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ÖZET
Uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerin altı aylık izlem sonuçları
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Elazığ ilinde uçucu madde kullanımı tespit edilmiş ergenler arasında, takip ve tedavi-
yi gönüllü olarak kabul etmiş olanların 6 aylık izlem sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: 2006-2007 yılları arasında uçucu madde kullandığı tespit edilmiş 17 gönüllü ergen bu çalışmaya dahil edil-
miştir. Çalışmanın başlangıç ve izlem aşamalarında, ergenlerin ailelerine ve okullarına ziyaretlerde bulunulmuştur. 
Ergenlere 6 aylık izlem boyunca, haftada 1 kez destekleyici psikoterapi uygulanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılan ergenlerin tamamı erkekti. Çalışmaya alınan ergenlerin %53’ünün yasayla bir sıkıntısı 
olduğu ve/veya suç işledikleri tespit edilmiştir. Uçucu madde kullanımına başlama yaşının ortalama 13.6±2.1 oldu-
ğu görülmüş ve ergenlerin %83’ünde uçucu madde ile birlikte alkol ve esrar kullanımının varlığı izlenmiştir. Altı aylık 
izlem sonucunda, dört ergenin düzenli bir işte çalışmaya başladığı, dört ergenin düzenli olarak okula devam etti-
ği ve ergenlerin hiçbirinde uçucu madde kullanımının bulunmadığı gözlemlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda, ergenlerde uçucu madde kullanımının önlenmesinde, uçucu madde hakkında gerekli bil-
gilendirme, izlem ve destekleyici psikoterapilerin faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Uçucu madde, ergen, bireysel destekleyici terapi

ABSTRACT
Six month follow up of adolescents with inhalant abuse
Objective: This study aims to evaluate 6 month follow up results of adolescents who were found to have 
inhalent abuse in Elazığ province and voluntarily agreed for follow up and treatment.
Method: Seventeen adolescents with a history of abuse of volatile compounds were voluntarily included in 
the study. At the beginning and during follow up, families and schools of adolescents were visited. During 6 
month follow up, supportive psychotherapy was carried out once a week.
Results: Adolescents participating in the study were all male. 53% of those adolescents had committed a 
crime or encountered legal problem. The mean age for the onset of inhalant use was 13.6±2.1. There was also 
alcohol and marijuana use in 83% of the adolescents. At the end of 6 month follow up, it has been observed 
that 4 adolescents had a regular job, 4 continued to school regularly, and all of them quitted inhalant use.
Conclusion: The results of the study suggest that, informing about inhalant use, following up and supportive 
psychotherapy may have been helpful for quitting inhalant abuse. 
Key words: Volatile substance, adolescent, individual supportive therapy
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GİRİŞ

Uçucu madde kötüye kullanımı sık görülmekle bir-
likte, ergenlik döneminde gözden kaçmaktadır. 

Amerika’da, 8. sınıfa kadar, gençlerin %20’sine yakını-
nın uçucu maddeleri en az bir kez denediği bildirilmiştir 
(1). Kötüye kullanılan uçucu maddeler evlerde buluna-
bilmektedir, görece ucuzdur, fakir ve yaşça daha küçük 
çocuklar tarafından kolaylıkla ulaşılabilinir (2,3). Natio-
nal Institute on Drug Abuse (NIDA) tarafından uçucu 
maddeler; volatil solventler, aerosoller, gazlar ve nitrit-
ler olarak sınıflandırılmıştır (4). Ülkemizde uçucu mad-
de kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, yaşam boyu 

en az bir kez uçucu madde kullanımı oranı, değişik iller-
de, %3.9 ile %12.8 arasında görülmektedir. Öğrencile-
rin %5’inde yaşam boyu uçucu madde kullanım sıklığı 
1-2 kez iken, %1.3’ünde ise bu sıklık 10 kez ve üstü ola-
rak bildirilmiştir. Yine bu çalışmalarda, uçucu madde 
kullanımına erken yaşlarda başlandığı ve diğer madde-
lerin kullanımına geçişte bir basamak oluşturduğu üze-
rinde durulmuştur (5,6). Dokuz ilde ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerinde tütün, alkol ve madde kullanımı yaygın-
lığını araştıran bir çalışmada, uçucu madde kullanım 
yaşı, sırasıyla 12 ve 13.4 olarak bildirilmiştir (7). 
İstanbul’da, 1995 yılında, 15 ayrı okulda 2800 öğrenci 
ile yürütülen bir çalışmada, uçucu maddeyi hayatında 

