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Mercek altındaki uyuşturucular

Uyuşturucu talebinin azaltılması: yerel eylemler için küresel bulgular 

Talebin azaltılmasına yönelik bulguya 
dayalı müdahalelerin geliştirilmesi 
ulusal, Avrupa Birliği (AB) ve küresel 
seviyelerde öncelikli bir uyuşturucu 
politikası hedefidir. Bu hedefin 
uygulanmasını tartışmak için kendi 
kavram grubuyla birlikte şu terimler 
dâhil olmak üzere belirli bir söylem 

kullanılmaktadır: en iyi uygulama, 
kalite standartları, kılavuz ilkeler, 
protokoller, akreditasyon sistemleri 
ve benchmark (karşılaştırmalı 
değerlendirme). Bu çalışma, 
uyuşturucu talebinin azaltılması 
alanında bilimsel bilgi birikiminin 
uygulamaya aktarılmasında yaşanan 

başarıların ve mevcut zorlukların altını 
çizerken okuyuculara kullanılan 
terimlerin tam tanımlarını da 
sunmaktadır. Avrupa’da popülerliğinin 
ve öneminin artması nedeniyle ‘en iyi 
uygulama’ kavramına özel 
olarak odaklanılmıştır. 
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Tanımlar
En iyi uygulama: mevcut bulguların hâlihazırdaki faaliyetlere en iyi şekilde uygulanması. 

Bulgu temeli: : Tıp alanından alınmış bir kavramdır ve ‘bireysel hastaların bakımıyla ilgili karar vermek için mevcut en iyi bulgunun dikkatli, açık 
ve akıllıca kullanımı’ olarak tanımlanır (Sackett, 1996). Uyuşturucu talebinin azaltılması alanına uygulandığında, müdahale kararlarında bilimsel 
sonuçların kullanılmasıdır.

Kılavuz ilkeler: ‘bulguların sistematik incelemesi ve alternatif bakım seçeneklerinin faydalarının ve zararlarının değerlendirilmesine dayanarak 
hasta bakımının en iyi şekilde yapılması amaçlı tavsiyeleri içeren ifadeler’ (Tıp Enstitüsü, 2011). 

Protokoller: belirli görevlerin yerine getirilmesi için takip edilmesi gereken prosedürleri belirten belgeler.

Standartlar ve kalite standartları: kılavuz ilkelerde tavsiye edilen müdahaleleri uygulamak için kullanılan bulguya dayalı ilkeler ve kural 
dizileri (Brunsson & Jacobsson, 2000). İçerikle ilgili konulara, süreçlere veya yapısal yönlere işaret edebilirler.

Akreditasyon: hizmet veren bir kuruluşun akreditasyon kurumunun koyduğu önceden belirlenmiş kriterlere ve standartlara göre bağımsız 
şekilde değerlendirilmesi süreci.

Benchmark (karşılaştırmalı değerlendirme): hizmet süreçlerinin ve performansın diğer hizmetlerdeki en iyi uygulamalarla 
karşılaştırılması süreci. Genel olarak ölçülen boyutlar kalite, zaman ve maliyettir. 

Bir bakışta önemli hususlar 
1. En iyi uygulamanın tanıtılması ve mübadele edilmesi, hem 

uyuşturucuyla ilgili müdahalelerin etkinliğini geliştirmede hem de 
sınırlı kaynakların etkin kullanımını sağlamada önemli bir strateji 
olarak kabul edilmektedir.

4. Avrupa seviyesinde yeni bir proje; uyuşturucun önlenmesi, tedavisi ve 
zararın azaltılması alanlarının yanı sıra kalite standartlarının 
uygulamaya çevrilmesinde asgari kalite standartları konusunda fikir 
birliği sağlamayı amaçlamıştır.

2. En iyi uygulamanın tanıtılmasında kılavuz ilkeler ve standartlar en 
sık kullanılan araçlar arasındadır. Avrupa’da, karar mercilerinin 
işe en baştan başlamaktansa kendi ulusal bağlamlarına göre 
uyarlayabileceği, faydalanabileceği ve güncelleyebileceği 
oldukça fazla kılavuz ilke bulunmaktadır.

