
 

አካላዊ ርቀትን እየጠበቁ የአልኮል ሕክምና ከፈለጉ ብዙ በባለሙያዎች የሚመሩ ሕክምናዎች እና የጋራ ድጋፍ 
ቡድን አማራጮች አሉዎት፦ 
 

በባለሙያዎች የሚመሩ ሕክምናዎች 

ብዙ የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች እና ፕሮግራሞች ለብዙ አመታት በስልክ የአልኮል ሕክምናን (telehealth) ሰጥቷል። እነዚህ 
የንግግር ሕክምና ወይም የሕክምና እንክብካቤ የሚሰጡ የስልክ ወይም የቪድዮ ክፍለግዜዎች ናቸዉ። አሁን በድንገተኛ የኮቪድ-
19 በሽታ ምክንያት ብዙ አቅራቢዎች የጤና አገልግሎቶችን በስልክ እየሰጡ ነዉ። ሜዲኬር (Medicare) እና ሌሎች መድን 
ሰጪዎችም የጤና አገልግሎቶችን በስልክ የመስጠት ሽፋንን እያስፋፉ ነዉ። ስለ ሽፋን የመድን ድርጅትዎን ያነጋግሩ። 

የአልኮል ጥቃት እና አልኮላዊነት ላይ ሀገራዊ ተቋም (NIAAA) የአልኮል ሕክምና መሪ በጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች 
የሚሰጡትን በስልክ የሚሰጡ (telehealth) የአልኮል ሕክምናን ለማግኘት ሊያግዝዎት ይችላል፦ 

 የሕክምና ፕሮግራሞችን እዚህ ይፈልጉ እና ቴሌሜዲስን/ቴሌሄልዝ (“telemedicine/telehealth”) ን ያጣሩ። ማሳሰብያ፦ 
በድንገተኛዉ የኮቪድ-19 በሽታ ወቅት ብዙ ተጨማሪ ፕሮግራሞች በስልክ የሚሰጠዉን የጤና አገልግሎት እያካተቱ 
ነዉ። አስፈላጊ ከሆነ ያለማጣርያዉ (filte) ይፈልጉ እና በስልክ የሚሰጠዉን የጤና አገልግሎት ካለ ለማረጋገጥ ይደዉሉ። 

 በሱሰኝነት ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሀኪሞችን እዚህ ይፈልጉ እና የቪድዮ ማማከር (“video counseling”)ን ያጣሩ። 
ማሳሰብያ፦ በድንገተኛዉ የኮቪድ-19 በሽታ ወቅት ብዙ ተጨማሪ ሀኪሞች በስልክ የሚሰጠዉን የጤና አገልግሎት 
እያካተቱ ነዉ። አስፈላጊ ከሆነ ያለማጣርያዉ ይፈልጉ እና በስልክ የሚሰጠዉን የጤና አገልግሎት ካለ ለማረጋገጥ 
ይደዉሉ። 

 በሱሰኝነት ስፔሻላይዝ ያደረጉ ዶክተሮችን እዚ ይፈልጉ እና በስልክ የሚሰጠዉን የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ከሆነ የቢሮ 
ሰራተኛን ይጠይቁ። 

 የጋራ ድጋፍ ቡድኖች 

የጋራ ድጋፍ ቡድኖች በተለይ በዚ ፈታኝ ግዜ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። እያደጉ ያሉ የቡድን አባላት የመስመር ላይ (online) 
ማሕበረሰብ አላቸዉ። እነዚህ ቡድኖች በሰፊው ሊለያዩ ስለሚችሉ በደንብ የሚስማማን ለመፈለግ የተለያዩ ቡድኖች 
መሞከር አስፈላጊ ነዉ። 

 መሪዉ (Navigator) የተወሰኑ ግምት ዉስጥ የሚገቡ የጋራ ድጋፍ ቡድኖችን ለመፈለግ ሊያግዝዎት ይችላል። 

በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የአልኮል ሕክምና    

https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/how-to-find-alcohol-treatment
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/telehealth-alcohol-treatment
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/how-to-find-alcohol-treatment/how-to-search-what-to-ask/find-alcohol-treatment-programs
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/how-to-find-alcohol-treatment/search-for-addiction-therapists
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/how-to-find-alcohol-treatment/how-to-search-what-to-ask/search-for-alcohol-treatment-doctors
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/support-through-the-process/long-term-recovery-support


  ሚይ 2022 የዘመነ  

 በማገገም ላይ ያሉ ሰዎች ከጋራ ድጋፍ ቡድኖች በተጨማሪ ከሕክምና አማካሪያቸዉ ጋር ግኑኝነትን መጠበቅ አለባቸዉ። የጋራ 
ድጋፍ ቡድኖች ጥሩ የድጋፍ እና የብርታት ምንጭ ቢሆኑም አብዛኛዉ ግዜ በባለሙያ ሀኪሞች አይመሩም። አንዳንድ ጉዳዮች 
የሰለጥነ የጤና ባለሙያ ድጋፍን ሊጠይቁ ይችላሉ። 

 ሌሎች መርጃዎች 

አንድን ነገር አሁን መጀመር ከፈለጉ ይህንን የመስመር ላይ የድጋፍ ቡድኖች፣ መተግበርያዎች እና ፖድካስቶች ዝርዝር አሜሪካ 
ማሕበረሰብ የሱስ መድሀኒት ይመልከቱ። 
 
የመጠጥ ልምድዎን ለመመዘን እርዳታ ከፈለጉ፡ እባክዎ የመጠጥ ስርዓትዎን እንዲረዱ እና አስፈላጊ ከሆነ እንዲያቋርጡ 
የሚግዝዎትን፣ ጠቃሚ ሀሳቦችን፣ መሳርያዎችን እና መርጃዎችን የሚያቀርበዉን መጠጣትን በድጋሚ ማሰብን ይጎብኙ። 
 
በአጠቃላይ ሕክምናን የት እና እንዴት እንደጠየቁ ምንም ይሁን ምን ‘’በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ’’ ዘዴዎችን መመልከት 
አስፈላጊ ነዉ። ይህ ማለት ህክምናዎቹ በሰፊ እና በደንብ በተነደፉ ጥናቶች ላይ የተመሰረተ ነዉ ማለት ነዉ። 
መሪዉ የከፍተኛ ጥራት እንክብካቤ ቦታዎችን ምልክት እንዲለዩ ይረዳዎታል። 
  

 
 
 

https://www.asam.org/quality-care/clinical-guidelines/covid/promoting-support-group-attendance
https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/how-to-find-alcohol-treatment/how-to-spot-quality-treatment