14. Bahar Sempozyumunda sözel bildiri olarak sunulmuştur. (13-17 Nisan 2010, Antalya)
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en az bir kez kullananların oranı %3.8 olarak saptanmış-
tır (8). Yine İstanbul’da, 1996 yılında yürütülen “Gençlik 
Anketi” isimli çalışmada, yaşam boyu en az bir kez uçu-
cu madde kullanım oranı %4 olarak bulunmuştur (5). 
 Çocuk ve ergenlerde uçucu madde kullanımı, ortala-
ma 12-13 yaşlarında başlamaktadır. Uçucu madde kulla-
nımına alkol ve madde kullanımın da eşlik edebileceği 
gösterilmiştir (9). Uçucu madde kullanımı ve suç arasın-
daki ilişkiyi araştıran bir çalışmada, 1996-2007 yılları ara-
sında uçucu madde kullanımı ile suç ve antisosyal dav-
ranış arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (10). 
 Uçucu madde kullanımında, akut ve kronik, birçok 
medikal sorun ortaya çıkabilir (11). Ortalama 2.3 yıl 
uçucu madde kullanım süresi olan ergenlerin kognitif 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi sonucunda, %33.3 
oranında oryantasyon, dikkat, öğrenme, hesaplama, 
soyutlama, bilgilenme, yaratıcılık ve bellek fonksiyonla-
rında bozulma tespit edilmiştir (12). 
 Yakın zamanda yapılan araştırmalarda, çocuk ve 
ergenlerin madde ile temasında sosyal koşulların güçlü 
motivasyonel faktörler olduğu değerlendirilmiş, kötüye 
kullanım ve bağımlılığa yol açabileceği belirtilmiştir 
(13). Çocuk ve ergenlerde uçucu madde kullanımının 
sıklığı, risk faktörleri ve tıbbi sonuçlarına yönelik çok 
sayıda çalışma olmasına rağmen, uçucu madde kötüye 
kullanımı ve bağımlılığının tedavisine yönelik yurtiçin-
de ve yurtdışında az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Jumper-Thurman ve Beauvais’in (14) uçucu madde kul-
lanımının tedavisine yönelik çalışmasında, ergenler ara-
sında grup aktiviteleri ve grup terapisinin önemi vurgu-
lanmış ve uçucu madde kullanımı olan kişilerin sıklıkla 
temel yaşam yeteneklerinin gelişimine (okula devamlı-
lık, iş yetenekleri, temizlik ve beslenme gibi) yardım 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 Uçucu madde kullanımında tedaviyi bırakma, diğer 
madde kullanımı olanlardakine göre daha sık gözlen-
mekte ve tedavisi çoğunlukla zorluklar içermektedir. Bu 
kişilerde sosyal destek ve aile desteğinin bozulmuş 
olması, uzun süreli tedavideki etkinliği düşürmektedir. 
Uçucu madde kullanımı olan kişilerin ve ailelerinin 
tedaviye bağlanmasında ev ziyaretlerinin etkili olduğu 
bulunmuştur (15). Ayrıca Furr-Holden ve arkadaşları 
(16), ilkokullarda sınıf odaklı bilgilendirme ve eğitimin 
uçucu madde kullanımının önlenmesinde önemli oldu-

ğunu göstermişlerdir. Uçucu madde kullanımının teda-
visine yönelik olarak, detoksifikasyon periyodunun 
aylarca devam etmesi, terapinin geniş zamanlara bölü-
nerek yapılması, terapi seanslarının 15-20 dakikadan 
uzun sürdürülmemesi gerektiği belirtilmiştir (17). 
 Çalışmamızda uçucu madde kullanan ergenlerin 6 
aylık takip ve tedavilerinin yapılması planlanmıştır. 
Çalışmanın başlangıcında uçucu madde kullanım özel-
likleri ve şiddeti belirlenmiştir. Ergenlerin uçucu madde 
kullanımından uzak durmalarını sağlamak için, risk 
oluşturabilecek durumlara yönelik takip ve tedavide 
bireysel destekleyici psikoterapinin yararlı olabileceği 
öngörülmüştür. 