5. Uygulama bilimi, dönüşümsel bilim ve bilgi birikiminin yönlendirilmesi 
gibi başarılı transfer yöntemlerine odaklanan yeni disiplinler ortaya 
çıkmıştır. Değişimin önündeki engellerin tanımlanması ve çok yönlü 
uygulama stratejilerinin kullanılması önemli başarı faktörleridir.

3. Uyuşturucu alanındaki müdahalelerin etkinliği ile ilgili olarak 
standartların ve kılavuz ilkelerin gelişimi ve güncellenmesi için 
kullanılabilecek geniş bir bilimsel bulgu birikimi mevcuttur. 
Negatif yatırım, ‘kötü uygulamanın’ ve düşük kaliteli 
müdahalelerin uygulanmasının durdurulması hususlarına son 
zamanda vurgu yapılmaktadır.

6. En iyi uygulama alanında, bilimsel bulgu tabanında hâlâ çeşitli 
boşluklar bulunmakta ve ele alınması gereken yeni konular ortaya 
çıkmaya devam etmektedir. Sistematik boşluk analizi yapılması 
atılacak adımlara ve gelecekteki gelişimlere odaklanmaya 
yardımcı olacaktır. 

http://www.emcdda.europa.eu/
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1. En iyi uygulamayı 
anlamak

‘En iyi uygulama’ kavramının tanımı, 
EMCDDA tarafından bir araya getirilen 
bir grup Avrupalı uzman tarafından yakın 
zamanda yapılmıştır. Kısaca, en iyi 
uygulama, mevcut bulguların uyuşturucu 
alanında hâlihazırdaki faaliyetlere en iyi 
şekilde uygulanmasıdır. Bir müdahalenin 
‘en iyi uygulama’ niteliğini kazanmasına 
yardımcı olan bir takım etmenler 
belirlenmiştir. Özet olarak, en iyi uygulama 
müdahalesi, başarıları sonuçlar ortaya 
koymada etkin olduğu bilinenlerle ilgili 
mevcut en sağlam bilimsel bulgulara 
dayanır ve hitap ettiği alıcıların 
ihtiyaçlarına uygun hale getirilir. Kullanılan 
yöntemler şeffaf, güvenilir ve aktarılabilir 
olacaktır ve bilgi tabanı geliştikçe 
güncellenebilir. Uygulamaya gelindiğinde, 
yerel bağlamsal etmenler dikkate alınacak 
ve müdahale uyuşturucu sorunlara 
kapsamlı bir yaklaşımın bir parçası olan 
diğer hareketlerle uyumlu olacaktır.

En iyi uygulama ‘bulguya dayalı 
uygulama’ kavramıyla yakından 
bağlantılıdır – karar verirken mevcut en iyi 
bulgunun dikkatli, açık ve akıllıca 
kullanımıdır (Sackett ve ark., 1996) ve 
müdahalenin münferit bir bireye ve/veya 
belirli bir bağlama uygun şekilde 
uyarlanması için bilimsel bilgi birikiminin 
ve uygulamadaki uzmanlığın dikkatli 
şekilde entegrasyonunu gerektirir. En iyi 
uygulama müdahalesinin diğer 
müdahalelerden daha iyi sonuçlar ortaya 
koyması ve böylelikle kaynakların 
rasyonel şekilde tahsis edilmesine olanak 
vermesi gereklidir. 

2. Kılavuz ilkeler ve 
standartlar: en iyi 
uygulamayı destekleyen 
popüler araçlar

Avrupa’da en iyi uygulamayı desteklemek 
için en yaygın strateji kılavuz ilkelerin ve 
standartların geliştirilmesidir. 2011 yılına 
kadar, bölge çapınca uyuşturucu 
tedavisine yönelik 143’ten fazla kılavuz 
ilke belirlenmiş olup bunların çoğu opioid 
ikame tedavisi alanındadır. Çoğu 
durumda, yeni kılavuz ilkelerin veya 

standartların planlanması süreci artık 
mevcut ulusal örneklerin kullanılmasına 
(bulguya dayalı olmaları halinde) ve 
bunların yerel bağlama uygulanması ve 
kaynaklardan tasarruf edilmesine 
dayanmaktadır. Tedavi, önleme ve zararın 
azaltılmasına yönelik ulusal kılavuz 
ilkelerin ve standartların dökümü 
EMCDDA’nın En iyi uygulama portalında 
aşağıdaki adreste bulunmaktadır: http://
www.emcdda.europa.eu/best-practice.

