Turkish

Uyuşturucular: Hakiki gerçekler
EKSTAZİ

Etkileri:

(E, Ex, E n C, eccy, MDMA, XTC, eggs (yumurta), pingers,
disco biscuits (disko bisküvisi), pills (hap)

Ekstazinin içinde bulunan uyarıcılar merkezi sinir
sisteminin çalışmasını hızlandırır ve uyuşturucunun
içinde bulunan halisünojenler aynı anda algılama
üzerine etki eder. MDMA önleyici mekanizmayı
yavaşlatır ve daha ayık, sevgi dolu ve enerjili
olmayı teşvik eder. Ekstazi “etkisini” aldıktan
sonra 20 dakika içinde göstermeye başlar ve
aşırı sevince neden olur ve bu durum yaklaşık bir
saat sonra zirveye ulaşır. Etkileri sekiz saat kadar
sürebilir ve sonunda bir düş kırıklığının yanısıra
yorgunluk ve kırgınlık ortaya çıkar. Alkol dahil,
diğer uyuşturucularla birlikte alındığında bu
uyuşturucunun etkileri artar.

Kısa dönem etkileri:

Ekstazi, Metilenoksimetamfetamin
(Methylenedioxymethamphetamine (MDMA))
adlı kimyasal maddenin genelde kullanılan
sokak adıdır. Bu uyuşturucu, temel olarak
sanrısal (halisünasyona neden olan) uyarıcı bir
uyuşturucudur ve çoğunlukla hap şeklindedir
(onun için bir lakabı da “hap” sözüdür) ve
“damgalarla” ayırt edilebilen değişik renklerde
olur. E genellikle yutularak alınmakla beraber,
ezilerek veya burundan çekilerek de alınabilir.

Ekstazi tansiyonu ve nabzı artırır ve vücut
sıcaklığını yükseltir. Kullanıcı iştahını kaybeder ve
çokça terler ve hatta kusabilir. Bazı kişilerde fazla
ısınma ortaya çıkar ve istek dışı çene kilitlenmesi,
diş gıcırdatması ve gözbebeklerinde büyüme gibi
yan etkiler görülür. Etkisini yitirmeye başladığı
zamanda ise endişe ve uykusuzluk görülür.
Hapı sıcak ve nemli bir ortamda (çılgınlık partisi
veya çılgın müzikle dans) almak, vücudun su
kaybetmesine ve nadiren görülmekle beraber, kalp
yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Ayrıca, vücutta
aşırı su birikmesi ve su zehirlenmesi ortaya çıkabilir
ve bu durumlar beyinde şişkinliğe neden olabilir.

Her hapın etkileri ve toksisitesi farklı olabilir ve aşırı
doza maruz kalma gerçek bir olasılık olabilir
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Uzun dönem etkileri:
Şu anda kesinleşmemekle beraber, ekstazinin
sürekli kullanımının beyinde nörotoksin (sinir
zehiri) etkisi yarattığı yönünde önemli deliller
mevcuttur. Bu maddeyi aşırı kullanan kimselerde
depresyon belirtileri (bitkinlik ve moral değişmeleri
gibi), odaklanma becerilerinin azalması ve hafıza
zararlanması görülebilir. Bunun nedeni, ekstazi
kulanımının beyindeki serotonin maddesini
azaltmasıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar, serotonin maddesinin azalmasının
uzun dönemli (üç yıl kadar) ve hatta sürekli
olabileceğini göstermiştir.

Sonuç:
Acemi arka avlu laboratuvarlarında üretilen bütün
yasadışı uyuşturucularda olduğu gibi, kalite
kontrolü diye birşey sözkonusu değildir. Ekstazinin
aktif maddesinin MDMA olması gerekmekle
beraber, çoğu haplarda bu madde mevcut değildir.

