şekilde& tutun& aksi& takdirde& danışanın& yanıtları&
etkilenebilir.&&

�Her$sorudaki&her&madde& için&her& yanıt&yuvarlak&
içine& alınmalıdırWbütün& sıfırlar& ve& negetif& yanıtlar&
da& dahil& olmak& üzere,& aksi& takdirde& bu& durum&
yanlış&puanlamaya&neden&olabilir.&&

�Bazı& danışanlar& için& bazı& soruları& farklı& şekilde&
ifade&etmeniz&gerekebileceğini&hatırlayın.&&

�Bazı& sorularda& bilgi& sağlamanız&
gerekebilir(örn&S4).&

&�Danışanlar& sıradaki& her& soruya& cevap& verirken&
zihninizde& danışanın& madde& kullanımının& ve&
kullanımıyla& ilişkili& potansiyel& sorunlarının& bir&
resmini&oluşturun(özellikle&son&üç&aydaki&kullanım&
sıklığı&hakkındaki&S2).&Danışanın&kullanım&sıklığı&ve&
şekliyle& ilgili& tutarsız& yanıtları& sorulan& soruyu&
doğru& anladığından& ve& doğru& açıkladığınızdan&
emin&olmak&için&daha&fazla&sorgulanmalıdır.&&&
&
Sağlık& çalışanları& için& & anketi& & ilk& uygulamadan&
önce&ASSİST’in&puanlamasını&anlamak&&son$derece$
önemlidir.&&

Eğer& danışanın& yanıtları& doğru& kodlanmazsa&
nihai& sonuç& puanı& yanlış& geribildirim& ve&
muhtemelen& uygun& olmayan& müdahaleye&
sebebiyet& verecek& şekilde& &hatalı& olabilir.& Kutu&
4’te& gösterildiği& gibi,& 2& ile& 5.& soru& arasındaki&
sorular& son& üç& ay& içerisinde& olan& olayların&
sıklığını&sormaktadır.&Belirtmek&gerekir&ki:&&

�Son&3&ay&=&&son&12&hafta&&
=&son&90&gün.&
&
İkinci& soruyu& & örnek& olarak& kullanarak&
Bahsettiginiz+maddeleri+ son+ 3+ ay+ içerisinde+ ne+
kadar+sık+kullandınız?,&sıklıkları&ve&ilgili&yanıtları&
şu&şekildedir:&&

 �Hiçbir$ zaman$ $ –& & & maddenin& son& üç& ay&
içerisinde& kullanılmadığı& anlamına& gelir(& başka&
bir&deyişle&puan=0);&

 �Bir$ ya$ da$ iki$ kere$–&maddenin& son& üç& ay&
içerisinde& toplamda&1&ya&da&2&kere&kullanıldığı&
anlamına&gelir&(başka&bir&deyişle&puan&=&2);&

 �Ayda$ bir$ –& maddenin& son& 3& ay& içerisinde&
ortalama&ayda&1&ile&3&kez,&sonuç&olarak&son&üç&
ay& içerisinde& toplamda& 3& ile& 9& kez& arasında&&
kullanıldığı& anlamına& gelir& (başka& bir& deyişle&
puan&=&3);&

 �Haftada$bir$–&maddenin&son&üç&ay&içerisinde&
haftada& 1& ile& 4& kez& kullanıldığı& anlamına& gelir&
(başka&bir&deyişle&puan&=&4);&

 � &Hergün/$Hemen$hergün$–&maddenin&son&üç&
ay& içerisinde& & haftada& 5& ile& 7& gün& kullanıldığı&
anlamına&gelir&(başka&bir&deyişle&puan=&6).&

11&
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Kendini$test$etme$|$Aşağıdaki$yanıtları$nasıl$kodlardınız?$

1$ S2.& Son& üç& ay& içerisinde& iki& kez& eroin& kullanmış& bir& kişi& ….& olarak&
kodlanır&?&

&

2$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&pazartesi&günleri&hariç&her&gün&alkol&almış&
bir&kişi&….&olarak&kodlanır&?&&

&

3$S2.& &Son&üç&ay& içerisinde&haftada&3W4&kez&marihuana&kullanmış&bir&
kişi&….&olarak&kodlanır&?&

&

4$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&15&günde&bir&kokain&kullanan&bir&kişi&….&
olarak&kodlanır&?&

&

5$S2.&Son&üç&ay& içerisinde&her&gün&sigara& içen&ama&son&altı&haftadır&
kullanmayan&bir&kişi&….&olarak&kodlanır&?&

&

6$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&3&kez&metamfetamin&kullanan&bir&kişi&….&
olarak&kodlanır&?&

&

 

Doğru&yanıtlar&için&Ek&F’ye&bakınız.&
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ASSİST$Anketi$Nasıl$Uygulanır$
 

 
ASSİST& anketi& halihazırda& görüşme& sırasında&
görüşmeyi& yapan& kişiye& rehberlik& edecek& bazı&
bilgi& ve& yönergeler& içermektedir.& Bu&
yönergelerden& bazıları& bazı& danışanlar& için&
görüşmeyi&yapan&kişinin&bazı&soruları&atlamasını&
ve&&böylece&görüşmeyi&kısaltmayı&sağlamaktadır.&
Diğerleri&&görüşmeyi&yapan&kişiye&doğru&yanıtları&
elde& etmek& için& daha& fazla& detay& soruşturmayı&&
hatırlatmaktadır.&Soruları&sorarken&biraz&esneklik&
mümkün& olsa& da,& bütün& ilgili& soruların&
sorulduğundan& ve& yanıtların& kaydedildiğinden&
emin&olunmalıdır.&&

Soru& 1& ve& 2& sonraki& sorularda& hangi& maddeleirn&
sorulacağını&belirleyen&filter&sorulardır.&

&
ASSİST’in&nasıl&uygulanacağını&gösteren&genel&bir&
akış&şeması&aşağıda&ŞEkil&1’de&gösterilmiştir.&

&
&

&

Şekil$1 | ASSİST’i$uygulamak 

Hepsi&‘hayır’sa&

Herhangi&bir&
maddeye&
‘evet’se&

Hepsi&‘hiçbir&
 
 zaman’sa 

Herhangi&bir&
maddeye&
‘evet’se&
 

*&S6&&S7’de&S1’de&hayat&boyu&kullanımı&kaydedilen&tüm&maddeler&&hakkında&sorun.&

&
S1$

Görüşmeyi$$$$$$
sonlandır$

&
Puanı$
hesapla$

&
S2$

&
S6*,$S7*$&$S8$

&
S3,$S4$&$S5$

12&
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Q1 Hayatınızda aşağıdaki maddelerden 
hangilerini hiç kullandınız(tıbbi kullanım 
haric)? 

 
(Yanıtlar= ‘evet’ ya da  ‘hayır’) 

 
S1& & maddelerin& yaşam& boyu& kullanımları&
hakkında& sormaktadır,& başka& bir& deyişle,&
danışanın& bir& kere& bile& olsa& kullandığı&
maddeler.& Danışanların& madde& kullanımları&
hakkında& konuşmaya& çok& zorlayıcı& olmadan&
başlamanın& iyi& bir& yoludur,& ayrıca& size&
danışanın& madde& kullanım& öyküsü& hakkında&
özet& bilgi& verir.& Her& danışana& listelenen& her&
madde&için&bu&soru&sorulmalıdır.&&&&

&
S1& filtre& bir& sorudur,& bu,& kaydedilen&
yanıtların& sonraki& sorulardaki& belirli&
maddeler& hakkında& danışana& soru& sormak&
için& ne& olacağını& belirlediği& anlamına&
gelmektedir.& Eğer& danışan& S1’deki& her&
maddeye& ‘hayır’& derse& sağlık& çalışanı&
araştırıcı& bir& soru& sormalıdır& “Okuldayken&
bile& mi?”& Eğer& yanıt& & tüm& maddeler& için&
halen& ‘hayır’sa,& görüşme& sonlandırılır.& Eğer&
danışan& belirli& maddelere& ‘hayır’& derse&
(örneğin,& uçucular),& & sağlık& çalışanı& bir& daha&
görüşme&sırasında&bu&madde(diğer&bir&deyişle&
uçucular)&hakkında&sormaz.&
&

&S1’i&sorarken&hatırlanacak&noktalar:&

�Her& bir& madde& grubunu& görüşürken,& bu&
madde& grubunun& ne& içerdiğini& (örneğin,&
amfetamin& türevi& uyarıcılar& amfetaminler,&
meth,& speed& ve& ekstaziyi& kapsamaktadır)& ve&
ayrıca& argo& terimler& de& dahil& olmak& üzere&
yerel&terimleri&&hatırlatın;&

�her& bir& madde& için& ‘evet’& ya& da& ‘hayır’ı&
yuvarlak&içine&alın;&

&
�danışanla& görüşme& boyunca& maddeler& için&
benzer&bir&terminolojiyi&kullanın.&&

�diğer& maddelere& örnekler& verin& örneğin,&
GHB,&kava,&boru&otu&yemen&otu&&

�&‘diger&madde’yi&ilgili&boşluğa&kaydedin;&

�eğer& bir& madde& hiç& kullanılmamışsa& görüşme&
süresince& onun& hakkında& tekrar& soru&
sormayın(bu& madde& için& tüm& yanıtlar& ‘hayır’&
olacaktır);&

�S1’in&puanlamaya&dahil&olmadığını&hatırlayın.&
&

Q2$ Son' üç' ay' içerisinde,' bahsettiğiniz'
maddeleri' ne' kadar' sık' kullandınız' (birinci'
madde,'ikinci'madde'vb.)?'

'
(Yanıtlar$ =$ ‘hiçbir$ zaman’,$ ‘bir$ ya$ da$ iki$ kere’,$
‘ayda$bir’,$‘haftada$bir’,$‘Hergün/hemen$her$gün’)$

$

Eğer&danışan&listelenen&herhangi&bir&madde&için&
S1’e& ‘evet’& derse,& sonrasında& son& üç& ay&
içerisindeki& madde& kullanımını& soran& S2’ye&
geçin.& S2& sadece& herhangi& bir& zamanda&
kullanılan&her&bir&madde&için&sorulmalıdır&(S1’de&
kaydedildiği& gibi).& & S2& ayrıca& filtre& bir& sorudur,&
bu,& kaydedilen& yanıtların& soru& 3,& 4& ve& 5’teki&
belirli& maddeler& hakkında& danışana& soru&
sormak& için& ne& olacağını& belirlediği& anlamına&
gelmektedir.& Eğer& S2’deki& tüm& maddelere&
yanıt& ‘hiçbir& zaman’& ise,& yani& son& üç& ay&
içerisinde& kullanılan& hiç& bir& madde& yoksa,&&
danışanın& yaşam& boyu& madde& kullanımını&
soran& S6’ya& geçin.& Son& üç& ay& içerisinde&
herhangi& bir& madde& kullanılmışsa,& kullanılan&
her& bir& madde& için& soru& 3,& 4& ve& 5& ile& devam&
edin.&&
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S2’yi&sorarken&hatırlanacak&noktalar:&&

�Danışanın&herhangi&bir&zamanda&kullandığını&ifade&
ettiği&maddeler&hakkında&sorun&(&S1’e&göre).&&

�‘0’da& dahil& olmak& üzere,& hiç& kullanılmamış& ya& da&
son&üç&ay&içerisinde&kullanılmış&maddeler&için&bile&
bütün&yanıtları&yuvarlak&içine&alın.&

�Madde& terimlerini& ve& sokak& isimlerini&
danışana&tekrar&hatırlatmanız&gerekebilir.&&

�Son& üç& ay& için& kodlama& tanımlarını&
hatırlayın(başka& bir& deyişle& ‘hiçbir& zaman’,&
‘bir’,&ya&da&‘iki&kere’,&‘ayda&bir’,&‘haftada&bir’,&
hergün/hemen&her&gün’).&

�Danışan& yukarıdaki& terminolojiyi& kullanarak& yanıt&
vermeyebilir(&başka&bir&deyişle&hiçbir&zaman’,&‘&bir’&&
ya&da& ‘iki&kere‘,& ‘ayda&bir’,& ‘haftada&bir’,&her&gün/&
her& gün’)& ve& size& verdikleri& bilgiden& kullanım&
sıklığını& hesaplamanız& gerekebilir& (örneğin,iki&
haftada&bir& kere&marihuana&kullandığını& söyleyen&
bir& danışan& için& yeniden& yorumlamanız& ve& ‘ayda&
bir’&olarak&puanlamanız&gerekecektir).&&

�Son&üç&ayda&kullanılan&bütün&maddeler&soru&3,&4&
ve&5’te&sorulmalıdır.&&&
&

S3$Son'üç'ay'içerisinde,'kullanmak'için'ne'kadar'
sık' güçlü' bir' istek' ya' da' dürtü' hissettiniz'
(madde)?'
'
(Yanıtlar$ =$ ‘hiçbir$ zaman’,$ ‘bir$ ya$ da$ iki$ kere’,$
‘ayda$ bir’,$ ‘haftada$ bir’,$ ‘Hergün/hemen$ her$
gün’)$
$

S3& madde& üzerindeki& yüksek& riskli& kullanımı&
ve& bağımlılığı& yansıtır.& Bir& danışan& bir&
maddeyi& giderek& artan& sıklıkta& kullanmaya&
başladığında& ya& da& bu& maddeyle& geçmiş&
problemlere&&&&&sahip&&&&&&olmuşsa,&&&&&sonrasında&

kullanmak&için&güçlü&bir&dürtü&ve&istek&duyabilir.&Bu&
bazen& bağımlı& olan& danışanlarca& aşerme& ya& da&
takılma&olarak&kastedilebilir.&Belirtmek&gerekir&ki&bu&
soru& hafif& ya& da& kısa& süreli& bir& kullanma& isteğini,&
hatta& fırsatla& ilişkili& bir& isteği& (örneğin&bir& danışana&
madde& teklif& edilir& ve& sonrasında& kullanma& isteği&
hisseder& ama& öncesinde& bu& istek& yoktur)&
kaydetmeyi& hedeflememektedir.& Kullanan& her&
danışan& kullanmak& için& güçlü& bir& istek&
hissetmeyecektir.&&&&

&
S3’te&yüksek&puan&almak&genellikle:&&
&
�Daha& sık& madde& kullanımıyla& (genellikle&
haftada&bir&ya&da&daha&fazla),&ve/veya;&
&
�hemen&madde&kullanımıyla&ilgili&önceki&sorunlarla,&
ve/veya;&
&
�kullanılan& madde& türüyle& (kullanma& isteği& bir&
maddenin& kötüye& kullanım& ve& bağımlılık& eğilimiyle&
yakından& ilişkilidir,& örneğin,& kokain& birkaç&
kullanımdan&sonra&bile&kullanım&için&güçlü&bir& istek&
yaratırken,& alkol& bağımlılığının& yokluğunda& hemen&
hergün& alkol& kullanımı& güçlü& bir& kullanma& isteği&
yaratmayabilir),&ve/veya;&
&
�madde&enjekte&etmekle&bağıntılıdır.&
&
Yukarıdakiler& bir& danışanın& S3’te& nasıl&
puanlanacağına& karar& vermek& için& yardımcı&
göstergelerdir& fakat& bazı& danışanlar& farklı&
tecrübelere&sahip&olacağından&&klinik&muhakemenizi&
kullanmak&da&önemlidir.&
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&S3’ü&sorarken&hatırlanacak&diğer&noktalar:&

�Danışanın& sadece& son& üç& ay& içerisinde&
kullandığını& belirttiği& maddeler& hakkında& sorun.&
(S2’ye&göre).&Bazı&danışanlar&kullanım&için&güçlü&
bir& istek& duyuyor& olabilir& ama& son& üç& ay&
içerisinde& kullanmamıştır& W& fakat& bu& ASSİST’te&
kayıt& altına& alınmayacaktır.& Örneğin& sigara&
içmeyi& 5& ay&önce&bırakan& & fakat&halen& kullanmak&
için&güçlü&bir&istek&duyan&bir&kişi&S3’te&kayıt&altına&
alınmayacaktır& çünkü& son& 3& ay& içerisinde& sigara&
kullanmamıştır.&&

�Danışanların& soruyu& anlamalarına& yardımcı&
olmak& için,& günlük& madde& kullanımı& maddeyi&
kullanma& isteği& için& bir& ölçü& olarak&
kullanılabilecektir.& Örneğin,& hergün& sigara&
kullanan&bir&insanın&her&gün&sigara&kullanmak&için&
güçlü&bir&istek&duyması&yüksek&bir&&ihtimaldir.&Soru&
danışana& sonrasında& sorulabilir& “Sigara& kullanma&
isteğinizin& seviyesini& biliyorsunuz,& son& üç& ay&
içerisinde& benzer& seviyede& bir& aşermeyi& & ne&
sıklıkla&alkol,&marihuana&vb.&için&yaşadınız?”.!

