
  

Інформація для біженців з України, які хворіють на 

алкогольну, наркотичну чи іншу залежність 

Заклади організації «Suchthilfe Wien gGmbH» надають багато 

різноманітних послуг у Відні для людей із ризиком розвитку залежності та тих, 

хто страждає залежністю, зокрема консультування, підтримку та лікування 

осіб із алкогольною, наркотичною чи іншою залежністю.  

Усі послуги пропонуються таким особам безкоштовно та, залежно від 

потреби, включають в себе з’ясування причин залежності, направлення у 

профільні заклади, консультації, підтримку, діагностику та лікування.  

Зв’язатись із нами можна у зазначений робочий час за телефоном 

(німецькою або англійською мовою). Особистий прийом за попередньою 

домовленістю можна проводити також і у режимі відеоконференції із 

перекладом (українською або російською мовою). 

Заклади організації Suchthilfe Wien, до яких можуть звертатися біженці з 

України, які страждають алкогольною, наркотичною чи іншою 

залежністю : 

Якщо Ви страждаєте алкогольною залежністю: 

Регіональний спеціалізований центр (rKomz) діє як соціально-медичний 

консультаційний центр первинного прийому осіб із проблемами, 

пов’язаними із шкідливим або небезпечним вживанням алкоголю. 
Спілкування із мультипрофесійною командою дозволить розробити 

індивідуальний план лікування та направити до відповідного закладу. 

 
Регіональний спеціалізований центр 

Гумпендорфер штрассе, 157 

1060 Відень 

Телефон: 01 4000-53640 

Ел. адреса: 

kompetenzzentrum@suchthilfe.at 

Час приймання телефонних дзвінків 

пн, вт, чт: 9:00 – 12:00 год. та  

                         13:00 – 16:00 год. 

ср: 08:30 – 12:00 год. 

пт: 09:00 – 12:00 год. та 

       13:00 – 15:00 год. 
Вихідні дані:  
Suchthilfe Wien gGmbH 

Гумпендорфер Гюртель, 8, 1060 Відень I Gumpendorfer Gürtel 8, 1060 Wien I www.suchthilfe.wien 

Якщо Ви страждаєте залежністю від інших речовин: 

Консультаційний центр Jedmayer та Амбулаторія Suchthilfe Wien 

надають допомогу людям, які вживають речовини, що викликають 

залежність.  Заклади надають послуги консультування, підтримки та 

медичної допомоги при залежності, а також надають направлення в усі 
заклади Відня для продовження лікування.  

Особи, які були змушені втікати з України, можуть звернутися до закладу за 

телефоном гарячої лінії німецькою або англійською мовою. Особистий 

прийом можна проводити також і у режимі відеоконференції із 

перекладом (українською або російською мовою). 

Jedmayer та  

Амбулаторія Suchthilfe Wien 

Гумпендорфер Гюртель, 8 

1060 Відень 

Номер гарячої лінії:  050136136 

Ел. адреса: jedmayer@suchthilfe.at 

Час приймання телефонних 
дзвінків 

пн - пт:  9:30 – 17:00 год. 

 

Детальну інформацію про цей та інші заклади 

організації «Suchthilfe Wien» можна знайти 

на сайті:  

 

 

 

 

 

 

www.suchthilfe.wien 


