
మద్ యం లేదా మాదకదదవ్్ ల 
వ్డకానికి చికిత్స  •
మీ మద్యం   దా  ద్ద్వ్యం ల వినియోగ  మీ శారీరద మరియు / దా  దనసిద ఆరోగయం  , కుట బ , స బ ధాలు, పని, పాఠశాల, 
ఆరి థిద దా  ఇతర జీవిత పరిసిథితులద  పభావిత  చేస్త టే, మీరు సహాయ  తీసకోవ్లి.

సహాయద సేవలు మీ కోస , అలాగే మీ కుట బ  మరియు సేనే హితులు వ్రికి సహాయపడతాయని భావిసే్త వ్రికి అ దుబాటలో 
ఉన్నే యి. మీ చికిత్స  దమీ  స పద చి అభివృదధి చేయబడుతు ద మరియు మీ నిరి దిష్ట అవసరాల  వా రా దపభావితమవుతు ద. 
మీరు ప దే చికిత్స  రదద  లలదమేణా దరవచ్చు ,లనీ ఈ దదపకియ మీ సద పద పు   మరియు దమీ పమేయ    జరుగుతు ద.

మీరు మ్యం   దదా  ద్ద్వ్యం ల  ఉపయోగిస్త టే మరియు చికిత్స  ప ్టానికి ఆసకి ్త చూపదపోతే, మీ వైదుయం డు చేత దదమ  
తప్ప కు డా తనిఖీ చేయడ  మ చిద.

నేను సహాయయం ఎలా పయందగలను?

చాలా మ్యం   దమరియు ద్ద్వ్యం ల  చికిత్స  సేవలు స్వా య-సూచితము  అ గీదరిస్్తయి. దీని అర థి  ఒద వయం కి ్త నేరుగా పరిశీలన 
ఏరా్ప ట చేయడానికి వ్దరిని స పద చవచ్చు . చికిత్స  సేవల  ద గొనడానికి మరియు చరిచు  చడానికి మీ రాషష్ట  దా  
క ద్పాలిత దపా త  మ్యం   మరియు దద్ద్వ్యం ల సదచార సేవకు లల్ చేయ డి. స ఖయం లు దకి ్ ఇవవా బడాడాయి:

ACT (02) 5124 9977 TAS 1800 250 015

NSW (02) 9361 8000
1800 422 599 (సిడ్నే  వెలుపల)

WA (08) 9442 5000
1800 198 024 (పెర్్త వెలుపల)

NT 1800 131 350 VIC 1300 85 85 84 (సదచార )
1800 888 236 (కౌని్స లి గ్)

QLD 1800 177 833 SA 1300 131 340

మీ వైదుయం డు  దపతేయం ద దద్ద్వ్యం ల చికితా్స  సేవ  కూడా సూచి చగలరు, అలాదగే పతేయం ద చికిత్స   మీ దపమేయ  పూర ్తయిన 
తరావా త సదచార  మరియు సహాయము మరియు కొనస్గుతుననే  చికిత్స   కూడా అ ద చగలరుద.  పతి ఒద్క రికి దపతేయం ద చికిత్స 
అవసర  దా్ని గురు్త చ్కోవడ  ముఖయం  .

స తమైన నిధులు సమకూర్చు  చికితా్స  సేవలకు వైదుయం డు   డి సూచన అవసర  లవచ్చు , లబట్్ట మొ్ట తనిఖీ చేయడ  
మ చిద.  మీరు చికిదత్స  సేవ  స పద చిన తరువ్త, ఒద పరిశీలన ఏరా్ప ట చేయబడుతు ద. మొ్ట  ఇద ఫోన్  వా రా దా  
ముఖాముఖిగా చేయవచ్చు   ఆపై చికిత్స  కోస  మీ ఎ పిదల  చరిచు  చవచ్చు . కొనినే  సేవలకు నిరీక్షణ జాబితా  ఉ డవచ్చు , లనీ ఒద 
నిరి దిష్ట స సథిలో తగిన చికిత్స  అ దుబాటలో దాదపోతే, ఆ సేవలకు ఇతదరతా స సథిల  సూచన చేయవచ్చు . 
దమీరు పస్తత  చికిత్స  కోస  వేచి ఉ టే మరియు కొ త మ్దితు కోస  చూస్తననే ట్లయితే, మీరు ADIS (పైన జాబితా చేయబడిన 
స ఖయం లు) కు లల్ చేయడ   వా రా దా  www.counsellingonline.org.au ని స ్రి్శ  చడ   వా రా సహాయానినే  ప ్వచచు.

ఎలాయంటి చికిత్స  అయందుబాటులో ఉయంది?