!
S4$Son'üç'ay'içerisinde,'kullanımınız'(madde)'ne'
kadar' sık' sağlık,' sosyal,' adli' ya' da' ' ekonomik'
sorunlara'neden'oldu?'
'
(Yanıtlar$ =$ ‘hiçbir$ zaman’,$ ‘bir$ ya$ da$ iki$ kere’,$
‘ayda$ bir’,$ ‘haftada$ bir’,$ ‘Hergün/hemen$ her$
gün’)$
$

ASSİST’teki& S4,& danışanların& madde&
kullanımlarının& onlar& için& hiç& sorun& yaratıp&
yaratmadığını& ve& son& üç& ay& içerisinde& bunun&
oluş& sıklığını& belirlemeyi& hedeflemektedir.& S4&
sadece&son&üç&ay&içerisinde&kullanılan&maddeler&
için&sorulur&(S2’de&belirlendiği&gibi).&
Birçok& danışan& madde& kullanımlarıyla& alakalı&
sorunların,&özellikle&sağlık&sorunlarının&&farkında&&

değildir& ve& bu& ikisini& bağlantılandırmaya&
yardımcı& olmak& sağlık& çalışanına& bağlıdır.& Bu,&
sağlık& çalışanının& yardımıyla,& danışanın& madde&
kullanımının&doğrudan&etkilerini&kabul&ettiği&ve&
söylediği&ilk&kez&olabilir.&Bu&nedenle,&sağlık,&adli,&
sosyal& ve& finansal& sorunlarla& neyin& kastedildiği&
konusunda& örneklerle& danışanı& teşvik& etmek&
değerlidir.& Bu& soruda& teşvik& ya& da& açıklama&
eksikliği& daha& düşük& bir& puanlamaya& ve&
ASSİST’te& genel& olarak& yanlış& bir& puana&
sebebiyet& verebilecektir.& Madde& kullanım&
sorunları& hakkında& daha& spesifik& bilgi& ASSİST&
gerbildirim& kartında& ya& da& bu& kılavuzun& 8.&
bölümünde& bulunabilir.& Danışanları& teşvik&
etmek& için& sağlık& çalışanlarının& belirli&
maddelerin& kullanımıyla& ilişkili& en& yaygın&
sorunların&farkında&olması&&ve&bunlardan&örnek&
olarak&bahsetmesi&önemlidir.&&

&
Örneğin,$ tütün$ kullanımı& olan& danışanlar& için&
“Son! üç! ay! içerisinde! sigara! kullanımınız,! ne!
sıklıkla! soluksuzluk,! kendinizi! normalde!
olduğunuzdan! daha! az! zinde! bulma,!
enfeksiyonların! daha! geç! iyileşmesi,! sigara!
aldıktan!sonra!ihtiyaç!duyduklarınızı!almak!için!
yeterli! paranızın! kalmaması! nedeniyle! finansal!
sorunlar! gibi! sağlık,! sosyal,! adli! ve! finansal!
sorunlara!neden!oldu…?.!

!
Alkol$ kullanımı& olan& danışanlar& için& “Son& üç& ay&
içerisinde& alkol& kullanımınız& ne& sıklıkla& kötü&
akşamdan& kalmalar,& kusma,& karın& ağrısı,& zayıf&
uyku,& insanlarla& tartışma,& alkollü& araç& kullanma,&
alkollüyken& daha& sonrasında& pişman& olacağınız&
şeyler&yapmak&gibi&sağlık,!sosyal,!adli!ve!finansal!
sorunlara!neden!oldu…?&diyebilirsiniz.!
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Esrar$ & kullanan& danışanlar& için& “Son! üç! ay!
içerisinde!esrar!kullanımınız!ne!sıklıkla!birşeyleri!
yapmayı! unutma,! dikkatini! toplamada!
zorlanma!ya!da!motive!olma,!organize!olmakta!
sorunlar,! depresif! ya! da! kaygılı! hissetme! gibi!!
sağlık,! sosyal,!adli! ve! finansal! sorunlara!neden!
oldu…?&diyebilirsiniz.&!

!

Amfetamin$türevi$uyarıcı&kullanan&danışanlar&için&
“Son! üç! ay! içerisinde! ne! sıklıkla! amfetamin!
kullanımınız! kötü! bir! ‘düşüş’,! ve! kullandıktan!
sonra!depresif,! kaygılı! ve!gergin!hissetme,!öfkeli,!
agresif!ve!sıkıntılı!hissetme,!başağrısı,! zayıf!uyku,!
dişleri! gıcırdatma! nedeniyle! diş! sorunları! gibi!
sağlık,! sosyal,!adli! ve! finansal! sorunlara!neden!
oldu…?&diyebilirsiniz.&!

!
Kendi& kurum& ya& da& kuruluşunuzdaki&
danışanlarınızla& ilgili& bazı& yaygın& sorunlar&
yukarıda& listelenmemiş& olabilir.& Örneğin,&
madde& kullanımının& bir& cezaevi& topluluğunda&
suçlular& için& suça& itici& etkileri& & ya& da& çocuk& ve&
aile& hizmetlerindeki& danışanlar& için& madde&
kullanımının&sosyal&ve&ailevi&etkileri.&ASSİST’i&ve&
bağlantılı& kısa& müdahaleyi& uygulayan& sağlık&
çalışanları& kendi& hastalarının& madde&
kullanımlarıyla&ilgili&sorunlarının&farkında&olmalı&
ve& ASSİST’in& 4.& sorusunu& uygularken& onları&
örnek&olarak&dahil&etmelidir.&&

Q5$ Son' üç' ay' içerisinde,' sizden' normalde'
beklenenleri' yapmakta,' kullanımınızdan'
(madde)''dolayı'ne'kadar'sık'başarısız'oldunuz?'
'
(Yanıtlar$ =$ ‘hiçbir$ zaman’,$ ‘bir$ ya$ da$ iki$$$$$$$$$$$$$$
kere’,$ ‘ayda$bir’,$ ‘haftada$bir’,$ ‘Hergün/hemen$
her$gün’)$
$

S5&sadece&eğer& listelenen&maddeler& son&3&ay&
içerisinde& kullanıldıysa& sorulur& (2.Soruda&
belirlendiği& gibi).& Bu& soru& danışan& için&
genellikle& nüks& ve& sonuçlara& götüren&madde&
kullanımları& nedeniyle& rutin& rol&
sorumluluklarını& yerine& getirmekte& sorun&
yaşayıp& yaşamadıklarını& öğrenmek& için&
tasarlanmıştır.& Rutin& rol& sorumluluklarında&
başarısızlık,&madde&nedeniyle&entoksike&olma,&
madde& kullanımından& toparlanmaya& çalışma&
ya& da& bütün& müsait& zamanını& madde&
arayışıyla& geçirmeden& (örneğin& torbacı& için&
saatlerce& bekleme& ve& & randevularını& ya& da&
katılması& beklenen& etkinlikleri& kaçırma)&
kaynaklanabilir.& Danışanı& yerine&
getirilemeyen& rol& sorumlulukları& hakkında&
örneklerle&teşvik&etmeniz&gerekebilir.&&&
&
Madde& kullanımı& nedeniyle& yerine&
getirilemeyen& rol& sorumluluklarına& yaygın&
örnekler:&

�işi& kaçırma,& ödemeyi& kaybetme& ya& da&
işverenle& sorun& yaşama,& işi& takip& etme&
konusunda& problemlerin& olması,& düşük& iş&
performansı,&ihmal,&işi&kaybetme;&

�okulu,& kolej& ya& da& üniversiteyi& kaçırma,&
değerlendirmelerde& başarısızlık& ya& da&
düşük& performans,& uzaklaştırılma& ya& da&
atılma;&

�aile& ya& da& ilişkide& verdiği& sözleri& tutmada&
başarısızlık,& çocuk& bakım& aktivitelerinde&
ihmal,& faturaları& ödeme& ya& da& ev&
temizlemede& ihmal,& partner/arkadaşlar/aile&
ilişkilerini& sürdürmede& zorluk& ya& da& & önemli&
aile&olaylarını&kaçırma.&
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Tütün& S5’ten& çıkarılmıştır& çünkü& genellikle&
insanlar&&onu&içmelerinden&kaynaklanır&şekilde&&
rol&sorumluklarında&başarısız&olmazlar.&&
&

Belirtmek&gerekir&ki&ciddi& şekilde&bir&maddeye&
bağımlı& olanlar& “rutin& rol& sorumlulukları”& na&
sahip& olmayabilirler& çünkü& çoktan& ağır& ve&
devam& eden& madde& kullanımları& nedeniyle&
iş/aile/ev/destek&vb.& lerini&kaybetmişlerdir.&Bu&&
vakalarda,& & bu& insanları& “hiçbir& zaman”&olarak&
puanlamaktansa,& & & ev& temizleme,& kendilerini&
besleme,& doktor& randevularına& ve& & sosyal&
yardımlaşma& kurumuna& gitme& vb.& temel&
görevler&yönlendirici&olarak&kullanılmalıdır.&&Bu&
tür& danışanlara& sorunun& farklı& bir& söyleşiyle&
sorulabilir& örneğin& “! İşe! gitmek! ya! da! ailenize!
bakmak! gibi! sorumluluklarınız! olsaydı,! bunları!
yapabilir!miydiniz?”&

&
Q6$ Bir' arkadaş' ya' da' yakınınız' hiç' size'
kullanımınız' hakkında' endişelerini' belirtti' mi'
(madde)?'
'
(Yanıtlar$=$‘hayır,$hiçbir$zaman’,$‘evet,$son$üç$
ay$içerisinde’,$‘evet,$fakat$son$üç$ay$içerisinde$
değil’)$
$

Bu& soru&başka&bir& kişinin& (başka& bir& deyişle,&
aile,& arkadaş,& partner,& eş,& ebeveynler,&
çocuklar,& doktor,& işveren,& öğretmen& vb.)&
danışanın& madde& kullanımıyla& ilgili& endişe&
belirtip& belirtmediğini& öğrenmek& için&
tasarlanmıştır.&&
&
&

Danışanın& hayatında& hangi& maddeleri& kullandığını&
görmek& için& anketin& ilk& sayfasına& dönmeniz&
gerekecektir.& İlk&başlarda&bu&külfetli& ve& kullanışsız&
görünebilir,& fakat&birçok&sağlık&çalışanı&birkaç&kere&
ASSİST&uyguladıktan&sonra&buna&alışır.&&

&
Son& üç& ay& içerisinde& danışanın& madde&
kullanımıyla& ilgili& yakın& zamanda& belirtilen&
endişe,& 3& aydan& daha& uzun& bir& zaman& önce&
belirtilen& endişeden& daha& yüksek&
puanlanmaktadır.& Yıllar& önce& belirtilmiş& bir&
endişe& bile& olsa,& bunun& & ‘evet,& fakat& son& 3& ay&
kategorisinde&değil’e&kaydedilmesi&gerekir.&&&

&
Endişe&danışana&yönelik&başka&bir&kişi&tarafından&
tartışma,&soru&sorma,&dırdır,&tavsiye,&kaygı,&öfke&
vb&içerebilir.&&

&
Q7$ Hiç' kullanımınızı' azaltmaya' çalıştınız' fakat'
başarısız''oldunuz''mu'?'

'
(Yanıtlar$=$ ‘hayır,$hiçbir$ zaman’,$ ‘evet,$ son$üç$ay$
içerisinde’,$‘evet,$fakat$son$üç$ay$içerisinde$değil’)$

$

S7& bağımlılık& ya& da& yüksek& riskli& kullanımın& bir&
göstergesidir& ve& danışanın& yaşamı& boyunca& madde&
kullanımı& üzerindeki& kontrol& kaybı& hakkında& bilgi&
almak& için& tasarlanmıştır.&Madde&bağımlılığı,& kronik&
tekrarlayan& bir& hastalıktır,& ve& birçok& insan&
gerçekten&başarılı&olmadan&önce&çeşitli&azaltma&ve&
bırakma& girişimlerinde& bulunmaları& gerekir.& Bu&
soru& sadece& & bırakma& düşünceleri& ya& da& isteksiz&
çabalardansa& ciddi& azaltma& ya& da& bırakma&
girişimlerini&sorgulamaktadır.&&
Bu&soruda&pozitif&puan&alan&danışanlar&genellikle&
maddeyi& oldukça& sık& kullanıyor& olacaklardır& –&
genellikle&haftada&bir&ya&da&daha&sık&bir&sıralamada&ve/veya&
yüksek&miktarlarda&(&alkolde&ağır&bir&içki&alemi&yapmak&gibi)&
.&

Yaşam& boyu& kullanım& S1’de& kaydedilen& tüm&
maddeler& hakkında& bu& soruda& sorulmalıdır& –&
sadece&son&üç&ay&içerisinde&kullanılanlar&değil&
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Kontrol& kaybı& madde& kullanımını& kontrol&
etmek,& azaltmak& ya&da&bırakmak& için&başarısız&
girişimler& olarak& ifade& edilir.& Madde&
kullanımlarıyla& ilgili& varolan&bir&problem&ve&bu&
soru& için& son& üç& ay& içerisindeki& & başarısız&
azaltma&girişimleri&en&yüksek&puanı&almaktadır.&&
&
Başarısız& azaltma& girişimleri& üç& aydan& daha&
önce& olanlar& daha& düşük& bir& puan& alır& ve&
danışanın& madde& kullanımıyla& geçmiş& bir&
problemi& olduğunu& gösterir.& Bu& danışanlar,&
geçmiş& sorunları& olmayan& yeni& kullanıcılarla&
kıyaslandığında& problemli& ya& da& bağımlılık&
seviyesinde&madde&kullanımına&geri&dönmek& için&
daha& büyük& risk& altındadırlar.& Yıllar& önce& olan&
başarısız& madde& kullanımını& kontrol& etme&
girişimlerinin&&‘evet,&fakat&son&üç&ay&kategorisinde&
değil’&olarak&kaydedilmesi&gerekir.&&&
&