 YÖNTEM

 Araştırmanın örneklemi, Mart 2006 ve Ocak 2007 
tarihleri arasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube Müdürlüğü’nce uçucu madde kullanımı tespit 
edilmiş 55 çocuk ve ergenden oluşmaktadır. Adres bil-
gileri olan 33 çocuk ve ergenin adreslerine yapılan ziya-
retlerde, 6’sının adres bilgilerinin hatalı ya da ikametle-
rinin değişmiş oldukları görülmüş, bir aile ise görüşmek 
istememiştir. Yirmi altı aile ile çalışma konusunda görü-
şülmüş, bunlardan 19’u çalışmaya katılmayı kabul 
etmemiş, ancak 7 aile ile takip ve tedavi konusunda 
işbirliği yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen 
19 aile çalışmaya katılmama gerekçelerini, çocuklarının 
hiçbir zaman uçucu madde kullanmadıklarını düşün-
meleri ya da çocuklarının uçucu madde kullanımını 
bırakması olarak belirtmişlerdir. Uçucu madde kullanı-
mının gözlendiği mekanlara sık sık uğranması sonucun-
da, 10 ergen daha tespit edilmiş ve aileleri ile görüşüle-
rek çalışmaya dahil edilmişlerdir. Dışlama kriterleri, 
mental retardasyonun varlığı ve çalışmaya motivasyo-
nel isteğin bulunmaması olarak belirlenmiştir. Çalışma 
öncesinde ergenlerin ailelerinden bilgilendirilmiş onam 
alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 22 ergen-
den, dışlama kriterlerini taşımayan 17’si ile çalışma 
yürütülmüştür. Çalışmaya katılan ergenlerin tamamı 
erkekti ve yaş ortalaması 16.1±1.2 bulunmuştur.
 Çalışma süresince, ergenlerin ailelerine uçucu madde-
ler ve zararları ile ilgili bilgi verilerek, tedaviye katılımları 
amaçlanmıştır. Çalışmanın başlangıcından itibaren, 
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ergenlerin aileleri tarafından tedaviye getirilmedikleri göz-
lenmiştir. Çalışma boyunca katılımcılar, sosyal hizmetler 
çocuk esirgeme kurumuna ait bir araçla evlerinden, bulun-
dukları mahalleden veya uçucu madde kullanımının oldu-
ğu mekanlardan alınarak tedavi merkezine getirilmiş, 
tedavi sonrasında da adreslerine bırakılmışlardır. 
 Çalışmaya katılan ergenlere 3-6 aylık izlem boyun-
ca, haftada bir kez bireysel destekleyici psikoterapi 
uygulanmıştır. Terapi seansları, psikiyatri uzmanı, psi-
kolog ve sosyal hizmet uzmanının birlikte katılımı sağ-
lanarak sürdürülmüştür. Çalışmaya dahil olan ergenle-
rin medikal tedavilerine yönelik psikiyatri polikliniğine 
başvurmaları istenmiştir. Medikal tedavinin takibi çalış-
maya dahil edilmemiştir. Bireysel destekleyici terapiler-
de bazı konulara odaklanılmıştır. Bunlar; aile içinde 
olumlu ve olumsuz yaşam olayları, aile ile ilgili beklen-
tiler ve hayal kırıklıkları, madde kullanım bozukluğu ile 
ilgili bilgilendirilme, eğitim durumları ve eğitimden bek-
lentileri, kişiler arası ilişkilerde iletişim kurma biçimleri, 
kişiler arası ilişkilerde yaşanan olumlu ve olumsuz 
yaşam olayları, problem çözme yeteneklerinin değer-
lendirilmesi ve tekrardan yapılandırılması, gelecekle 
ilgili beklentiler ve gelecekle ilgili neler yapılabileceği ile 
ilgili alternatifler üretilmesidir.

 Materyal

 Araştırmaya katılan ergenlerin, DSM IV eksen I alkol ve 
madde kullanım bozuklukları tanı ölçütleri göz önüne alı-
narak, uçucu madde kullanımları değerlendirilmiştir (18). 
 Araştırmada uçucu madde kullanım şiddetini değer-
lendirmek için, Ögel ve arkadaşları (19) tarafından geliş-
tirilen Yeniden Ergenler İçin Uçucu Madde Kullanımını 
Değerlendirme Ölçeği (YUKUD) ve YUKUD genel bilgi 
formu uygulanmıştır. YUKUD; sıklık, tasarlanandan 

