عالج تعاطي الكحول والتباعد الجسدي

إذا كنت تحتاج إلى عالج لتعاطي الكحول في الوقت الذي تمارس فيه التباعد الجسدي ،فأمامك العديد من خيارات العالجات التي
يقدمها االختصاصيون ومجموعات الدعم المتبادل:
العالجات التي يقدمها االختصاصيون
قدم العديد من اختصاصيي وبرامج الرعاية الصحية عال ًجا لتعاطي الكحول بطريقة تقديم الخدمات الصحية عن بعد لسنوات .وكان هذا العالج على
هيئة جلسات هاتفية أو جلسات فيديو مخصصة للعالج بالتحدث أو لتقديم الرعاية الطبية .واآلن ،ومع الحالة الطارئة التي فرضها كوفيد ،19-يقوم
المزيد من موفري الخدمات بتقديم الخدمات الصحية عن بُعد .تتوسع حاليًا  Medicareوغيرها من جهات التأمين في تغطية الخدمات الصحية عن
بُعد .راجع شركة التأمين الصحي التي تتبعها للتحقق من تغطيتها لهذه الخدمات.
يمكن أن يساعدك ( Alcohol Treatment Navigatorمتصفح عالجات تعاطي الكحول) لدى المعهد الوطني لإلفراط في الكحول وإدمان
الكحول ( )National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’s, NIAAAعلى العثور على عالج لتعاطي الكحول بطريقة
تقديم الخدمات الصحية عن بُعد التي يقدمها اختصاصيو الرعاية الصحية:

» ابحث عن برامج العالج هنا وقم بالترشيح للوصول إلى "التطبيب عن بُعد/الخدمات الصحية عن بُعد" .مالحظة :على األرجح تضيف
برامج أكثر الخدمات الصحية عن بعد أثناء الحالة الطارئة التي فرضها كوفيد .19-إذا لزم األمر ،ابحث بدون المرشح واتصل للتحقق
من توفر الخدمات الصحية عن بُعد.
» ابحث عن المعالجين المتخصصين في عالج حاالت اإلدمان وقم بالترشيح بحثًا عن "تقديم االستشارات عن طريق الفيديو".

مالحظة :هناك عدد أكبر من المعالجين يضيفون الخدمات الصحية عن بعد أثناء الحالة الطارئة التي فرضها كوفيد .19-إذا لزم
األمر ،ابحث بدون المرشح واتصل للتحقق من توفر الخدمات الصحية عن بُعد.
» ابحث عن المعالجين المتخصصين في عالج حاالت اإلدمان هنا واسأل العاملين بالعيادة ما إذا كان يقدمون الخدمات الصحية عن
بُعد.
الحظ كذلك أنه يمكن لبرنامج فعال يعتمد على الكمبيوتر تقديم دعم قوي أيضًا .إن ™ CBT4CBTهي مجموعة من الوحدات العالجية السلوكية
المعرفية التي تم تطويرها بتمويل من  .NIAAAوهي تدرب األشخاص على سبع مهارات مهمة لمساعدتهم على الحد من كمية المحول أو
صا وصفه لك ومراقبة ما تحرزه من تقدم.
اإلقالع عن شرب الكحول .يمكن ألي طبيب أو معالج يحمل ترخي ً

مجموعات الدعم المتبادل
مجموعات الدعم المتبادل قد تكون عظيمة النفع في هذا الوقت العصيب بالذات .هناك عدد متزايد من المجموعات لديها مجتمعات على اإلنترنت .هذه
المجموعات متنوعة بشكل كبير ،لذا من المهم محاولة تجربة مجموعات مختلفة وصوالً للمجموعة المناسبة.
يمكن أن يساعدك  Navigatorعلى العثور على مجموعات دعم متبادل يمكن أن تضعها في حسبانك.
باإلضافة إلى مجموعات الدعم ،يجب أن يظل األشخاص في مرحلة التعافي على صلة باستشاري العالج المتابع لهم .في الوقت الذي تمثل فيه
ً
ممتازا للدعم والتشجيع ،إال أنها عادة ال تدار من قبل اختصاصيين سريريين محترفين .هناك بعض المسائل قد
مصدرا
مجموعات المساعدة المتبادلة
ً
تتطلب مساعدة اختصاصي صحي مدرب.

الموارد األخرى
إذا كنت ترغب في البدء بشيء ما في الحال ،فألق نظرة على هذه القائمة الخاصة بمجموعات وتطبيقات ووسائط بودكاست المخصصة للدعم
على اإلنترنت والتي تقدمها الجمعية األمريكية لطب اإلدمان.
قد يتعين عليك تحليل عاداتك فيما يخص شرب الكحوليات ،يُرجى زيارة إعادة التفكير في الشرب ،والتي تقدم لك تلميحات ،وأدوات ،وموارد مفيدة
لمساعدتك على فهم أنماط شربك للكحوليات ومساعدتك على تقليل الكمية التي تتناولها إذا كان ذلك ضروريًا.
ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﻛﺎن أو اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﺑﮭﺎ ﻋن اﻟﻌﻼج ،ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟطرق "اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ" .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ دراﺳﺎت ﺿﺧﻣﺔ وﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ .ﺳﯾﺳﺎﻋدك  Navigatorﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف (اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ) اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟود رﻋﺎﯾﺔ ذات ﺟودة أﻓﺿل.
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