
Bağımlılık nedir ? 

Kişinin kendisine ve/veya  çevresine  zarar vermesine karşın  

kontrolsüz bir şekilde, herhangi bir maddeyi kullanması veya   

davranışı sürdürmesidir. 

Bağımlılık kontrolün kişinin elinde olmamasıdır. 

 

Bağımlılık bir hastalık mıdır ? 

Evet bağımlılık ciddi bir hastalıktır. Özellikle beyin, bağımlı 

hastalarda en çok etkilenen organdır. Herkes bağımlı olabilir. Bu 

nedenle bağımlı kişilerin hekimler tarafından değerlendirilmesi  

ve  tedavi edilmesi gereklidir. 

Bir defadan bir şey olmaz.. ...Hayır olabilir!!!. 

 

Bağımlılık iyileşir mi ? 

Evet bağımlılık düzelir, ama hastalık kalıcı olarak geçmez. 

Mutlaka düzenli tedavi takip zorunludur ve kişinin maddesiz 

yaşama becerilerini geliştirmek  gerekir. 

 



 Kişi tekrar madde kullanırsa  ne olur? 

Hasta yeniden tedavi edilir.  Bağımlılıkta tekrar madde kullanımı 

çok  sık görülür bu bir başarısızlık değil hastalığın doğası 

gereğidir.  

 

Bağımlılık tedavisi nerelerde yapılır ? 

Bağımlılık tedavileri genelde bu konuda özelleşmiş tıbbi 

merkezlerde yapılır. Ülkemizde bu kurum Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde ücretsiz hizmet veren AMATEM'dir 

Mersin'de  binası Yenişehir BELEDİYESİ tarafından yapılan 

AMATEM kliniği  2016 yılı Haziran ayından bu yana  50 yatak 

kapasitesiyle hizmetini sürdürmektedir. Açıldığı tarihten  bu 

yana yüzlerce hastaya poliklinik  ve yataklı tedavi hizmeti 

vermiştir. 

 

AMATEM de kimler çalışır ? 

AMATEM'de konunun uzmanı psikiyatristler, psikologlar, sosyal 

çalışmacılar, hemşireler, laboratuar uzmanları ve teknisyenleri, 

iş uğraş öğretmenleri  ve teknik destek ekibi çalışır. 

 



Mersin AMATEM de tedavi nasıl yapılır ? 

Tedavi biçimine hekim, hasta, aile  birlikte karar verir. Bu tedavi 

ayaktan veya yatarak olabilir. Hastalar  tıbbi açıdan 

psikiyatristler tarafından değerlendirildikten sonra   tedavileri 

düzenlenir. Uygun ilaçlarla maddenin etkisinden arındırılan 

hastalar psikologlar tarafından bireysel psiko-terapiye ve  

SAMBA'ya alınırlar. Bununla birlikte sosyal çalışmacılar bireye 

ve ailesine yönelik sosyal hizmet uygulamalarını yürütür. Diğer 

zamanlarda; hastalarımız iş uğraş ve spor faaliyetlerine 

katılırlar. Ayrıca AMATEM  kütüphanesinde  kitap okuyarak 

zaman geçirebilirler. 

 

 

 

 

 



SAMBA nedir? 

Sigara, alkol ve madde bağımlılığı tedavi eğitim programıdır. Bu 

eğitim psikologlar tarafından bağımlı kişilere ve bağımlı 

yakınlarına gruplar halinde verilir. 

 

MERSİN AMATEM de tedavinin amacı nedir ? 

 Mersin AMATEM 'de temel  hedef madde bağımlısı kişinin 

bütünsel  değişimidir. Bu değişim maddeye karşı güçlü bir duvar 

örmeyi ve beceriler geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle AMATEM 

tıbbi bilgiler ışığında kişinin bağımlı ve tüketici bir  yaşamdan, 

özgür ve üretken bir yaşama geçmesi için çaba gösterir. 


