AÉLE BROÓÕRÕ
Uyuóturucu kullananlar
ve aileleri iãin tedavi programé

Sayén veli ve aile,
Bir óeyler olduçunu hissediyorsanéz ve
ãocuçunuzun uyuóturucu kullanmaséndan
óõphe ediyorsanéz veya biliyorsanéz,
bu yazé belki size yardémcé olabilir.

Ãocuçuma neler oluyor?
Genellikle ãocuçunuzun arték eskisi gibi olmadéçéné farkettiçinizde ortaya yeni bir durum ãékar. Bu durumu fark
etmeyebilirsiniz, ilk ïnce genãlerin óimdi bïyle davrandéklaréné dõóõnebilirsiniz, fakat yavaó yavaó kendi kendinize
daha fazla soru sorarsénéz. Ãocuçunuzun diçer arkadaólarla
gitmesi, daha sék déóaré ãékmasé, õstõne baóéna dikkat etmeden gezmesi ve az yemek yemesi veya az uyumasé; okulda
ya da ióte sorunlaré olmasé ve verdiçi sïzlere uymadéçé,...
dikkatinizi ãeker. Endióelenirsiniz ve bu gerginliklere yol
aãar. Belki ãocuçunuzu daha séké kontrol edeceksiniz ve
bu konuda konuómaya ãaléóacaksénéz.
Bir sonraki aóama ãocuçunuzun uyuóturucu almasé, ãok iãki
iãmesi ya da hap aldéçéné ïçrenmenizdir. Genãlerin uyuóturucu kullanémlaréné ve bunun sonuãlaréné genellikle kõãõmsemeleri veya inkar etmeleri dikkate aléndéçénda, ãocuçunuzun aãékãa neyi ne kadar kullandéçéné anlamak genelde
sizin iãin uzun sõrer. Bu konuda belki paniçe kapélméósénézdér, birãok sorunuz ve óõpheniz vardér ve doçru bilgilere
ve aydénlatécé konuómaya ihtiyacénéz vardér. Uyuóturucu
kullanémé sék sék genãleri suãa ya da polisle iliókiye gïtõrõr.
Veli olarak bazen ãocuçunuzu korumaya ãaléóérsénéz, fakat
aradaki gõvensizlik artar.

Bazé genãler óu ya da bu óekilde sorunlaré hakkénda
konuómayé baóaramazlar ve uyuóturucu, alkol ya
da ilaã kullanmaya yïnelirler. Bu óekilde bir mõddet
her óeyi unutabilirler ve her óeyin halledildiçini
sanérlar. Fakat ancak bu madde tesirini kaybettiçinde
her óeyin sadece daha kïtõleótiçini gïrõrler. Sék sék
utanérlar (her ne kadar bunu gïstermemek isteseler
de) ve kendilerinden daha fazla óõphe ederler ãõnkõ
bunlaré kullanmayé kolay kolay bérakamayacaklaréné
hissederler. Bu hisler yeniden ya da daha fazla
kullanmaya bir nedendir. Kendi kendine kullanmayé
bérakma niyetleri ve denemeleri baóaréséz olur ve
hayatlaréné mahvettiklerini hissederler. Bõtõn bunlaré saklamak iãin ne kadar gayret ederlerse o kadar
sorunlarla karóélaóérlar. Veli olarak bu konuda nasél
tepki gïstereceçinizi iyi bilemezsiniz. Ãocuçunuzun belki tekrar dõzeleceçini õmit edersiniz (yine
bérakmaya sïz verirse) ya da hayal kérékléçéna uçradéçénézé ve ãaresiz kaldéçénézé (bu sïz verme gerãekleómezse) hissedersiniz. Belki isyan edersiniz ve
duruma kendiniz el koyup, harekete geãmek istersiniz.
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Ãocuçunuz da zaman geãtikãe bunun bu óekilde devam
edemiyeceçini, yeniden uyuóturucusuz yaóamak iãin bu
konuda yardéma gereksinim duyduçunu anlayabilir.
Bedensel zehirli maddelerden kurtulma (uyuóturucu
almayé bérakma) bir sonraki aóamayé oluóturur. Bu zehirli
maddelerden kurtulma birkaã hafta sõrer ve en iyisi bir
detoksikasyon kliniçinde veya merkezinde bir doktor
gïzetiminde olmasédér. Belki óimdiden bir ev doktoruna
baóvurdunuz ya da oçlunuz veya kézénézé bir kliniçe yatérdénéz.
Bedensel zehirli maddelerden kurtulma aslénda yetersizdir. Tecrõbemizin bize ïçrettiçi, genãler bu maddelerden kurtulup temizlenince, uyuóturucu kullanarak
gizledikleri problemlerle yeniden karóélaóabildikleridir.
(ïrneçin kendilerini daha deçersiz bulurlar, ãok etkilenebilir olmalaré ve kendileri iãin savunmaya cesaret etmemeleri, ãekingen olmalaré, okulda ya da evde sorunlaré olmalaré,...). Bunlarén yanénda baçémléléklaréndan dolayé
gõãlõklerle karóélaóérlar (ïrneçin suãlar, hukuki sorunlar,
aile ve arkadaólarla kïtõleóen iliókiler,...).
Ãocuçunuz bõtõn bu sorunlaré ãïzmek isterse, kendi
hayaténé yaóamaséné tekrar eline almaséné ve (yeniden)
sorumluluk taóémaséné ïçrenmesi gerekecektir. Burada