En iyi uygulamanın kılavuz ilkeler, 
standartlar ve diğer benzer araçlarla 
desteklenmesiyle ilgili zorluklar 
sürmektedir. Yapılacak ilk iş güvenilir 
bilimsel bulgulara dayandıklarından ve 
sistematik yeni incelemeler yayınlandıkça 
düzenli olarak güncellendiklerinden emin 
olmaktır. İkincisi, Avrupa’daki mevcut 
kılavuz ilkelerden en iyi şekilde 
faydalanılmalıdır. Son olarak, kılavuz 
ilkelerin ve standartların uygun şekilde 
yerine getirilmesini sağlamak önemlidir.

3. Bilimsel kanıtlara erişim 
ve kullanımları 

Uyuşturucuyla ilgili müdahaleler üzerine 
yapılan araştırmaların sayısı son elli yılda 
artmış ve bu araştırmaların iyi bir 
sentezinin yapılmasını gerekli hale 
getirmiştir. 1990’ların sonunda, Cochrane 
İşbirliği Örgütü (sağlık hizmetlerinin etkisi 
üzerine düzenli analizlerin hazırlanmasını, 
bu tür çalışmaların devamını ve 
erişebilirliğini teşvik eden bir sivil toplum 
örgütü) içinde uyuşturucu ve alkol konuları 
üzerinde çalışacak bir yayın grubu 
kurulmuştur. Bu Cochrane Uyuşturucu ve 
Alkol Grubu, sakıncalı uyuşturucu ve alkol 
kullanımının önlenmesi, tedavisi ve 
rehabilitasyonu üzerine yapılmış 
denemelerin sistematik incelemelerini 
hazırlamayı ve bu incelemelerin dağıtımını 
hedeflemektedir. Bu güne değin, 
Cochrane Grubu müdahaleler üzerine 
mevcut kanıtların sentezinin yapılması 
konusunda EMCDDA’nin En iyi uygulama 
portalı ile işbirliğinde bulunmaktadır. 

Şu anki finansal ortam tüm karar 
mercilerinin hizmet kalitesinden ödün 
vermeden masrafları kontrol altına 
almasını gerektirmektedir. Bilimsel 

kanıtlardan, etkili müdahale yollarının 
tanımlanmasında kullanılmalarının yanı 
sıra, düşük kaliteli yaklaşımların ve 
hizmetlerin azaltılması ya da ortadan 
kaldırılması konusunda da giderek artan 
bir şekilde yararlanılmaktadır. 
İngiltere’deki Ulusal Klinik Mükemmellik 
Enstitüsü (NICE) – örneğin, klinik bir 
etkileri olmadığı, düşük bir risk-yarar 
grafikleri olduğu veya yeterli sayıda 
kanıtla desteklenmedikleri için – ‘düşük 
değerli’ klinik müdahalelere olan 
finansman desteği durdurmak için ‘negatif 
yatırım’ olarak adlandırılan yöntemi işleme 
koymuştur. Bu adım, maliyetlerine oranla 
az ya da hiçbir sağlık kazancı 
sağlamayan ve bu nedenle kaynakları 
etkili bir şekilde kullanamayan mevcut 
sağlık hizmetleri uygulamalarının 
kaldırılmasını içermektedir. 

4. Karşılıklı öğrenim – 
Avrupa için asgari kalite 
standartları

Her Avrupa ülkesi kendi uyuşturucu 
sorunun boyutunu ve mevcut kaynaklarını 
dikkate alarak kendi stratejilerini ve 
tepkilerini geliştirse de, deneyimlerin ve 
alınan derslerin diğer ülkelerle 
paylaşılarak kalitenin artırılmasına ve 
etkinlik araştırmalarına yardımcı olmak net 
şekilde fayda sağlayacaktır. Avrupa 
seviyesinde asgari kalite standartlarının 
münferit olarak Üye Devletler’de mevcut 
olana değer katması ve ülkelerdeki farklı 
sağlık sistemlerini ve kapasiteleri göz 
önünde bulundurması gereklidir.

