
Một hệ thống điều trị SUD mới, nỗ lực hỗ trợ quý vị qua mọi giai đoạn phục hồi với các thầy thuốc lâm sàng và người cung cấp dịch vụ 

hợp tác chặt chẽ với nhau để đảm bảo sự tham gia và phục hồi thành công của quý vị. 

** Các dịch vụ điều trị SUD được tài trợ công dành cho các bên thụ hưởng Medi-Cal, HealthPAC, những người đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medi-Cal, và khách hàng nghèo không có các hình 

thức bảo hiểm khác 

Một cách dễ hơn để tiếp cận các 
dịch vụ 

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ điều 

trị rối loạn do lạm dụng dược chất khả dụng từ Hệ 

Thống Chăm Sóc SUD của Quận Alameda, vui lòng 

liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận và Giới 

Thiệu Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất (“Đường 

Dây Trợ Giúp”) theo số 1-844-682-7215. Quý 

vị sẽ được kết nối với một tư vấn viên về lạm dụng 

dược chất, người này có thể giải đáp các thắc mắc 

về các dịch vụ điều trị SUD, và có thể sàng lọc và 

giới thiệu quý vị đến các dịch vụ thích hợp khi cần. 

Đường Dây Trợ Giúp hoạt động từ thứ Hai đến thứ 

Sáu, 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các cuộc gọi thực hiện 

sau giờ làm việc sẽ được trả lời bởi Dịch Vụ Hỗ Trợ 

Khủng Hoảng (Crisis Support Services, CSS). Tin 

nhắn để lại với CSS sẽ được Đường Dây Trợ Giúp trả 

lời vào ngày làm việc tiếp theo. 

Vui lòng lưu ý: Đường Dây Trợ Giúp không thể cung 

cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn nào về SUD 

Có các dịch vụ điều trị SUD khác 
dành cho cư dân Quận Alameda 

Các dịch vụ dựa trên bằng chứng sẽ là nền tảng cho Hệ 

Thống Chăm Sóc SUD mới. Tất cả mọi người sẽ nhận 

được các dịch vụ được biết là có mang lại kết quả. 

Cư dân Quận Alameda sẽ có thể tiếp cận các cấp độ 

chăm sóc điều trị và phục hồi khác liên quan đến SUD, 

bao gồm: 

 Điều Trị Ngoại Trú: Lên đến 9 giờ dịch vụ mỗi 

tuần, bao gồm tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân 

 Điều Trị Ngoại Trú Tăng Cường: 9 đến 19 giờ 

mỗi tuần, bao gồm tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân 

 Lưu Trú Phục Hồi (cũng được gọi là: Môi Trường 

Sống Cai Nghiện): Dịch vụ ăn ở trong khi tham gia 

các dịch vụ điều trị ngoại trú được cung cấp ngoài 

cơ sở. 

 Điều Trị Nội Trú: Các dịch vụ điều trị nội trú đối 

với SUD mức độ thấp và cao 

 Kiểm soát hội chứng cai nghiện: Dịch vụ khử 

độc và hỗ trợ cai nghiện có kiểm soát lâm sàng 
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 Chương Trình Điều Trị Thuốc Phiện (OTP) / 

Điều Trị Có Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT) 

Tập trung xoay quanh bên thụ 
hưởng với sàng lọc cá nhân hóa 

Hệ Thống Chăm Sóc SUD Quận Alameda ưu tiên quý 

vị trên hết trong hệ thống điều trị SUD mới, được tài 

trợ công**. Việc này bắt đầu bằng thủ tục đánh giá để 

biết các nhu cầu dịch vụ thích hợp thông qua sàng lọc 

cá nhân hóa dùng Các Tiêu Chí của Hiệp Hội Thuốc 

Cai Nghiện Hoa Kỳ (ASAM). 

Thủ tục đánh giá này đảm bảo rằng quý vị sẽ 

được giới thiệu đến loại hình điều trị phù hợp 

nhất với nhu cầu cá nhân của quý vị. Việc này sẽ 

giúp quý vị phục hồi và có được khả năng độc lập hiệu 

quả hơn. 

Một khi quý vị tham gia điều trị, quý vị sẽ nhận được 

dịch vụ quản lý hồ sơ để đảm bảo sự thành công liên 

tục và liên kết đến các nguồn lực khác nhằm nâng cao 

sức khỏe chung. 

Sau khi ngưng điều trị, quý vị có thể tiếp cận các dịch 

vụ hỗ trợ phục hồi để được hỗ trợ tiếp tục hành trình 

phục hồi. 



Tiếp cận các dịch vụ điều trị SUD cung 

cấp bởi Hệ Thống Chăm Sóc Điều Trị 

Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất của 

Quận Alameda bằng cách gọi cho: 

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận và 

Giới Thiệu Điều Trị Lạm Dụng 

Dược Chất 

1-844-682-7215 

Thứ Hai đến Thứ Sáu 

8 giờ sáng đến 9 giờ tối 

Các cuộc gọi thực hiện sau giờ làm 

việc sẽ được trả lời bởi Dịch Vụ Hỗ Trợ 

Khủng Hoảng (Crisis Support Services, 

CSS). Tin nhắn để lại với CSS sẽ được 

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận và Giới 

Thiệu Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất 

trả lời vào ngày làm việc hôm sau 

Để được giúp đỡ kiểm soát hội chứng 

cai nghiện khẩn cấp, hãy gọi cho: 

Trung Tâm Khử Độc và Cai 
Nghiện Cherry Hill 

1-866-866-7496 

Những Cải 

Thiện Đối Với 

Hệ Thống 

Chăm Sóc Điều 

Trị Rối Loạn Do 

Lạm Dụng 

Dược Chất 

(SUD) của 

Quận Alameda 

Hệ Thống Chăm Sóc Điều Trị SUD 

của Quận Alameda ưu tiên quý vị 

hàng đầu. 

 

Tìm hiểu thêm về cách quý vị có 

thể: 

 

 Tiếp cận các dịch vụ giới thiệu 

và điều trị SUD khác 

 Được sàng lọc và đánh giá để 

xác định cấp độ dịch vụ điều trị 

thích hợp nhất 

 Trao đổi với những người cung 

cấp dịch vụ cam kết vì sự thành 

công và phục hồi của quý vị 

Thông tin được cung cấp bởi 

Alameda County Behavioral 

Health Care Services (Các Dịch 

Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành 

Vi), Hệ Thống Chăm Sóc Rối 

Alameda County Behavioral Health Care 

Services 

2000 Embarcadero Cove 

Oakland CA 94606 

 

Quý vị có thắc mắc về tập tài liệu này? 

Vui lòng email đến SUD@acgov.org 

Kể từ ngày 1 tháng 7, 2018, Hệ 

Thống Chăm Sóc SUD Quận 

Alameda Thay Đổi Với Các Dịch 

Vụ và Sự Hỗ Trợ Được Cải Thiện 

Vietnamese 