Neden? Çünkü üretim yapmak için gerekli olan
temel maddelere erişim zordur ve bu maddeleri
kimyasal olarak sentezlemek hüner ister. Hapları
üreten kimselerin çoğu basit alet ve malzemeler
kullanırlar ve mümkün olduğu kadar masrafı
azaltmaya çalışırlar.
Unutmayın ki, hapları size satan satıcı veya dostunuz
ne düşünürse düşünsün; ne derse desin, bu
maddelerin kalitesi hakkında bilgi sahibi olmaları
bir yana, onların bu maddelerin nerede yapıldığını
bilmeleri bile çok şüphe götürür. Onlar genellikle
hapları kendilerine veren kimselerin sözlerini tekrar
ederler. Bu da sizin MDMA satın almak yerine,
metamfetamin ve Parametoksiamfetaminler
(Paramethoxyamphetamines (PMA)) dahil, diğer
suni halüsinojenlerin karşımından oluşan bir
maddeyi satın alma olasılığınızın yüksek olduğunu
gösterir. Ekstazi üretiminde kullanılabilen diğer ucuz
maddeler arasında kafein, ketamin (at yatıştırıcısı),
parasetamol ve ibuprofen gibi maddeler olabilir.

Ekstazi kullanımı sırasında bünyeye su alımını iyi kontrol etmek gerekir –
suyu fazla içmek de az içmek kadar tehlikeli olabilir

n PMA – hem uyarıcı hem de halisünojen (sanrılara neden olan) amfetamin tipi bir uyuşturucudur ve
bazen ekstazi olarak satılır veya ekstazinin içinde yer alır. Bu madde etkisini yavaş göstermekle beraber,
MDMA’dan daha güçlüdür ve insanlar çoğunlukla aldıkları hapın “işe yaramaz” olduğunu düşünerek bir
hap daha alırlar. Bundan dolayı birkaç ölüm olayının meydana geldiği bilinmektedir.
n MDMA üretiminde Sassafras bitkilerinin kök, kabuk ve meyvalarından elde edilen ve safrol adı verilen
bir yağ kullanılmaktadır. Sassafras’ın insanlarda kullanımının sürekli ciğer zararlanmasına ve kansere
yol açtığı bilinmektedir.
n 2000-2004 yılları arasında Ulusal Koroniyal Bilgi Sistemi (National Coronial Information System),
ekstaziden kaynaklanan 112 ölüm olayını kaydetmiştir. Bu ölümlerin %46’sında uyuşturucunun bizzat
kendisinin ölümlerin başlıca sebebi olduğu belirlenmiştir.
n Sakinleştirci kullanırken ekstazi kullanma ya da aşırı doz kullanımı yüzünden Serotonin sendromu
ortaya çıkabilir. Belirtiler arasında tahrik, başağrısı, şaşkınlık, düzensiz kalp atışları, kas kasılması ve aşırı
hallerde koma ve ölüm görülebilir.
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BUZ (ICE)

Kısa dönem etkileri:

(meth (met), kristal meth (kristal met), d-meth (d-met),
shabu (şabu), tina, glass (cam).

Buz kısa vadede kalp atışlarının artması ve nefes
sıklığında artış, hipertansiyon, kan dolaşımı ve
kalp sorunlarına neden olur. Bu madde libidoyu
artırır, bu nedenle kullanıcıların riskli cinsel
davranış gösterme olasılığı artar ve bunun
sonucunda cinsel yollarla bulaşan hastalıklara
(STI) yakalanma riski artar.

Uzun dönem etkileri:

Buz, kristal metamfetamin hidroklorid’in
sokak adıdır ve 90’lı yılların ortalarından
beri Avustralya’da polisin yakaladığı bütün
metamfetaminlerin yüzde 90’ını oluşturur.
Genel olarak kristal toz veya renksiz “kayacıklar”
halinde bulunur ve sigara gibi içilebilir, burun
yoluyla çekilebilir veya şırınga edilebilir.

