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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, UMATEM servisinde uçucu madde kötüye
kullanımı tanısıyla tedavi gören ergenlere 2003 yılından itibaren aile terapisi
uygulanmaktadır. Ailelerin tedavi sürecine katılmalarını sağlamak ve ergeni aile sistemi
içinde ele almak amacıyla uygulanan aile terapilerinden bir olgu bu çalışmada
sunulmaktadır (23). Y.Ü. 16 yaşında, erkek, 45 yıldır madde kullanan, zaman zaman
sokakta yaşayan, okula ve işe gitmeyen bir ergendir. Tedavide farmakoterapi ve bireysel
terapi uygulanmış ancak yarar sağlanmamıştır. Diğer tedavilere ek olarak aile terapisi
düşünülmüş, 13 seans sistemik aile terapisi modeli uygulanmıştır (1). Mart 2003Haziran
2003 tarihleri arasında haftada bir seans gerçekleştirilmiştir. Tüm seanslara aile
üyelerinin tamamı katılmasa da anne ve/veya baba katılmıştır. Aile 5 kişiden
oluşmaktaydı. Anne ev hanımı, baba mobilyacı olarak çalışıyordu, bazen iş almamış
olabiliyordu ve sıklıkla alkol kullanımı vardı. Evde birde 3 yaşında küçük erkek kardeş
vardı. Ablası evli ve başka bir semtte oturuyordu. Abla seanslara katılmamıştır. Aile,
özellikle anne terapilere gelme konusunda çok kararlıydı. Y.Ü. ilk seanslarda öfke
duygusunu kontrolde zorlanıyordu, bağırıyordu, tehditler kullanıyordu. Seans devam
ederken yoğun öfkeyle, tehdit ederek odadan çıkıyordu. Sonraki seanslarda süre
doluncaya kadar odada kalmış; duygusunu uygun tarzlara dönüştürerek ifade
edebilmiştir. Y.Ü.’nün ailenin içine girdiği, aileye yakınlaştığı sembolik olarak terapide
oturma biçiminde gözlenmiştir. Giderek aile üyelerine yakın oturmuştur. Aile terapisi
sonlandıktan sonra 6 aylık izlemede Y.Ü. madde kullanmamıştır, ailesiyle birlikte yaşamını
sürdürmektedir, öfke duygusunu kontrol edebilmekteydi ve işe gitmektedir. Uçucu madde
kullanan ergenlerde aile terapisi genelde başvurulmayan bir terapi yöntemidir. Bu olgu
aile terapisinin madde kullanan ergenlerle çalışırken umut verici olduğunu
düşündürmektedir. Sistemik aile terapisi ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayan, uçucu
madde kullanan ergenlerde önemli bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.
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