ER DU
AFHÆNGIG?

Få
Har DU et

En del misbrugere udvikler det, man
kalder afhængighed. Man er afhængig af et psykoaktivt stof, når 3 (eller

professionel

flere) af disse tegn passer på forbrug.
•

misbrug?

rådgivning

Man bruger større og større mængder
for at få den samme virkning.

•

Man får det fysisk og psykisk dårligt,
hvis man ikke får stoffet

og hjælp

(abstinenssymptomer).

•

Man længes så meget efter stoffet, at
det er svært at tænke på andet.

til at stoppe

HASH
KOKAIN
AMFETAMIN

•

At det er vigtigere for en at bruge stoffet end at tage hensyn til andre og de
ting, man har at gøre.

•

HEROIN
ECSTASY

Man har svært ved at styre, nedsætte
eller holde op med sit brug af stoffet.

•

dit misbrug!

Man bliver ved med at bruge stoffet,

BENZODIAZEPINER

selv om man har indset, at det er skadeligt for en.

BEHANDLINGSCENTER SVENDBORG

ER DIN VIRKLIGHED PÅVIRKETHED
Har du ønske om stoffri-

Hvad tilbyder centeret?

Hvornår kan du henvende dig?

Stoffri behandling

Du kan kontakte os mandage,

Substitutionsbehandling for heroin

tirsdage og onsdage mellem

Behandlingscenter Svendborg

Hashafvænning (5 mdrs. Hashafvæn-

kl. 8.00 og 15.30.

er et ambulant behandlingstil-

ningsforløb)

bud til voksne fra 25 år og opef-

Afvænning fra centralstimulerende

ter. Vi har åbent hver dag plus

stoffer (Kokain, Amfetamin og Ecsta-

en hverdagsaften om ugen såle-

sy) (6 mdrs. afvænningsforløb)

hed - eller brug for støtte
til at fastholde stoffrihed?

Torsdage tillige fra kl. 8.00 - 17.30
Fredage har vi åbent fra kl. 8.00 13.00

des, at du kan passe din uddannelse eller dit arbejde, mens du
er i behandling. Hvis du bor i

Hvordan kommer du i behand-

Svendborg kommune, kan du

ling?

også være anonym.
Du kan komme direkte ind fra gaden

Hvorfor behandling nu?

og blive skrevet op til behandling.
Du kan ringe hertil og blive skrevet op

Er det stofferne, der styrer dig?
Påvirker dit forbrug/misbrug din
familie, din arbejdsindsats, din
uddannelse, din hverdag?
Har din personlighed ændret
sig?

til behandling.
Din læge eller sagsbehandler kan, i
samråd med dig, ringe hertil.

Behandlingscenter Svendborg
Voksenafdelingen
Dronningholmsvej 60A ∙ 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 49 90 ∙ Fax 62 21 16 82
E-mail: behsv@svendborg.dk

