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C�NS�YET PERSPEKT�F�NDEN UYU�TURUCU KULLANIMI 

Avrupa’da kadınlara yönelik uyu�turucu tedavi hizmetleri hala sınırlı  

(23.11.2006, L�ZBON) AB uyu�turucu ajansı (EMCDDA), Avrupa’daki sa�lık hizmetlerinin uyu�turucu sorunu 
olan kadınların özel ihtiyaçları oldu�u ve bunların özel müdahaleler gerektirdi�i gerçe�ine uyanmakta oldu�unu 
ama sadece kadınlara yönelik tedavi hizmetlerinin hala son derece sınırlı oldu�unu bildirmektedir. Bu ifade, 
kurumun bugün yayımlanan Avrupa’da uyu�turucu sorununun durumu hakkındaki 2006 Yıllık raporu ile 
birlikte uyu�turucu kullanımına bir cinsiyet perspektifi getirmeye yönelik olarak yer almı�tır (1).  

Bugünkü de�erlendirmeye göre, uyu�turucu tedavisi hizmetleri ço�unlukla, büyük ölçüde erkeklerden olu�an 
opioid ba�ımlılarının ihtiyaçları etrafında düzenlenmekte olup, ‘cinsiyete özel tedavi’ genellikle kadın uyu�turucu 
kullanıcılarını hedefleyen müdahaleler anlamına gelmektedir. Ancak neredeyse bütün AB Üye Devletleri ile 
Norveç artık sadece kadınlar ya da çocuklu kadınlar için en az bir uyu�turucu tedavi birimi sunarken, bu gibi 
hizmetler istisna te�kil etmekte olup, ço�u zaman büyük �ehir merkezleriyle sınırlı kalmaktadır. Sonuç olarak 
kadınların ço�una hala genel servisler yoluyla yardım edilmektedir.  

Konu hakkında yorumda bulunan EMCDDA Müdürü Wolfgang Götz: ‘Raporumuz, bugün tüm Avrupa’da bize 
yol gösterecek iyi tedavi uygulaması örneklerinin bulundu�unu açıkça belgelemektedir. Hamile kadınlar için 
verimli, çocuklu kadınların sorunlarına kar�ı duyarlı ve hatta uyu�turucu sorunları fiziksel ya da cinsel istismara 
ba�lı olanları çevreleyen karma�ık meseleler için dahi faydalı olan hizmetler sunulmaktadır. O halde e�ilmemiz 
gereken mesele kadınların ihtiyacı olan hizmetlerin tipi de�il, daha ziyade bu tipte özel bakımın daha eri�ilir ve 
daha yaygın olarak bulunabilir hale gelmesini nasıl sa�layabilece�imizdir’, demektedir.  

Uyu�turucu sorunlarını idare etmek — ve çekilme rahatsızlı�ından sakınmak — anne ve çocu�un sa�lı�ını 
korumak için önemlidir. Hamile uyu�turucu kullanıcıları için tedaviye tercihli eri�im sunan özel hizmetler artık 
pek çok ülkede bulunmaktaysa da, destek çocuk do�duktan sonra her zaman devam etmemektedir.  

Hali hazırda Avrupa’da uyu�turucu tedavisine ba�layanların yakla�ık %20’si kadınlardır. Çalı�malar sonucunda, 
çocuk bakımının kadınları yardım almaktan caydıran anahtar bir faktör oldu�u saptanmı�tır — ayakta 
uyu�turucu tedavi hizmetleri görmeye ba�layan kadınların neredeyse dörtte biri (%23) mevcut durumda 
çocuklarla birlikte ya�amaktadır. Bundan dolayı çocuk bakımı meselelerini ele almak, kadın uyu�turucu 
kullanıcılarını tedaviye çekebilecek ve tedavide tutabilecek kadın dostu hizmetler geli�tirmek için temel bir 
unsur te�kil etmektedir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Fransa, �rlanda, �talya, 
Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Birle�ik Krallık ve Norveç’in hepsi çocuk bakımı unsuru 
bulunan programlar sunmaktadır. Cinsiyete özel hizmetlerin odak noktasını genellikle annelik olu�tururken, 
örne�in �sveç’te yapılan bir çalı�ma uyu�turucu ba�ımlısı erkekler için babalı�ın önemini vurgulamaktadır. 

Hasar azaltma tedbirleri kadınları ihmal mi ediyor? 

Tüm AB ülkelerinde, a�ırı dozda uyu�turucudan ölen erkeklerin sayısı kadınlardan fazla olup, uyu�turucuya 
ba�lı ölümlerin, ülkeye ba�lı olarak, %7 ila %35’ini kadınlar olu�turmaktadır. Bununla beraber, bugünkü 
de�erlendirme, uyu�turucuya ba�lı ölüm e�ilimlerinde cinsiyetler arasında ‘önemli farklılıklara’ i�aret etmektedir. 
AB’de a�ırı dozdan ölümler, 2000 ve 2003 arasında, erkekler arasında %30 civarında dü�erken (AB-15), 
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kadınlar için rapor edilen ölümlerin sayısı aynı dönemde sadece %15 civarında dü�mü�tür. Bu durum, yüksek 
riskli uyu�turucu kullanıcılarını hedefleyen hasar azaltma tedbirlerinin kadınları erkeklerden daha mı az 
etkiledi�i sorusunu do�urmaktadır.  

Ayrıca, uyu�turucu enjekte eden kadınlar arasındaki nispeten yüksek HIV enfeksiyonu oranları da kaygı 
vericidir. Enjekte eden kadın uyu�turucu kullanıcıları (EUK’lar) daha sıklıkla seks alanında çalı�makta olup, HIV 
enfeksiyonuna kar�ı daha açıktır. Dokuz AB ülkesindeki EUK’larla yapılan çalı�malardan elde edilen yeni veriler 
HIV yaygınlı�ının erkek EUK’lar arasında ortalama %13,6 ve kadınlar arasında da %21,5 oldu�unu 
gösteriyordu.  