fazla kullanma, zaman harcama, sorumluluklarını ala-
mamak, tolerans, bilişsel sorunlar, fiziksel sorunlar, suç, 
ilişkilerde sorunlar, çalışma, entoksikasyon, saldırgan 
(agresif) davranışlar, okula gitmeme, eve gitmeme, ken-
dine zarar verme, başa çıkmak / yerine koymak, piş-
manlık, şiddetli istek biçiminde 18 sorudan oluşmakta-
dır. Ölçek, ergenlerde uçucu madde kullanım şiddetini 
ölçmektedir; yarı yapılandırılmıştır ve bir görüşmeci 
tarafından uygulanmaktadır. Ölçeğin geçerlilik güveni-
lirlik çalışmasında, uçucu madde bağımlılarında 
YUKUD ortalaması 61.37 puan iken, uçucu madde 
kötüye kullanımı olanlarda ise ortalama 38.97 olarak 
bulunmuştur.

	 İstatistiksel	Analiz

 Elde edilen veriler Windows 15.0 SPSS programında 
değerlendirilmiştir. Sosyodemografik bilgiler için tanım-
layıcı istatistik analizi kullanılmıştır. 

 BULGULAR

 Çalışmaya katılan ergenlerin tamamının, DSM 
IV-TR eksen I alkol ve madde kullanım bozuklukları 
tanı ölçütlerine göre “Uçucu madde kötüye kullanımı” 
tanısını karşıladıkları tespit edilmiştir. Uçucu madde 
kullanımı ortalama 13.6±2.1 yaşında başlamıştır. Uçucu 
madde olarak sadece bali kullanan 14 ergende, her gün 
düzenli uçucu madde kullanımı bulunup günde ortala-
ma 2.8±2.5 tüp bali (küçük boy bali tüpü) kullanıldığı 
belirlenmiştir. On yedi ergenden 15’i, en az bir kez de 
olsa uçucu madde kullanımını bıraktığını, bu bırakma-
nın ortalama 4.9±8.8 ay sürdüğünü belirtmişlerdir. Uçu-
cu madde kullanım şiddetini değerlendiren YUKUD 
ortalama puanı 18.9±6.2 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo	1:	Sosyodemografik	veriler	ve	YUKUD	puan	ortalaması

	 n	 Minimum	 Maksimum	 Ortalama±S.S.

Yaş 17 13.00 17.00 16.1±1.2
İşte çalışmaya başlama yaşı 15 6.00 15.00 11.7±2.4
Uçucu maddeyi ilk kullanma yaşı 17 10.00 16.00 13.6±2.1
Günde kaç kez  kullandığı (bali tüpü) 17 0.50 10.00 2.8±2.5
En uzun bırakma süresi (ay) 15 0.50 36.00 4.9±8.8
İlk kez şuç işleme yaşı 10 12.00 16.00 13.9±1.6
YUKUD şiddet puanı 17 3.88 28.88 18.9±6.2
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 Ergenlerden 14’ü yalnızca bali, 2’si yalnızca tiner ve 
biri ise tiner ve baliyi birlikte kullanmaktaydı. Uçucu 
madde kullanan ergenlerin %83’ünde uçucu madde ile 
birlikte alkol ve esrar kullanımı olduğu tespit edilmiştir 
(Tablo 2). 

 Çalışmaya alınan ergenlerin %53’ünde geçmişte 
yasal bir sorunla karşılaşma ve suç işleme hikayesi 
bulunmuştur. Suça başlama yaş ortalaması 13.9±1.6 ve 
ilk suçun cinsinin bıçakla yaralama ve hırsızlık olduğu 
belirlenmiştir. Ergenlerden 16’sının (%94.1) kendine 
zarar verici davranışı saptanmıştır. Kendine zarar verici 
davranışın tamamının, kendisini kesme biçiminde oldu-
ğu tespit edilmiştir.
 Çalışma yapıldığı dönemde, 17 ergenden hiçbiri 
sokakta yaşamamaktaydı. Geçmişte ise, hiçbirinin 
sokak yaşantısının bir iki günden uzun sürmediği, 
14’ünün (%82.4) anne ve babasının sağ olup anne ve 
babaları ile birlikte yaşamakta oldukları belirlendi. Eği-
tim durumlarına bakıldığında, 6’sı halen lisede okumak-
ta iken, 8’i ortaokul, 2’si ilkokul mezunuydu ve 1’i oku-
ma yazma bilmemekteydi. Çalışmanın başlangıcında, 
ergenlerin hiçbiri bir işte çalışmamaktaydı. Çalışmaya 
başlamadan önce ise, 15’inin (%88.2) bir işte çalıştığı ve 
işe başlama yaşının ortalama 11.7±2.4 olduğu bulun-
muştur. 
 Çalışmanın başlangıcında eğitime devamda düzen-
sizlikler yaşayan ergenlerin, çalışmanın sonuna kadar 