షషపైవే  మరియు పభుతవా  రోగులకు అనేద రలల చికితా్స  ఎ పిదలు అ దుబాటలో ఉన్నే యి, వీట్ని దలిపి ఉ చవచ్చు . వ్ట్లో 
ఉననే వి:

ఉపస హరణ నిరవా హణ / నిరివా షీదరణ

• పరయం వేక్ చబద  పదేశ  దా  ఆదసపతిలో మ్యం   దా  ద్దద్వ్యం ల  ద డి పజలు సరక్త గా వైదొలగడానికి నివ్స సేవలు 
దమ్దితు, పతయం క్ష వ్తావరణానినే  అ దస్్తయి. ఈ సౌదరాయం లు నిర తర  సిబ్  దని దలిగి ఉ టాయి మరియు వయం కి ్తగత మరియు 
స్మూహిద కౌన్్స లి గ్ మరియు  ట్ వ్రికి  సహాయ  అ ద చవచ్చు
• న్న్-రెసిడెనిషియల్ సేవలు స ఘ  ఆధారితమైనవి.  ని అర ధి  మీ చికిత్స  లల లో మీరు ఒదద పదేశ  దా  ఆసపదతిలో 
నివసి చాలి్స న అవసర  దాదు. న్న్-రెసిడెనిషియల్ సేవలు పరీదవ్హద పా తాల  వా రా ప పిణీ చేయబడతాయి మరియు 
మిమ్మ దలినే  మీ స్థి నిద పా త లోని సేవలకు సూచిస్్తరు. న్న్-రెసిడెనిషియల్ సేవలకు ఉ హరణలు కౌన్్స లి గ్, న్న్-
రెసిడెనిషియల్ ఉపస హరణ మరియు చికితా్స  రోజు పునరావ్స 

మ్యం  

http://www.counsellingonline.org.au


• పునరావ్స లదరయం దదలు వసతి  పాట నిరా్మ ణాత్మ ద స దరక్షణ పణాళిద  అ దస్్తయి మరియు కొనినే  వ్రాల   డి చాలా 
స వత్స రాల వరకు ఉ టాయి. వ్రు స్ధారణ గా ఉపస హరణ మ దుల  అ ద చరు, లదబట్్ట పవేశానికి ము దే మీరు మీ 
ఉపస హరణ చికిత్స   పూరి ్త చేయడ  ముఖయం  .
• స్దజిద సహాయ సేవలు మీకు గృహనిరా్మ ణ , ధనస బ ధమైన, చట్టపరమైన, స్ధారణ ఆరోగయం  స బ ధమైన, ్ త మరియు 
ఇతర సహాయానినే  అ ద చగలవు.
• ‘్వా  ్వా  నిరాధి రణ’ అని పిలువబ  ప ర థి మరియు దనసిద ఆరోగయం  సమసయం ల  ఎదుర్క  టననే  వయం కు్తలకు అ ద చే సేవదా 
‘్వా  ్వా  నిరాధి రణ సేవలు’.ప ర థి వినియోగ  మరియు దనసిద ఆరోగయం  రుగ్మ తల రె డి ట్ యొద్క  రోగ నిరాధి రణ ఒద్క టే మరియు 
రె డు సమసయం లదకు పతిస్ప  ద చడానికి సేవలు అవసర .
•  ట్వ్రి మ్దిదతు లరయం దదలు స్ధారణ గా ఆరోగయం  నిపుణుల ద టే, ప ర థి వినియోగ  దా  ఆధారపడట  యొద్క  వయం కి ్తగత 
అ భవ  ఉననే  వయం కు్తలచే చేయబడతాయి. మ్యం పాన అజాఞా త  మరియు ద్దద్వ్యం ల అజాఞా త   ట్వ్రి మ్దితు 
లదరయం దద లకు ఉ హరణలు.
• కౌన్్స లి గ్ అనేద అతయం  త స్ధారణమైన చికిత్స .  ఇద మీ సమసయం ల గురి చి దటా్ల డట , మీ ఆలోచన్ విధాన్ల  దరచు డ  
దా  కి ్లష్ట పరిసిథితుల  ఎలా స భాళిద చాలోపణాళిద చేయడ  వ ట్ అనేద రూపాల  తీసకోవచ్చు . కౌన్్స లి గ్ సేవల  
వయం కి ్తగత గా, ఫోన్  వా రా దా  ఆన్ లైన్  వా రా అ ద చవచ్చు .
• ఫారా్మ కోథెరపీ దద్ద్వ్యం ల  భరీ ్త చేయడానికి మ దుల  ఉపయోగి చడానిని ద‘పతాయం దనే య ఫారా్మ కోథెరపీ’ అ టారు.
కోరిదల  తగి ్గ చడానికి మ దు  సూచి చిన మోతాదులో ఇస్్తరు. ఇద కొనినే  మ దుదలకు దతమే లభయం మై ఉ ట ద, మరియు 
మీ వైదుయం డు దా  చికిత్స  సేవ మీ నిరి దిష్ట పరిసిథితికి అ దుబాటలో ఉననే  వ్ట్ గురి చి మరి త సదచార  ఇవవా గలదు
• ఉపస హరణ దా  నిరివా షీదరణ (డిటాక్్స ) అనేద మీ ప ర థి వినియోగానినే  ఆపడ  దా  తగి ్గ చడ . శారీరద గా దా  
దనసిదద గా ఆధారపడట  వల్ల చాలా మ ద ఉపస హరణ సమయ లో లక్షణాల  అ భవిస్్తరు.  ఇతర చికిత్స లలో 
పాల్్గనకు డా నిరివా షీదరణ దా  ఉపస హరి చ్కోవడ  పునఃసిథితికి  రితీస్త ద. ప ర థి వినియోగ    డి ఉపస హరి చ్కునే 
సమయ లో దా  తరువ్త మీకు మ్దితు ఇవవా డ  కోస  కౌన్్స లి గ్,  ట్వ్రి మ్దితు దా  పునరావ్స  వ ట్ పరిపూరదరమైన 
చికిత్స ల  అనేవా ష చడ  చాలా ముఖయం  .
• దమీ ద్ద్వ్యం ల వ్డద   బాధప  మీ చ్ట్్ట  ఉననే వ్రికి మ్దితు ఇవవా డానికి కుట బ సహాయ సేవలు అ దుబాటలో 
ఉన్నే యి. అవగాహన దలి్ప  చడ   పాట, చికిత్స  సమయ లో ఎలా ఉత్తమ గా సహాయ  చేయాలనే  ని గురి చి వ్రు 
సదచారానినే  అ ద చగలరు. కుట బ దద్ద్వ్యం ల మ్దితు ఆషసే్టలియా వ్యం ప్త గా: 1300 368 186 దా  కుట బ 
ద్దద్వ్యం ల  సహాయ : 1300 660 068