‘Tüm müdahaleler iyi niyetlidir ama 
tüm müdahaleler eşit derecede 
etkili değildir. Günümüzde daha 
önce hiç olmadığı kadar, işe 
yarayan şeylere yatırım 
yaptığımızdan ve yaramayanlardan 
yatırımımızı çektiğimizden emin 
olmamız gerekmektedir. Bunu 
başarmak için, etkinlik amaçlı bulgu 
temelinde ortak bir anlayışın yanı 
sıra yüksek kaliteli yerel hizmetlerin 
sağlanması konusunda kılavuz 
ilkelere de ihtiyacımız var.’ 

Wolfgang Götz, 
EMCDDA Müdürü



AB tarafından finanse edilen ve son 
zamanlarda gerçekleştirilen bir proje, 
bulgu ve fikir birliğine dayalı bir asgari 
standartlar listesi hazırlamak amacıyla 
Avrupa ve ötesinden uzmanları ve ilgili 
tarafları bir araya getirerek uyuşturucu 
kullanımının önlenmesi, tedavisi ve 
zararının azaltılması amacıyla Avrupa 
Asgari Kalite Standartları (EQUS)’nı 
geliştirmektedir. Uyuşturucu kullanımının 
önlenmesi için geliştirilen Avrupa kalite 
standartları, çalışmanın önlem kısmını 
oluşturmak üzere uyarlanmış ve Aralık 
2011’de EMCDDA tarafından El Kitapları 
serisinde yayınlanmıştır. Bahsi geçen 
çalışma, EMCDDA’nın web sitesindeki 
http://www.emcdda.europa.eu/
publications/manuals/prevention-
standards linkinden indirilebilir ve ücretsiz 
olarak sipariş edilebilir. EQUS çalışmasının 
sonuçları, Avrupa Birliği Konseyi’ne 
sunulmak üzere bir öneri tasarısının 
hazırlanması için Avrupa Komisyonu 
tarafından daha da geliştirilecektir.

5. Bulguların kılavuz ilkeler, 
standartlar ve diğer 
araçlar yoluyla 
uygulanması

Bulguların, kılavuz ilkeler ve standartlar 
yoluyla başarılı bir şekilde uygulamaya 

geçirilmesi hem planlama hem de proaktif 
bir yaklaşım gerektirmektedir. Bulgunun 
uygulamaya geçirilmesi için çok çeşitli 
faaliyetler kullanılmaktadır ve doğrudan 
bu konuyu ele alan birkaç yeni bilimsel 
disiplin ortaya çıkmıştır. Örneğin: 
dönüşümsel bilim, bilgi aktarımı ve bilgi 
birikiminin yönlendirilmesi. Bu 
yaklaşımların çoğunda, bilimsel bulgu ve 
uzmanların fikir birliği arasındaki ilişki 
uygulama süreci için merkezi konumdadır. 
Başarılı bir uygulama için, uzmanların fikir 
birliği konuyla ilgili soruların tanımlanması, 
önerilerin yerel bağlama göre 
uyarlanması ve müdahalelerin hedef 
gruba uygun şekilde biçimlendirilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
Ulusların konuya yaklaşımı farklılık 
gösterse de, hedef grup içinde görülen 
‘değişimin önündeki sözde engeller’in 
tanımlanması ve bu engellerin azaltılması 
için aktif adımlar atılması yeni müdahale 
yollarının benimsenmesinde yararlı 
olacaktır. Ayrıca eğitim, akreditasyon ya 
da sertifikasyon gibi teşviklerin kullanımı, 
uyuşturucu talebinin azaltılması konusunda 
kalite standartlarının başarılı şekilde 
uygulanmasına destek olacaktır.

