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 خدمات دولتی مبتنی بر ترک مشروبات الکلی و مواد مخدر چھ نوع خدماتی ھستند؟ 

خدمات دولتی برای ترک مشروبات الکلی و مواد مخدر گروھی است متشکل از پرسنل بھداشتی و  
خدمات اجتماعی کھ در ترک مشروبات الکلی و مواد مخدر تخصص دارند.  وقتی شما قرار مالقاتی  

با این خدمات ترتیب دھید، شخص مناسب و مجربی کھ در نزدیکی شماست را جھت کمک و  
از جملھ  ا در ترک مشروبات الکلی و یا مشکل مواد مخدر انتخاب میکنند.  پشتیبانی از شم 

کارشناسانی کھ با این خدمات کار میکنند شاغلین و پرستاران و ھمچنین پزشکان، روانشناسان و  
 کارشناسان کاردرمانی مجرب در مبارزه با اعتیاد میباشند.   

بستگی دارد کھ شما در کدام قسمت اداره بھداشت  شاید این خدمات را بھ نامھای دیگر بشناسید و  
 زندگی میکنید. 

 این نامھا بھ قرار ذیل میباشد:

 (ADRS)خدمات بھبودی و توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر  •
 

• CATS   (گروھھای دولتی  بھبودی از مواد مخدر) 
 

 گروھھای یکپارچھ و منسجم  •
 

 خدمات مشروبات الکلی و مواد مخدر •
 

 اعتیاد خدمات  •

 

 ھدف از تأسیس خدمات دولتی بھبودی از مشروبات الکلی و مواد مخدر اینست کھ : 

 این خدمات را در نزدیکی منزلتان بھ شما ارائھ نمایند  •
 

 دسترسی ھر چھ سریعتر بھ انواع خدمات فشرده را ارائھ کنند  •
 

ازی نباشد شما  اطالع رسانی و بھ اشتراک گذاردن اطالعات و ارتباطات را بھتر کنند تا نی •
 اطالعات خود را چند مرتبھ با اعضای مختلف پرسنل در میان بگذارید. 

 
شما در برنامھ ریزی و تصمیم گیری و نوع حمایت، معالجھ و مراقبتی کھ دریافت مینمائید،   •

 نقشی داشتھ باشید.  
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گردیم درمانی کھ  ھدف ما اینست کھ در تمام مراحل شما را مطلع سازیم و شرکت بدھیم تا متضمن  
 برایتان تنظیم گشتھ، مناسب شما باشد.  ما: 

بھمراھی شما نقشھ حمایت و درمان تنظیم میکنیم کھ بر اساس احتیاجات شما میباشد کھ توسط   •
 ارزیابی شناسائی شده است. 

 
بتوانید در نظر بگیرید چگونھ مشروبات الکلی و مواد مخدر روی زندگی   تا بھ شما کمک کنیم   •

 نواده و دوستان شما و افرادی کھ مسئولیت آنھا را بعھده دارید، اثر گذاشتھ است. شما، خا 
 

بھ گفتھ ھای شما گوش بدھیم و با استفاده از پیشنھادات شما سعی کنیم خدماتی کھ ارائھ مینمائیم   •
 را بھتر کنیم. 

 
 در مورد خدماتی کھ دریافت مینمائید، نظر شما را بپرسیم.  •

 اردی میباشند؟ این خدمات شامل چھ مو

 ارزیابی، برنامھ ریزی و بررسی مجدد مراقبت شما  •
 

 ارائھ اطالعات و حمایت جھت کاھش آسیب ھا  •
 

 ارائھ حمایت و راھنمائی یک بھ یک  •
 
گردھمائی با حضور افراد دیگری کھ از این خدمات استفاده   – ھمکاری گروھی شرکت در  •

 حمایتی. طی مینمایند تا در مورد مسائل و مشکالت مشترک در محی 

خدمات ما از افراد زیادی کھ مشکل مشروبات الکلی و /یا مواد مخدر دارند حمایت میکند.  ما سعی  
میکنیم حمایت و کمکی کھ بھ ھر نفر ارائھ مینمائیم مناسب نیازھای شخصی ایشان باشد.  ھمچنین ما  

 در موارد زیر نیز میتوانیم کمک کنیم: 

فیزیکی کھ مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر موجب  کمک جھت مشکالت روحی و  •
میگردد و یا تأثیر میگذارد. برای مثال، کمک برای یافتن رژیم غذائی و تغذیھ درست، دسترسی  
بھ مراقبت ویژه وقتی احتیاجات سالمتی شما چھ از لحاظ فیزیکی و چھ از لحاظ روحی وخیم تر  

 میگردد.
 

