
Թմրամիջոցների Օգտագործման Խանգարման 
(Substance Use Disorder, SUD) Դեմ Պայքարի 
Խորհրդատուներն իրականացնում են խմբային և 
անհատական խորհրդատվություն, ընդունելություններ 
և այլ ծառայություններ, հանդիսանում են բուժման և 
վերականգնման գործընթացի բաղկացուցիչ մաս:

Որպես խորհրդատու, Ձեր հմտությունն ու կարեկցանքը 
նպաստում են համագործակցությանը, նորարարական 
թիմին, որը նվիրված է SUD-ի ճգնաժամի լուծմանը այստեղ 
Լոս Անջելեսի Բաժանմունքը ։ 

Սեղմեք այստեղ իմանալու, թե ինչպես կարող եք դառնալ 
Թմրամիջոցների Օգտագործման Խանգարման Դեմ 
Պայքարի  Խորհրդատու։

Թմրամիջոցների Օգտագործման Խանգարման (SUD) 
Դեմ Պայքարի Բուժաշխատողները գնահատում և 
ախտորոշում են թմրամիջոցների օգտագործման 
խանգարումները, ուսումնասիրում են բուժման 
ծրագրերը և համագործակցում են խորհրդատուների 
թիմերի և այլ SUD մասնագետների հետ։

Որպես արտոնագրված բուժաշխատող, ձեր 
կարեկցանքը և հմտությունները կամրապնդեն 
բուժական կապերը և կփոխեն անհատների, 
ընտանիքների կյանքը լուծելով թմրամիջոցների 
օգտագործման խանգարումների հետ կապված 
բարդ բժշկական, վարքային և սոցիալական 
ազդեցություններին վերաբերող խնդիրները:

Սեղմեք այստեղ իմանալու, թե ինչպես կարող եք 
դառնալ Թմրամիջոցների Օգտագործման Խանգարման 
Դեմ Պայքարի Բուժաշխատող։

Թմրամիջոցների Օգտագործման 
Խանգարման Դեմ Պայքարի Բուժաշխատող

Թմրամիջոցների Օգտագործման 
Խանգարման Դեմ Պայքարի Խորհրդատու 

Դարձի՛ր թմրամիջոցների օգտագործման դեմ 
պայքարի խորհրդատու կամ բուժաշխատող

ԵՂԻ՛Ր ԱՅՆ ՓՈԽՈՂԸ, 
ՈՐԸ ԿՅԱՆՔԵՐ Է ՓՈԽՈՒՄ։ 

Առաջին քայլը կատարե՛ք հետաքրքիր կարիերայի ուղիով։

Սեղմեք այստեղ Ուսուցման ծրագրերի և Հավատարմագրված դպրոցների ցուցակի համար։

Սեղմեք այստեղ Լոս Անջելեսի Բաժանմունքի SUD հաստատություններում աշխատանք փնտրելու և 
դիմելու համար։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք MakeADifferenceLA.org կայքը։

Ինչու՞ հիմա։
Յուրաքանչյուր ութ րոպեն մեկ Ամերիկայում մարդ է մահանում թմրամիջոցների չնախատեսված չափից 
մեծ դոզա ընդունելուց։ Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործումը շարունակաբար աճում է։ 

Արդյո՞ք ալկոհոլից և թմրամիջոցներից կախվածությունը վտանգ է 
հանդիսանում հանրային առողջապահության համար։  
Այո, շատ մարդիկ չեն ստանում իրենց անհրաժեշտ խնամքը, բայց մենք գիտենք, որ բուժումը և 
վերականգնումը հնարավոր է։ 

Լոս Անջելեսի Առողջական Սպասարկման Բաժանմունքը փնտրում է հոգատար և նվիրված անհատների, 
որպեսզի դառնան թմրամիջոցների օգտագործման խանգարման դեմ պայքարի խորհրդատուներ և 
բուժաշխատողներ ավելի քան 200 գործընկեր Լոս Անջելեսի կազմակերպություններից մեկում: 

Միացեք գոհացնող կարիերաներով և հնարավորություններով լի աճող ոլորտին 

2016-ից 2026թթ. թմրամիջոցների չարաշահման, վարքային խանգարման և հոգեկան 
առողջության խորհրդատուների քանակը ակնկալվում է, որ կաճի 23%-ով ավելի արագ, 
քան բոլոր մասնագիտությունների միջինը։ 

– Աշխատանքի Վիճակագրության Բյուրո

http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/counselors.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/clinicians.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/training-programs-and-accredited-schools.htm
https://www.governmentjobs.com/careers/lacounty?keywords=substance+abuse
http://MakeADifferenceLA.org