Belirtmek& gerekir& ki& azaltmak& için& başarılı$
girişimler& kaydedilmemektedir.& Eğer& bir& danışan&
azaltmak& için& çeşitli& girişimlerde& bulunduysa& ve&
sonunda& başarılı& olduysa,& sağlık& çalışanının& en$
son$ başarısız$ girişimi& kaydetmesi& gerekir.&
Örneğin,& 3& ay& önce& sigara& kullanmayı& bırakan&
ancak& öncesinde& çeşitli& başarısız& girişimleri& olan&&
bir& kişi,& & ‘& evet,& fakat& son& üç& ay& içerisinde& değil’&
şeklinde&kaydedilecektir.&

Danışanın& hayatı& boyunca& & kullandığı& maddeleri&
görmek& için& anketin& ön& sayfasına& geri& dönmeniz&
gerekecektir.&&
&
Danışanlar&bu&soruda&üç&nedenle&0& (& ‘hayır,&hiç&
bir&zaman’)&puan&alabilirler:&

�azaltma& gereği& olmaması,& başka& bir& deyişle&
yeterince&kullanmama;&

�& ‘mutlu’& kullanıcılar& (düşünme&öncesinde&olanlar)&
–başka&bir&deyişle&azaltmak&istememe;&

�azaltmayı&denedikleri&ilk&seferde&başarılı&olanlar&&
&
Sonuç& olarak,& bu& soru& birden& çok& kavram&
içerdiğinden,& sağlık& çalışanları& bu& soruyu& üç&
parçaya&bölmeyi&faydalı&bulabilir.&Örneğin:&

�Hiç& sigara& içmeyi& azaltmayı& denediniz& mi?&
(‘evet’&&ya&da&&‘hayır’)&

�Başarılı&oldunuz&mu?&(‘evet’&or&‘hayır’) &

&�En&son&deneyip&başarısız&olduğunuz&zaman&ne&
zamandı?& (‘hiçbir& zaman’& ya&da& & ‘evet& son&üç& ay&
içerisinde’& ya&da& ‘evet,& fakat& son&üç& ay& içerisinde&
değil’)&

&

&

Yaşam&boyu&kullanımı&S1’de&kaydedilen&tüm&
maddeler&hakkında&bu&soruda&sorulmalıdır&–&
sadece&son&üç&ay&içerisinde&kullanılanlar&değil&

&
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S8&Hiç&şırınga&ile&madde&kullandınız&mı?&
&
(Yanıtlar& =& ‘hayır,& hiçbir& zaman’,& ‘evet,& son& üç& ay&
içerisinde’,&‘evet,&fakat&son&üç&ay&içerisinde&değil’)&
&
Bu& soru& bağımlılık& ya& da& yüksek& riskli& kullanımın&
olası& bir& göstergesidir& ve& danışanın& yaşam&
boyunca& şırıngayla&madde& kullanımının& ne& kadar&
zaman& önce& olduğunu& öğrenmek& için&
tasarlanmıştır.& Şırınga& ile& kullanıma& geçen&
danışanların,& kullanım& sıklığına& bağlı& olarak&
bağımlı& olma& ihtimali& daha& yüksektir.& Enjekte&
etmek& ayrıca& & ölümcül& olan& ya& da& olmayan& aşırı&
doz& (özellikle& opiyatlarla),& ve& ayrıca& psikoz& riski&
(özellikle& amfetamin& türevi& uyarıcılarla)& dahil&
çeşitli& ek& zararlarla& ilişkilidir.& Kan& yoluyla& bulaşan&
virüslerle& enfeksiyonlar& ayrıca& enjekte& etmekle&
ilişkilidir.&&
&
Sekizinci&soruya&yanıt&danışanca&alınan&nihai&madde&
puanlarına& katkı& sağlamazken,& madde& kullanımını&
enjekte& etmek,& özellikle& yakın& zamanda,& danışanın&
daha& ileri& değerlendirme& ve& madde& kullanımına&
ilişkin& özel& tedavi& gerektirebileceğinin& bir&
göstergesidir.&&
&
Eğer& danışan& son& üç& ay& içerisinde& madde& enjekte&
ettiyse,&aşağıdakileri&yapmanız&gerekecektir:&&
&
�daha& güvenli& enjekte& etme& prosedürleri& dahil&
olma& üzere& danışanla& enjekte& etmenin& riskleri&
üzerinden&geçin&(&Ek&D;&
&
�HIV,&hepatit&B&ve&C&&testleri&yaptırmalarını&önerin;&
&
�en& sık& enjekte& edilen& madde& için& son& üç& ay&
içerisindeki& enjekte& etme& sıklığı& ve& şeklini& öğrenin.&
Enjekte&etme&şekli&danışanın&&özel&tedavi&gerektirip&
gerektirmediği&konusunda&&yardımcı&olacaktır.&&

Genellikle& enjekte& edilen& maddeler,& opiyatlar,&
amfetamin& türevi& uyarıcılar,& kokain& ve&
benzodiazepinler& gibi& sakinleştiricilerdir.&
Opiyatlar& için& enjeksiyon& şekli& bazen& & kokain& ve&
amfetamin& türevi& uyarıcılardan& farklıdır.& Opiyat&
enjekte& eden& kişiler& genellikle& bunu& düzenli& bir&
şekilde&yaparken,&uyarıcı&enjekte&edenler&enjekte&
etmelerini& bir& araya& toplarlar& ya& da& vadeli&
yaparlar.& Bu& demektir& ki,& bir& sırada& birkaç& gün&
enjekte& ederler,& sonra& bir& sonraki& enjekte&
etmelerinden& önce& & birkaç& gün,& birkaç& hafta&&
hatta&ay&ara&verirler.&&
&
Genel& bir& kural& olarak,& & son& üç& ay& içerisinde&&
ortalamada$ayda$4$kereden&daha&fazla&enjekte&
eden& danışanlar& özel& tedaviye& yönlendirme&
gerektirebilir.&&
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ASSİST$ Anketinin$
Puanlanması$

$

$
ASSİST& üzerindeki& her& soru& içinden& seçim&
yapılacak&yanıt&serisine&sahiptir&ve&2’den&7’ye&
kadar& olan& sorulardaki& yanıtlar& numerik& bir&
puana&sahiptir.&Görüşmeyi&yapan&kişi&her&soru&
için& danışanın& yanıtına& uygun& puanı& yuvarlak&
içine& alır.& Görüşmenin& sonunda,& her& bir&
madde& için& bir& ASSİST& risk& puanı& oluşturmak&
amacıyla&(Kutu&5’e&örnek&olarak&bakınız),&&2&ile&
7& arasındaki& sorular& her& bir& madde& için&
toplanır& (tütün,& alkol,& esrar,& kokain,&
amfetamin& türevi& uyarıcılar,& uçucular,&
sakinleştiriciler/uyku&ilaçları,&opiyatlar&ve&‘diğer&
maddeler’).& Teknik& raporlarda& ve& belgelerde&
bu& puana& her& bir&maddde& sınıfı& için& spesifik&
madde& tutulum& puanı& olarak&
atfolunmaktadır.&&

Pratiklik&ve&kolaylık&amaçları& için,&bu&kılavuzlarda&
(madde)& için& ASSİST& risk& puanı& olarak&
bahsedilmektedir.&ASSİST&anketinde&düzenlendiği&
gibi& her& danışan& 20& risk& puanına& sahip& olacaktır.&
Bunlar:&&

a&Tütün&için&ASSİST&risk&puanı&(aralık&0&–&31)&

b&Alkol&için&ASSİST&risk&puanı&(aralık&0&–&39)&&&

c&&Esrar&için&ASSİST&risk&puanı&(aralık&0&–&39)&&

d&Kokain& için&ASSİST&risk&puanı(aralık&0&–&39)&

e&&Amfetamin&türevi&uyarıcılar&için&ASSİST&risk&

puanı&(aralık&0&–&39)&

f&&Uçucular&için&ASSİST&risk&puanı&(aralık&0&–&39)&

g&Sakinleştiriciler&ve&uyku&ilaçları&için&ASSİST&risk&
puanı&(range&0&–&39)&

h& Halüsinojenler& için& ASSİST& risk& puanı&
(aralık&0&–&39)&

i Opiyatlar&&için&ASSİST&risk&puanı&(aralık&0&–&39)&

j ‘Diğer& maddeler’& için& ASSİST& risk&
puanı&(aralık&0&–& 39).&

&

Bu& puan& ASSİST& anketinin& son& sayfasına&
kaydedilebilir& ve& eğer& uygunsa& danışanın&
kayıtlarında& saklanabilir.& Danışan& ASSİST&
anketini& görmez& fakat& kısa& müdahalenin& bir&
parçası&olarak&geribildirim&sunmak&için&uygun&bir&
yolla& danışana& kaydedilen& skorların& olduğu&
gerbildirim&rapor&kartını&görebilir.&&

13&

Kutu$5$|$$‘Esrar’$için$ASSİST$Risk$Puanının$nasıl$
hesaplandığının$bir$örneği*$

Bir&danışan&esrar&için&ASSIST’te&aşagıdaki&yanıtları&
vermiştir&

S2c& Haftada&bir& Puan&=&4&

S3c& Bir&ya&da&iki&kere& Puan&=&3&

S4c& Ayda&bir& Puan&=&5&

S5c& Bir&ya&da&iki&kere& Puan&=&5&

S6c& Evet,&fakat&son&3&ay&içerisinde&
değil&

Puan&=&3&

S7c& Hayır,&hiçbir&zaman& Puan&=&0&

Esrar&için&ASSIST&risk&puanı& Toplam$=$20$

*& Benzer& puanlar& ,S5’i& hesaplamasında& dahil& etmeyen& sigara&
istisnai&olarak,&son&üç&ay&içerisinde&kullanılan&diger&tüm&maddeler&
için&hesaplanır.&

&
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Uygulama$Şansı$

ASSİST’in& uygulamasını& ve& puanlamasını& öğrenmeyi&
kolaylaştırmak& için,& iki& uygulama& örneği& (‘Dave’& ve&&
‘Chloe’)& bu& kılavuzda& EK& G’de& bulunabilir.Bunlar&
iki& kişiyle& & rol& çalışmasında& & kullanılmak& üzere&
tasarlanmıştır.& Uygulama& örnekleri& ASSİST&
sorularına& yanıt& olarak& iki& danışan& senaryosunu&
kapsamaktadır.& Bir& kişi& danışan& rolünü& oynar& ve&
senaryodan& yanıtları& okur& (kelimesi& kelimesine).&
Diğer&kişi&sağlık&çalışanı&rolünü&oynar&ve&danışanın&
yanıtlarını&kaydetmek&için&boş&bir&ASSİST&anketine&
sahiptir.&Sorulara&yanıtlarla&birlikte&sonuç&puanları&
(doğru& olanlar& danışan& senaryosunda&
bulunmaktadır)& senaryolu& örneklerin& son&
sayfalarında& bulunmaktadır.& Senaryo,& doğru&
puanlama&ile&aynı&düzende&olmayan&yanıtlara&yol&
açabileceğinden,&danışanı&oynayan&kişi&tarafından&&
değiştirilmemeli&ya&da&geliştirilmemelidir.&

Senaryo& yaygın& tuzaklardan& sağlık& çalışanının&
geçmesine&ve&gerçek&danışanlarla&uygulamadan&
önce& ASSİST& uygulamanın& inceliklerini&
öğrenmesi&için&yardımcı&olacak&şekilde&özellikle&
tasarlanmıştır.&İçindekiler:&

&
�tanıtım;&
&
�Her& bir& soruyu& uygun& şekilde& sormak,& teşvik&
etmek&dahil&olmak&üzere;&&
&
�danışanın&yanıtlarını&uygun&şekilde&kaydetmek;&
&
�sıklık&yanıtlarını&öğrenmek;&
&
�farklı&maddeler&için&filter&soruların&kullanımı;&&
&
�her& madde& için& puanların& toplanması& ve& son&
sayfadaki&kutuya&kaydedilmesi;&
&
�soru& sorarken& motivasyonel& görüşme&
tekniklerinin&kullanılması.&&
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$ASSİST$ Puanlarının$
Yorumlanması$

$

$
ASSİST&&danışanlarla&madde&kullanımlarıyla&ilgili&
bir& tartışma& (kısa& müdahale)& başlatmak& için&
kulanılan,&her&madde&için&bir&risk&puanı&belirler.&
Kutu&6’ya&göre,&her&bir&madde& için&elde&edilen&
puanlar,& o& seviyede& kullanım& için& uygun&
müdahaleyi& (sırasıyla& ‘tedavi& yok’,& ‘kısa&
müdahale’& ya& da& ‘uzman& değerlendirme& ve&
tedavisine& yönlendirme’)& & belirleyen& & ‘daha&
düşük’,&‘orta’&ve&‘yüksek’&risk&kategorisine&girer.&&&
&
ASSİST& madde& bağlantılı& riskin& derecesi& ile&
ilgili&bir&gösterge&sunarken,&belirtmek&gerekir&
ki&&&her&psikometrik&araçta&olduğu&gibi,&sadece&
ASSİST’e& & bağlı& olarak& risk& değerlendirmesi&
yapmanın& sınırlılıkları& vardır.& Madde&
bağlantılı& sorunlar& çok& yönlüdür,& madde&
kullanım& sorunlarıyla& ilgili& aile& geçmişi,&
psikiyatrik& komorbidite,& yaş,& cinsiyet,& sosyoW
ekonomik& durum& vb.& kapsayan& madde&
kullanımının& sağlıkla& ilgili& sonuclarının& riskini&
değiştiren& birçok& faktör& mevcuttur.& Sağlık&
çalışanları&her&bir&danışan&için&bireysel&gerçek&
riski& tahmin& etmeye& çalışırken& bu& faktörleri&
unutmamalıdır.&
&

Daha$düşük$risk$

ASSİST&risk&puanları&‘üç&ya&da&daha&az’(alkol&için&
‘10& ya& da& daha& az’)& olan& danışanlar& madde&
kullanımlarıyla& ilişkili& problemlerle& ilgili& daha&
düşük& risk& altındadırlar.& Arasıra& madde&
kullanıyor& olabilirken,& kullanımlarına& ilişkin&
sorun&yaşamamakta&ve&varolan&kullanımlarıyla,&
gelecekte& & kullanımlarıyla& ilgili& sorun& yaşama&
konusunda&daha&düşük&riskte&yer&almaktadırlar.  