افرادی کھ مراقبت شما را بعھده دارند تا بتوانند مشکالتی کھ بر   حمایت و پشتیبانی از خانواده و •
اثر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر پیش می آید را درک کنند و بتوانند با آن مقابلھ  

 کنند. 
 
بخصوص فرزندان کھ شاید مصرف مشروبات    –ارائھ کمک بھ افرادی کھ متکی بر شما میباشند   •

  نھا تأثیر میگذارد. الکلی یا مواد مخدر بر آ
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ارائھ کمک ھای بیشتر از طرف افراد دیگر پرسنل و یا ارگانھا، مشروط بر اینکھ شما موافق   •
در مرکز معالجھ  باشید این کمک ضروری میباشد، از جملھ معالجھ در بیمارستان و یا توانبخشی 

موزی و کاریابی  مسکونی.  ھمچنین میتوانیم شما را با خدماتی متصل کنیم کھ میتوانند کارآ
 برایتان ترتیب دھند. 

 

 در مورد قرار مالقات من

این قرار مالقات کمک میکند کھ ما بتوانیم شما را آماده کنیم تا تغییراتی در نحوۀ مصرف از  
مشروبات الکلی و مواد مخدر ایجاد نمائید و مواردی را شناسائی کنید کھ ما بتوانیم بھ شما کمک کنیم  

 م.   تا سالمت کلی خودتان را بھتر کنید.  ما از طریق ارزیابی این کار را انجام میدھی 

بمنظور ارزیابی نمائیم کدامیک از گزینھ ھای معالجھ و درمان برایتان ایمن و مناسب میباشد، باید  
اطالعاتی راجع بھ سوابق مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر شما، سوابق پزشکی و عمل  

رژیم  جراحی کھ داشتھ اید و ھمچنین اطالعاتی راجع بھ استیل زندگی شما مثأل سیگار کشیدن و 
 غذائی شما کسب کنیم. 

این ارزیابی ھا معموأل در کلینیک محلی انجام میگیرد اما گاھی اوقات میتوانیم این ارزیابی ھا را در  
 منزل انجام بدھیم. 

 

 قرار مالقات من چگونھ خواھد بود؟ 

وقتی قرار مالقات شما حضوری است، وقتی بھ کلینیک آمدید، از شما درخواست میگردد، نام،  
 نی، مشخصات تماس و مشخصات پزشک خانوادگی خود را تأئید کنید. نشا

 اگر نیاز بھ مترجم داشتید، ترتیب اینرا برایتان داده اند. 

  جملھ یکی از اعضای پرسنل بھ شما خوش آمد میگوید و معاینات عادی و روتین را انجام میدھد، از 
و امکان دارد نمونھ پوست عادی از  اندازه گرفتن قد، وزن، فشار خون، ضربان قبل، آزمایش خون 

 تست تنفس داشتھ باشند. شما بردارند.  برخی از بیماران شاید نیاز بھ ارائھ نمونھ ادرار و آزمایش 

سپس جلسھ ای با یکی از اعضای گروه ما خواھید داشت و سوابق مفصلی از شما میپرسند.  از جملھ  
و در حال حاضر، داروھایی کھ ھم اکنون    گذشتھسوابق مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در 

در مورد  اید.  ھمچنین  تجربھ نمودهمصرف میکنید و نیازھای فیزیکی و روحی سابق و فعلی کھ 
فرزندانی کھ دارید و ممکن است تحت تأثیر مصرف مشروب الکلی و مواد مخدر شما قرار بگیرند و  

 معالجھ شما انجام شود. افراد دیگری کھ باید از شما حمایت کند تا 

مدت زمانی کھ این ارزیابی طول میکشد بستگی بھ سوابق شما و نیازھای بھ توافق رسیده شما خواھد  
  داشت.
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اما متوجھ باشید کھ اگر   دقیقھ برای این جلسھ مالقات وقت کنار بگذارید 45حد اقل خواھشمند است 
 طول بکشد.  نیاز بھ انجام تحقیقات بیشتر باشد، ممکن است بیشتر

گروه ما ارزیابی و حمایت حضوری یا در ساختمان خدمات و یا در منزل ارائھ مینمایند.  ھر چند در  
بعضی موارد، مثأل در طول پاندمی کووید، شاید نیاز باشد این جلسھ را بصورت تلفنی و یا آنالین با  

