مشاوره برای اعتیاد

آیا سؤالی درباره اعتیاد به مواد یا سوء مصرف مواد دارید؟ آیا با مواد مخدر،
نوشیدنیهای الکلی و داروها مشکلی دارید؟ آیا فردی در اطراف شما دچار
مشکالت مربوط به مواد مخدر است و به همین دلیل سؤالی دارید؟

گروه هدف ما چه کسانی هستند؟
خدمات ما برای افراد زیر در نظر گرفته شدهاند:
 کسانی که به یک ماده مخدر ،چه قانونی باشد و چه غیر قانونی ،وابستگی پیدا کردهاند کسانی که در معرض خطر وابستگی به این مواد هستند و افراد وابسته و حاضر در محیط اطراف چنین افرادی (خویشاوندان ،کارفرماها ،پزشکان در مطبهای خصوصی) و همچنین مؤسساتمختلف (مدارس ،بیمارستانها و غیره)
در مرکز مشاوره اعتیاد در میزتلباخ ( ،)Mistelbachخدمات اضافی پشتیبانی به افرادی که دچار اعتیاد رفتاری هستند ارائه میشود
(قمار ،اعتیاد به استفاده از اینترنت ،اعتیاد به خرید و غیره).

چه خدماتی ارائه میکنیم؟
 مشاوره از سوی مددکاران اجتماعی و درباره موضوعات پزشکی پشتیبانی میان مدت و طوالنی مدت روان درمانیتمام خدمات ما به صورت رایگان و بر اساس درخواست و حتی به صورت ناشناس ارائه میشوند.
اگر برای خدمات مشاوره خود به ترجمه نیاز دارید و کسی نیست که به شما کمک کند ،میتوانیم خدمات ترجمه همزمان تصویری به
شما ارائه دهیم که برای دریافت این خدمات باید قبالً از طریق تلفن وقت بگیرید.

ما که هستیم؟
در کلیه مراکز ما ،شما می توانید مددکاران اجتماعی ،پزشکان عمومی و متخصصان روان درمانی مختلف را مالقات کنید که همه در
زمینه اعتیاد تخصص دارند .در صورت نیاز ،ما همکاری نزدیکی با سایر مؤسسات نیز خواهیم داشت.
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:هستند

مراکز پشتیبانی در آدرسهای زیر مستقر

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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