Uzun vadede buz insanları kelimenin tam
anlamıyla yaşlandırır. İğne yoluyla alınması
halinde berelenme, çıban ve damar zedelenmesi
gibi zararlar ortaya çıkar ve kan kaynaklı hastalık
mikroplarının ortaya çıkma riski artar. Buzu fazla
kullanan kimselerde diş bozuklukları, cilt
lekeleri, hatalı beslenme, akciğer işlevlerinde
zayıflama ve genel ağrılar ve kramplar ortaya
çıkar. Bu maddenin beyin felci riski yaratmasının
yanı sıra, zihin sağlığı ve kavrama işlevlerini de
etkilediği bilinmektedir – buz bağımlılarında
paranoya, sanrılar görme, hafıza kaybı,
uykusuzluk ve ruh hastalığı görülür.

Etkileri:

Sonuç:

Kaç defa kullanıldığına bağlı olarak, buz
kullanımıyla ortaya çıkan güçlü “kendini havalarda
hissetme” veya “furya” hissi 12 saat kadar sürebilir.
Kullanıcılarda aşırı neşe ve uyarılma ortaya çıkar.
Uyuşturucu beyin alıcılarını monoaminlerle
baskına uğratarak etkisini gösterir. Tekrarlı kullanım
sonucunda bu algılayıcılar ölür ve kullanıcı
daha çok buz kullanmadan keyif hissini alamaz.
Bu nedenle bu madde doğası itibariyle hem
fizyolojik hem de psikolojik olarak oldukça
alışkanlık yapan bir maddedir.

Buz, piyasadaki en tehlikeli uyuşturuculardan
biridir. Sosyal etkileri bakımından buz bağımlısı
olan kimseler için bu uyuşturucuyu elde etmek
en önemli öncelik haline gelir ve bu kimseler
çoğunlukla saldırgan ve şiddet yanlısı olurlar
ve aile ve arkadaşlarına yabancılaşırlar.
n Met üretimi sırasında ortaya hepsi
de insanlar için oldukça zehirleyci
olan hidrojen klorid, hidroklorik asit,
amonya ve fosfin gibi gazlar çıkar.
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ESRAR (HAŞİŞ)
(pot, (grass (ot), weed (yaban otu), dope (uyarıcı),
reefer, joint (eklem), spliff (esrarlı sigara), ya(r)ndi,
rope (ip), mull, cone (koza), skunk (kokarca), bhang
(kenevir), ganja (haşiş), hash, chronic (kronik)

Etkileri:
THC ciğerler (veya mide) yoluyla kana karışır
ve oradan beyine taşınır ve beynin alıcılarını
beyin kimyasal maddeleri ile basar. Genel olarak
haşiş içimi kullanıcıda bir rahatlama hissi
yaratır. Bu madde ayrıca iştahı açar; bu durum
halk arasında “karnın zil çalması (munchies)”
olarak bilinir.

Kısa dönem etkileri:
Odaklanma zorluğu, koordinasyon bozukluğu,
gözlerin kanlanması ve ağızda kuruma.

Uzun dönem etkileri:

Kenevir bitkisi üç ayrı ürün meydana getirir.
Marihuana dişi kenevir bitkisinin yaprağı ve
çiçeklenme başını teşkil eder ve psikolojik etki
gösteren delta-9 tetrahidrokanabikol (THC)
maddesini içerir. Kenevir bitkilerinden ayrıca,
küçük renkli bloklar (sarıdan siyaha kadar
değişen) ve kenevir yağı şeklinde ortaya çıkan
haşiş elde edilir. Bu maddenin Avustralya’da
en yaygın kullanım şekli, bitkinin kurutulmuş
yapraklarının ve çiçek tomurcuklarının sigara veya
nargile şeklinde içilmesi şeklindedir.

