
 

چندین گ��نه درمان توسط متخصص و درمان گرو�  گذاری فیزیکی بھ درمان با الکل نیاز دارید، اگر در حین انجام فاصلھ
س شما قرار دارد:   همراە با حما�ت متقابل در دس�ت

  درمان توسط متخصص 

این جلسات تلفنی  کنند.ھا است کھ خدمات بھداشتی از راه دور مربوط بھ درمان الکل را ارائھ می ھای بھداشتی سالبرنامھبسیاری از متخصصان و 
  19-در حال حاضر با توجھ بھ وضعیت اضطراری کووید گیرند.ھای پزشکی صورت می یا ویدئویی بھ منظور گفتگودرمانی یا ارائھ مراقبت 

گران نیز در حال گسترش دادن پوشش خدمات و سایر بیمھ Medicare دھند.ت بھداشتی از راه دور را ارائھ می دھندگان بیشتری خدماارائھ
 در مورد پوشش این موارد با شرکت بیمھ خود مشورت کنید. بھداشتی از راه دور ھستند.

توسط  از راه دور درمان الکلافتن تواند بھ شما در یمی  (NIAAAمؤسسھ ملی سوءمصرف الکل و اعتیاد بھ الکل ( پیمایشگر درمان الکل
 ھای بھداشتی کمک کند:متخصصان مراقبت 

 در طول  احتماالً  توجھ: پیدا کنید و "پزشکی از راه دور/خدمات بھداشتی از راه دور" را فیلتر نمایید. ھای درمانی را از اینجابرنامھ »
در صورت نیاز،  کنند.ھای بیشتری خدمات بھداشتی از راه دور را بھ خدمات خود اضافھ می برنامھ 19-وضعیت اضطراری کووید

 جستجو را بدون فیلتر انجام دھید و برای بررسی در دسترس بودن خدمات بھداشتی از راه دور تماس بگیرید. 

در طول وضعیت اضطراری  توجھ: پیدا کنید و "مشاوره ویدئویی" را فیلتر کنید. درمانگران دارای تخصص در زمینھ اعتیاد را از اینجا »
در صورت نیاز، جستجو را بدون فیلتر  کنند.درمانگران بیشتری خدمات بھداشتی از راه دور را بھ خدمات خود اضافھ می  19- کووید

 انجام دھید و برای بررسی در دسترس بودن خدمات بھداشتی از راه دور تماس بگیرید. 

  دھند یا خیر.پیدا کنید و از کارکنان مطب بپرسید آیا خدمات بھداشتی از راه دور را ارائھ می  پزشکان متخصص اعتیاد را از اینجا »

 ھای حمایت متقابل گروه 

ف فع� مف�د باشند. �ژە در دوران چالشو توانند به های حما�ت متقابل � گروە ھا صاحب جوامع آنالین ھر روز تعداد بیشتری از این گروه برانگ�ی
ف دل�ل مهم است که گروە وەاین گر شوند.می    های مختلف را امتحان کن�د تا مورد مناسب را ب�اب�د. ها ممکن است �س�ار متفاوت باشند، به همنی

 را پ�دا کن�د.  های حما�ت متقابلاز گروەند تا بر�ف تواند به شما کمک ک �  پ�ما�شگر

ف ارتباط افراد در حال بهبودی عالوە بر تماس با گروە های حما�ت متقابل منب�  ا�رچه گروە برقرار کنند. های حما�ت، با�د با مشاور درمانگر خود ن�ی
ف از �ک   کنند. عا� برای حما�ت و �ش��ق هستند، معموً� پزشکان متخصص آنها را ادارە ن�  ممکن است بر�ف از مسائل ن�ازمند کمک گرفنت

 متخصص بهداشت آموزش د�دە باشند. 

 سایر منابع 

تھیھ شده توسط انجمن پزشکی اعتیاد  ھاھا و پادکست ھای حمایت آنالین، برنامھفھرست گروهاین خواھید فوراً اقدامی را شروع کنید، بھ اگر می 
  آمریکا مراجعھ نمایید.

 19- گیری کوویددرمان الکل در طول ھمھ
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روزرسانی می بھ  2022 

مراجعھ کنید کھ نکات، ابزارھا و منابع  بازاندیشی در مورد نوشیدن الکلود بھ کمک نیاز دارید، لطفاً بھ اگر برای تحلیل عادات نوشیدن الکل خ
 دھد تا بھ شما کمک کند الگوھای نوشیدن الکل خود را درک کرده و در صورت لزوم آن را کاھش دھید.مفیدی را ارائھ می 

این   "مبتیف بر شواهد" باش�د.  نظر از اینکه کجا �ا چگونه به دنبال درمان هست�د، به �اد داشته باش�د که با�د به دنبال رو�کردهایی طور ک�، �فبه 
ف درمانبدان معیف است که مطالعات بزرگ و به  الئم مراقبت با ک�ف�ت  ع کندبه شما کمک �  پ�ما�شگر کنند. هایی را تأی�د � خویب طرا� شدە چننی

 .باال را �شخ�ص ده�د
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