استشارات حول اإلدمان
هل لديك تساؤالت حول موضوع اإلدمان؟ هل لديك مشاكل مع المخ َدرات و الكحول
و األدوية؟ هل أنت بصدد البحث عن المشورة ألنَ شخصا ما في محيطك لديه
مشاكل مع المخدَ رات؟

نتوجه؟
إلى من
َ
تتو َجه خدماتنا إلى النَاس,
 الَذين أصبح لديهم  -بطريقة قانونيَة أو غير قانونيَة -إدمان على المخدَرات أو الَذين هم مع َرضون لخطر اإلدمان وصة) وكذلك لمختلف المرافق (المدارس ,المستشفيات ,الخ)...
 لألشخاص من محيطهم االجتماعي ( األقارب ,المشغَلين ,أطبَاء العيادات الخا َويوجد باإلضافة إلى ذلك في مركز اإلرشاد و معالجة اإلدمان ( (Suchtberatung Mistelbachعرضا إضافيًا
لألشخاص الَذين يعانون من اإلدمان السُلوكي (القمار ,األنترنات ,التَس ُوق و غيرها)...

ماذا نق َدم؟
 استشارات لدى العاملين االجتماعيين و استشارات طبَيَة رعاية متو َسطة و طويلة المدى العالج النَفسيَ
جميع الخدمات م َجانيَة و يمكن أن تؤخذ عند الطلب دون ذكر االسم
ي مسبَق -ترجمة عن طريق الفيديو.
إذا كنت بحاجة إلى ترجمة االستشارة وليس لديك من يساعدك ,يمكننا أن نوفَر لك بعد  -إشعار هاتف ٌ

من نحن؟
ضرورة نعمل بشكل وثيق مع
يعمل في مراكزنا عاملين اجتماعيين و أطبَاء و معالجين نفسيَين ,جميعهم خبراء في مجال اإلدمان .عند ال َ
مؤ َسسات أخرى.
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يمكنكم وجود مراكز االستشارة التَابعة لنا في العناوين التَالية

Suchtberatung Bruck/Leitha

Suchtberatung Schwechat

Wiener Gasse 3/Stiege B/DG
2460 Bruck/Leitha
02162 69101, Fax DW 23
office.sucht.2460@psz.co.at

Wiener Straße 1/Top 6
2320 Schwechat
01 707 31 57-30, Fax DW 15
office.sucht.2320@psz.co.at

Suchtberatung Gänserndorf

Suchtberatung Stockerau

Bahnstraße 2/1/2
2230 Gänserndorf
02282 60569, Fax DW 15
office.sucht.2230@psz.co.at

Kochplatz 7-9
2000 Stockerau
02266 63 914-300, Fax DW 400
office.sucht.2000@psz.co.at

Suchtberatung Hollabrunn

Suchtberatung Tulln

Kühschelmgasse 5
2020 Hollabrunn
02952 30 660-210, Fax DW 299
office.sucht.2020@psz.co.at

Dr. Sigmund-Freud-Weg 3
3430 Tulln
02272 65 188-40, Fax DW 15
office.sucht.3430@psz.co.at

Suchtberatung Mistelbach

Suchtberatung Wien-Umgebung

Hauptplatz 7-8
2130 Mistelbach
02572 20327, Fax DW 16
office.sucht.2130@psz.co.at

Hundskehle 21/5
3400 Klosterneuburg
02243 35 201-30, Fax DW 15
office.sucht.3400@psz.co.at
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