Orta$risk$

‘4&ve&&26’&arasında&(alkol&için&‘11&ve&&26’&)&puanı&
olan&danışanlar& orta& seviyede& sağlık& ve& diğer&
problemler& açısından& risk& altındadır& ve& bu&
problemlerin& bir& kısmını& şimdi& yaşıyor&
olabilirler.& Bu& şekilde& kullanıma&devam&etmek&
bağımlılık& ihtimali& dahil& olmak& üzere&
gelecekteki& sağlık& ve& diğer& problemlerinin&
olabileceğinin& bir& göstergesidir.& Geçmişte&
madde& kullanımıyla& bağlantılı& sorun& öyküsü&
bulunanlar&için&risk&daha&yüksektir.&&

&
Yüksek$risk$

Herhangi&bir&madde&için&‘27&ya&da&&daha&yüksek’&
bir& puan,& & madde& kullanımı& sonucu& danışanın&
bağımlılık& için& yüksek& risk& taşıdığını& ya& da&
bağımlı&olduğunu&ve&muhtemelen&sağlık,&sosyal,&
adli,& finansal& ve& ilişki& açısından& problemler&
yaşıyor&olduğunu&göstermektedir.&Ayrıca,&son&3&
ay&içerisinde&ortalama&her&ay&4&ya&da&daha&fazla&
kez& madde& enjekte& eden& danışanların& yüksek&
riskte&olması&muhtemeldir.&&

14&

Kutu$$6$|$Spesifik$madde$tutulum$puanları$ne$
anlama$gelir?$

& Alkol& Tüm&diğer&
maddeler&

Daha&düşük&risk& 0W10& 0W3&

Orta&risk& 11W26& 4W26&

Yüksek&risk& 27+& 27+&

&
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ASSİST$ Puanlarıyla$
Tedaviyi$İlişkilendirmek$$

$

$
ASSİST& geribildirim& kartı& ASSİST& görüşmesinin&
sonunda& tamamlanır&ve&madde&kullanımlarıyla&
bağlantılı& risk& seviyeleri& hakkında& danışanlara&&
kişiselleştirilmiş& geribildirim& sunmak& için&&
kullanılır.& Kısa& müdahaleye& başlamanın& iyi& bir&
yolu&danışana,&“Tamamladığınız+ankette+kaç+puan+
aldığınızı+öğrenmek+ ister+misiniz?”+diye& sormaktır.&
ASSİST&geribildirim&kartının&önünde&yer&alan&kutulara&her&
bir&madde&için&risk&puanlarını&kaydedin.&Diğer&sayfalara&
tüm& maddeler& için& & ilgili& kutuyu& işaretleyerek& (‘daha&
düşük’,& ‘orta’& ya& da& ‘yüksek’)& ASSİST& risk& puanıyla&
belirlenmiş& risk& seviyesini& kaydedin.& Ek& C’de&
biçimlendirilmiş& ASSİST& geribildirim& kartının& bir& örneği&
görünmektedir.&&
Bu&rapor&kartı&konsültasyon&sırasında&geribildirim&
sunmak& için& kullanılmaktadır& ve& konuşulanların&
hatırlatıcısı& olarak& eve& götürmeleri& için& danışana&
verilmektedir.&

&
Daha$düşük$risk$

Daha&düşük& riskli& danışanlar& genelde&olduğu&gibi&
tedavi& almalıdır& ve& zaman& müsaitse& puanları&
hakkında& gerbildirim& verilebilir.& Daha& düşük& risk&
taşıyanlar& ve& kullanmaktan& sakınanlar&bu& şekilde&
kalmaları& için& teşvik& edilmelidir.& ASSİST& skorları&&
tüm& maddeler& için& maddeyle& bağlantılı& zarar&
açısından& düşük& riskte& olduklarını& gösteren&
danışanlar&için&bu&seviyede&müdahale&yeterlidir.&&&

Orta$risk$

Orta&risk&danışanları&3W15&dakikalık&müdahale&
almak& için& ideal& olarak& yerleştirilirler.& Kısa&
müdahale& ASSİST& geribildirim& raporu& kartı&
(EK& C)& ve& basit& motivasyonel& görüşme&
teknikleri& kullanılarak& danışanlara&
geribildirim& vermeyi& içermektedir.& ASSİST&
bağlantılı& kısa& müdahalenin& danışanların&
madde& kullanımını& azaltmada& etkili& olduğu&
gösterilmiştir5.& Basit& bir& kısa& müdahelede&
bulunmakla+ ilgili+ daha+ fazla+ bilgi+ eş+ kılavuz+
olan+ ‘Tehlikeli+ ve+ zararlı+ madde+ kullanımı+ için+
ASSİST+ bağlantılı+ kısa+ müdahale:+ birinci+
basamak+ kullanım+ kılavuzu’nda& bulunabilir1.&
Kısa& müdahale& alan& danışanlara& ayrıca& eve&
götürmeleri&için&&‘Madde+kullanımını+azaltmak+
ya+ da+ bırakmak+ için+ kendi+ kendine+ yardım+
stratejileri:+ bir+ rehber’25& kitapçığı,& ASSİST&
gerbildirim& raporu& kartının& bir& örneği& ve&
spesifik&madde&bilgisi&(kurumunuza&ve&ülkenize&
uygun)&verilmelidir.&

&
Eğer& danışanlar& son& 3& ay& içerisinde&madde&
enjekte& ettilerse,& bir& kere& bile& olsa,& & daha&
düşük& riskli& enjekte& etme& uygulamaları&
hakkında& bilgi,& madde& enjekte& etmenin&
riskleri& ve& enjekte& etmekle& ilişkili&
problemler& ve& riskler& dahil& olmak& üzere&
kişiselleştirilmiş& gerbildirim& ve& bilgi& veren&&
bir& sayfalık& enjekte& etmenin& riskleri& kartı&
(EK& D)& onlara& sunulmalıdır.& Kart& kısa&
müdahale&sırasında&bilgi&ve&tavsiye&vermek&
için&kullanılır,&konuşulanların&bir&hatırlatıcısı&
olarak& eve& götürmesi& için& danışana& verilir.&
Danışanlar&ayrıca&HIV&ve&Hepatit&B&ve&C&için&
test& edilebilecekleri& bir& kliniğe&
yönlendirilmelidir.&&

15&
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Yüksek$risk$

Kısa&müdahale&yüksek&riskli&danışanlara&da&ayrıca&
uygulanmalıdır& ancak& kısa& bir& müdahale& yüksek&
riskli& kullanıcılar& için& tek& başına&bir& tedavi& olarak&
uygun& değildir.& Bu& durumda& kısa& müdahale&
danışanları& detaylı& klinik& değerlendirme& ve&
kullanımları& için& özel& tedaviye& cesaretlendirmek&
için& kullanılabilir.& Birinci& basamak& sağlık&
kuruluşlarındaki& sağlık& çalışan(lar)ı& & ya& da& eğer&
varsa& ve& danışanlarca& mantıklı& bir& zaman&
periyodu&içerisinde&ulaşılabilirse&&uzmanlaşmış&bir&
alkol& madde& tedavi& merkezi& tarafından& bu&
sağlanabilir.&

&
Eğer&uzmanlaşmış&tedavi&kuruluşları&bulunuyorsa,&
personel& yüksek& riskli& danışanlar& için& bekleme&
listesi&dahil&olmak&üzere&yönlendirme&ve&randevu&
vermekteki& süreçler& hakkında& farkında& olmalıdır.&
Eğer&madde&tedavisi&olanakları&erişilebilir&değilse&
ya& da& ağır& bir& şekilde& etiketlenmişse,& birinci&
basamakta& danışanı& tedavi& etmek& için& her& çaba&
sarfedilmelidir.&&

&
Sık&enjekte&eden&danışanlara&ayrıca&detaylı&klinik&
değerlendirme& ve& uzmanlaşmış& tedaviye&
yönlendirme& ve& & kısa& müdahalenin& bir& parçası&
olarak& enjekte& etmek& hakkında& bilgi& ve& tavsiye&
sunmak& için& enjekte& etme& riskleri& kartı&
sağlanmalıdır&(EK&D).&&&

Özel$durumlar$

Ara&sıra&&danışanın&son&üç&ay&içerisinde&belirli&bir&
madde&kullanmadığı&ama&o&madde&için&halen&‘6’&&
puan& aldığı& & ve& onları& ‘orta& risk’& grubuna& teorik&
olarak& yerleştiren& durumlar& olabilir.& Bu& durum,&
eğer& danışan& şu& an& için& kullanmaktan&
sakınıyorsa& ancak& geçmişte& bu& maddeyle& ilgili&
sorunlar& yaşadıysa& ve& 6& ve& 7.& & soruların& her&
ikisinden& 3& puan& aldıysa& (& ‘evet,& fakat& son& 3& ay&
içerisinde& değil’)& gerçekleşir.& Bu& danışanlar&&
devam& eden& sakınmaları& için& tebrik& edilmeli& ve&
onaylanmalıdır.& & Bu& danışanların& tam& bir&
müdahale& gerektirmeleri& muhtemel& değildir,&
fakat& puanları& hakkında& gerbildirim& almalı& ve&
orta&risk&gurubunda&yer&aldıkları,&geçmiş&madde&
kullanımları& nedeniyle& artmış& bir& riske& & sahip&
olduklarıyla& ve&uygun& şekilde& & tedbirli& kalmaları&
gerektiğiyle&ilgili&&açıklama&sağlanmalıdır.&
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ASSİST$ taraması$ Günlük$
Uygulamaya$Nasıl$Dahil$Edilir$

$

$
Tansiyon& ölçümü,& rahim& kanseri& tehşis& testi,&
kolesterol& ölçümü,& çocukların& boy& ve& kilo&
izlemleri,& genel& sağlık& ve& refah& incelemeleri&&&&
gibi& tarama&aktiviteleri& &birçok&birinci&basamak&
sağlık& kuruluşunda& varolan& tarama&
uygulamalarıdır.& Madde& kullanmıyla& ilişkili&
sorunları& taramak& ve& uygun& danışan& bakımı& iyi&
birinci& basamak& sağlık& uygulamasının& önemli&
bir& parçası& olarak& geniş& çapta& ayrıca& kabul&
görmektedir22,&&23.&
&
Kurumunuzda& bir& tarama& ve& kısa& müdahale&
programı& uygulamak& & yönetimin& ve& personelin&
üstlenmesini& gerektirmektedir& ve& dört& ana&
özelliği&kapsamaktadır:&&

�planlama&&

�eğitim&&

�izleme&

�geribildirim&
&
Planlama$

Planlama,& tarama& programını& tasarlamak& ve&
süreçlerin&her&bir&birinci&basamak&uygulamasının&
özel& koşullarına& uygun& olduğundan& emin& olmak&
için& gereklidir.& İdeal& şekilde& & birinci& basamak&
uygulamasının& bütün& personel,& programın&
planlamasına& dahil& olmalıdır.& & Planlamaya& dahil&
olan&personelin&programın&nedenlerini&anlaması,&&&
uygulanmasından& dolayı& heves& ve& sahiplik&&
hissine& sahip& olması,& programdaki& rollerini&
anlaması& ve& çalışır& halde& olması& için& adanmış&
olması&daha&muhtemeldir.& & Farklı& altyapılara& ve&
farklı& rol& ve& tecrübelere& sahip& olan& & personel&
olası& her& zorluğu& & belirleme& ve& üstesinden&
gelmek& için& yollar& yaratma& konusunda& birlikte&
çalışabilecektir.&&

Bir&personeli& &ASSİST& &koordinatörü&olarak&atamak&
yararlı& olabilir.& Bu& kişi& bütün& personelin& rol& ve&
sorumluluklarını& anladığından& ve& bütün& gerekli&
görevlerin& yerine& getirildiğinden& emin& olmaktan&
sorumlu&olabilir.&

&

Plan& net& olmalı& ve& & belirli& bir& pratikte& ASSİST&
tarama& programı& uygulamasında& yer& alan& tüm&
konulara& ilgili& olmalıdır.& & İlgilenilmesi& gereken&
sorulardan&bir&kısmı&Kutu&7’de&listelenmiştir.&&

Kutu$7$|$Uygulama$Soruları$

�Hangi&danışanlar&taranacaktır?&

�Bu&ortamda&kullanılan&madde&türü&ve&yaygınlığı&
nedir?&

�Taramaya&ihtiyaç&duyan&danışanlar&nasıl&
belirlenecektir?&

�Ne&kadar&sık&danışanlara&tarama&yapılacaktır?&

�ASSİST’I&ve&kısa&müdahaleyi&kim&
uygulayacaktır?&&

�Danışanın&ziyareti&sırasında&ne&zaman&ASSİST&&
uygulanacaktır?&&

�Hangi&takip&faaliyetleri&gerçekleştirilecektir?&

�Tarama&kayıtları&ve&takip&faaliyetleri&nasıl&
korunacaktır?&

�ASSİST’in&kopyaları&ve&bilgi&materyalleri&nasıl&
temin&edilecek,&saklanacak&ve&yönetilecektir?&&

�Takip&nasıl&planlanacaktır?&

�Danışanları&ASSİST&tarama&programı&hakkında&
nasıl&bilgilendireceksiniz?&

�Hangi&personel&programa&dahil&olacaktır?&Rolleri&
ne&olacaktır?&

�Tarama&programını&yönetmenize&yardımcı&olacak&
hangi&kaynak&ve&süreçlere&uygulamada&
sahipsiniz?&

16&
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Plan& & kapsamlı& olmalı& ve& taramanın&
zamanında,& sistematik& ve& etkin& bir& şekilde&
yapılmasını& sağlamalıdır& fakat& ayrıca& sağık&
çalışanlarının&beklenmedik&ASSİST& taraması&
fırsatlarını& gerçekleştirebilmeleri& için&esnek&
olmalıdır.& Geliştirilmiş& olan& planın& ayrıca&
birinci& basamak& sağlık& kuruluşunun&
hastalarında& ve& lokasyonuna& ilişkin& madde&
kullanım&türleri&ve&yaygınlığını&dikkate&alması&
gerekir.& Örneğin& enjekte& edilerek& madde&
kullanımının& yaygın& olduğu& bir& ortamda,&
cinsel& yolla& bulaşan& hastalık& testine& hazır&
erişim& ve& daha& az& riskli& enjekte& etme&
uygulamaları&ile&ilgili&bilgi&mevcut&olmalıdır.&&
Amfetamin& türevi& uyarıcı& kullanımı& olan&
ortamlarda& amfetamin& türevi& uyarıcı&
kullanımıyla& ilişkili& olan& yaygın& akıl&
hastalıkları& sorunlarıyla& ilgili& bilgi& sahibi&
olunması& & ve& akıl& hastalıkları& servislerine&
erişim&düşünülmelidir.&&

&

Birinci& basamakta& önleme& ve& tarama&
programları& uygulamanın& çeşitli&
yöntemlerinin&etkinliği&ile&ilgili&güçlü&kanıtlar&
mevcuttur.&Bu&yöntemler:&

�Madde&kullanımları&danışanları&düşündürmek&
için&&bekleme&odasında:&

��& madde& kullanımı& risk& ve& sorunlarına&
ilişkin&poster&ve&görüntüler;&&

��&program&hakkında&bilgi&içeren&iyi&organize&
edilmiş&duyuru&panosu;&

��&uygulama&bültenleri;&

 �  ilgili&broşürleri&ve&danışan&eğitim&materyali&
kullanmak.&

�özel&sağlık&ihtiyaçları;&

�      �  danışanın&ASSİST&kullanılarak&tetkik&edilip&
edilmediği;&

�  &ASSİST&puanları&ve&risk&durumu;&

�&&&hangi&müdahalelerin&yapıldığı;&

           �&bir&sonraki&tetkikin&ne&zaman&yapılacağının&
bir& özetini& sunmak& için& danışan& kaydında&
sağlık&özet&kağıtları&dahil&etmek.&