Nefes hastalıkları, bu maddeyi içmekten
kaynaklanan kanserler ve sperm sayımının düşük
çıkması, ve hatta cinsel istekte azalma. Bu maddeye
psikolojik bağımlı olma artan derecede rahatsızlık,
hafıza kaybı, duygusal dengesizlik, dürtü
noksanlığı, paranoya ve endişe nöbetlerine neden
olur ve aşırı haşiş kullanıcılarında ruh hastalığı
(psikoz) ve şizofreniye neden olma ile ilgisi
mevcuttur. Ayrıca sosyal etkileri de olabilir —
örneğin aile ve arkadaşlarla ilişki sorunları.
İşsiz kalmanın da marihuana kullanımı ile
doğrudan ilgisi olduğu bildirilmiştir.

Sonuç:
Esasen insanın içine yanmış karbon çekmesi olayı
diyebileceğimiz ot içimi temel olarak sağlığınıza
zararlıdır. Ayrıca şimdilerde satılan haşişin çoğu
hidroponik yöntemlerle üretildiği için, içildiği anda
bitkinin içinde yüksek konsantrasyonda zehirli
kimyasal maddelerin mevcut olduğu hakkında
sistematik olmayan deliller vardır.

Araştırmalar, fazla miktarda haşiş tüketen kimselerin yatak odasında
zorluk çektiklerini ve çoğunun tatmine erişemediğini göstermektedir*
*Kaynak: Anthony Smith – La Trobe Üniversitesi Çalışması.
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n Fiziksel etkileri
Uzun süreli esrarkeşlerde astım, bronşit,
ağız, boğaz ve akciğer kanserleri,
odaklanma zorluğu, hafıza zararlanması,
öğrenme zorluğu ve potansiyel zihin
bozuklukları ortaya çıkabilir.
n Sosyal etkileri
Uzun süreli marihuana kullanıcılarının okul,
TAFE veya üniversiteyi bitirme olasılığı
daha düşüktür ve bu maddeyi kullanmanın
işsiz kalmayla doğrudan ilgisinin olduğu
belirtilmiştir. Uzun dönem kullanıcılarda
ayrıca aile ve arkadaşlarla ilişki sorunları
da görülebilir.

n Esrar ve Şöförlük
Son zamanlarda Ulusal Haşiş Engelleme ve
Bilgilendirme Merkezi (National Cannabis
Prevention and Information Centre (NCPIC))
tarafından basılan araştırma sonuçları, esrarın
tesiri altında motorlu araç kullanmanın
kaza riskini yüzde 300 kadar artırdığını
göstermektedir.
n Marihuana ve yasalar
Phuket’te bir tropikal tatil hayali mi
kuruyorsunuz? Sizi ikaz ediyoruz: marihuana
veya başka herhangi bir uyuşturucudan
mahkum olmak, tatil planlarınızı süresiz
olarak askıya alabilir. Brisbane’daki DRUG ARM
kurumunun Genel Müdürü Dennis Young
konuyla ilgili olarak şunları belirtmektedir:
“eğer haşiş kullanmaktan hüküm giyerseniz,
bu sizin çoğu ülkelere seyahat etmenizi
engelleyecektir. Bu ayrıca sizin gelecekteki
eğitim ve iş seçeneklerinize de etki edebilir.
Çoğu kimseler uzun süreli yasal sonuçlarını
ya anlamıyor, ya da düşünmüyorlar.”

Çoğu kimseler gençlerin “hepsinin haşiş kullandığına” inansalar da,
araştırmalar aslında her beş Avustralyalı gençten (14-19) dördünün
bu maddeyi HİÇ kullanmadığını göstermektedir**
**Kaynak: 2007 Ulusal Uyuşturucu Stratejisi Aile Anketi (National Drug Strategy Household Survey (NDSHS)).
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KOKAİN

Kısa dönem etkileri:

(coke, snow ((kar), Charlie) (crack cocaine (çatlak
kokain): crack (çatlak), rock (kaya), base (baz), sugar
block (şeker bloku), freebase (serbest baz))

Kalp atışlarının artması, tahrik, paranoya ve sanrılar
görme, kas kasılmaları ve kusma. Birkaç saat
veya gün kokain alemi yapmak “çöküntüye” (yani
depresyon ve bitkinlik) neden olur.

