
 

إذا كنت تحتاج إلى عالج لتعاطي الكحول في الوقت الذي تمارس فیھ التباعد الجسدي، فأمامك العدید من خیارات العالجات التي 
 یقدمھا االختصاصیون ومجموعات الدعم المتبادل: 

 االختصاصیون العالجات التي یقدمھا 

وكان ھذا العالج  قدم العدید من اختصاصیي وبرامج الرعایة الصحیة عالًجا لتعاطي الكحول بطریقة تقدیم الخدمات الصحیة عن بعد لسنوات.
- الحالة الطارئة التي فرضھا كوفیدعلى ھیئة جلسات ھاتفیة أو جلسات فیدیو مخصصة للعالج بالتحدث أو لتقدیم الرعایة الطبیة. واآلن، ومع 

وغیرھا من جھات التأمین في تغطیة  Medicareتتوسع حالیًا  ، یقوم المزید من موفري الخدمات بتقدیم الخدمات الصحیة عن بُعد.19
 راجع شركة التأمین الصحي التي تتبعھا للتحقق من تغطیتھا لھذه الخدمات. الخدمات الصحیة عن بُعد.

لدى المعھد الوطني لإلفراط في الكحول وإدمان   متصفح عالجات تعاطي الكحول)( Alcohol Treatment Navigatorیمكن أن یساعدك 
) على العثور على عالج لتعاطي الكحول  National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’s, NIAAAالكحول (

 التي یقدمھا اختصاصیو الرعایة الصحیة: بطریقة تقدیم الخدمات الصحیة عن بُعد 

مالحظة: على األرجح  وقم بالترشیح للوصول إلى "التطبیب عن بُعد/الخدمات الصحیة عن بُعد".  ابحث عن برامج العالج ھنا »
. إذا لزم األمر، ابحث بدون المرشح  19-الحالة الطارئة التي فرضھا كوفیدتضیف برامج أكثر الخدمات الصحیة عن بعد أثناء 
 واتصل للتحقق من توفر الخدمات الصحیة عن بُعد. 

وقم بالترشیح بحثًا عن "تقدیم االستشارات عن طریق الفیدیو".  صین في عالج حاالت اإلدمان ابحث عن المعالجین المتخص »
. إذا  19-مالحظة: ھناك عدد أكبر من المعالجین یضیفون الخدمات الصحیة عن بعد أثناء الحالة الطارئة التي فرضھا كوفید

 ة عن بُعد. لزم األمر، ابحث بدون المرشح واتصل للتحقق من توفر الخدمات الصحی

الخدمات الصحیة   واسأل العاملین بالعیادة ما إذا كان یقدمون ابحث عن المعالجین المتخصصین في عالج حاالت اإلدمان ھنا »
 عن بُعد. 

 مجموعات الدعم المتبادل 

ھناك عدد متزاید من المجموعات لدیھا مجتمعات على   مجموعات الدعم المتبادل قد تكون عظیمة النفع في ھذا الوقت العصیب بالذات.
 وصوالً للمجموعة المناسبة. لذا من المھم محاولة تجربة مجموعات مختلفة ھذه المجموعات متنوعة بشكل كبیر،  اإلنترنت.

 یمكن أن تضعھا في حسبانك. مجموعات دعم متبادلعلى العثور على  Navigator یمكن أن یساعدك

في الوقت الذي تمثل فیھ   یظل األشخاص في مرحلة التعافي على صلة باستشاري العالج المتابع لھم.باإلضافة إلى مجموعات الدعم، یجب أن 
ھناك بعض المسائل  مجموعات المساعدة المتبادلة مصدًرا ممتاًزا للدعم والتشجیع، إال أنھا عادة ال تدار من قبل اختصاصیین سریریین محترفین.

 قد تتطلب مساعدة اختصاصي صحي مدرب. 

 19-عالج إدمان الكحولیات أثناء جائحة كوفید
 

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


 الموارد األخرى 

المخصصة   ھذه القائمة الخاصة بمجموعات وتطبیقات ووسائط بودكاستإذا كنت ترغب في البدء بشيء ما في الحال، فألق نظرة على 
 للدعم على اإلنترنت والتي تقدمھا الجمعیة األمریكیة لطب اإلدمان. 

، والتي تقدم لك تلمیحات، وأدوات، وموارد إعادة التفكیر في الشربقد یتعین علیك تحلیل عاداتك فیما یخص شرب الكحولیات، یُرجى زیارة 
 مفیدة لمساعدتك على فھم أنماط شربك للكحولیات ومساعدتك على تقلیل الكمیة التي تتناولھا إذا كان ذلك ضروریًا. 

وھذا یعني أن   بوجھ عام، وبغض النظر عن المكان أو الكیفیة التي تبحث بھا عن العالج، من المھم البحث عن الطرق "المثبتة باألدلة".
 سات ضخمة ومصممة بعنایة. العالجات تكون مستندة إلى درا

 .العالمات الدالة على وجود رعایة ذات جودة أفضل (المتصفح) على اكتشاف Navigatorسیساعدك 

 2022تم التحدیث في مایو 
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