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 دایرە دولتی ایالت شتایرمارک
 

 بهداشت، پرستاری و علوم 8 شعبە

 توصیەهای دارویی ایالت شتایرمارک
 

 جزوە اطالعات

 شعبە مدیریت بهداشت و پرستاری 
 

 

  ریاست بخش پزشکی/خدمات پزشکی

 گروە متخصص مشاورە مواد مخدر

 

خانوادە و ن برای مواد مخدر ایالت شتایرمارک، یک موسسە مشاورە برای افراد در معرض خطر اعتیاد، افراد معتاد و همچنی ایمشاورەمرکز 
قادر بە انجام اقدامات مربوط بە تندرستی قانون مواد مخدر، این یک موسسە بە رسمیت شناختە شدە است کە  15تحت مادە  باشد.بستگان آنها می

 آموزشیزشکی و متخصصین کار اجتماعی، کارمشاورە مواد مخدر متشکل از متخصصان پزشکی، روانشناسی، روان پمرکز تیم  .باشدمیافراد 
 .باشداجتماعی و حقوقی می

 
 زیر را ارائە می دهیم: زمینەهایدر  حمایتما اطالعات، مشاورە و 

 
 مواد مخدر غیرقانونی   غذاییاختالالت 
 الکل   اعتیاد بە قمار 
 دارو 
 نیکوتین 

 اعتیاد بە اینترنت 
 وابستگی بە افراد معتاد 

  
 

 مواد مخدر: مشاورە مرکزپیشنهادات 
 

 اطالعات  معالجە بەجای مجازات 
 مشاورە  کار زندان 
 روان درمانی 
 پیشنهادات گروهی 

 پشتیبانی روانی اجتماعی با کفالت 
 مترجم مشاورە بە همراە 

  
 

 مشاورە مواد مخدر: مرکزگروەهای مورد نظر 
 

 د.باشمی و هیجان رسانەهای جمعی فشارافراد تحت و دوستانشان و همچنین  بستگان)افراد معتاد(،  افراد مبتالمصاحبەهای مشاورەای مختص بە 
 

 د.دهاطالعات ارائە می مرکز مشاورە مواد مخدر، بە افراد عالقمند، معلمان، دانش آموزان و همچنین کارکنان تمام نهادها و موسسات دیگر
 

این مرکز مشاورە درازمدت دارند.  کوتاە مدت یا انیو روان درم حمایتهستند کە نیاز بە  بستگانشانافراد مورد نظر این مرکز، افراد مبتال و 
کند. کارکردن با کل سیستم خانوادە برای ما بسیار مهم بیشتر روی کار با کودکان و نوجوانان دارای والدین معتاد یا نوجوانان معتاد تمرکز می

 است.
 

 اصول کار مرکز مشاورە مواد مخدر:
 
 شودانتقال دادە نمیباشد و این اطالعات بە شخص سوم می و رازداری مرکز مشاورە مواد مخدر موظف بە حفظ اطالعات  :بینامی. 
 
  :مشاورە و حمایت داوطلبانە بودە و بنا بر مسئولیت شخصی افراد است.داوطلبانە 
 

  :باشد.ایالت شتایرمارک می هزینە تمام خدمات تحت پوششرایگان 
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