Uzun dönem etkileri:
Kokain psikozu – şiddet ve saldırganlık içeren
davranışlar ve paranoid sanrılar – ayrıca uyku
bozukluğu, cinsel yetersizlik, beyin felci, kasılma ve
böbrek yetmezliği. Ayrıca, uyuşturucunun burun
yoluyla çekilmesi burnun iç zarında zarara yol açar
ve sonunda burun septumunun çökmesine neden
olur. Bu maddenin iğne yoluyla alınması doku
zararlanmasına yol açar.

Sonuç:

Kokain beyaz toz şeklinde olan bir uyarıcıdır.
Genel olarak burun yoluyla çekilmekle beraber,
iğne yoluyla, yutarak veya diş etlerine sürerek
de kullanılır.

Kokaini size sağlayan kimseler ne derse desinler,
Avustralya’da kokainin saflık derecesi diğer ülkelere
göre çok düşüktür. Bu nedenle yerel kokain
arzı zaman zaman speed, met ve ekstazi tozları
piyasaya sürülerek “kesilir”.

Etkileri:
Kalite ve saflık derecesine bağlı olarak kokainin her
üç türü de, dopamin adı verilen sinirsel kimyasal
maddenin açığa verilmesiyle yoğun ve kısa süreli
bir kendinden geçmeye neden olur. Alışılmamış
olan uyanma hissinin dışında kullanıcılarda
kendine güven ve konuşkanlık görülür.

Kokainin alkolle birlikte alınması kokaetilen diye bir maddenin
üretilmesine yol açar ki; bu da her iki maddenin de tek başına
kullanılmasına kıyasla vücut için daha zehirlidir.
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SPEED (UYARICI)
(whiz, point (nokta), zip, go-ee, snow (kar), gas (gaz),
pure (saf), eve, gogo)

Kısa dönem etkileri:
Aşırı terleme, aşırı sıcaklık hissi, bulanık görme,
başağrıları, diş gıcırdatması, çene kilitlenmesi,
bulantı ve ishal.

Uzun dönem etkileri:

Speed bir amfetamindir. Genel olarak beyazımsı/
sarımtrak toz şeklindedir ama bazen pembe ve
kahverenkli çok küçük parçacıklar ya da oldukça
kaba tanecikler şeklinde ya da kapsüller içinde
akışkan sıvı şeklinde de olabilir. Bu uyuşturucu
yutma, sigara gibi içine çekme, iğne ya da makat
yoluyla bünyeye alınabilir.

Etkileri:
Bütün amfetaminlerde olduğu gibi, speed
alındıktan sonra güçlü bir heyecana neden
olur. Enerjinin artması, iştahın azalması ve çok
ayık olma normal sonuçlardır – bunun nedeni
uyuşturucunun beyin ve beden arasındaki iletişimi
hızlandırmasıdır. Sonuç olarak nefes alma ve kalp
atışları ve tansiyon artar.

Buzda olduğu gibi uzun vadeli kulanım, kullanan
kimseyi önemli derecede yaşlandırır ve diş
bozuklukları, kalp sorunları, kilo kaybı, beyin felci
riski ve bağımlılık riskine neden olur. Bağımlısı olan
kullanıcılarda duygusal kontrol zayıflığı ve sanrısal
veya zorlantılı davranış göstermenin yanısıra,
bu kimseler sözlü ve fiili olarak saldırgan olabilir.
Bu uyuşturucu çoğu ailelerin ve dostlukların yok
olmasında sebep olarak görülmüştür.