ailenin desteçi ve yõreklendirmesi ãok ïnemli olacaktér ve
belki profesyonellerin ve kader arkadaólarénén yardémé ve
rehberliçi de gerekecektir. Uyuóturucu sorunu olan birãok
genã bu óekilde uzun bir yoldan sonra (er veya geã) sorunlaréné
ãïzõp uyuóturucusuz bir hayat kurmayé baóarérlar.

Bu konuda birlikte ne yapabiliriz?
Birãok velinin uyuóturucu kullanémé ve Flaman bïlgesinde
mevcut olan uyuóturucu kullananlara ne óekilde yardém
edileceçini bilmemelerini anléyoruz. Yine de veli olarak ãok
óey yapabilirsiniz ve biz “De Kiem” olarak bayaçé yardémcé
olabiliriz.
“De Kiem” 1976’dan itibaren uyuóturucu kullananlara
yardémda etkindir ve uyuóturucu sorunlaréyla mõcadele
etmekte oldukãa tecrõbe edinmiótir. Bir gencin hangi
baçémlélék aóamasénda bulunduçunu uzmanca tahmin etmeye
yardém edebiliriz ve sizinle ve ãocuçunuzla birlikte hangi
yardém óeklinin uygun olacaçéna karar verebiliriz.
Gent’teki Ambulant Centrum’umuzda (Girip ãékabileceçiniz
Merkez) deçióik tõrde uyuóturucu, alkol ya da ilaãlarén etkileri ve riskleri konusunda her tõrlõ soruyla baóvurabilirsiniz.
Siz ya da ãocuçunuz bize telefon edebilir, gelebilir ya da bir
gïrõóme iãin randevu alabilirsiniz. Soruya gïre, sizinle veya
ãocuçunuzla ya da ikinizle birlikte konuóabiliriz. Nasél