ఎయంత ఖర్చు  అవుతయంది?
దపభుతవా  ర గ లో కొనినే  సేవలకు దనీస ఖరుచు లు ఉ డవచ్చు , లనీ అనేద విభిననే  చికితా్స  ఎ పిదలు (కౌన్్స లి గ్ మరియు 
ఉపస హరణ వ ట్వి) స్ధారణ గా ఉచిత దా  తకు్క వ ఖరుచు   ఉ టాయి. వయం కి ్తగతమైన మ్యం   మరియు ద్దద్వ్యం ల 
సేవలలో చేపట్్టన ఏ చికిత్స కైన్  మీరు చెలి్ల చాలి. నివ్స లాభాపేక్షదాని సేవలు స్ధారణద గా పయోజన్లకై  (ఉ . కొత్త 
దపార భ ) నివ్స చికిత్స లో ఉననే  నివ్సితుల  సహలర  అడుగుతాయి.

మీరు ఏద  ప ్గలరో ఖచిచు త గా నిరాధి రి చడానికి, దమీరు చికిత్స  పార భి చటానికి ము దే, మెడికర్ మరియు / దా  మీ షపైవే  
హెల్్త ఇదసూ్స రర్   స పద చ డి, మీకు ఒదట్ ఉ టే. మీరు షపైవే  చికితా్స  ర గానినే  ప  ల కు టే షపైవే  ఆరోగయం  బీద 
సిఫారు్స  చేయబడి ద.

twitter.com/alcoholdrugfdn

facebook.com/alcoholdrugfdn

adf.org.au
1300 85 85 84
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గమనిక: ముద్రణ సమయంము    ్రచురణ  ఉన్న  ్రదారం్ సరైన్రని నిర్ధా రంచడానికి 
ఆస్ట్రేలిముయ  ్రగ్ ఫండేష  తన ఉత్తమ ము్రయత్్న లను ఉ్రయోగంచంది.
ఆస్స్ట్రేలియ  ్రగ్ ఫండేష  ఎటువంటి హామీని మరయు సమాచారం యొక్క 
ఖచచి తత్ ం లేదా ్రరపూర ్ణతకు ఎటువంటి బాధ్య తను స్్ కరంచదు మరయు 
ఎటువంటి సూచన లేకుండా ఎప్పు డైనా మార్పు  చేట్ హకు్క  పంది యుంది

మా్రముక్రవ్్య ల సమస్య లను మీర్ ఒంటముర  మాతమే ్రరష్క రంచాలిసి న అవసరం లేదు. సమాచారం మరయు సలహా కోసం  
1300 85 85 84   మా్రముక్రవ్్య ల సమాచార్ని సంము్రదించండి.
ముమా్రక్రవ్్య లను ఉ్రయోగస్్తన్న  ట్్న హితుడు లేదా కుటుంబ సభ్్య డితో వ్య వహరంచే చట్్క లు మరయు మ్ర్దతు కోసం  
1300 660 068   కుటుంబ మా్రముక్రవ్్య ల సహాయాని్న  సంము్రదించండి

సమాచారయం  పయంది ఉయండయండి

మమ్మ ల్ని  సయంద్రదియంచయండి
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