
 מעדיצין פאר אדיקשאן באהאנדלונג פאר אלקאהאל באנוץ דיסארדער

 וואס וועט דאס טון? נאמען
וויאזוי נעם איך די 

 מעדיצינען?
 וואס זאל איך וויסן? פארוואס זאל איך אויסוועלן די מעדיצין?

Acamprosate 

 טרעיד נאמען:

Campral 

עס וועט מיר העלפן נישט וועלן 
 נוצן אלקאהאל. עס וועט

פארלייכטערן געוויסע 
סימפטאמען פארבינדן מיטן 

אויפהערן אלקאהאל )צ.ב. נישט 
 קענען שלאפן, ענקזייעטי(.

איך נעם עס דורכן 
 מאל א טאג. 3מויל 

איך האב א פאמיליע היסטאריע פון 
אלקאהאל באנוץ דיסארדער; איך האב 

א שטארקע דראנג צו טרונקען 
בייהילפיג אויב איך  זייעראלקאהאל; 

לייד פון צוריקציאונג סימפטאמען ווען 
 איך טרונק נישט.

די מעדיצין קען פארערגערן נירן 
פראבלעמען אויב איך לייד פון נירן 

 פראבלעמען.
עס קען זיין שווער צו נעמען מיין מעדיצין 

אויף א רעגלמעסיגן שטייגער וויבאלד איך 
 מאל א טאג. 3מוז עס נעמען 

Disulfiram 
 טרעיד נאמען:

Antabuse 

דאס וועט מיר מאכן שפירן קראנק 
 אויב איך טרונק אלקאהאל.

איך נעם עס דורכן מױל 
 איין מאל א טאג.

איך האב א פאמיליע היסטאריע פון אלקאהאל 
באנוץ דיסארדער; איך קען נישט אויפהערן 

טראכטן וועגן נוצן אלקאהאל; איך האב שוין 
 ; איך האבdisulfiramאמאל בענעפיטירט פון 

א שטארקע שטיצע נעטווארק צו מאכן זיכער 
 אז איך נעם עס.

די מעדיצין קען פאראורזאכן לעבער און הארץ 
פראבלעמען. עס איז נישט גוט עס צו נעמען 

אויב איך בין שוואנגערדיג אדער האב כראנישע 
מעדיצינישע פראבלעמען אזויווי הארץ 

קראנקהייט אדעק צוקער קראנקהייט. עס איז 
יהילפיג אויב איך קען נישט גענצליך נישט בי

אויפהערן נוצן אלקאהאל ווייל איך וועל ווערן 
קראנק אויב איך טרונק בשעת איך נעם די 

 מעדיצין.

Naltrexone 
 טרעיד נאמען:

 ReViaדורכן מויל: 
דורך איינשפריץ: 

Vivitrol 

עס וועט מיר העלפן נישט וועלן נוצן 
 אלקאהאל.

קיין שטארקע איך וועל נישט האבן 
דראנג צו טרונקען. אויב איך נעם א 

טרונק, וועל איך נישט שפירן די 
 ווירקונגען אזוי שטארק.

איך נעם עס דורכן מױל 
איין מאל א טאג, אדער 

קען איך באקומען אן 
איינשפריץ איין מאל א 

 מאנאט.

בייהילפיג אויב איך האב א פאמיליע  זייער
 היסטאריע פון אלקאהאל באנוץ דיסארדער;

בייהילפיג אויב איך האב א שטארקע  עטוואס
דראנג צו נוצן אלקאהאל; עס העלפט מענטשן 
פארמינערן דאס טרונקען אין צוגאב צו העלפן 

 טייל מענטשן אויפהערן טרונקען.

איך  די מעדיצין איז נישט רעקאמענדירט אויב
האב שווערע לעבער קראנקהײט אדער אויב 

איך נוץ יעצט אפיאוידס. עס קען זיין ווייטאגליך 
צו נעמען דעם איינשפריץ. איינשפריצן זענען 

נישט רעקאמענדירט אויב איך האב א פחד פון 
נאדלען. אויב איך דארף נעמען אפיאוידס קעגן 

שמערצן, וועט דאס נישט ארבעטן אזוי גוט 
י גרינג, און איך וועל דארפן ארבעטן אדער אזו

מיט מיין פראוויידער צו טרעפן עפעס וואס 
 וועט יא ארבעטן.
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 באנוץ דיסארדער מעדיצין פאר אדיקשאן באהאנדלונג פאר אפיאויד
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 וואס וועט דאס טון? נאמען
וויאזוי נעם איך די 

 מעדיצינען?
 וואס זאל איך וויסן? פארוואס זאל איך אויסוועלן די מעדיצין?

Buprenorphine  
 טרעיד נאמען:

 דורכן מויל:
~Suboxone  
~Zubsolv 
~Subutex 

 אנדערע נעמען
 דורך איינשפריץ:

~Sublocade 

עס וועט מיר העלפן נישט 
וועלן נוצן אפיאוידס. איך וועל 

אפיאויד אויך האבן ווייניגער 
צוריקציאונג. עס וועט מיר 

טיילווייז באשיצן פון אן 
איבערדאזע אויב איך נוץ יא 

 אפיאוידס.