devamsızlık göstermedikleri okul yöneticileri tarafından 
doğrulanmıştır. Bir öğrencinin, çevresindeki arkadaşları 
ve okul ile yaşadığı sorunlardan dolayı, okula devamı-
nın sağlanabilmesi için okul değişikliği yapılmıştır. 
Çalışmanın sonunda 4 ergenin okula devamlılığı sağlan-
mıştır. Daha önceden okulu bırakmış olanların, tekrar 
okula başlama konusunda istekli olmadıkları izlenmiş-
tir. Çalışmanın sonunda okula devam etmeyen 13 
ergenden 4’ü, kendilerinin ve ailelerinin ortaklaşa belir-
ledikleri bir işe başlamışlardır. Çalışmanın sonunda, 
ergenlerin hiçbirinde uçucu madde kullanımının bulun-
madığı gözlemlenmiştir.

 TARTIŞMA

 Bu çalışmanın önemli bulguları; örneklemimizdeki 
uçucu madde kötüye kullanımı olan ergenlerde suç işle-
me, kendine ve çevresine zarar verme, uçucu madde ile 
birlikte esrar ve alkol kullanımı, aile desteğinde yetersiz-
lik oranlarının yüksek olması ve kişilerin uçucu maddeler 
ve tıbbi sonuçları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkla-
rıdır. Ayrıca çalışmanın sonunda, ergenlerin tamamı 
uçucu madde kullanımını bıraktıklarını ifade etmişlerdir. 
 Ergenlerin uçucu maddeden uzak durmalarında, 
uçucu madde kullanımı olmayan akranları ile zaman 
geçirmelerinin önemli olduğu bilinmektedir. Bireysel 
destekleyici terapilerde okula devamlılıkları yönünde 
motivasyonları arttırılmıştır. Çalışmaya katılan 17 
ergenden 15’inin günümüze kadar bir ya da birden faz-
la işte çalışmış olması, ortalama 12 yaşında işe başlama-
sı, ailenin gelir düzeyinin düşük olduğunu göstermekte-
dir. Okula devamlılık göstermeyen ergenlerin adresleri-
ne yapılan ziyaretlerde yakınları ile temasa geçilmiştir. 
Altı aylık izlem sonunda, ergenlerden dördünün okula 
düzenli olarak devam ettiği ve dört ergenin de düzenli 
bir işe başladığı gözlemlenmiştir. 
 Ülkemizde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 
uçucu madde kullanımı, çoğunlukla erkeklerde göz-
lemlenmiştir (20). Çalışmamızın epidemiyolojik bir 
çalışma olmaması ve Elazığ ilinin sosyokültürel örün-
tüsü katılımcıların tamamının erkek olmasını açıklaya-
bilir. Medina-Mora ve Real (21) 2008’deki çalışmala-
rında, uçucu madde kullanımına başlama yaşının 12 
olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada uçucu madde 

