
 

Nếu quý vị cần điều trị nghiện rượu trong khi thực hành giãn cách, có một số phương án 
về điều trị theo hướng dẫn chuyên môn và của nhóm tương hỗ dành cho quý vị: 

Điều trị theo hướng dẫn chuyên môn 

Nhiều chuyên viên y tế và chương trình chăm sóc sức khỏe đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ 
xa để điều trị nghiện rượu trong nhiều năm. Đây là các buổi trị liệu qua điện thoại hoặc qua video để trị 
liệu bằng liệu pháp trò chuyện hoặc chăm sóc y tế. Giờ đây, trước tình hình cấp bách do COVID-19, đã 
có thêm nhiều nhà cung cấp có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Medicare và các công ty bảo hiểm 
khác cũng đang mở rộng phạm vi bảo hiểm của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Hãy kiểm tra với 
công ty bảo hiểm của quý vị về phạm vi bảo hiểm. 

Công cụ điều hướng điều trị nghiện rượu của Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Lạm Dụng Rượu và Nghiện 
Rượu (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) có thể giúp quý vị tìm ra phương pháp 
điều trị nghiện rượu từ xa với các chuyên viên y tế: 

» Tìm các chương trình điều trị tại đây và lọc để tìm “telemedicine/telehealth” (y học từ xa/chăm sóc 
sức khỏe từ xa). Lưu ý: Nhiều chương trình có thể bổ sung thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
từ xa trong bối cảnh COVID-19. Nếu cần, hãy tìm kiếm mà không cần dùng bộ lọc và gọi tới để 
kiểm tra xem có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa hay không.  

» Tìm các nhà trị liệu có chuyên môn về nghiện chất tại đây và lọc để tìm “video counseling” (cố vấn 
qua video). Lưu ý: Có thêm nhiều nhà trị liệu đang bổ sung các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa 
trong bối cảnh COVID-19. Nếu cần, hãy tìm kiếm mà không cần dùng bộ lọc và gọi tới để kiểm tra 
xem có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa hay không.  

» Tìm bác sĩ có chuyên môn về nghiện chất ở đây và hỏi nhân viên của phòng mạch xem họ có 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa hay không.  

Các nhóm tương hỗ 

Các nhóm tương hỗ có thể đặc biệt hữu ích trong thời gian khó khăn này. Ngày càng có nhiều nhóm có 
cộng đồng trực tuyến. Các nhóm này có thể rất khác nhau, vì vậy điều quan trọng là quý vị phải thử các 
nhóm khác nhau để tìm ra một nhóm phù hợp.  

Công cụ điều hướng có thể giúp quý vị tìm thấy một số nhóm tương hỗ để cân nhắc. 

Điều trị nghiện rượu trong bối cảnh 
Đại dịch COVID-19 
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Ngoài các nhóm hỗ trợ, những người đang trong quá trình phục hồi cũng nên duy trì kết nối với cố vấn 
điều trị của họ. Mặc dù các nhóm tương hỗ là một nguồn hỗ trợ và động viên tuyệt vời, nhưng các nhóm 
này thường không phải do các bác sĩ lâm sàng có chuyên môn điều hành. Một số vấn đề có thể phải cần 
đến sự trợ giúp của chuyên viên y tế được đào tạo. 

Các nguồn lực khác 

Nếu quý vị muốn bắt đầu ngay lập tức, hãy xem danh sách các nhóm hỗ trợ trực tuyến, các ứng dụng và 
podcast từ Hiệp Hội về Các Loại Thuốc Gây Nghiện Hoa Kỳ (American Society of Addiction Medicine).  

Nếu quý vị cần trợ giúp để phân tích thói quen uống rượu của mình, vui lòng truy cập Rethinking Drinking 
(Suy nghĩ lại về việc uống rượu). Trang này đưa ra các lời khuyên, công cụ và tài nguyên hữu ích để giúp 
quý vị hiểu kiểu uống của quý vị và cắt giảm nếu cần thiết. 

Nhìn chung, bất kể việc quý vị tìm cách điều trị ở đâu hoặc như thế nào, điều quan trọng là phải tìm kiếm 
các phương pháp tiếp cận “dựa trên bằng chứng”. Điều này có nghĩa là các phương pháp điều trị được 
hỗ trợ bởi các nghiên cứu lớn, có thiết kế tốt. Công cụ điều hướng sẽ giúp quý vị phát hiện các dấu hiệu 
của dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn. 
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