דאס איז א פילם אדער 
א טאבלעט וואס איך 
נעם אונטער די צונג 

איין אדער מער מאל א 
טאג. דאס איז אן 

איינשפריץ וואס איך 
 באקום מאנאטליך.

טענישן אויב איך ראנגל זיך מיט אפיאויד גלוס
אדער אפיאויד צוריקציאונג; אויב איך בין \און

שוואנגערדיג אדער איך זייג, איז די מעדיצין א 
גוטע אויסוואל; אויב איך וויל האבן די 

באקוועמליכקייט פון באקומען מיין מעדיצין 
פרעסקרייבט צו אן אפטייק פאר מיר 

אהיימצונעמען; איך קען נעמען די מעדיצין 
אויב איך האב א פראבלעם  דורך איינשפריץ

 מיטן נעמען מעדיצין יעדן טאג.

די מעדיצין קען פאראורזאכן אפיאויד צוריקציאונג אויב 
 איך נוץ נאך אפיאוידס ווען איך הויב אן עס נעמען. 

Methadone 

עס וועט מיר העלפן נישט 

וועלן נוצן אפיאוידס. איך 

וועל נישט דורכגיין אפיאויד 

וועט מיר צוריקציאונג. עס 

טיילווייז באשיצן פון אן 

איבערדאזע אויב איך נוץ יא 

 אפיאוידס.

איך נעם עס דורכן מױל 
איין מאל א טאג. עס 

וועט געווענליך זיין אין 
פליסיגע פארם און 

 עפעס וואס איך טרונק.

אויב איך שפריץ איין אפיאוידס; אויב איך קען 
נישט אויפהערן נוצן אדער טראכן וועגן נוצן; 
ווען איך נוץ נישט, האב איך שווערע אפיאויד 

צוריקציאונג; אויב איך בין שוואנגערדיג אדער 
זייגעדיג, איז דאס א פארזיכערטע אויסוואל; 

איך פרוביר אויפצוהערן נוצן אבער עס 
פאסירט אז איך נוץ נאכאמאל; איך האב 

פרובירט אנדערע מעדיצינען און זיי ארבעטן 
 נישט פאר מיר.

יצין קען פאראורזאכן אן איבערדאזע אדער מיך די מעד
מאכן שלעפעריג. עס קען פאראורזאכן הארץ 

פראבלעמען אדער פראבלעמען מיטן אטעמען, 
אדער  benzodiazepinesספעציעל אויב איך נוץ 

אלקאהאל בשעת איך נעם די מעדיצין. איך מוז גיין צו אן 
 Opioid Treatmentאפיאויד באהאנדלונג פראגראם )

Program, OTP עס איז  -( כדי צו באקומען מיין מעדיצין
נישט קיין מעדיצין וואס איז פרעסקרייבט צו אן אפטייק 

פאר מיר אהיימצונעמען )איך קען מעגליך באקומען 
 (.OTPדאזעס אהיימצונעמען פון די 

Naltrexone 
 טרעיד נאמען:

Vivitrol 

עס וועט מיר העלפן נישט 
וועלן נוצן אפיאוידס. איך וועל 

נישט קענען פילן קיין אנדערע 
אפיאוידס ווען איך נעם די 

 מעדיצין. 

איך וועל באקומען אן 
איינשפריץ איין מאל א 

 מאנאט.

אויב איך ראנגל זיך מיט אפיאויד גלוסטענישן 
אדער אפיאויד צוריקציאונג און איך האב \און

נאך קיינמאל נישט פרובירט קיין מעדיצין; אויב 
איך קען נעמען די מעדיצין דורך איינשפריץ, 

אויב איך האב א פראבלעם מיטן נעמען 
 Methadoneמעדיצין יעדן טאג; 

האבן נישט   buprenorphineאדער
געארבעט פאר מיר אדער איך האב געהאט 

 זייטיגע ווירקונגען פון זיי. 

די מעדיצין איז נישט רעקאמענדירט אויב איך האב 
שווערע לעבער קראנקהײט אדער אויב איך נוץ יעצט 
אפיאוידס. אויב איך האב לעצטנס גענוצט אפיאוידס, 

ווען  קען עס פאראורזאכן ערנסטע אפיאויד צוריקציאונג
איך הויב עס אן. עס קען זיין ווייטאגליך צו נעמען דעם 

איינשפריץ. איינשפריצן זענען נישט רעקאמענדירט אויב 
איך האב א פחד פון נאדלען. אויב איך דארף נעמען 

אפיאוידס קעגן שמערצן, וועט דאס נישט ארבעטן אזוי 
גוט אדער אזוי גרינג, און איך וועל דארפן ארבעטן מיט 

ן פראוויידער צו טרעפן עפעס וואס וועט יא ארבעטן. מיי
אויב איך הער אויף נעמען די מעדיצין, בין איך אין א 

 גרעסערע ריזיקע פאר אפיאויד איבערדאזע.