�Danışanın& kaydına& bir& bakışta& danışanın& ne&
zaman& tetkik& edildiğini& ve& ne& zaman& tetkikin&
gerçekleştiğini& belirleyen& yapışkanlı& etiket&
yerleştirmek.&&&

�Uygulama&hatırlatma&sistemleri.&Hatırlatıcılar:&&

�   tarama& programında& yer& almaları& amacıyla&
davet&edilmeleri;&

��   danışan& ziyareti& sırasında& ASSİST’in&
uygulanması& için& sağlık& çalışanının& teşvik&
edilmesi;&

�   gerekiyorsa& danışanın& takip& için& davet&
edilmesi&(&tekrar&arama);&&

    �sağlık&çalışanlarına&ve&danışanlara&tekrarlanmış&
taramanın& ne& zaman& süresinin& dolduğunu&
hatırlatmak&için&kullanılabilir.&

&
Eğer& kaynaklar& müsaitse,& & bilgisayarla&
donatılan& bilgi& sistemlerinin& & bir& tarama&&
programının& yönetilmesinde& büyük& yardımı&
olabilir.&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&

Eğitim$

Tarama& programına& dahil& olan& personelin&
eğitimi& programın& etkili& olması& için& çok&
önemlidir.&Eğitim:&

�ASSİST& ve& kısa& müdahalenin& uygulanmasına&
ilişkin&kılavuzların&okunması;&

�tarama& ve& & bağlantılı& kısa& müdahalenin&
neden&önemli&olduğunu;&

�kullanılacak&uygulama&prosedürlerini;&

�tarama&programında&yer& alacak&personelin& rol&
ve& fonksiyonlarını& ve& diğer& işlerle& nasıl& uyum&
sağlayacağını;&

�ASSİST’in& nasıl& uygulanacağını& ve& ASSİST&
puanlarının&nasıl&hesaplanacağını;&&

�ASSİST&bağlantılı&kısa&müdahalenin&nasıl&
uygulanacağını;&

�Farklı& risk& seviyelerine& sahip& danışanların&
takip& aktivitelerinin& nasıl& yapılacağını&
içermelidir.&&

&
Etkili&eğitim&personelin&rol&ve&fonksiyonlarını& &ve&
taramaya&&ve&tehlikeli&ve&riskli&madde&kullanımına&
erken& müdahaleye& olan& yaklaşımlarını& açık& bir&
şekilde& tartışmasına& imkan& & vermelidir.& Ayrıca&
ASSİST& & ve& kısa& müdahale& uygulamasında& & ve&
takip& faaliyetlerinin& yürütülmesinde& rol&
çalışmaları& ve& supervize& edilmiş& uygulama&
fırsatları&sunmalıdır.*&&

&
&
&
&
&
&
&
&

*& & İngilizceden& farklı& dillerdeki& & bazı& egitim& kılavuz& ve&materyalleri& & DSÖ&
ASSIST& web& sitesinde& yer& almaktadır,& http://www.who.&
int/substance_abuse/activities/assist/en/&

Eğitim& kaynakları& ve& personel& eğitimi& hakkında&
bilgi&için&&lütfen&DSÖ&ile&irtibata&geçin:&

Management$ of$ Substance$ Abuse,$
Department$ of$ Mental$ Health$ and$
Substance$Abuse$
World$Health$Organization$
20&Avenue&Appia&
1211&&Geneva&27,&Switzerland&

&
Telefon:&+41&22&791&&3494&
Faks:&+41&22&791&4851&
EWmail:&msb@who.int&
Web& sitesi:& www.who.int/substance_abuse/&
activities/assist/en/&
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İzleme$

Her&türlü&uygulama&sorununa&ortaya&çıkarken&&
hitap& ettiğinden& emin& olmak& & ve& programın&
başarısını& ölçmek& için& & ASSİST& tarama&
programının& düzenli& izlenmesi& önemlidir.& Bir&
tarama& programının& başarısını& ölçmenin&
birçok&yolu&vardır:&&&&

�Program& politikası& altında& taranması& uygun& olan&
danışan& sayısı& ile& taranan& danışan& sayısı&
kıyaslanabilir.& Bu& tarama& başarı& yüzdesi& olarak&
hesaplanabilir.&

�Her&bir&madde&için&&ASSİST&puanlarının&orta&ya&da&
yüksek& risk& taşıdığını& gösterdiği& taranan&
danışanların&yüzdesi&hesaplanabilir.&&

�ASSİST&puanları& için&uygun&müdahale& (gerbildirim&
ve& bilgi,& kısa&müdahale,& daha& yoğun& tedavi)& alan&
danışanların&oranı&hesaplanabilir.&&
&
Birinci& basamakta& taramanın& temel&
faydalarından& biri& zaman& içerisinde&
danışanları& takip& etme& olanağıdır.& Belirlenen&
vakaların& takip& edilmesi& ve&müdahaleye& nasıl&
yanıt& verdiklerinin& görülmesi& önemli& bir&
özelliktir.& Yıllık& kontrol& buna& yaklaşmak& için& iyi&
bir& yoldur.& 12& ay& önce& tetkik& edilen& ve& ASSİST&
skorları& & madde& kullanım& sorunları& için& ‘orta&
risk’te& olduklarını& gösteren& & danışanlar,&madde&
kullanım& davranışlarında& bir& değişiklik& olup&
olmadığını& belirlemek& için& & ASSİST& kullanılarak&
tekrar& tetkik& edilebilir.& & Benzer& şekilde,& 12& ay&
önce& ‘yüksek& risk’& li& olarak& tetkik& edilen&
danışanlar& kısa& uzmanlararası& tedavi& ve&
değerlendirmeye&nasıl&yanıt&verdiklerini&görmek&
için&tekrar&değerlendirilebilir.&&&

İzleme& faaliyetleri& iyi& danışan& ve& program&
kayıtları& yoksa& yürütülemez.& Tarama& ve& takip&
detaylarının& danışan& kayıtlarında&
kaydedildiğinden& emin& olmak& önemlidir.& & Bu&
sağlık&özet&kağıtları&ya&da&özel&yapışkanlı&etiketler&
kullanılarak&&yapılabilir.&&
Ayrıca& birinci& basamak,& & danışanların& ve& tarama&
program& faaliyetlerinin& & merkezi& bir& kaydına&
sahipse& bu& da& faydalıdır.& ASSİST& koordinatörü&
uygun& kayıtların& tutulduğundan& emin& olmakla&
sorumlu&olmalıdır.&&
&
Geribildirim$

İzleme& sonuçlarının& & katılan& personele& sık&
geribildirimi& programın& devam& eden& gelişimi&
için& önem& teşkil& etmektedir.& Geribildirim&
ayrıca& personelin& programa& bağlılığının&
devamına&yararlı&olur.&
&
Uygulama& süreçlerinin& nasıl& gittiği& hakkında&
bilgi& veren& ve& problemlerin& tespit& edilmesini&
ve& çözüm& geliştirilmesini& sağlamakta& olan&
personel&geribildirimi&ayrıca&önemlidir.&&
&
ASSİST& & tarama& programı& hakkında& yazılı&
raporlar& ve& & personel& toplantılarında& düzenli&
tartışmalar& &geribildirim&verilmesi&ve&ona&göre&
davranılması&için&fırsat&sunacaktır.&&
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&

&
Ekler$ için$
Rehber$

$
İlişikte&yer&alan&ekler&hem&sağlık&çalışanları&he&
danışanlar& için& materyaller& içermektedir.&
Bunlar& fotokopiyle& çoğaltılabilir& ve& bu&
kılavuzda& yer& alan& yönergelere& uygun& şekilde&&
gerekli&olduğunda&serbestçe&kullanılabilir.&

&

Ek$A$
Alkol,$ Sigara$ ve$Madde$Tutulumu$Tarama$Testi$
(ASSİST$v3.1)$

ASSİST& anketi& birinci& basamak& sağlık&
kuruluşlarında& tekrarlayan& kullanım& için&
fotokopiyle&çoğaltılabilir.&&

&

Ek$B$
ASSİST$v3.1$danışanlar$için$yanıt$kartı$

&Bu& bir& sayfalık& döküman& ASSİST& uygulanırken&
danışanların& kolay& yanıt& vermesi& için&
danışanlara& verilmelidir.& Yanıt& kartı& fotokopiyle&
çoğaltılabilir.&&

Ek$C$
ASSIST$v3.1$danışanlar$için$geribildirim$rapor$kartı$

ASSİST& & geribildirim& raporu& kartı& sağlık& çalışanı&
tarafından& ASSİST& sonuçlarıyla& tamamlanmalı& ve&
geribildirim& ve& danışana& made& kullanımıyla& ilgili&
tavsiye&vermek&için&kullanılmalıdır.&
Danışan&kartı& eve&yanında&götürmesi& için& teşvik&
edilmelidir.& Önde& her& madde& için& ASSİST&
puanlarını& ve& risk& seviyelerini,& ardından& spesifik&
sağlık& problemlerini& ve& diğer& problemleri&
bulabilirsiniz.& Sağlık& çalışanları& ASSİST&
geribildirim& raporu& kartını& kısa& üdahaleyle&
bağlantılı&olarak&kullanmalıdır.&&&

&

Ek$D$
ASSIST$danışanlar$için$enjeksiyon$riskleri$kartı$$$

Bu&bir&sayfalık&kağıt,&kısa&müdahaleye&eşlik&etmek&
için& madde& enjekte& etmenin& riskleri& hakkında&&
tavsiye& & sağlar.& Bu& bilgi& kağıdı& tedavi&
kuruluşlarında& & genel& kullanım& için& ve& son& üç& ay&
içerisinde& madde& enjekte& etmiş& danışanlara&
vermek&için&&fotokopi&ile&çoğaltılabilir.&&

 

 

 

 

 

 

 
Yüksek& riskli& enjekte& eden& danışanlar(son& üç& ay&
içerisinde& her& ay& 4& kez& ya& da& daha& fazla& enjekte&
eden)& &ayrıca&bu&kartı& faydalı&bulabilir,& fakat&daha&
yoğun&tedavi&gerektireceklerdir.&

Ek$E$
Yerel$ dillere$ $ ve$ kültüre$ uyarlama$ ve$ çeviri:$
Klinisyenler$ve$araştırmacılar$için$bir$kaynak$$

Bu& kaynak& ASSİST’in& ve& ilgili& materyallerinin& nasıl&
çevrilmesi& gerektiği& ile& ilgili& yönergeleri& belirler.&
ASSİST’in& & İngilizceden& farklı& dillerde& bazı&
versiyonları& web& sitesinde& yer& almaktadır&
(http://www.who.int/substance_abuse/activities/
assist/en/)& Lütfen& & eğer& ASSİST& materyalerini& ve&
kaynaklarını&kendi&dilinize&çevirmeyi&planlıyorsanız&
DSÖ&ile&destek&ve&kayıt&için&bağlantıya&geçiniz:&
&

&

Ek$F$
Kendini$test$etme$sorularına$yanıtlar$11.bölümden&
‘ASSİST+Anket+uygulamasında+iyi+uygulama’.&

EK$G$
İki$ danışan$ senaryosu$ (‘Chloe’& ve& & ‘Dave’)& gerçek&
danışanlarla& kullanmadan& önce& ASSİST’in&
uygulamasını& denemek& ve& doğru& puanlamak&
amacıyla& iki& kişiyle& rol& çalışmalarında& kullanmak&
için& (& biri& sağlık& çalışanını& & ve& biri& danışanı&
oynayan).&&

Management$ of$ Substance$ Abuse,$
Department$ of$ Mental$ Health$ and$
Substance$Abuse$
World$Health$Organization$
20&Avenue&Appia&
1211&&Geneva&27,&Switzerland&

&
Telefon:&+41&22&791&&3494&
Faks:&+41&22&791&4851&
EWmail:&msb@who.int&
Web& sitesi:& www.who.int/substance_abuse/&
activities/assist/en/&
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&
&

Sigara,$Alkol$ve$Madde$Tutulumu$Tarama$Testi$$
$
$

Klinisyen adı Klinik 
 

Olgu No Tarih 
 

Giriş (Lütfen danışana okuyunuz ya da yerel koşullara uyarlayınız)  

Aşagıdaki+ sorular+ sizin+ son+ üç+ aydaki+ ve+ hayatınız+ boyunca+ olan+ alkol,+ tütün+ ürünleri+ ve+ diğer+
maddeleri+ kullanım+ tecrübenizi+ sormaktadır.+ Bu+ maddeler+ sigara+ şeklinde+ içilebilir,+ yutulabilir,+
solunabilir,+enjekte+edilebilir(yanıt+kartını+gösterin).++

Bu+maddelerden+bazıları+doktor+tarafından+ilaç+olarak+yazılmış+olabilir+(amfetaminler,+sakinleştiriciler+
ve+ agrı+ kesiciler.+ + Bu+ görüşmede,+ doktorunuz+ tarafından+ ilaç' olarak' yazılarak+ kullanılan+ ilaçları+
kaydetmeyeceğiz.+ Fakat+ bu+ ilaçları+ reçete+ edilmenin+ dışında+ nedenlerle+ kullanıyorsanız+ ya+ da+
reçetede+belirtilen+miktardan+daha+sık+ya+da+daha+yüksek+dozda+kullanıyorsanız+lütfen+bilmeme+izin+
verin.++

Yasadışı+madde+kullanımınız+hakkında++da+bilgi+sahibi+olmak+istiyoruz+ancak+bu+bilgilerin+çok+sıkı+bir+
şekilde+gizliliginin+korunacagına+emin+olun.++

+
SORU$1$|$IHayatınızda$aşağıdaki$maddelerden$hangilerini$hiç$kullandınız(tıbbi$kullanım$haric)?$'
 

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Hayır& Evet&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hayır& Evet&

c& Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hayır& Evet&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hayır& Evet&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Hayır& Evet&

f& Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& Hayır& Evet&

g&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

&

Hayır& Evet&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hayır& Evet&

i& Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& Hayır& Evet&

j& Diğer&–&belirtiniz:&&& & Hayır& Evet&

Bütün& yanıtlar& hayır& ise& araştırın::&
“Okuldayken&bile&mi?”&

Bütün& maddeler& “hayır”& ise& görüşmeyi& durdurun.&
Eğer& herhangi& bir& maddeye& evet& denmişse,& ikinci&
soruyu&kullanılan&her&madde&için&sorun.&

& & & & &+

*&ASSIST&V3.1&klinik&ortamlarda&tarama&yapmak&için&kullanılmaktadır.Araştırma&amaçları&için&lütfen&önceki&versiyon&olan&ASSIST&V3.0’u&kullanın.&
©&Dünya&Sağlık&Örgütü&2010&

Soruları$sormadan$once,$ASSIST$yanıt$kartını$danışana$veriniz.$$
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&

 
 
 
 
&
&

SORU$ 2$ |$ Son' üç' ay$ içerisinde,$ bahsettiğiniz$
maddeleri$ ne$ kadar$ sık$ kullandınız(birinci$ madde,$ ikinci$
madde$vb.)?$

&
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a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

b&&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

&
0&

&
2&

&
3&

&
4&

&
6&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& 0& 2& 3& 4& 6&

j&&Diğer&–&belirtiniz:& & 0& 2& 3& 4& 6&

Soru&2’deki&bütün&maddeler&“hayır”&ise&6.&Soruya&geçin.&&

Eğer& 2.sorudaki& herhangi& bir&madde& son& üç& ay& içerisinde& kullanılmışsa,& kullanılan& her&madde& için& 3.,4.& && 5.&
Sorularla&devam&edin.&