6. Sonraki adımlar: 
boşlukların tanımlanması 
ve yeni konuların 
değerlendirilmesi

Uyuşturucu ile ilgili araştırmalar ve 
bulguya dayalı uygulamalar alanında 
yaşanan gelişmelerin sonucu olarak, 
Avrupa’nın uyuşturucu sorununa olan 
yaklaşımının etkinliğini artıracak yeni 
araçlar ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreç 
mevcut bilimsel bilgilerdeki önemli 
boşlukları da ortaya çıkarmıştır; ayrıca, 
kılavuz ilkelerin ve standartların her 
zaman en iyi uygulamayı teşvik edecek 
şekilde geliştirilmediği de açıktır. Buna ek 
olarak, uyuşturucu konusunda 
yaşlanmakta olan opioid kullanıcılarına 
veya yeni maddelerin kullanımına ilişkin 
değişimler ek araştırma ve yönlendirme 
gerektirebilir. EMCDDA ve ortakları en iyi 
uygulama alanında boşluklara dair analiz 
yapmanın yanı sıra, gerek bulguların 
proaktif şekilde dağıtımı ve kılavuzların 
uyarlanmasında destek, gerekse etki 
değerlendirmesi ve deneyimlerin değiş 
tokuşu aracılığıyla konu hakkındaki 
küresel bilginin Avrupa’daki yerel 
uygulamalarla bağlantısının kurulmasını 
aktif olarak desteklemeye kararlıdır.

Bilgi aktarımı için çerçeve

MüdahalelerKarar verme
Çalışma tasarımları

Sistematik incelemeler
Tavsiyeler

Standartlar

KÜRESEL
Bulgu

YEREL
Uygulama

Kılavuz
ilkeler

Protokoller

Bilgi aktarımı

Bilginin harekete dönüşümünün izlenmesi ve değerlendirilmesi
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Sonuçlar ve politika hususları
1. Son yirmi yılda, Avrupa’da en iyi uygulamanın gelişimine ve tanıtımına 

olan ilgi giderek artmıştır. Uyuşturucu talebine yönelik müdahalelerde 
bulguya dayalı uygulamaların desteklenmesi için kılavuz ilkeler ve kalite 
standartları gibi farklı araçlar kullanılmaktadır. Ulusal olarak, yenilerini 
geliştirmektense hâlihazırda mevcut bulguya dayalı kılavuz ilkelerin 
yaygınlaştırılmasının ve uyarlanmasının, kaliteyi sağlamaya yardımcı 
uygun maliyetli bir çözüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Avrupa 
seviyesinde, ortak asgari kalite standartlarında fikir birliği sağlamak için 
yakın zamanda bir süreç oluşturulmuştur.

2. Gelecekte, yeni bulgular ortaya çıktıkça mevcut kılavuz ilkelerin ve 
standartların düzenli olarak güncellemesini sağlayan süreçlerin 
bulunması gereklidir. Ayrıca, kılavuz ilkelerin ve standartların 
profesyoneller ve karar mercileri arasında süregelen tanıtımı ve yayılımı 
da çok önemli bir husustur. Uyuşturucuyla ilgili müdahalelerin etkinliği 

(veya etkisizliği) hakkında bilimsel bulgularda son zamanlarda artış 
olmasına rağmen, hâlâ boşluklar bulunmakta ve bu boşlukların 
doldurulması için araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Hem 
müdahalelerin etkinliği hem de araştırma-uygulama arayüzünü 
iyileştirme ile ilişkili sorulara öncelik veren Avrupa çapında bir araştırma 
gündemi oldukça memnuniyetle karşılanacaktır. 

3. EMCDDA en iyi uygulamayı izleme ve yayma konusundaki deneyimiyle 
Avrupa’da uyuşturucu alanında kalite artışını geliştirmeye ve 
desteklemeye devam edecektir. Bulguların proaktif şekilde yayılması, 
kılavuz ilkelerin uygulamasında danışmanlık, hedeflerin belirlenmesinde 
ve etkinin değerlendirilmesinde destek vermek ve deneyimlerin 
paylaşılmasını teşvik etmek paydaşlarımıza sunmaya devam edeceğimiz 
faaliyetlerden bazılarıdır.