davranélacaçé konusunda bazé tavsiyeler almanéz veya ãocuçunuzun aydénlatécé bir gïrõóme ile yardém almasé, sizi veli olarak
oldukãa yardém gïrmõó hissettirir.
Ãocuçunuzun uyuóturucu kullanémé hakkénda gerãekleri ve
bununla baçlantélé olarak diçer problemleri gïrebilmesi iãin ãoçu
zaman birden fazla gïrõóme gerekebilir. Bu durumda ãocuçunuzun
dõzenli olarak konuómaya geleceçi Ambulant Centrum’umuzda
yardémla baóléyoruz. Bu yardém birkaã aya yayélarak devam edecektir ve veliler de ara séra bir gïrõóme iãin davet edilecektir.
Uyuóturucu kullanémé kontroldan ãékarsa, bir bedensel zehirli maddelerden kurtulma gerekli olacaktér. “De Kiem” bu konuda genãlerin 14 gõn kadar kalacaklaré ve gerekli tébbi izlemenin ïngïrõldõçõ uzmanlaóméó merkezlerle birlikte ãaléómaktadér. Bu arada
yardémé tekrar õstõmõze alana kadar ãocuçunuzla temasa devam
edeceçiz.
Bu bedensel zehirli maddelerden kurtulma ãocuçunuzun
“De Kiem”’in topluluçuna girmesine hazérlék olabilir.
Son olarak, “De Kiem” olarak sorulan sorulara cevap
bulamamaméz ya da yardém iãin daha uygun diçer kurumlarén olmasé tabiatéyla mõmkõndõr. Bu durumda iliókilerimiz yoluyla ãocuçunuzun en késa zamanda baóka bir
kuruma havale edilmesine gayret ederiz.
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“De Kiem”’e girebilme.
“De Kiem” iãinde amacéméz sadece baçémléléçé ele almak
deçil, bunun bõtõn gizli ve ilgili sorunlaréné da ele almaktér.
Bunun en iyi óekilde kader arkadaólaréyla bir toplululukta
profesyonellerin rehberliçi alténda ve uyusturucu kullananlarén ãevresinden uzak olabileceçine inancéméz kuvvetlidir. Tedavi gïren topluluçumuzda sadece baçémlélék sorunu olan 25 kadar genã yaóamaktadér. Erkekler ve kadénlar
ayné evde kalmakta fakat ayré yatak odalaré ve tuvaletleri
vardér. Burada herkes aóaçé yukaré bir sene kalmaktadér. Bir
gurup iãinde birlikte yaóamak ve ãaléómak birãok ïçrenme
olanaklaré sunmakta ve orada her yaóayan kendisi iãin,
kendisine verilen gïrevler iãin ve birlikte oturduklaré óahéslar iãin bir sorumluluk taóémak iãin teóvik edilirler. Aãék
anlaómalar ve bilhassa baçlélék havasé ve karóéléklé saygé
topluluk iãinde gerekli gõveni saçlamaktadér. Bu durum
karóéléklé gerginlikleri ve óahsi sorunlaré konuómalarla ya
da gurup toplantélaréyla tartéóabilme olanaçéné vermektedir.
Oçlunuz ya da kézénéz toplulumumuzda kalmayé seãerse
(ya da siz buna ikna edebilirseniz), girió bïlõmõmõzde
birkaã hafta bir ilk kalma olanaçé ïngïrõrõz. Burada her
yeni gelen bir kõãõk guruba (en fazla 8 kiói) girer ve devamlé
refakat ile kendine gelebilir ve tekrar bir normal gõnlõk

ritme aléóér. Burada size ve ãocuçunuza bïylebir tedavi gïren
topluluçun anlaméné aãéklamaya vaktimiz de olur ve karóéléklé beklentilerimizi daha iyi uyarlayabiliriz.
Tedavi gïren toplulukta kaldéktan sonra gerekli yïnlendirmeyi de ïngïrõyoruz. Ãocuçunuz alté ay kadar daha halfweghuis’õmõzde gurup iãinde yaóamdan tamamen kendi
ayaklaré õstõnde durabilecek duruma gelene kadar geãió
olarak kalabilir. Halfweghuis’de bir séra evde birlikte yaóayan diçer bazé insanlarla birlikte oturulur ve daha baçémséz
bir yaóam sõrdõrõlõr. Rehberlik iãinde ïnemli noktalaré,
ïçretime yeniden baólamak ya da ió aramak, para yïnetimi,
yeni bir arkadaó ãevresi edinme ya da bir iliókiye girme ve
boó zamanlaré iyi deçerlendirme oluóturur.

Ãocuçunuz baçémséz yaóamaya baólarsa ya da tekrar eve
dïnerse, bu rehberlik birkaã ay daha devam eder. Daha sonra
bõtõn ilgililerle anlaóarak yavaó yavaó rehberlik sona erer.
Her óey iyi giderse, bir sene sonra yeni bir uyuóturucudan
uzak yaóamé bõyõk bir óenlikle kutlamak õzere “De Kiem”’in
bahãesinde birlikte oturduklarénézla, aile ve arkadaólarla
buluóuruz.
“De Kiem”’de yaóéyan insanlar arasénda ãeóitliliçe ïzen
gïstermeye ãaléóéréz. Genelde azénlékta olan bayan sakinler
birbirleriyle dõzenli olarak ayré bir konuóma gurubunda ya
da etkinliçinde buluóurlar, sorularé ve gereksinmeleri dinlenir. Tedavi gïren topluluçun yakénéna hamile kadénlarén
ya da baçémlé annelerin ãocuklaré (6 yaóéna kadar) ile birlikte