 انجام بدھیم.    NHS Near Meاستفاده از ان اچ اس نیِر می  

 واھد شد؟ بعد چھ خ

 پس از انجام ارزیابی ممکن است اطالعاتی از این قبیل در اختیار شما بگذارند 

 راھنمائی پزشکی  •
 الکلی  تقویم مشروب  •
 تغییر نحوه مصرف مشروب بطور ایمن  •
 برنامھ ریزی برای سم زدایی •
 اطالعات بیشتر در مورد برنامھ مراقبتی شما  •
 محلی شمامشخصاتی راجع بھ مرکز خدمات توانبخشی  •

 آیا میتوانم شخصی را ھمراه خود بیاورم؟ 

معموأل میتوانید یک عضو خانواده و یا دوست را برای پشتیبانی از شما ھمراه خود بیاورید و با  
 اجازه شما، آنھا نیز میتوانند جزو روند ارزیابی شما باشند. 

مراه خود نیاورید، مگر  از آنجاییکھ این قرار مالقات ممکن است طوالنی باشد، بھتر است بچھ ھ
 اینکھ شخصی بتواند در کنار آنھا در اتاق انتظار بشیند. 

 چھ انتظاری میتوانید داشتھ باشید 

اعضای پرسنل ما استقبال خوبی از شما خواھند کرد، مؤدب خواھند بود و بھ شما کمک میکنند و با  
کر شما گوش خواھند داد.  کلیھ  احترام با شما رفتار خواھند کرد.  آنھا با دقت بھ نظرات و طرز ف

اعضای پرسنل ما تجربھ ھمکاری با افرادی کھ مشکل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر دارند و  
 خانواده ھا و سرپرستان آنھا را دارا میباشند. 
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 بھ کجا باید بروم؟ 

ای  در سراسر گالسگو و کالید بزرگ خدماتی موجود میباشد.  نشانی و شماره تلفن برای گروھھ
از شما تقاضا میگردد بھ یکی از خدماتی کھ در محلھ  محلی در پشت این دفترچھ درج شده است.  

 سکونت تان میباشد مراجعھ کنید. 

اگر بھر دلیلی قادر بھ مراجعھ بھ خدمات محلی نمی باشید، میتوانیم ترتیب مالقات در محلی دیگری  
م.  ھمچنین میتوانیم ترتیب استفاده از سیستم آنالین  بدھیم و یا میتوانیم در منزلتان با شما مالقات کنی 

 مالقات ان اچ اس نیِر می بدھیم. 

 

 ساعات افتتاح چیست؟ 

بعدازظھر) اما    5صبح تا  9اغلب خدمات در ساعات اداری عادی باز میباشند (دوشنبھ تا جمعھ 
برقرار کنید، ساعات  ممکن است تفاوتی ما بین گروھھای مختلف موجود باشد.  وقتی با ما تماس 

 افتتاح را بھ اطالعتان میرسانند. 

 بسیاری از خدمات ما شبھا باز میباشند و در صورت لزوم میتوانیم ترتیب مالقات بدھیم. 

 

 رضایت 

مسائل مرتبط با مراقبت تان با شما صحبت خواھیم کرد و تضمین خواھیم نمود  ما ھمواره در مورد 
اتخاذ میگردد، شریک خواھید بود.  بجھت اینکھ مطمئن باشیم   شما در تصمیماتی کھ در این موارد 

بھترین مراقبت را دریافت مینمائید، شاید نیاز باشد اطالعات شما را با کارشناسان حرفھ ای دیگر از  
جملھ پزشک خانوادگی شما و یا مددکار اجتماعی تان بطور مقتضی در میان بگذاریم.  در صورت  

 صحبت خواھیم نمود.   لزوم در این مورد با شما
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 اگر از خدمات راضی نیستم باید چکار کنم؟ 

  involved/complaints/-get-touch-in-https://www.nhsggc.org. uk/getدر وب سایت 
خدمات دریافتی  میتوانید روند شکایات ما را پیدا کنید و با دنبال کردن این سایت در صورتیکھ از  

 راضی نبوده اید، اقدام نمائید.