 
SORU$3$ |$Son'üç'ay$ içerisinde,$ kullanmak$ için$ne$ kadar$ sık$
güçlü$bir$ istek$ ya$da$dürtü$hissettiniz$ (birinci$madde,$ ikinci$
madde$vb.)?$
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n&

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

&
0&

&
3&

&
4&

&
5&

&
6&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& 0& 3& 4& 5& 6&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & 0& 3& 4& 5& 6&
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SORU$ 4$ |$ Son$ üç$ ay$ içerisinde,$ kullanımınız(birinci$ madde,$
ikinci$ madde$ vb.)$ ne$ kadar$ sık$ sağlık,$ sosyal,$ adli$ ya$ da$$
ekonomik$sorunlara$neden$oldu?$
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a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

c&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

&
0&

&
4&

&
5&

&
6&

&
7&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& 0& 4& 5& 6& 7&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & 0& 4& 5& 6& 7&

& & & & & & & 
SORU$ 5$ |$ Son' üç' ay$ içerisinde,$ sizden$ normalde$
beklenenleri$ yapmakta,$ kullanımınızdan$ (birinci$ madde,$
ikinci$madde$vb.)$$dolayı$ne$kadar$sık$başarısız$oldunuz?$

&
Hi
çb

ir&
za
m
an
&

Bi
r&

ya
&
da

&
ik
i&

ke
re
&

&
A
yd

a&
bi
r&

&
Ha

fta
da
&b
ir&

He
rg
ün

&y
a&

da
&h

em
en

&
he

rg
ün
&

a&&Tütün&ürünleri&& &
b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

&
0&

&
5&

&
6&

&
7&

&
8&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 5& 6& 7& 8&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb..)& 0& 5& 6& 7& 8&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & 0& 4& 5& 6& 7&

Kullanılmış&tüm&maddeler&için&6&7.&soruyu&sorun(birinci&soruda&onaylanan&maddeler&vb.)&
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SORU$6$|$Bir$arkadaş$ya$da$yakınınız$hiç$size$kullanımınız$hakkında$endişelerini$
belirtti$mi(birinci$madde,$ikinci$madde$vb.)?$
$

& Ha
yı
r,&

hi
çb

ir&
za
m
an
&

Ev
et
,&
so
n&

üç
&
ay
&

içe
ris
in
de
&&

Ev
et
,&a

m
a&
so
n&
üç
&a
y&

içe
ris
in
de
&d
eğ
il&

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& 0& 6& 3&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 6& 3&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 6& 3&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 6& 3&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 6& 3&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb..)& 0& 6& 3&

g&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)& &
0&

&
6&

&
3&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 6& 3&

i&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& 0& 6& 3&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & 0& 6& 3&

Kullanılmış&tüm&maddeler&için&6&7.&soruyu&sorun(birinci&soruda&onaylanan&maddeler&vb.)&

 
SORU7$ |$ Hiç$ kullanımınızı$ azaltmaya$ çalıştınız$ fakat$ başarısız$ $ oldunuz$$
mu?$

& Ha
yı
r,&
hi
çb

ir&
za
m
an
&

Ev
et
,&

so
n&

üç
&
ay
&

içe
ris
in
de
&&

Ev
et
,&
am

a&
so
n&

üç
&a

y&
içe
ris
in
de
&d
eğ
il&

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& 0& 6& 3&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& 0& 6& 3&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& 0& 6& 3&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& 0& 6& 3&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& 0& 6& 3&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&etc.)& 0& 6& 3&

g&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)& &
0&

&
6&

&
3&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& 0& 6& 3&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&etc.)& 0& 6& 3&

j&&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & 0& 6& 3&

Kullanılmış&tüm&maddeler&için&6&7.&soruyu&sorun(birinci&soruda&onaylanan&maddeler&vb.)&
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SORU$8$|$Hiç$şırınga$ile$madde$kullandınız$mı?(sadece$tedavi$dışı$
kullanım)?$

& Ha
yı
r,&

hi
çb

ir&
za
m
an
&

Ev
et
,&
so
n&

üç
&
ay
&

içe
ris
in
de
&&

Ev
et
,&
am

a&
so
n&
üç
&a
y&

içe
ris
in
de
&d
eğ
il&

(Lütfen&uygun&kutucuğu&işaretleyiniz)& & & &

 
 

 

Enjekte$etme$şekli Müdahale$yönergesi 

   
&
&

   
&
&

Spesifik$madde$tutulumu$puanı$nasıl$hesaplanır.$

Her&bir&madde&için&(‘a’dan&‘j’&ye&kadar&etiketlenmiş)&2’den&7’ye&kadar&7&dahil&alınan&puanları&toplayın.&
Soru& 1& ya& da& Soru& 8’deki& yanıtları& bu& puana& dahil& etmeyin.& Örneğin,& esrar& için& bir& puan& şöyle&
toplanacaktır:&S2c$+$S3c$+$S4c$+$S5c$+$S6c$+$S7c.$

ÖNEMLİ$NOT$

Son&üç&ay&içerisinde&madde&enjekte&eden&danışanlara&risk&seviyelerini&ve&&en&iyi&müdahale&yönünü&belirlemek&
için&bu&süreçteki&enjekte&ediş&şekilleri&sorulmalıdır.&

Son&3&ayda&ortalama&ayda&4&gün&ya&da&
daha&az&&

Enjeksiyon&riskleri&kartı&dahil&olmak&
üzere&kısa&müdahale&&

Son&3&ayda&ortalama&ayda&4&günden&
daha&fazla&

İleri&değerlendirme&ve&daha&yoğun&
tedavi&&
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$

Tütün&için&S5’in&kodlanmadığına&&ve&S2a$+$S3a$+$S4a$+$S6a$+$S7a$olarak$hesaplandığına&dikkat&edin.$

$
Müdahale$türü$danışanın$spesifik$madde$tutulum$puanıyla$belirlenmektedir$$

& Spesifik$ madde$
tuutlRecord$

Müdahale$ Kısa$mudahale$ Daha$$
tutulumu$ yok$ al$ yogun$
puanını$ & & tedavi$
kaydedin$ & & &

a&Tütün& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

b&Alkol& & 0&–&10& 11&–&26& 27+&

c&Esrar& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

d&Kokain& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

e& Amfetamin& Türevi&&&&&
uyarıcılar&

& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

f&İnhalanlar& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

g&Sakinleştiriciler& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

h&Halüsinojenler& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

i&&Opiyatlar& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

j&&Diğer&maddeler& & 0&–&3& 4&–&26& 27+&

Şimdi&danışana&kısa&müdahalede&bulunmak&için&ASSİST&geribildirim&kartını&kullanın.&
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$
$

Ek&B&
ASSİST$v3.1$yanıt$kartı$

$
$
$
$
$

YANIT$KARTI|$Maddeler$$

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&etc.)&

g&&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&etc.)&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& &

$

$
Yanıt$Kartı$|$Yanıt$Sıklıkları$

Yanıt$kartı$
Son$üç$ay$(ASSIST$2.$Sorudan$5.$Soruya$kadar)$

� &Hiçbir$zaman:$son&üç&ayda&kullanılmamış.&

�Bir$ya$da$ iki$kere:$son&üç&ayda&bir&ya&da&
iki&kere.&
�Ayda$bir:$ $son&üç&ayda&her&bir&ayda&ortalama&1&
ile&3&kez&arası&&

�Haftada$bir$:$hafta&başına&1&ile&4&kez&arası&

�Hergün$ya$da$hemen$her$gün:$Hafta&başına&5&ile&7&kez&
arası.&

Yanıt$kartı$
Hayat$boyu$(ASSİST$soruları$6’dan$8$e$kadar)$

�Hayır$hiç$bir$zaman$

� &Evet$fakat$son$üç$ay$içerisinde$değil.$

� &Evet,$son$üç$ay$içerisinde$
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$
$

Ek&C&
ASSİST$v3.1$Geribildirim$Raporu$Kartı$

$
$

Danışan Kimliği ya da   Tarih 
&&&&Adı&
&

Spesifik$madde$tutulum$puanları$ Puan& Risk&Seviyesi&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
a&Tütün&ürünleri& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&10& Daha&düşük&
b&Alkollü&içecekler& 11&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
c&&Esrar& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
d&Kokain& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
e&Amfetamin&türevi&uyarıcılar& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
f&İnhalanlar& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
g&Sakinleştiriciler&ve&uyku&ilaçları& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
h&Halüsinojenler& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
i&&Opiyatlar& 4&–&26& Orta&

& 27+& Yüksek&

& & 0&–&3& Daha&düşük&
j&&&Diğer–&belirtiniz:&&& & 4&–&26& Orta&

& 27+ Yüksek 

&
Puanlarınız$ne$anlama$gelir?$

Daha$düşük:$Şu&anki&kullanım&şeklinizden,&sağlık&ve&diğer&problemler&konusunda&&daha&düşük&risktesiniz.&&

Orta:$Şu&anki&kullanım&şeklinizden,&sağlık&ve&diğer&problemler&konusunda&orta&risktesiniz.&
High:$Şu&anki&kullanım&şeklinizin&bir&sonucu&olarak&ciddi&sorunlar(sağlık,&sosyal,&finansal,&adli,&ilişki)&yaşama&
konusunda&yüksek&risktesiniz&&ve&bağımlı&olmanız&muhtemeldir.  
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Madde$kullanımınız$hakkında$endişeli$misiniz?$

 

A$|$Tütün$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&&&Düşük&

düşük&

Orta& Yüksek&

Düzenli&tütün&kullanımı&aşağıdakilerle&ilişkilidir:&

Erken&yaşlanma&ve&cilt&kırışıklıkları&

Grip&ya&da&nezleden&sonar&uzun&iyileşme&
süreleri&ve&düşük&zindelik&

Solunum&yolu&enfeksiyonları&ve&astım&

Yüksek&tansiyon&ve&şeker&

Hamile&kadınlar&için&düşük,&premature&doğum&ve&
dşük&kiloda&bebek&

Böbrek&hastalığı&

Amfizem&gibi&kronik&obstruktif&akciğer&
hastalıkları&&&

Kalp&hastalıkları,&inme&ve&damar&hastalıkları&

Akciğer,&mesane,&göğüs,&ağız,&gırtlak&ve&
yutak&kanserleri&

B$|$Alkol$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

Düzenli&alkol&kullanımı&aşağıdakilerle ilişkilidir:&

& Akşamdan&kalmışlık,&agresif&ve&saldırgan&davranış,&
kazalar&ve&yaralanma,&bulantı&ve&kusma&

&Azalan&cinsel&performans&ve&erken&yaşlanma&

Sindirim& sorunları,& ülserler,& pankreas&
intihaplanması&ve&yüksek&tansiyon&

Anksiyete&&ve&depresyon,ilişki&zorlukları,&&finansal&ve&
işle&ilgili&zorluklar&

Hatırlamakta& & ve& problemleri& çözmede&
zorlanmak&

Hamile kadınların bebeklerinde beyin hasarı  
ve dogum özürleri&

Hafıza& kaybına& yol& açan& kalıcı& beyin& hasarı,&
ermanent&bilişsel&eksiklikler,&yönelim&kaybı&

İnme,&kas&ve&sinir&hasarı&

Karaciğer&ve&pankreas&hastalıkları&

   Ağız,&gırtlak&ve&göğüs&kanseri&

İntihar&
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E$|$$Amfetamin$türevi$uyarıcılar$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& &Orta& Yüksek&

Düzenli&amfetamin&türevi&uyarıcı&kullanımı&
aşağıdakilerle ilişkilidir:&

& Uyumada&zorluk,&iştah&ve&kilo&kaybı,&&sıvı&kaybı&ve&
enfeksiyona&düşük&direnç&

Diş&gıcırdatma,&baş&ağrıları&ve&kas&ağrıları&

Duygusal&iniş&çıkışlar&–kaygı,&depresyon&
ajitasyon,&mani&&ve&panik&

Titreme,&düzensiz&kalp&atışı&ve&nefes&darlığı&

Birşeyleri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&güçlük&

Paranoya,&agresif&ve&şiddet&içeren&davranış&

&&&Tekrarlayan&yüksek&dozda&kullanımdan&sonra&&&&
psikoz&
Beyin&hücrelerine&kalıcı&&hasar&

Akut&kardüyovasküler&durumlardan&dolayı&ani&
ölüm,&karaciger&hasarı&ve&&beyin&kanaması&

F$|$Uçucular$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

Düzenli&uçucu&&kullanımı&aşağıdakilerle&ilişkilidir:&

& &Grip&benzeri&semptomlar,&sinüzit&ve&burun&kanamaları&

Mide&bulantısı&ve&kusma,&hazımsızlık,&mide&
ülserleri&ve&ishal&

Baş&dönmesi&ve&halisünasyonlar,&mide&bulantısı,&
uyuşukluk,&yönelim&kaybı,&bulanık&görüş&

Baş&ağrıları,&kazalar&ve&yaralanma,&tahmin&
edilemeyen&ve&tehlikeli&davranışlar&

Koordinasyon&zorlukları,&yavaşlamış&tepkiler&ve&
vücuda&zayıf&oksijen&tedariği&&&

Hafıza&kaybı,&konfüzyon,&depresyon,&agresyon&ve&
aşırı&yorgunluk&

Deliryum,&kasılma&nöbetleri,&koma&ve&&organ&
hasarı&(kalp,&akciğer,&karaciğer,&böbrekler)&

Kalp&yetmezliğinden&ölüm&

C$|$Esrar$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

Düzenli&esrar&kullanımı&aşağıdakilerle ilişkilidir:&

& Dikkat&ve&motivasyon&sorunları&

Anksiyete,&paranoya,&panik&ve&depresyon&

Azalan&problem&çözme&becerisi&ve&hafıza&

Yüksek&tansiyon&

Astım&ve&bronşit&

Özellikle&ailede&ya&da&kişisel&yaşam&öyküsünde&
şizofreni&olanlarda&psikotik&semptomlar&ve&
psikozlar&

Kalp&hastalığı&ya&da&kronik&obstruktif&akciğer&
hastalığı&

Üst&solunum&yolları&ya&da&gırtlak&kanserleri&

D$|$Kokain$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük Orta& Yüksek&

Düzenli&kokain&kullanımı&aşağıdakilerle&ilişkilidir:&

& Uyumada&güçlük,&kalp&çarpıntısı,&baş&ağrısı&
ve&kilo&kaybı&

Uyuşukluk,&karıncalanma,&yapışkan&cilt,&deride&
sıyrıklar&ya&da&koparma&

Şiddetli&aşerme&ve&yaşam&tarzından&dolayı&
stres&
Kazalar,&yaralanmalar&ve&finansal&sorunlar&

Duygusal&iniş&çıkışlar–&kaygı,&depresyon&ve&&mani&

Paranoya,&mantık&dışı&düşünceler&ve&
birşeyleri&hatırlamada&güçlük&

Agresif&ve&şiddet&içeren&davranışlar&

Aşırı&doz&tekrarlayan&kullanımdan&sonra&psikoz&

Kardiyovasküler&akut&durumlardan&dolayı&ani&
ölüm&
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I$|$Opiyatlar$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