EMCDDA, genel olarak erkeklerin uyu�turucu enjekte etme ve bu yüzden ölme oranının daha yüksek olmasına 
ra�men, enjekte eden kadınların hem daha çok risk altında hem de ula�ılması daha zor olabilece�i gerçe�ini 
göz ardı edemeyece�imiz konusunda bizi uyarmaktadır.  

Cinsiyetler arasındaki fark azalıyor mu?   

Bugünkü de�erlendirme, ‘Cinsiyetler arasında uyu�turucu sorununun hemen hemen tüm açılarından önemli 
farklılıklar bulunmaktadır’ diye belirtmektedir. Bütün Avrupa ülkelerinde uyu�turucu kullanıcıları arasında, 
özellikle de kullanımın sık, yo�un ve sorunlu oldu�u durumlarda, erkeklerin sayısı hala kadınlardan fazladır.  

Yeti�kin nüfus (15–64 ya� arası) hakkındaki bir EMCDDA ara�tırma verileri analizi, erkek ve kadınlarda 
uyu�turucu kullanımı seviyeleri arasındaki farkların azaldı�ına dair hiçbir güçlü kanıt bulmamı�tır. Ancak, 
ö�renciler (15–16 ya�) arasında uyu�turucu kullanımı hakkındaki veriler kimi kaygı verici e�ilimler ortaya 
koymaktadır. Bazı Üye Devletler’de, kızların ya�am boyu uyu�turucu ve alkol kullanımlarında erkeklere 
yeti�meye ba�lamı� gibi görünmesi, bunun uyu�turucu kullanımının gelecek seviyeleri üzerindeki muhtemel 
etkisi hakkında sorulara yol açmaktadır.   

Örne�in, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, �rlanda, Letonya, Polonya, Slovakya ve Norveç’teki yeni 
çalı�malar hayatlarında en az bir kez esrar denemi� olan ö�rencilerde cinsiyetler arasındaki farkın azaldı�ını 
göstermektedir (�ekil 4). Ayrıca üç ülkede — �rlanda, Finlandiya ve Norveç’te — kabaca e�it sayıda erkek ve 
kadın ö�renci uyu�turucuyu en az bir kez kullanmı� oldu�unu rapor etmektedir. Benzer �ekilde, Çek 
Cumhuriyeti, Almanya, �spanya, Estonya, Macaristan, �rlanda, Letonya, Slovakya, Finlandiya ve Birle�ik 
Krallık’ta da ecstasy’nin ya�am boyu kullanımı için cinsiyet oranları yakla�ık olarak e�itti (�ekil 5) (2).  

Tüm Avrupa’da, e�lence ortamlarında a�ırı düzeyde içme (geçmi� ayda aynı gecede be� veya daha fazla 
alkollü içki), �rlanda, Birle�ik Krallık ve Norveç dı�ında, erkekler tarafından daha yaygın olarak rapor edilmeye 
devam etmektedir (�ekil 8). Kızların düzenli olarak ba�ı çekti�i tek uyu�turucu kullanımı türü, sakinle�tirici ve 
yatı�tırıcıların reçetesiz olarak ya�am boyu kullanımıdır. Burada seviyeler yüksek olabilmektedir: rapor eden 
ülkelerin yarısından fazlası %5 veya üzeri ya�am boyu yaygınlık oranları sunarken, bu oran Litvanya’daki 
kızlar arasında %18’e ve Polonya’da %22’ye kadar çıkmaktadır (�ekil 7).  

Erkek çocuklar — uyu�turucuyu önleme konusunda kaçırılmı� bir fırsat  

Genç erkekler, uyu�turucu kullanma ve buna ba�lı sorunlar geli�tirme konusunda kızlardan daha büyük risk 
altındadır. Artan sayıda ara�tırma, genç erkeklerin geli�imsel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmı� müdahalelerin 
hizmet geli�tirme alanı için umut vaat edebilece�ini göstermektedir. Bu bulgulara ra�men, cinsiyete yönelik 
önleme çalı�maları tüm Avrupa’da nadir olmaya devam etmekte ve uygulandı�ı yerlerde de, genellikle kızlara 
yönelik olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı, özel olarak erkek çocukların ihtiyaçlarını hedef alan önleme 
programlarının eksikli�i Avrupa’da uyu�turucuyu önleme çalı�maları için kaçırılmı� bir fırsat te�kil etmektedir.  

Wolfgang Götz son olarak, ‘Avrupa devletleri uyu�turucu alanında cinsiyet meselelerine ilk kez dikkat 
çekilmesini istedi�inden beri 20 yıldan fazla zaman geçmi�tir. Bugün, bu meselenin öneminin ilke olarak 
benimsenmesinin genel uygulamaya yansıtılması gerekmektedir. Mesaj açıktır: yeni hizmetler, cinsiyetin 
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bireylerin ya�adı�ı türde sorunların yanı sıra, tedaviye ba�lama konusundaki isteklilik ve faydalı olacak hizmet 
türleri üzerinde de etkisi bulundu�u gerçe�ine kar�ılık vermelidir’, demektedir.  

 
Notlar: 
 
(1) Selected issue: ‘A gender perspective on drug use and responding to drug problems’ http://issues06.emcdda.europa.eu 
Bu haber bülteninde aktarılmı� tüm �ekiller bu Seçili konuda (Selected issue) bulunabilir. 
 
(2) ESPAD verileri — http://www.espad.org/index.html  
 


