تشمل املواد األفيونية ما ييل:

كيف ميكنني الحصول عىل النالوكسون؟

الهريوين والفينتانيل و أدوية مسكنات األمل التي تستلزم
وصفة طبية:

النالوكسون (® )Narcanدواء بوصفة طبية يوقف مؤقتًا تأثري
املواد األفيونية ،ويساعد الشخص عىل بدء التنفس مرة أخرى.

فيكودين (هيدروكودون)
اوكسيكونتني (أوكسيكودون)
ديلوديد (هيدرومورفني)
إم إس كوتني (مورفني)

پريكوسيت
ميثادون
...وغريها

•إذا تناول شخص جرعة من املواد األفيونية أكرب مام يتحملها
جسمه ،فيمكن أن يفقد الوعي ،ويتوقف تنفسه ،وميوت.

ميكن إعطاء النالوكسون يف صورة حقنة عضلية أو بخاخ أنفي .وميكن
استخدامه بسهولة وأمان شديد.

الجرعة الزائدة من
املواد األفيونية

انتقل إىل  stopoverdose.orgملعرفة ما إذا كان النالوكسون
متوف ًرا لدى صيدلية ،أو طبيب ،أو إدارة صحية بالقرب منك.

•ميكن أن يستغرق حدوث الجرعة الزائد من ثوانٍ إىل ساعات.
•ميكن ألي شخص يتناول املواد األفيونية أن يتعرض للجرعة الزائدة.

املخاطر الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة
من املواد األفيونية
الرجوع إىل تناول املواد األفيونية بعد التوقف عن ذلك لفرتة.
•الرجوع
ينخفض تحملها خالل أيام قليلة.
•استخدام املواد األفيونية يف نفس الوقت مع الكحوليات ،أو أدوية
البنزوديازيبينات”/املهدّئات” ،أو الكوكايني ،أو امليثامفيتامني .يؤدي تناول الكثري
من العقاقري م ًعا إىل إجهاد القلب والرئة.

•تناول أي نوع من الهريوين نظ ًرا لوجود نطاق واسع من النقاوة.

•تناول أي حبوب دون أن توصف لك .بغض النظر عن مصدرها ،فقد
تحتوي عىل الفينتانيل.
•تناول دواء مسكن األمل بعدد مرات أكرث أو بجرعات أكرب مام هو
موصوف لك.
•مرض يف القلب أو الرئة.
الوفيات الناتجة عن الفينتانيل تتزايد يف والية واشنطن.
الفينتانيل أقوى من املواد األفيونية األخرى ،وبالتايل تحدث الجرعة الزائدة
فيه بشكل أرسع .ال ميكنك رؤية الفينتانيل أو تذوق طعمه .يف واشنطن،
معظم الحبوب التي ال تأيت من الصيدلية عبارة عن فينتانيل .ميكن أيضً ا
أن يوجد يف شكل مساحيق.

املصادر
الخط الساخن لالستشفاء بواشنطن (مساعدة ملواجهة األزمات واإلحالة عىل
مدار  24ساعة)
warecoveryhelpline.org، 1-866-789-1511

موفرو السوبوتيكس/البوبرينورفني

tinyurl.com/bup-locator

معلومات عن األدوية التي تساعد يف السيطرة عىل إدمان املواد األفيونية،
وتقليل مخاطر تعاطي جرعة زائدة منها
learnabouttreatment.org

هذا املنشور ليس بديالً لتلقي تدريب كامل عن التعامل مع الجرعة الزائدة
لدى مقدم خدمة طبي أو مدرب صحي .للحصول عىل املزيد من املعلومات،
قم بزيارةstopoverdose.org :
طورته (متت مراجعته :)6/2021

الرتجمة بدعم من:

شخصا يستخدم حبوبًا أفيونية ،أو الفينتانيل،
إذا كنت تعرف ً
أو الهريوين...
...فهل تعرف ماذا تفعل إذا تناول جرعة زائدة؟

هذه املعلومات قد
تساعد يف إنقاذ حياة.
stopoverdose.org
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اإلجراءات التي تقوم بها للتعامل مع جرعة زائدة من املواد األفيونية:
التحقق :هل هذه جرعة زائدة من
املواد األفيونية؟

2

ابحث عام ييل أو صوته:
•بطء يف التنفس أو توقفه
•غرغرة ،أو لهاث ،أو شخري
•البرشة دبقة وباردة
•لون أزرق أو رمادي يف الشفاه ،أو األظافر
•زجاجات حبوب ،أو أبر ،أو كحول

االتصال عىل :911
•أبلغ عن مكانك ،وقل إن الشخص ال يتنفس.
•لست يف حاجة إىل قول أي يشء عن العقاقري
أو األدوية.
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إعطاء النالوكسون والبدء يف اسرتداد التنفس.

•اضغط مبفاصل أصابعك
بقوة عىل عظمة صدره.

نفذ اسرتداد التنفس حتى وإن مل يكن معك النالوكسون؛ ألن
األكسجني حيوي للغاية!

4

البقاء معه:

•إذا بدء يف االستيقاظ والتنفس ،فابق معه.

إذا مل يستيقظ ،فعليك
الترصف برسعة!

اسرتداد التنفس

النالوكسون :اتبع اإلرشادات
•إعطاء النالوكسون
عىل العبوة ،أو اإلرشادات املوجودة
يف عدة اإلنقاذ من الجرعة الزائدة.
•إذا مل يستجب الشخص خالل  3-5دقائق ،فأعطه
جرعة ثانية من النالوكسون .واستمر يف اسرتداد التنفس.

•هز جسمه وناده باسمه.

إذا طلبت مساعدة طبية إلنقاذ شخص تعرض
لجرعة زائدة أو تسمم كحويل ،فال ميكن
اتهامك أنت أو الضحية بتناول املخدرات ،أو
حيازتها ،أو رشب الكحول تحت السن القانونية.
املادة  69.50.315من قانون واشنطن املنقح

•البدء يف اسرتداد التنفس:

حاول إيقاظه:

قانون التطوع ملساعدة الشخص الغريب

•راقبه إىل أن تصل املساعدة الطبية .ينتهي
مفعول النالوكسون خالل  30-90دقيقة،
وعندها ميكن أن يتوقف الشخص عن التنفس
مرة أخرى.
•إذا تعني عليك املغادرة ،ضع الشخص يف وضعية اإلفاقة
يف املكان الذي وجدته فيه.

•قم بإمالة الراس للخلف ،ورفع الذقن ،والضغط
عىل األنف.
رسيعني .ينبغي أن يرتفع الصدر.
نفسني رسيعني
•أعطه َ
نفسا بطي ًئا كل  5ثوانٍ .
•ثم أعطه ً
استمر يف فعل هذا إىل أن يبدأ يف التنفس،
•استمر
أو إىل أن تصل املساعدة.

وضعية اإلفاقة

