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Chương trình về lạm dụng chất gây nghiện trong giai 

PSAP là gì? 

Chương Trình Về Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Trong Giai Đoạn Chu Sinh 
(PSAP) cung 
cấp các dịch vụ ngoại trú toàn diện dành cho những phụ nữ mang thai 
hay nuôi con trong 
việc điều trị những rối loạn sử dụng chất gây nghiện. 
 
Do mỗi phụ nữ đều khác nhau nên đội ngũ điều trị tại PSAP thiết kế các 
chương trình 
riêng nhằm đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân. 
 

Sứ mệnh của chúng tôi 

Giúp những người mẹ đang mang thai hay nuôi dạy con và mắc những 
rối loạn sử dụng 
chất tiết chế sử dụng chất - giúp bé khỏe mạnh và giúp người mẹ đạt 
được những hy 
vọng, ước mơ và những mục tiêu chất lượng cuộc sống. 

Các dịch vụ của chúng tôi 

• Giới thiệu chăm sóc giai đoạn chu sinh 

• Giới thiệu và kiểm tra sức khỏe tổng quát 

• Điều trị bằng thuốc 

• Liệu pháp cá nhân và nhóm 

• Xét nghiệm ma túy 

• Quản lý trường hợp 

• Giáo dục về thai sản 

• Hỗ trợ và giáo dục về nuôi con bằng sữa mẹ 

• Giáo dục về nuôi dạy và sự phát triển của trẻ 

• Giáo dục về sức khỏe 

• Giáo dục về dinh dưỡng 

• Giáo dục về phục hồi 

• Giáo dục về các kỹ năng sống thực tế 

• Các lớp học về sức khỏe toàn diện 

• Các lớp học về mối quan hệ lành mạnh 

• Hỗ trợ cai thuốc lá 

• Chăm sóc trẻ tận nơi 

• Đánh giá tổng quát sự phát triển của trẻ 

• Giới thiệu can thiệp sớm 

• Các dịch vụ vận chuyển 

Chương Trình Về Lạm Dụng Chất Gây Nghiện Trong Giai 
Đoạn Chu Sinh dành cho những phụ nữ mắc rối loạn sử dụng 
chất và đang: 

• Mang thai 

• Trong giai đoạn hậu sản 

• Có con phụ thuộc 

• Nỗ lực lấy lại quyền nuôi con 

• Có trẻ sơ sinh bị tiếp xúc với chất gây nghiện 

 
Thứ tự ưu tiên nhận như sau: 

1. Người mang thai sử dụng ma túy tiêm 

2. Người mang thai sử dụng chất gây nghiện 

3. Người sử dụng ma túy tiêm 

4. Tất cả đối tượng khác 