Düzenli&opiyat&kullanımı&aşağıdakilerle&ilişkilidir:&

& Kaşınma,&mide&bulantısı&ve&kusma&

Uyuşukluk,&kabızlık,&diş&çürümesi&ve&düzensiz&
adet&dönemleri&

Birşeyleri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&&zorluk&

Depresyon,&&azalmış&libido&ve&iktidarsızlık&

Finansal&zorluklar&ve&ceza&gerektiren&suçlar&

İlişki&stresi&

İş&ve&aile&yaşamını&sürdürmede&sorunlar&

Tolerans,&bagımlılık&ve&yoksunluk&belirtileri&

Aşırı&doz&ve&solunum&yetmezliginden&ölüm&

g$|$Sakinleştirici$ya$da$uyku$ilaçları$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

&&&&&&&&Düzenli&sakinleştirici&kullanımı&aşağıdakilerle&
ilişkilidir:&

& Uyuşukluk,&baş&dönmesi&ve&konfüzyon&

Birşeyleri&hatırlamada&ve&konsantrasyonda&zorluk&

Mide&bulantısı,&baş&ağrıları&ve&düzensiz&yürüyüş&

Uyku&sorunları&

Kaygı&ve&depresyon&

Kısa&süreli&bir&kullanımdan&sonra&tolarans&ve&
bağımlılık&

Ciddi&yoksunluk&belirtileri&

Alkol,&opioidler&ya&da&diğer&depresan&
maddelerle&birlikte&kullanılırsa&aşırı&doz&ve&ölüm&

H$|$Halüsinojenler$

Bu&zararları&yaşama&riskiniz&(birini&işaretleyin):&

&Düşük& Orta& Yüksek&

&&&&&&&Düzenli&halüsinojen&kullanımı&aşağıdakilerle&
ilişkilidir:&

& Görsel,&işitsel,&dokunsal&ve&koklama&duyusuna&ait&
değişiklikler&ve&tahmin&edilemeyen&davranışlar&

Uyku&zorlukları&

Mide&bulantısı&ve&kusma&

Artan&kalp&atışı&ve&tansiyon&

Duygusal&iniş&çıkışlar&

Kaygı,&panik&ve&paranoya&

Flashbackler&

Şizofreni&gibi&akıl&hastalıklarının&
semptomlarında&kötüleşme&
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Ek D 
ASSİST$Enjeksiyon$Riskleri$Kartı$�&Danışanlar$için$bilgi$

$
$
$

Enjeksiyonla$ madde$ kullanmak$$
madde$ kullanımının$ zarar$ riskini$
artırır$$

Bu$riskler:$

�Maddeden&kaynaklanabilir:&

��Eğer& &herhangi&bir&maddeyi& &enjekte&ederseniz,&&
bağımlı&olma&ihtimaliniz&daha&yüksektir.&

��Eğer&amfetamin&ya&da&kokain&enjekte&ederseniz,&
psikoz&yaşama&ihtmaliniz&daha&yüksektir.&&

��Eğer& eroin& ya& da& diğer& sakinleştiricileri& enjekte&
ederseniz,& aşırı& doz& olma& ihtimaliniz& daha&
yüksektir.&&

�Enjeksiyon&davranışından&kaynaklanabilir:&

��Eğer& enjekte& ederseniz& derinize& ve&
damarlarınıza& zarar& verebilirsiniz& ve& enfeksiyona&
yakalanabilirsiniz.&

��Yara,& morluk,& şişlik,& apse& ve& ülserlere& neden&
olabilirsiniz.&&

��Damarlarınız&daralabilir.&&

��Boyun&içine&doğru&enjekte&ederseniz,& & & & inmeye&
sebep&olabilirsiniz.&&&

�Enjeksiyon& malzemesinin& paylaşımından&
kaynaklanabilir:&

��Eğer& enjeksiyon& malzemenizi& paylaşırsanız&
(iğneler&şırıngalar,kaşıklar,& filtreler& vb.),& Hepatit&
B& ve& C& ve& HIV& gibi& kan& yoluyla& bulaşan& virüs&
enfeksiyonlarını& yayma& ihtimaliniz& daha&
yüksektir.&

&
Enjekte$etmemek$daha$az$risklidir$
$
Enjekte&ederseniz:&

��her& zaman& temiz& malzeme& kullanın&
(iğneler&şırıngalar,kaşıklar,&filtreler&vb.)&

��her&zaman&yeni&bir&iğne&ve&şırınga&kullanın&

��diğer&insanlarla&malzeme&paylaşmayın&&

��hazırlama&alanını&temizleyin&

��ellerinizi&temizleyin&

��enjeksiyon&alanını&temizleyin&

��her&seferinde&yeni&bir&enjeksiyon&alanı&kullanın&&

��yavaşça&enjekte&edin&

��iğne& ve& şırınganızı& sert& bir& kaba& koyun& ve&
güvenli&bir&şekilde&elden&çıkarın.&

�Eğer& amfetamin& ve& kokain& gibi& uyarıcı&
maddeleri& kullanırsanız& aşağıdaki& ipuçları& psikoz&
riskinizi&azaltmanıza&yardımcı&olur:&

��enjekte& etmekten& ve& sigara& şeklinde&
içmekten&sakının&&

��&günlük&olarak&kullanmaktan&sakının&

�Antidepresan& maddeleri& eroin& gibi& kullanırsanız&
aşağıdaki& ipuçları& aşırı& doz& riskinizi& azaltmanıza&
yardımcı&olacaktır:&&&

��diğer& maddeleri,& özelikle& aynı& gün&
üçerisinde& sakinleştirici& ve& alkol&&
kullanmaktan&sakının&&&

��küçük&bir&miktar&kullanın&ve&yeni&bir&harmanın&
her&zaman&bir&deneme&“tad”ını&alın.&&

��kullanırken&yanınızda&birini&bulundurun&

��eğer& aşırı& doz& olursanız& size& kimsenin&
ulaşamayacağı& & yerlerde& enjekte& etmekten&
sakının&&

�ambulans&&hizmetlerinin&telefon&numarasını&bilin.&&
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&
&

Ek&E&
Yerel& dil& ve& kültürlere& çeviri& ve& uyarlama:& Klinisyen& ve&
araştırmacılar&için&bir&kaynak &
$
$

$
ASSİST&dokümanı,& yönergeleri,&madde& kartları,& yanıt&
ölçekleri,& kaynak& el& kitaplarının& belirli& ülke& ve&
bölgelerde&kullanımı&için&çevirilmesi&gerekebilecektir.&
İngilizceden& çeviri& dokümanların& ve& araçların&
bütünlüğünü& korumak& için& mümkün& olduğunca&
doğrudan& yapılmalıdır.& Fakat& kimi& kültürel&
ortamlarda&ya&da&dil&gruplarında&ASSİST&ve&eşlik&eden&
dokümanlarının& çevirisi& motomot& olamayabilir& ve&
kelime& anlamının& dışında& göz& önünde&
bulundurulması& gereken& sosyoWkültürel& faktörler&
olabilir.& Örneğin,& madde& isimlerinin& yerel& koşullara&
uyarlanması& gerekebilecektir& ve& ayrıca& belirtmek&
gerekir& ki& bir& standart& içkinin& tanımı& ülkeden&ülkeye&
değişebilmektedir.&&
&
Çeviri& iki&dili&bilen&bir& tercüman&tarafından,& tercihen&
görüşme&tecrübesi&olan&bir& sağlık&çalışanı& tarafından&
yapılmalıdır.& ASSİST’in& kendisi& için& dokumanın&&
muğlak& olmadığından& emin& olmak& için& bir& uzman&
paneli& tarafından& gözden& geçirilmesi& gereklidir.&
sonrasında& çeviride& anlam&kaybı& olmadığından&emin&
olmak& için& anadili& İngilizce& olan& bağımsız& başka& bir&
çevirmen& tarafından& İngilizceye& geriçevirisi&
yapılacaktır.& Bu& sıkı& çeviri& prosedürü,& ASSİST’in&
kullanıldığı& dünya& genelindeki& her& ülkede&
kıyaslanabilir&bilgi&edinildiğini&garantilemek&açısından&
önemlidir.&&
&

Bu&klavuzun&ve&ek&dokumanların&çevirisi&de&gerekiyorsa&
yapılabilecektir.& Yukarıda& belirtilen& sıkı& çeviri&
prosedürü& onlar& için& geçerli& değildir.& ASSİST& ve& ilgili&
dokümanların&diğer&dillere&&çevirisi&için,&ilgilenen&kişiler&
takip& edilecek& prosedürler& ve& diğer& çevirilerin&
kullanılırlığı&ile&ilgili&DSÖ’ne&başvurmalıdır.&&

&

DSÖ&ile&iletişime&geçin:&

Management$ of$ Substance$ Abuse,$
Department$ of$ Mental$ Health$ and$
Substance$Abuse$
World$Health$Organization$
20&Avenue&Appia&
1211&&Geneva&27,&Switzerland&

&
Telefon:&+41&22&791&&3494&
Faks:&+41&22&791&4851&
EWmail:&msb@who.int&
Websitesi:& www.who.int/substance_abuse/&
activities/assist/en/&
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Ek&F&
Bölüm$$11’deki$Kendini$Değerlendirme$Sorularına$Yanıtlar$

$
$
$
$
$

Kendini$test$etme$|$Yanıtlar$

1$ S2.& Son& üç& ay& içerisinde& iki& kez& eroin& kullanmış& bir& kişi& ….& olarak&
kodlanır&?&

Bir&ya&da&iki&kere&=&2&

2$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&pazartesi&günleri&hariç&her&gün&alkol&almış&
bir&kişi&….&olarak&kodlanır&?&&

Her&gün/hemen&Her&gün&
=&6&

3$S2.& &Son&üç&ay& içerisinde&haftada&3W4&kez&marihuana&kullanmış&bir&
kişi&….&olarak&kodlanır&?&

Haftada&bir&=&4&

4$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&15&günde&bir&kokain&kullanan&bir&kişi&….&
olarak&kodlanır&?&

Ayda&bir&=&3&

5$S2.&Son&üç&ay& içerisinde&her&gün&sigara& içen&ama&son&altı&haftadır&
kullanmayan&bir&kişi&….&olarak&kodlanır&?&

Haftada&bir&=&4&

6$S2.&Son&üç&ay&içerisinde&3&kez&metamfetamin&kullanan&bir&kişi&….&
olarak&kodlanır&?&

Ayda&bir&=&3&
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$
$

Ek&G&
İki&Danışan&Senaryosu(‘Chloe’&ve&‘Dave’&&

$
$
$

Eşleştirilmiş$danışan$senaryosu$için$yönergeler$$
$

Bu&eşleştirilmiş&rol&çalışması&ASSİST’in&doğru&uygulanması&için&size&yardımcı&olabilecektir.&&Ayrıca&bir&danışan&için&
ASSİST’in&uygulanmasının&nasıl&olduğunu&anlamanıza&yardımcı&olacak&yararlı&bir&egzersizdir.&Etkinlik&için&iki&kişi&
gereklidir;&bir&kişi&görüşmeyi&yapan&kişiyi&ve&bir&kişi&danışanı&oynamak&için.&Ayrıca&bu&etkinlik&için&ASSİST&v3.1’e&
ve&ASSİST& yanıt& kartına& ihtiyacınız& olacaktır.& & ASSİST& anketini& uygulayan& kişi(& görüşmeyi& yapan& kişi)& danışanın&
yanıtlarını&kaydetmek&için&boş&bir&ASSİST&anketi&kullanır.&&
&
&ASSİST& anketinin& ön& sayfasında& yer& alan& & ASSİST’in& & giriş& kısmı,& & rol& çalışmasının& bir& parçası& olarak& ayrıca&
okunmalı&ya&da&açıklanmalıdır&ve&ASSİST&yanıt&kartı&danışana&verilmelidir.&
&
Danışanı&canlandıran&kişi& &görüşmeyi&yapan&kişinin&sorularına&karşılık&olarak&senaryoyu&okur,&senaryo&yazıldığı$
gibi$okunmalıdır,&herhangi&bir&değişiklik&hatalı&kodlama&ve&görüşmeyi&yapan&kişi&tarafından&yanlış&puanlamaya&
sebep&olabilir.&$&&
&
ASSİST& anketinin& uygulanmasının& akabinde,& görüşmeyi& yapan& kişi& danışanın& nihai& puanlarını& hesaplamalı& ve&
ASSİST& v3.1& anketinin& son& sayfasında& yer& alan& kutuya& kaydetmelidir.& Görüşmeyi& yapan& kişi& tarafından&
hesaplanan&puanlar& bu& senaryonun& arka& sayfasında& sunulan&doğru&puanlarla& kıyaslanmalıdır.& & Farklılık& varsa,&
görüşmeyi& yapan& kişi& tarafından& elde& edilen& nihai& puanların& bu& senaryoda& sağlanan& puanları& yansıtması& için&&
tartışılmalı&ve&rol&çalışması&eşleri&tarafından&çözülmelidir.&&
 
 

$DANIŞAN$SENARYOSUNU$OKUYAN$KİŞİYE$NOT&

 Bazı&cevaplarınızın&çevresinde&parantezler&mevcuttur&(örneğin&S2.d)Bu&süzme&nedeniyle&görüşmeyi&yapan&
kişinin& bu& soruyu& size& sormadığı& anlamına& gelmektedir.& Parantez& içinde& yer& alan& yanıt,& bu& soruyu&
sormalarına& gerek& olmadığının& hatırlatıldığı& bir& geribildirimle& görüşmeyi& yapan& kişiye& halen& halen&
sunulabilecektir.&
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Danışan$ Senaryosu$ ASSİST$ v3.1$ (Chloe)$
Eşleştirilmiş$Rol$Çalışması$İçin$Yanıtlar$

$
$
$
$

SORU$1$|$IHayatınızda$aşağıdaki$maddelerden$hangilerini$hiç$kullandınız(tıbbi$kullanım$hariç)?$'
 

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Evet&

c& Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Evet&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hayır&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Evet&

f& Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& Evet&

g&&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

&

Evet&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hayır&

i& Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& Hayır&

j& Diğer&–&belirtiniz:&&& & Hayır&

$
SORU$ 2$|$Son'üç'ay$ içerisinde,$bahsettiğiniz$maddeleri$ ne$ kadar$ sık$ kullandınız(birinci$
madde,$ikinci$madde$vb.)?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Her&gün&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Her&gün&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Bir&kere&ya&da&iki&kere&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiç&bir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Yaklaşık&haftada&bir&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& İki&kere&nitröz&oksit&denedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,&
flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&halüsinojen&denemedim&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& Hiç&opiyat&denemedim&

j&&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Başka&bir&madde&denemedim&
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SORU$ 3$ |$Son' üç' ay$ içerisinde,$ kullanmak$ için$ ne$ kadar$ sık$ güçlü$ bir$ istek$ ya$ da$ dürtü$ hissettiniz$
(birinci$madde,$ikinci$madde$vb.)?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Her&gün&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Biraz& istek& duydum& ama& güçlü& bir& istek&
olduğunu&söyleyemem&&sonuç&olarak&son&üç&
ay&içerisinde&hiç&bir&zaman&demem&gerek&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiç&bir&zaman&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiç&bir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Speed& için&olasılıkla& & son&üç&ay& içerisinde&
bir& ya& da& iki& kere& & gerçekten& güçlü&
aşermem&oldu&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiçbir&zaman&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&halüsinojen&denemedim&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Hiç&opiyat&denemedim&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Başka&bir&madde&denemedim&

