اختالل سوء مصرف مواد در دوران بارداری ()SUD
خدمات درمانی
خدمات درمان رفتاری آالمیدا کانتی ()ACBHCS
خدمات مراقبت بهداشتی رفتاری  SUDآالمیدا کانتی
 ACBHCSسالمت روان و پیشگیری از استفاده مواد اعتیاد آور ،آموزش و خدمات درمانی مورد
نیاز هر ساکن آالمیدا کانتی را فراهم میکند.
 ACBHCSبه افراد زیر خدمات می رساند:
 بزرگساالن سالمند ( 60سال و باالتر)
 بزرگساالن ( 18سال و باالتر)




جوانان سن گذار ( 16تا  24سال)
جوانان و کودکان (از تولد تا
 17سالگی)

 ACBHCSبرای درمان اختالالت مصرف مواد ،خدمات زیر ارائه می دهد:

 درمان سرپایی و درمان سرپایی ویژه

 برنامه های درمانی

 برنامه های درمانی مواد مخدر

مراکز سم زدایی از بدن
مراکز درمان مسکونی
مساکن درمانی /محیط زیست بدون
اعتیاد

 ACBHCSخدمات تخصصی به زنانی ارائه می دهد که مبتال به سوء مصرف مواد هستند و
همچنین:
 باردار هستند یا کودکان خردسال دارند
 قبالا دستگیر شده اند
 برای داشتن مسکن  /یا اشتغال نیاز به کمک دارند
 نیاز به اطالعات در مورد پشتیبانی محلی برای بهبود و  /یا راهنمایی جهت
پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور و خدمات درمانی دارند.

خدمات درمانی دوران بارداری
زنان باردار مبتال به سوء مصرف مواد در اولویت دسترسی به درمان
هستند زمانی که خواهان درمان سوء مصرف مواد می شوند .ما درک می
کنیم که زنان مبتال به سوء مصرف مواد دارای نیازهای خاص هستند ،به
ویژه زنانی که باردار هستند یا کودکان خردسال دارند .در ،ACBHCS
ارائه دهندگان خدمات درمانی  SUDدوران بارداری به زنان با نیازهای
خاص از طریق طیف وسیعی از خدمات درمانی SUD؛ مدیریت موردی برای
اتصال زنان به امور پزشکی ،مسکن ،اشتغال و خدمات اجتماعی؛ مراقبت
از کودک؛ و آموزش مهارت های فرزندپروری کمک می کنند.

برنامه درمانی
مواد مخدر

بهبودی مسکونی /
محیط زیست
بدون اعتیاد

درمان
مسکونی

درمان دارویی
بصورت روزانه یا
چند بار در هفته
بااستفاده از
متادون و مشاوره
برای حفظ عملکرد
پایدار برای
افرادی که اعتیاد
شدید به مواد
مخدر دارند.

خانه های گروهی
برای حمایت از عدم
مصرف مواد و بهبودی
برای افراد درگیر
در درمان سرپایی
هفتگی.

محل اقامت  24ساعته با
پرسنل  /مشاوران کارآزموده
برای ارائه خدمات اطالع
رسانی تروما و فرزندپروری
برای زنان باردار یا مادر،
از جمله :مشاوره فردی و
گروهی؛ نظارت بر بهبودی؛ و
مدیریت موردی (ارتباط با
خدمات آموزشی ،حرفه ای،
مسکن ،حمل و نقل و سایر
خدمات بر اساس نیاز).

درمان
سرپایی
کمتر از  9ساعت
خدمات درهفته
درمان سرپایی
ویژه
 9ساعت خدمات یا
بیشتر درهفته

برنامه های ارائه دهندگان و کلینیک های دوران بارداری
درمان سرپایی
 نظام بهداشت آالمدا،برنامه سوء مصرف مواد بیمارستان هایلند
(http://www.highlandahs.org/our-services/specialty-services/substance-abuse)

1411 E. 31st Street, Oakland, CA 94602 | Phone: 510-437-5192
(http://www.lafamiliacounseling.org) مرکز مشاورت ال فامیلیا
3315 International Boulevard, Oakland, CA 94605 | Phone: 510-536-4764
 زبان اسپانیایی

درمان سرپایی ویژه
(http://www.highlandahs.org/our-services/specialty-آالمدا

 نظام بهداشت،برنامه سوء مصرف مواد بیمارستان هایلند
services/substance-abuse)

1411 E. 31st Street, Oakland, CA 94602 | Phone: 510-437-5192

درمان مسکونی
بت ارچید-برنامه درمانی مسکونی زنان بای
1342 E. 27th Street, Oakland, CA 94606 | Phone: 510-535-0611
AB109  شامل زنان با وضعیت
(EBCRP)/ Project Pride (http://www.ebcrp.org/) پروژه درمانی محلی ایست بی
2545 San Pablo Avenue, Oakland, CA 94609 | Phone: 510-446-1190 #5
(http://www.magnoliarecovery.org/contact.html) برنامه بهبود زنان مگنولیا
682 Briergate Way, Hayward, CA 94544 | Phone: 510-487-2910
34089 Andover Street, Oakland, CA 94609 | Phone: 510-547-1351

)SLE(  محیط زیست بدون اعتیاد/ )RR( مسکن بهبودی
بت ارچید-محیط زیست بدون اعتیاد زنان بای
3232 14th Avenue, Oakland, CA 94602 | Phone: 510-842-8453
AB109  شامل زنان با وضعیت

برنامه های درمان اعتیاد
Berkeley Addiction Treatment Services, Inc. (BATS) (http://www.batsrecovery.org/) خدمات ترک اعتیاد برکلی
2975 Sacramento Street, Berkeley, CA 94702 | Phone: 510-644-0200
(H.A.A.R.T.)درمان انسانی جایگزین برای تحقیق و درمان اعتیاد
Humanistic Alternative to Addiction Research and Treatment (H.A.A.R.T.) (http://www.haartoakland.org/)
10850 MacArthur Boulevard Suite 200, Oakland, CA 94603 | Phone: 510-875-2300

برنامه درمان اعتیاد غرب اکلند
West Oakland Narcotic Treatment Program
700 Adeline Street, Oakland, CA 94607 | Phone: 510-835-9610 x 2155

(http://www.wohc.org/wohc.html)

خدمات درمان رفتاری آالمیدا کانتی
Alameda County Behavioral Health Care Services

2000 Embarcadero Cove Suite 400, Oakland, CA 94606
Info Line: 510-567-8100
www.acbhcs.org
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