
مصــرف باالی مواد مخدر، از مشــخصــھھای جامعھ ما 
اســــــــت. در زمینھ مواد مخدر قانونی، نیکوتین، الکل و 
داروھا وجود دارند. در زمینھ مواد مخدر غیـــرقانونـــی، 
حشــیش رایجترین ماده در میان جوانان است. ولی اسپید، 
کوکائین و ســـــایر مواد مخدر نیز از ســــــوی جوانان و 

بزرگساالن مصرف میشوند.

مشــکالت اعتیاد و مواد مخدر، در ھمھ الیھھای اجتماعی 
دیده میشوند و مانع از آن میشوند کھ انسانھا زندگی خود را 
با نیروی خود اداره کنند. مشــکالت اعتیاد، نھ تنھا زندگی 
خود فرد مبتال، بلکھ زندگی بســـــــتگان آنھا را نیز مختل 

میکنند.

در ووپـــــرتال، ھمھ فعاالن و گـــــروھھای خودیاری کھ 
خدمات پشتیبانی را برای افراد دارای رفتار بیماری اعتیاد 

ارائھ میکنند، در یک شبکھ باھم کار میکنند.

مراکز مشـاوره اعتیاد در ووپرتال، مشــاورھھای آزاد کھ 
بھ آسانی قابل دسترس ھسـتند، و/یا تماسھای اولیھ را ارائھ 

میکنند. ھمھ خدمات رایگان ھستند.

ھمچنین گروھھای خودیاری، بخش مھمی از سیســــــــتم 
کمکرسانی ھســـتند. در اینجا افراد مبتال و بســــتگان آنھا 

میتوانند امنیت و پشتیبانی دریافت کنند.

اگر شــــما یا افرادی از محیط اجتماعی یا کاری شــــما بھ 
کمک و پشـتیبانی نیاز داشتھ باشد،در این بروشور میتوانید 
اطالعات تماس مـــــــربوط بھ خدمات در زمینھ کمکھای 

بیماری اعتیاد در ووپرتال را پیدا کنید.

خدمات مربوط بھ کمکھای بیماری اعتیاد، بھ زبان آلمانـی 
ارائھ میشــــــوند و در صورت نیاز با ھمراھی مترجم ھم 
قابل ارائھ ھستند..

خدمات مربوط بھ کودکان و جوانان

Drachenflieger

انجمن خیریھ ووپرتال/زولینگن
مرکز مشاوره برای والدین، کودکان و جوانان

گروه کودکان والدین معتاد
57Hünefeldstr.

Wuppertal 42285

تلفن:  0202/389036010

Interface Extended Wuppertal - IX

خدمات مشاوره و پیشگیری برای کودکان، جوانان، 
بزرگساالن جوان استفادھکننده رسانھھا و بستگان آنھا

مرکز مشاوره مشکالت مواد مخدر
4Zollstr.

Wuppertal 42103

تلفن:  0202/6975810
و

Café Okay
10Besenbruchstr. 10 

Wuppertal 42285l

تلفن: 0202/976430

ناشر بروشور آلمانی:
شھرداری ووپرتال - اداره امور اجتماعی

بخش برنامھریزی اجتماعی، مشاوره و تضیمن کیفیت
برنامھریزی روانپزشکی و اعتیاد
گروه نشر بروشور ترجمھ شده:

شھرداری ووپرتال - بخش مھاجرت و
یکپارچگی

مرکز مشاوره مشکالت مواد مخدر

Pixabay :عکسھا

بھ زبان فارسی
in Farsi

مشکل اعتیاد
خدمات مشاوره در ووپرتال



در اینجا خدمات مشاوره برای افراد دارای تجربھ 
صرف مواد را در ووپرتال مییابید.

ما ھمچنین در زمینھ اعتیاد بھ رسانھھا/دانش رسانھھا 
مشاوره میدھیم.

مواد مخدر قانونی
(الکل، داروھا، تنباکو ...)

Blaues Kreuz Diakoniewerk mildtätige GmbH, 
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle

Kleiner Werth 34 
42275 Wuppertal

ھاتف:  0202/25027930

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Suchtberatungsstelle

 (ھمینطور مرکز تخصی برای اعتیاد بھ قمار)
Kasinostr. 26

42103 Wuppertal
ھاتف:  4010 0202/38903

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.

Café Okay 
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal

ھاتف:  0202/9764310

پیشگیری

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Fachstelle für Suchtvorbeugung

Jugend(Sucht)beratung 
Zollstr. 4

42103 Wuppertal
ھاتف:  0202/6975810

Blaues Kreuz in Deutschland e.V.

 اپ–پیشگیری از اعتیاد برای جوانان 
blu:app

Homepage: www.blueprevent.de

مواد مخدر غیرقانونی
(حشیش، کوکائین، ھروئین...)  

(PSB) و مراقبت روانی-اجتماعی در زمینھ مصرف مواد

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Suchtberatung und Therapie 

دسترسی با بھ مطب پزشک
Zollstr. 4

42103 Wuppertal
ھاتف:  0202/6975810

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.

Drogenhilfe „Gleis 1“
با درمان اعتیاد ودسترسی بھ اطاقی برای مصرف مواد 

درمانگاه  مخدر
Döppersberg 1

42103 Wuppertal
ھاتف:  0202/478280

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.

Café Okay ( بجز پ اس ب - مراقبتھای اجتماعی
(روانی

Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal

ھاتف:  0202/9764310

حوزه کلینیکی

Ev. Stiftung Tannenhof
Institutsambulanz

Friedrich-Engels-Allee 156
42285 Wuppertal

ھاتف:  0202/2655566

Ev. Stiftung Tannenhof
Fachklinik Langenberg

Krankenhausstr. 17
42555 Velbert 

ھاتف:  02052/6070

Sana Klinikum Remscheid
Zentrum für seelische Gesundheit des 

Kindes- und Jugendalters
Ambulanz Wuppertal

Weststr. 103
42119 Wuppertal

ھاتف:  0202/75845-60

اعتیاد و رواندرمانی

Stadt Wuppertal - Gesundheitsamt
Sozialpsychiatrischer Dienst 

Parlamentsstr. 20
42275 Wuppertal 

ھاتف:  2168 0202/563

اچآیوی و ایدز

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.
Simonsstr. 36 

42117 Wuppertal
ھاتف:  0202/450003

گروھھای خودیاری

Stadt Wuppertal
Selbsthilfe-Kontaktstelle

Neumarkt 10
42103 Wuppertal

ھاتف:  0202/563-4519

اختالالت غذاخوردن 

FrauenBeratung e.V. Wuppertal 
Laurentiusstr. 12

42103 Wuppertal 
ھاتف:  0202/306007