اگر ما نتوانیم با پیروی از روند شکایت، رضایت کامل شما را جلب نمائیم، شما حق خواھید داشت  
 این مسئلھ را با بازرس خدمات دولتی اسکاتلند تلفنی مطرح نمائید  

0870 011 5378 

 ا ارائھ مینمائید این کار را انجام بدھید. ماه از زمانیکھ شکایت اول خود ر 12شما موظفید ظرف  

  

http://www.nhsggc.org/


9 
 

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر شھر گالسگو

Glasgow City Alcohol and Drug Recovery Services 

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر شمال غربی:  
 

 ADRS Possilpark 
   0141  800  0670شماره تلفن:  

 Possilpark Health & Care Centre, 99 Saracen Street, Glasgow نشانی:  
G21 5AS 

 
ADRS Drumchapel 

 0141  276  4330شماره تلفن:  
 Hecla Square, Glasgow G15 8NH  19-7نشانی: 

 
ADRS Woodside 

 0141  800  0670شماره تلفن:  
 Woodside Health & Care Centre, 891 Garscube Road, Glasgow:  نشانی

G20 7ER 
 

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر شمال شرقی:  

ADRS Easterhouse 

 3420 276 0141شماره تلفن:  

 Westwood House, 1250 Westerhouse Road, Glasgow G34 9AE  نشانی: 

 

ADRS Parkhead 

 0141  565  0200شماره تلفن:  

 The Newlands Centre, 871 Springfield Road, Glasgow G31 4HZنشانی:  
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 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر جنوب:  
 

ADRS Govan 
   0141  276  8740شماره تلفن:  

 ,Pavillion 1, Rowan Business Park, Ardlaw Streetنشانی: 
Glasgow G51 3RR 

 
ADRS Castlemilk 

 0141  276  5040شماره تلفن:  
 Ardencraig Place, Glasgow G45 9US 10نشانی: 

 
ADRS Gorbals 

 0141  420  8100شماره تلفن:  
 Gorbals Health & Care Centre, 2 Sandiefield Road, Glasgow G5نشانی: 
9AB 

 
ADRS Pollok 

 0141  276  3010شماره تلفن:  
 Langton Road, Glasgow G53 5DP 130نشانی: 

 
 خدمات بیخانمانی ھانتر استریت   

 0141  552  9287شماره تلفن:  
 Hunter Street, Glasgow G4 0UP 55نشانی: 

 
 (PCANOS)خدمات ممتد پرستاری با مشروبات الکلی تحت مدیریت مراقبت اولیھ  

 (شھر گالسگو، وابستھ بھ پزشک خانوادگی):  
 شمال شرقی 
 07879 431261شماره تلفن:  

 Newlands Centre, 871 Springfield Road, Glasgow G31 4HZنشانی:  
 

 شمال غربی 
 548196 07919شماره تلفن:  

 Woodside Health & Care Centre, 891 Garscube Rdنشانی:  
Glasgow G20 7ER 
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 جنوب 

  60566207976  شماره تلفن:
 ,Gorbals Health & Care Centre, 2 Sandiefield Roadنشانی:  

Glasgow G5 9AB 
 

 رینفروشایر

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر رینفروشایر 
 2585 618 0141شماره تلفن: 

 Back Sneddon Centre, 20 Back Sneddon Street, Paisley PA3 2DJنشانی:  
 

 شرق رینفروشایر 

 گروه دولتی مبارزه با اعتیاد شرق رینفروشایر 
 3368/4685 577 0141شماره تلفن: 

 , St Andrews House, 113 Cross Arthurlie Streetنشانی:  
Barrhead G77 1EE 

 (شامل ھر دو گروه دولتی مبارزه با اعتیاد و گروه دولتی توانبخشی میباشد) 
 

 دانبارتون شایر غرب 

 غرب دانبارتون شایر (کالید بانک) خدمات مبارزه با اعتیاد 
 0141  562  2311  شماره تلفن:

 Dumbarton Road, Clydebank G81 1UG 120:  نشانی
 

 دانبارتون شایر (دامبارتون)خدمات مبارزه با اعتیاد غرب 
 01389 812 018  شماره تلفن:

 Joint Hospital, Cardross Road, Dumbarton G82 8JA:  نشانی
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 شرق دانبارتون شایر

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر دانبارتون شایر شرقی 
 0141  232  8211  شماره تلفن:

 ,Kirkintilloch Health & Care Centre, 10 Saramago Street:  نشانی
Kirkintilloch G66 3BF 

 
 اینِورکالید

 خدمات توانبخشی از مشروبات الکلی و مواد مخدر اینِورکالید 
 01475 715 353  شماره تلفن:

 The Wellpark Centre, 30 Regent Street, Greenock PA15 4PB:  نشانی
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