Sonuç:
Speed oldukça “pis” bir uyuşturucu maddedir.
Elde edilen kar miktarını artırmak için bu
madde bazen başka çeşitli uyuşturucularla ve
hatta deterjanla birlikte kesilir veya karıştırılır.
Bu maddeyi uzun süreli olarak kullanırsanız,
sizi bitkin bir hale soktuğunu, cildinizi bozduğunu,
dişlerinizi mahvettiğini ve sizi mantıksız,
saldırgan ve hatta şiddet yanlısı bir insan haline
getirdiğini göreceksiniz.

“Speed psikozu” amfetaminlerin aşırı dozda alınması halinde yaygın
olarak görülür ve bu paranoid şizofreniye oldukça benzer
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GHB

Etkileri:

(G, fantazi, liquid E (sıvı E), grievous bodily harm (ciddi
fiziksel yaralama (GBH))

Bu madde orijinal olarak bir genel anestetik
maddedir ve genel anlamda rahatlatıcı bir etkisi
vardır. Kullanıcılarda kendini engelleme zorluğu
ve rehavet görülür. Aşırı dozda alınması halinde
baygınlık, kasılma ve kusmaya neden olabilir.
Alkolle karıştırılması oldukça tehlikelidir ve tam bir
nefes veya kalp yetmezliğine ve ölüme yol açabilir.
Daha da kötüsü, bu madde fiziksel ve psikolojik
olarak bağımlılık yapabilir – uyuşturucuyu
bırakmak uykusuzluk, endişe, ışığa ve sese karşı
duyarlılık ve zihinsel tepkilerin durgunlaşmasına
neden olabilir.

Sonuç:

Gama-hidroksibütrat veya GHB dans
ortamlarında bulunan bir uyuşturucu maddedir
ve bazen uyarıcı, aşırı sevindirici (öforik) ve arzu
verici etkileri nedeniyle sıvı ekstazi olarak da anılır.
Ancak kimyasal bakımdan MDMA ile hiçbir ilgisi
yoktur. Tadı hafif tuzlu olup renksiz ve kokusuzdur.

GHB kullanıcıları açısından esas tehlike, ölümle
sonuçlanabilen aşırı doz kullanımıdır. Sağlayıcılar
her ne kadar güvence verseler de, gelen bir parti
malın güç veya seyreltme derecesini bilmeniz
mümkün olmaz; bu nedenle de neyin “güvenli”
doz olduğunu belirlemek çok zordur. Bu risklere
girmeye değmez.

Alkolle karıştırıldığında GHB kısa sürede zehir etkisi gösterir — bu yüzden
bu uyuşturucu “içkiye uyuşturucu ekleme” işlerinde sıkça kullanılır
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YATIŞTIRICILAR
(DEPRESANLAR)
(benzos, tranks (yatıştırıcı), serries, mandies,
sleepers (tulum))

“Downers (yatıştırıcılar)” olarak da bilinen
depresanlar, beynin veya bedenin işlevlerini
yavaşlatır veya azaltırlar. Bunlar genellikle reçeteli
ilaçlar olarak kullanılır ve “yasadışı” uyuşturucu
veya moral-değiştirici maddeler olarak da meşhur
olmuşlardır. Bunlar rahatlama ve orta dereceli
ferahlamadan sakinleştirme ve tam kendinden
geçmeye kadar değişen etkilere neden olabilirler.

Sonuçları:
Yatıştırıcılar merkezi sinir sistemi üstünde anestetik
etki yapabilir ve böylece endişe, stres ve paranoya
hislerini azaltabilirler. Bunlar ayrıca, uykusuzluğu
azaltır ve vücut kaslarını gevşetirler. Kullanıcılar
sıkça morallerinin düzeldiğini ve sosyal açıdan
daha girişken olduklarını bildirirler. Uyuşturucu
olarak değerlendirildiğinde yatıştırıcılar, insanın
çevresinden çekilmesi veya içine kapanması gibi
belirtilerin üstesinden gelmek için diğer yasadışı
yatıştırıcıları almak yerine basit bir “çare” olabilirler.