 
SORU$4$ |$ Son$üç$ ay$ içerisinde,$ kullanımınız(birinci$madde,$ ikinci$madde$ vb.)$ ne$ kadar$ sık$
sağlık,$sosyal,$adli$ya$da$$ekonomik$sorunlara$neden$oldu?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Son&üç&ay& içerisinde&bir&ya&da& iki&kere&
farkettim& ki& egzersizden& sonra&
soluksuz& kalıyorum& ve& sanırım& sigara&
yüzünden&&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&ortalamada&yaklaşık&15&
günde&bir&kötü&akşamdan&kalmalar&yaşadım.&&
&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiçbir&zaman&&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Speed&aldığım& için& son&üç& ay& içerisinde& iki&
kez& parasız& kaldım& & ve& faturalarımı&
ödemekte&bazı&sorunlar&yaşadım&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiçbir&zaman&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&halüsinojen&denemedim&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Hiç&opiyat&denemedim&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Başka&bir&madde&denemedim&
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SORU$ 5$ |$ Son' üç' ay$ içerisinde,$ sizden$ normalde$ beklenenleri$ yapmakta,$ kullanımınızdan$ (birinci$
madde,$ikinci$madde$vb.)$$dolayı$ne$kadar$sık$başarısız$oldunuz?$

a&&Tütün&ürünleri&& &

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir&zaman&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiçbir&zaman&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Hiçbir&zaman&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiçbir&zaman&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&halüsinojen&denemedim&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Hiç&opiyat&denemedim&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Başka&bir&madde&denemedim&

 
SORU$ 6$ |$ Bir$ arkadaş$ ya$ da$ yakınınız$ hiç$ size$ kullanımınız$ hakkında$ endişelerini$ belirtti$ mi(birinci$
madde,$ikinci$madde$vb.)?$

$a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet,&doktorum&bir&yıl&kadar& &önce&sigarayı&
bırakmamı&söyledi&ama&sonrasında&değil&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Evet,&&ama&son&üç&
ay&içerisinde&değil&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiç&bir&zaman&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiç&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Evet& geçen& ay& erkek&
arkadaşım&yaptı&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&bir&zaman&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Evet,&&ama&son&üç&ay&içerisinde&değil&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&halüsinojen&denemedim&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Hiç&opiyat&denemedim&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Başka&bir&madde&denemedim&
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SORU7$|$Hiç$kullanımınızı$azaltmaya$çalıştınız$fakat$başarısız$$oldunuz$$mu$?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet, son iç ay içerisinde denedim ama 
başarılı olamadım 

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir zaman denenedim 

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiçbir zaman 

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir zaman kokain denemedim 

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Hiçbir zaman 

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiçbir zaman 

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Çok fazla Valium kullanıyordum ve azaltmak 
zorunda kaldım ama ilk seferinde başarılı oldum 

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiçbir zaman halüsinojen denemedim 

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Hiçbir zaman opiyat denemedim 

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Hiçbir zaman başka maddeler 
denemedim 

 

 
Müdahale$türü$danışanın$spesifik$madde$tutulum$puanına$göre$belirlenmektedir$

& Spesifik& madde&
tutulumu& puanını&
kaydet&

Müdahale&yok& Kısa&Müdahale&al& Daha&yoğun&tedavi&

a&Tütün& 25 0 – 3 4 – 26 27+ 

b&Alkol& 14 0 – 10 11 – 26 27+ 

c&&Esrar& 2 0 – 3 4 – 26 27+ 

d&Kokain& 0 0 – 3 4 – 26 27+ 

e&ATS& 17 0 – 3 4 – 26 27+ 

f&&Uçucular& 2 0 – 3 4 – 26 27+ 

g&&Sakinleştiriciler& 3 0 – 3 4 – 26 27+ 

h&Halüsinojenler& 0 0 – 3 4 – 26 27+ 

i&&Opiyatlar& 0 0 – 3 4 – 26 27+ 

j&&&Diğer&maddeler& 0 0 – 3 4 – 26 27+ 

SORU$8$|$Hiç$şırınga$ile$madde$kullandınız$mı?(sadece$tedavi$dışı$
kullanım)?$

 

Hiçbir&
zaman&
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&
Rol$çalışması$Chloe’nin$puanları$

& S1& S2& S3& S4& S5& S6& S7& Toplam
m&

a&Tütün& &
Evet&

Her& gün&

6&

Her&gün&

6&

BWİ&

4&

&
Uygulanabilir&
değil&

E/H& 3ay&

3&

E& 3ay&

6&

&
25&

b&Alkol& &
Evet&

Her& gün&
6&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Ayda&bir&
5&

Hiçbir&zaman&&

&0&

E/H& 3ay&
3&

Hiçbir&zaman&&

&0&

&
14&

c&&Esrar& &
Evet&

BWİ&

2&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

&
2&

d&Kokain& &
&Hayır&

&Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

&
0&

e&ATS& &
Evet&

Haftada&bir&

4&

BWİ&

2&

BWİ&

4&

Hiçbir&zaman&&

0&

E& 3ay&

6&
Hiçbir&zaman&&

&0&

&
17&

f&&Uçucular& &
Evet&

BWİ&

2&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

&
2&

g&&Sakinleştiriciler& &
Evet&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

E/H& 3ay&
3&

Hiçbir&zaman&&

&0&

&
3&

h&Halüsinojenler& &
Evet&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

&
0&

i&&Opiyatlar& &
&Hayır&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

&
0&

j&&&Diğer&maddeler& &
&Hayır&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

&0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

Hiçbir&zaman&&

0&

&
0&

 
ÖNEMLİ$NOT$

‘E/H&3&ay‘&“evet,ama&son&üç&ay&içerisinde&değil”&anlamına&

gelmektedir.&(3&puan).&

‘BWİ‘&“Bir&ya&da&iki&kere”&anlamına&gelmektedir.&

‘E&3ay‘&“evet&son&üç&ay&içerisinde”&anlamına&gelmektedir&(6&puan).&
S1&ve&S8&puanlamaya&dahil&değildir.&
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Danışan$senaryosu$DSÖ$�  ASSİST$v3.1$(Dave)$
Eşleştirilmiş$rol$çalışması$için$yanıtlar$

$

SORU$1$|$IHayatınızda$aşağıdaki$maddelerden$hangilerini$hiç$kullandınız(tıbbi$kullanım$haric)?$'
 

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Evet&

&&C&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Evet&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hayır&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Evet&

Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& Hayır&

g&Sakinleştiriciler&ya&da&uyku&ilaçları(diazepam,&alprazolam,&flunitrazepam,&midazolam&vb.)&

&

Hayır&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Evet&

&&I&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& Evet&

&&J&Diğer&–&belirtiniz:&&& & Evet,& kava&
denedim&

$
SORU$2$|$Son'üç'ay$içerisinde,$bahsettiğiniz$maddeleri$ne$kadar$sık$kullandınız(birinci$madde,$ikinci$
madde$vb.)?$

a&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Her&gün&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Bir&ya&da&iki&kere&

&&C&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hemen&her&gün&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&değil&

Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici,&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Son& üç& ay& içerisinde& bi& kaç& kez&
trip&aldım(iki&kez)&

&&i&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein,&vb.)& Eroine&bağımlıydım&ve&azaltmak&için&çeşiti&
girişimlerde& bulundum& fakat& üç& yıl&
öncesinde& tamamen& bırakmayı&
başarabildimWsonuç& olarak& son& üç& ay&
içerisinde&hiç&opiyat&kullanmadım&

&&J&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Bir& yıl& önce& sadece& kava& denedim,&
sonrasında&hiç&kullanmadım&
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SORU$3$ |$Son'üç' ay$ içerisinde,$ kullanmak$ için$ ne$ kadar$ sık$ güçlü$ bir$ istek$ ya$ da$ dürtü$ hissettiniz$
(birinci$madde,$ikinci$madde$vb.)?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Her gün 

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir zaman 

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Her gün 

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&değil&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiçbir zaman 

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&değil 

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Son&üç&ay&içerisinde&değil 

 
SORU$ 4$ |$ Son' üç' ay$ içerisinde,$ kullanımınız(birinci$madde,$ ikinci$madde$ vb.)$ ne$ kadar$ sık$ sağlık,$
sosyal,$adli$ya$da$$ekonomik$sorunlara$neden$oldu?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Haftada& bir& ya& da& iki& kere& kötü& bir&
öksürükle& uyanıyorum.& Yaklaşık& iki&
yıldır&böyleyim.&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir&zaman&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Geçen& ay& polis& bana& marühuana&
bulundurmaktan& uyarı& verdi,& fakat&
gerçekten&başka&bir&şey&yok&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&değil&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiçbir&zaman&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&
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&
SORU$ 5$ |$ Son' üç' ay$ içerisinde,$ sizden$ normalde$ beklenenleri$ yapmakta,$ kullanımınızdan$ (birinci$
madde,$ikinci$madde$vb.)$$dolayı$ne$kadar$sık$başarısız$oldunuz?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& &

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir&zaman&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& İki& ay& önce& önemli& bir& aile& etkinliğine&
katılmayı& unuttum& çünkü& her& gün&
marihuana& kullanıyordum.& Ailem& & bu&
nedenle&&bana&çok&kızgındı&&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiçbir&zaman&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&değil&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiçbir&zaman&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Son&üç&ay&içerisinde&kullanmadım&

 
SORU$6$ |$Bir$ arkadaş$ ya$da$ yakınınız$hiç$ size$ kullanımınız$hakkında$endişelerini$ belirtti$mi(birinci$
madde,$ikinci$madde$vb.)?$

$a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet,&&ama&son&üç&ay&içerisinde&değil&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiçbir&zaman&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Yes,&about&6&months&ago&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiç&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Hiçbir&zaman&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiçbir&zaman&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Evet,&fakat&iki&yıl&önceydi&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Hiçbir&zaman&
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SORU7$|$Hiç$kullanımınızı$azaltmaya$çalıştınız$fakat$başarısız$$oldunuz$$mu$?$

a&&Tütün&ürünleri&(sigaralar,&çiğneme&tütün,&puro&vb.)& Evet& geçen& ay& denedim& ama& başarısız&
oldum&

b&Alkollü&içeçekler(bira,&şarap,&sert&içkiler&vb.)& Hiç&yapmak&zorunda&olmadım&

c&&Hint&keneviri&(marijuana,&ot,&esrar,&haşiş&vb.)& Hiç&bırakmayı&denemedim&

d&Kokain&(kokain,&taş&vb.)& Hiç&kokain&denemedim&

e&&Amfetamin&turevi&uyarıcılar(speed,&meth,&ekstazi,&vb.)& Hiç&problem&olmadı&

f&&Uçucular&(nitröz,&tutkal,&petrol,&boya&inceltici&vb.)& Hiç&uçucu&denemedim&

g& Sakinleştiriciler& ya& da& uyku& ilaçları(diazepam,& alprazolam,& flunitrazepam,&
midazolam&vb.)&

Hiç&sakinleştirici&denemedim&

h&&Halüsinojenler&(LSD,&asit,&mantarlar,&trip,&ketamin&vb.)& Hiç&yapmak&zorunda&olmadım&

i&&Opiyatlar&(eroin,&morfin,&metadon,&buprenorfin,&kodein&vb.)& Evet& ama& son& üç&
ay&içerisinde&değil&

j&&Diğer&–&belirtiniz:&&kava& & Sadece& bir& kere& kullandım,& sonuç& olarak&
hayır&hiçbir&zaman&

 

 
Müdahale$türü$danışanın$spesifik$madde$tutulum$puanına$göre$belirlenmektedir$

& Spesifik& madde&
tutulumu& puanını&
kaydet&

Müdahale&yok& Kısa&Müdahale&al& Daha&yoğun&tedavi&

a& Tütün& 27& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

b& Alkol& 2& 0&–&10& 11&–&26& 27+&

c& Esrar& 24& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

d& Kokain& 0& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

e& ATS& 0& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

f& Uçucular& 0& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

g& Sakinleştiriciler& 0& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

h& Halüsinojenler& 2& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

i& Opiyatlar& 6& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

j& Diğer&maddeler& 0& 0&–&3& 4&–&26& 27+&

SORU$8$|$Hiç$şırınga$ile$madde$kullandınız$mı?(sadece$tedavi$dışı$
kullanım)?$

Evet&ama&son&üç&ay&içerisinde&değil&
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Rol$çalışması$Dave’in$puanlaması$

& S1& S2& S3& S4& S5& S6& S7& Toplam&
&
a&Tütün&

&
Evet&

Her&gün&

6&

Her&gün&

6&

Haftada& bir&
6&

Uygulanabilir&
değil&

E/H&3ay&

3&

E&3ay&

6&

&
27&

&
b&Alkol&

&
Evet&

BWİ&

2&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
2&

&
c&&Esrar&

&
Evet&

Her&gün&6& Her&gün&

6&

BWİ&

4&

BWİ&

5&

E/H&3ay&

3&

Hiçbir& zaman&
0&

&
24&

&
d&Kokain&

&
Hayır&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
0&

&
e&ATS&

&
Evet&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
0&

&
f&&Uçucular&

&
Hayır&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
0&

&
g&&Sakinleştiriciler&

&
Hayır&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
0&

&
h&Halüsinojenler&

&
Evet&

OWT&2& Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
2&

&
i&&Opiyatlar&

&
Evet&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

E/H&3ay&

3&

E/H&3ay&

3&

&
6&

&
j&&&Diğer&maddeler&

&
Evet&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

Hiçbir& zaman&
0&

&
0&

ÖNEMLİ$NOT$

‘E/H&3&ay‘&“evet,ama&son&üç&ay&içerisinde&değil”&anlamına&

gelmektedir.&(3&puan).&

‘BWİ‘&“Bir&ya&da&iki&kere”&anlamına&gelmektedir.&

‘E&3ay‘&“evet&son&üç&ay&içerisinde”&anlamına&gelmektedir&(6&puan).&
S1&ve&S8&puanlamaya&dahil&değildir.&

&
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Alkol,& Sigara& ve& Madde& Tutulumu& Tarama& Testi(ASSİST)& Dünya&
Sağlık&Örgütü(DSÖ)&için&uluslararası&bir&grup&araştırmacı&ve&klinisyen&
tarafından& birinci& basamak& sağlık& kuruluşlarında,& genel& sağlık&
hizmetlerinde&ve&diğer&kuruluşlarda&madde&kullanım&bozuklukları&ve&
ilgili& sağlık& risklerinin& erken& teşhisi& için& yardımcı& olacak& teknik& bir&
araç&olarak&&geliştirilmiştir.&&

&

DSÖ&ASSİST&projesi,&dünya&genelinde&psikoaktif&madde&kullanımına&
dayandırılabilen& hastalık& yükünü& azaltmak& nihai& amacıyla& sağlık&
sistemlerinde&madde&kullanım&bozukluklarının&yönetimi,&önleme&ve&
erken& tanıyı& kolaylaştırmak& için& sağlık& çalışanlarınca& psikoaktif&
madde& kullanımı& için& tarama& ve& kısa& müdahaleyi& desteklemek& ve&
teşvik&etmeyi&amaçlar.&&

&
&
&
&
&
&
& &
&

&
&