baóvurabilecekleri ayré bir ev geldi. Bu kadénlar gõndõz
tedavi gïren toplulukta kalérlarken ãocuklar okula ya da
bakécéya giderler. Akóamlaré ve hafta sonlaré ãocuklarénén
eçitimini kendilerinin yapabilmeleri iãin destek gïrõrler.
Ãocuklaréyla birlikte olamayan sakinler destek gïrõrler
ve dõzenli olarak ãocuklaréyla temas halinde olurlar.
Son yéllarda sék sék yabancélarla ve aile õyeleriyle karóélaóéyoruz. Sizin ve ãocuçunuzun óahsi sorularé ve ihtiyaãlaréné
da gïz ïnõnde bulundurmaya ãaléóéyoruz. Bu konuda ïrneçin kendi dininin icaplaréné yerine getirebilme, uygun yemekleri alabilme ya da bir tercõmané devreye sokmayé
dõóõnõyoruz. Ãeóitli kõltõrlerden insanlarén birlikte yaóamasénén bir zenginlik olduçuna inanéyoruz.

www.dekiem.be

Girió bïlõmõne girmede sizi veli ya da aile õyesi olarak bir
gïrõómeye davet ediyoruz. Sizin ãocuçunuzun nereye geleceçini ve ona kimin yardém edeceçini bilmek istemenizi anléyoruz.
Óu anda belki birãok sorunuz da vardér. Tecrõbemizden biliyoruz
ki sizin orada bulunmanéz ãocuçunuz iãin ïnemli bir destek ve
teóviktir.
Sizi bir gïrõóme ya da ziyaret iãin dõzenli olarak davet edeceçiz
bïylece ãocuçunuzla tedavi gïren toplulukta temasénéz devam
edecektir. Aile rehberliçi bõtõn sorularénézla ve kendi yaóadéklarénézla oçlunuz veya kézénézén gelióimini yakéndan izlemeyi
saçlar. On dïrt gõnde bir veli toplantésé ïngïrõlmõótõr,
burada “De Kiem”’in ãaléómasé hakkénda ve ãocuçunuz ve rehberi ile nerede buluóabileceçiniz ve diçer velilerle konuóabileceçiniz hususunda bilgi alérsénéz. Õã ay sonra ãocuçunuz sizi
ve aileyi evinizde ziyaret etmeye gelme olanaçéna kavuóur.
Baólangéãta bu ziyaretler iãin orada yaóéyan birisi yardém edip
destek verecektir.
Halfweghuis’de de veli geceleri dõzenlenir ve gïrõómeler
devam edebilir.

Bizimle temasa geãmekte tereddõt etmeyin!
Aãék sorular, yïnlendirici konuómalar ya da girió iãin (8.30 ile
17.00 arasé) temas kuracaçénéz yer:
Programémézé mali olarak destekleyenler, 30,00 euro’dan itibaren
baçéólar iãin bir vergiden muafiyet belgesi alabilirler – banka
no: 001-2165231-73

Ambulant Centrum “De Kiem”
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
tel. 09/245.38.98 – fax 09/245.41.71
ambulant.centrum@dekiem.be
Kortrijksesteenweg Gent istasyonunun yakénénda bulunmaktadér. Yõrõyerek 5 dakika uzakléktadér. 1, 10, 11 ve 12
numaralé tramvaya binin istasyondan itibaren ikinci durakta
inin. Bir randevu almak iãin bize yazabilirsiniz, mail gïnderebilirsiniz ya da telefon edebilirsiniz veya gelebilirsiniz.
Yeterli Flamanca bilmiyorsanéz, temasé kolaylaótérmak iãin
bir tercõman temin edebiliriz.
Daha fazla bilgi iãin website’éméza da baóvurabilirsiniz
www.dekiem.be

v.z.w. “De Kiem” – Moortselestraat 61, 9860 Oosterzele

Veli olarak nasél haberdar olursunuz?

