بیانیه ماموریت:
در خدمات درمان مصرف مواد تالش می شود خدمات
درمان و بهبود باکیفیت بر مبنای مستندات و شیوه های
برتر ارائه شود .به هر مشتری مراقبت های شخصی
سازی شده ارائه می شود.

خدمات درمان مصرف مواد

درمان محرمانه دارو و مواد برای بزرگساالن،
جوانان ،و خانواده های ایشان

تعهد ما:
•
•
•

در هر مرحله ای از بهبودی که باشید ،پذیرای شما
خواهیم بود
فضایی باز برای گفتگو پیرامون مصرف مواد و
الکل فراهم خواهیم کرد
مشکالتی را که برای شما اهمیت باالتری دارند
مورد بحث قرار خواهیم داد

برای خدمات درمان از طریق شماره
1-(800)-488-9919
با درگاه تماس بگیرید

شهرستان سنتا کالرا
خدمات درمان مصرف مواد
یگان خدمات سالمت رفتاری
976 Lenzen Avenue 3rd Floor
San José, CA 95126

03/19

خدماتی که ارائه می شود:
•

•

برای شروع:
کافی است با شماره  1-800-488-9919تماس بگیرید.
یکی از مشاورین ما درباره حمایت های مورد نیازتان
شما را راهنمایی خواهد کرد.
یا به وبسایت ما مراجعه کنید
https://www.sccgov.org/sites/bhd

•

•

درباره ما:
بیش از  25سال است که ما در راستای مدیریت
سوءمصرف مواد و توانمندسازی خانواده ها و اجتماع ها
در شهرستان سنتا کالرا ،مجدانه مشغول خدمت رسانی
به بزرگساالن ،جوانان ،و خانواده های ایشان هستیم.
تخصص کادر درمانی مجرب ما کار با بزرگساالن،
جوانان و خانواده هایی است که با مشکالت سالمت
روان و مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنند.

•

خدمات سرپایی
 oخدمات مشاوره شخصی که در
صورت نیاز خدمات روانپزشکی را
نیز شامل می شود
خدمات اقامتی
 oخدمات سرخانه ساختارمند برای
مردان ،زنان ،جوانان ،و مردان یا
زنان دارای کودکان زیر  5سال ،در
یک مرکز حمایتی.
خدمات سم زدایی (مدیریت ترک)
 oاین مراکز دوره ترک غیرپزشکی
الکل و سایر داروها را به صورت
شبانه روزی و نظارت شده ارائه
می کنند.
کمک دارویی برای افراد معتاد به الکل و سایر
داروها
 oداروها شامل
▪ سابوکسن
▪ ویویترول
▪ متادون
خدمات مخصوص مادران و زنان حامله و زائو
 oخدمات مدیریت موردی ،و درمان
گروهی و فردی
 oامکان مراقبت از کودکان در حین
خدمات درمانی مهیا است
 oخدمات اقامتی برای دوره پسازایمان
زنان تا سقف  60روز

به این آزمونک پاسخ دهید:
 .1آیا شخص شما یا یکی از آشنایانتان با معضالت
مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنید؟
 .2آیا متوجه تغییرات احساسی و/یا رفتاری شده اید؟
 .3آیا حس می کنید شخص شما یا آشنایتان تصمیماتی
گرفته اید که اثرات منفی بر زندگیتان گذاشته است؟
 .4آیا حس می کنید نیاز به کمک دارید اما نمی دانید
از کجا شروع کنید؟
اگر جوابتان به هر کدام از این سواالت مثبت بود ،ما
می توانیم کمکتان کنیم.

