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اضطراری/مصرف بيش از حد الکل و در موارد 

 .تماس بگیرید 911 يا مواد مخدر حتماً با

 Narcan® تواند اثرات دارويی است که می

افیونى یا هروئین  مصرف بیش از حد مواد شبه
خنثی کند.  پرسنل اورژانس آن را با خود همراه  را

های همچنين در داروخانه ®Narcanدارند.  

 تهيه است.منتخب بدون نسخه قابل 

 اطالعات مصرف بیش از حد

 
   

 
  

 پذیر است!بهبودی امکان

Department of Health Services 

Division of Behavioral Health Services 

Substance Use Prevention 

and Treatment Services 

 کمک در دسترس است!

های هشدار اختالل نشانه
 سوءمصرف مواد

 تغييرات شديد در روحيه يا رفتار. 
  

 تغيير در عادات خوردن و يا خوابيدن.
  

مشاجره کردن با خانواده يا دوستان 
درباره سوءمصرف الکل يا مواد 

 مخدر.
  

 .انسدادهامشکالت حافظه/
  

های خانگی يا اعتنايی به مسئوليتبی
 کاری.

  
با همساالنی که الکل/مواد ارتباط 

 کنند.مخدر مصرف می
  

تمايل شديد يا فکرکردن مداوم به الکل 
 و يا مواد مخدر.

  
رانندگی تحت تأثير دارو و 

الکل/بازداشت بخاطر مصرف الکل و 
 يا مواد مخدر.



 

مراقبت مداوم برای پيشگيری و درمان سوءمصرف 

سال به باالی کانتی ساکرامنتو  12مواد برای ساکنان 
 شود.ارائه می

  
های خانوادگی مثبت و خدمات پيشگيری، محيط

پشتيبانی از پرهيز و بازگشت به حالت عادی را تقويت 
 کند.می

   
خدمات درمانی بصورت رايگان برای اکثر ساکنان 

 گردد.   ساکرامنتو ارائه می Medi-Calواجد شرايط 
  

ای درباره کارمندان سيستم مراقبت سؤاالت ساده
پرسند تا سوءمصرف الکل و مواد مخدر از شما می

بهترين ميزان مراقبت را برای شما مشخص کنند و شما 
درمانی محله خودتان دهندگان را به يکی از ارائه

معرفی کنند. کارمندان دوزبانه و مترجمان شفاهی 
 بصورت رايگان در خدمت شما هستند.

   
کنيم که دستيابی به کمک ممکن است دشوار ما درک می

باشد.  خدمات پيشگيری و درمان از سوءمصرف مواد 
 برای کمک شما اينجا آماده است!

  

  

  

  

 از دوشنبه تا جمعه

 عصر. 5:00صبح تا  8:00 

   

 شماره تلفن

(916) 874-9754 
  

 711سرویس رله کالیفرنیا 
  

 پس از ساعات اداری

(888) 881-4881 
   

  

تماس و درمان شما محرمانه 

 نگهداری خواهد شد.

ً برای ارزيابی اختالل سوءمصرف مواد  لطفا

سيستم مراقبتی و ارجاع خدماتی با کارمندان 

 ما تماس بگيريد.

سیستم مراقبت برای درمان 

 موادسوءمصرف 
 

 خدمات ما
 

 خدمات پيشگيری
  

 درمان سرپايی
  

برای زنان باردار و  قبل ازتولدخدمات 
 شيرده

 
 مديريت ترک اعتياد/خدمات سم زدايی

  
درمان مبتنی بر دارو )متادون، بوپرنورفين، 

 (®Narcanسولفيرام، نالتروکسون و دی
  

 درمان به همراه اقامت
 
های دارای های بهبودی/محيطگاهاقامت 

 زندگی هوشيارانه
  

 خدمات بهبودی/خدمات پس از مراقبت   
  

 های رانندگی تحت تأثير دارو و الکلبرنامه
  

 های اشتراکی  دادگاه