Tablo	2:	YUKUD	genel	bilgi	formunun	verileri

	 n=17	 %

Anne baba sağ 14 82.3
Anne sağ , baba yaşamıyor 2 11.8
Her ikisi de yaşamıyor 1 5.9
Yasal sorunla karşılaşma var 9 52.9
Okuma yazma biliyor 1 5.9
İlkokul mezunu 2 11.8
Ortaokul mezunu 8 47.1
Lisede okuyor ya da liseden ayrılmış 6 35.2
Herhangi bir işte çalışma var 15 88.2
Bali 14 82.3
Tiner 2 11.8
Bali ve tiner 1 5.9
Beraberinde alkol kullanımı 3 17.7
Beraberinde esrar kullanımı 1 5.9
Beraberinde alkol ve esrar kullanımı 10 58.7
Herhangi bir suça bir kez karışma 3 17.6
Herhangi bir suça birden çok katılma 7 41.2
Kendisine zarar verici davranış var 16 94.1
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kullanımının psikiyatrik bozukluklara, özkıyım girişi-
mine, beraberinde başka madde kullanımı (özellikle 
enjekte edilen maddeler) ve HIV enfeksiyonuna yatkın-
lık oluşturduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda da, bu 
bulgularla uyumlu olarak, uçucu madde kullanım yaşı-
nın ortalama 13.6±2.1 olduğu, beraberinde %83 oranın-
da alkol ve esrar kullanımının olduğu bulunmuştur. 
Çalışmaya katılan ergenlerin %53’ünde, yasal bir sorun-
la karşılaşma ve suç işleme şeklinde antisosyal davranış-
lar saptanmıştır. Ergenlerden biri hariç tamamında, ken-
dine zarar verici davranış tespit edilmiştir. Howard ve 
arkadaşlarının (22) yaptığı bir çalışmada, uçucu madde 
kullanımı olan 723 ergen katılımcının %38.6’sında anti-
sosyal davranışlar gözlemlenmiştir. Yine yakın zaman-
da yapılan başka bir çalışmada, bir suça katılmış ve polis 
tarafından kayıt altına alınmış genç erkeklerde psikiyat-
rik rahatsızlık, madde kullanımı ve antisosyal davranış-
lar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (23).
 Çalışmamızın başlangıcında, ergenlerin hiçbiri uçu-
cu madde kullanımının tehlikeli sonuçları hakkında bil-
giye sahip değildi. Ergenlerin çoğu uçucu madde kulla-
nımından kısa bir süre sonra algılarının ve düşünceleri-
nin eski haline geldiğini bildirmelerine rağmen, takip 
sürecinde, kavramada güçlük, uyuşukluk, isteksizlik, 
donukluk ve yorgunluk gibi yakınmalar tarif etmişlerdir. 
Buna yönelik olarak, uçucu madde kullanımı olan 
çocuklara, gençlere, ebeveynlerine ve öğretmenlerine 
uçucu madde kullanıldığında ortaya çıkabilecek belirti-
ler ve zararları anlatılmalıdır (2).
 Uçucu madde kullanan çocuk ve ergenlerde sosyal 
ve psikososyal faktörlerin incelendiği bir çalışmada, bu 
çocuk ve ergenlerde öfke ve yabancılaşma hissinin oldu-

ğu gösterilmiştir (9). Çalışmamızdaki bireysel destekle-
yici terapilerde, ergenlerdeki irrasyonel düşünceler belir-
lenerek, rasyonel düşüncelerle karşılaştırılmıştır. Öfke 
oluşumu ve öfke ile baş etmede, kişiler arası iletişim 
becerileri üzerine odaklanılmıştır. Çalışmanın sonunda 
ergenler, öfke patlamalarının ve kendilerine zarar verici 
davranışların azaldığını ifade etmişlerdir. Uçucu madde 
kullanımı olan ergenlerin tedavilerinde bu konulara 
odaklanmanın, uçucu madde kullanımından uzak dur-
mada etkili olabileceği değerlendirilmiştir. 
 Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Çalış-
maya katılımı reddetme yüksek orandadır. Çalışmaya 
katılan 7 ergene ek olarak 10 ergenin dahil edilmesinde 
ise farklı bir yöntem kullanılmıştır. Uçucu madde dışın-
da kullanılan maddelerin, kullanım bozukluğu (kötüye 
kullanımı ya da bağımlılık) düzeyinde olup olmadığı 
değerlendirilmemiştir. Çalışma örnekleminin sadece 
erkeklerden oluşması da çalışmanın kısıtlılıklarından 
biridir. Takip edilen olgular arasında terapi uygulanma-
yan olgular olmadığından, uygulanan bireysel destekle-
yici terapinin etkinliğini belirlemek mümkün değildir. 
Ayrıca altı ayın sonunda madde kullanmadıkları klinik 
değerlendirme ile yapılmış idrarda madde metaboliti 
kontrol edilememiştir.
 Tüm bu kısıtlılıklara rağmen, çalışmanın sonuçları, 
uçucu madde kullanımı olan ergenlerde bireysel destek-
leyici terapilere ek olarak sağlanacak sosyal desteğin bu 
kişilerde faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Uçu-
cu madde kullanımının erken farkına varılması ve tehli-
keli sonuçlarına yönelik olarak ergenlerin, ailelerinin ve 
öğretmenlerinin bilgilendirilmesi uçucu madde kullan-
masının önlenmesinde faydalı olabilir. 
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