Kısa dönem etkileri:
Başdönmesi, şaşkınlık, konuşmada kekeleme,
sığ nefes alma, dengesiz koordinasyon
ve muhakeme ve düşük tansiyon.
Başka uyuşturucuların etkisindeyken yatıştırıcı
ilaç kullanmak tehlikelidir ve bu nefes
yetmezliği ve hatta ölüme neden olabilir.

Uzun dönem etkileri:
Çoğu yatıştırıcılar veya barbitüratlar da düzenli
olarak alındığında alışkanlık yapabilirler. Bunların
kullanımının durdurulması uykusuzluk, panik atak
ve endişe gibi belirtilere yol açabilir.

Sonuç:
Yatıştırıcılar bir doktor tarafından özel nedenler
için reçete ile verilirler; başka uyuşturuculardan
kurtulmak için değil. Eğer yatıştırıcıları diğer
uyuşturucuları bırakmak için kullanıyorsanız,
en iyisi bunu uyuyarak yapmaya çalışmaktır.
Yatıştırıcıları fazla miktarda almak veya yanlış
uyuşturucularla birlikte almak, koma veya ölüm
riskini beraberinde getirir.

Yatıştırıcılar alkol ile karıştırıldığında, nefes alma hızınızı nefes almanızı
tamamen durdurmaya vardıracak derecede yavaşlatabilir
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YARDIMA İHTİYACINIZ
MI VAR?
Lütfen aşağıda listesi verilen kurumların
sağlayacağı hizmet ve kaynakların sadece
İngilizce olabileceğini unutmayınız.
NATIONAL DRUGS CAMPAIGN
(ULUSAL UYUŞTURUCU KAMPANYASI)
1800 250 015 (ücretsiz arama)
www.australia.gov.au/drugs
Kampanya hakkında bilgi için veya bulunduğunuz
Eyalet/Bölgedeki destek hizmetleri hakkında daha
fazla bilgi için.
ALKOL DANIŞMA

TURNING POINT
(DÖNÜM NOKTASI)
1800 888 236 (ücretsiz arama)
www.turningpoint.org.au
Turning Point, alkol ve uyuşturuculardan zarar
gören birey ve toplumların sağlık ve refahını teşvik
etmek ve yükseltmek için çaba gösterir.
AUSTRALIAN DRUG FOUNDATION (ADF)
(AVUSTRALYA UYUŞTURUCU VAKFI)
www.adf.org.au
Son araştırmalar, bilgilendirme broşürleri,
konferans ve haber güncelleme, hükümet
politikaları ve daha fazlası dahil, uyuşturucular
hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

Avustralya Hükümeti’nin Sağlık ve Yaşlılık Bakanlığı
(Department of Health and Ageing) tarafından
geliştirilen ulusal alkol danışma sitesi.

AUSTRALIAN DRUG INFORMATION NETWORK
(ADIN)
(AVUSTRALYA UYUŞTURUCU BİLGİ AĞI)
www.adin.com.au

NATIONAL CANNABIS PREVENTION
AND INFORMATION CENTRE (NCPIC)
(ULUSAL HAŞİŞ ENGELLEME
VE DANIŞMA MERKEZİ)

ADIN 1200’den fazla profesyonel olarak
incelenmiş internet sitelerine ve küçük bölgesel
gruplardan, ulusal kurumlara kadar uyuşturucu
ve alkol acentaları bağlantılarına kolay erişim
olanağı sağlar.

www.alcohol.gov.au

1800 304 050 (ücretsiz arama)
www.ncpic.org.au
Ulusal Haşiş Engelleme Ve Danışma Merkezi
(NCPIC), kullanımı azaltmak ve topluma delile
dayalı bilgi sağlama ve müdahale etme yoluyla
Avustralya’daki haşiş kullanımını azaltmayı
hedeflemektedir.
TED NOFFS FOUNDATION
(TED NOFFS VAKFI)
1800 151 045 (ücretsiz arama)
www.noffs.org.au
Uyuşturucu ve alkol sorunları ve bunlardan
kaynaklanan travma problemleri olan gençlere
ve onların ailelerine gerekli temel hizmetleri
sağlamayı amaçlar.

DRUG ARM
(UYUŞTURUCU KOLU)
1300 656 800
www.drugarm.com.au
DRUG ARM Avustralasya, yasadışı uyuşturucuların
olmadığı sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeye
kendini adamış olan sivil ve kar amacı gütmeyen
bir kuruluştur.
FAMILY DRUG SUPPORT
(AİLE UYUŞTURUCU DESTEĞİ)
1300 368 186 (yerel arama)
www.fds.org.au
Sevdikleri bir kimse için yardıma gereksinim duyan
kişiler için bir kurum. Bu kurum, uyuşturucu sorunu
olan aile bireylerine sahip olmanın travmasını
yaşayan gönüllülerden meydana gelir.
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BEACON FOUNDATION
(BEACON VAKFI)
www.beaconfoundation.net
Beacon Foundation, her gencin hem kendileri
hem de toplum için kişisel başarı elde etmek
amacıyla bağımsız bir istek geliştirmelerini
sağlamak için Avustralya’lıların davranış ve
kültürlerini etkilemeyi amaçlayan ve kar
amacı gütmeyen bir ulusal kurumdur.
KIDSHELP LINE
(ÇOCUK HARDIM HATTI)
1800 551 800 (ücretsiz arama)
www.kidshelp.com.au
5 ile 25 yaşları arasındaki gençler için telefon ve
internet danışma servisi. Bu ücretsiz, anonim ve
tamamen gizlilik içeren br hizmettir.
LIFELINE
(YAŞAM HATTI)
13 11 14 (yerel arama)
www.lifeline.org.au
Probleminizin büyük veya küçüklüğüne
bakılmaksızın olabilecek her sorununuzun
üstesinden gelmenize yardımcı olan ve 24 saat
hizmet veren bir ulusal telefon danışma servisi.
OXYGEN
(OKSİJEN)
www.oxygen.org.au
OxyGen sağlıklı yaşam seçeneklerini teşvik
eder ve gençler için tütün hakkında etkileşimli
faaliyet ve bilgiler sağlar.

MOODGYM
www.moodgym.anu.edu.au
MoodGym, bunalım belirtilerini engellemek ve
azaltmak için tasarlanan yenilikçi ve etkileşimli
bir internet sitesi. Bu site gençler için tasarlanmış
olmakla beraber, her yaştan insanlar için faydalıdır.
BEYONDBLUE
www.beyondblue.org.au
Ulusal depresyon girişimidir. Avustralya çapındaki
depresyon konusunda gözlerimizi açar.
HEADSPACE
www.headspace.org.au
Headspace, Avustralya çapında gençler ve onların
aileleri için zihin ve sağlık refah desteği, bilgi ve
hizmetler sağlar.
NATIONAL RELAY SERVICE
(ULUSAL AKTARIM SERVİSİ)
24-saat aktarım arama
numaraları TTY/Voice 13 36 77,
Speak and Listen
(Konuş ve Dinle (SSR)) 1300 555 727
Ulusal Aktarım Servisi, sağır olan veya işitme veya
konuşma engeli olan kimseler için Avustralya
çapında sağlanan bir telefon erişim servisidir.

Yukarıda belirtilen numaraları cep telefonuyla
aradığınız zaman, cep telefonu tarifesi
uygulanacağını unutmayınız.

REACH OUT
(ERİŞİM)
www.reachout.com
Zihin sağlığı konuları hakkında gereken bilgileri
bulabileceğiniz ve biraz rahatlayabileceğiniz
bir internet ortamıdır. Erişin. Bilgi edinin.
Geleceğe bakın.
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