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ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ

         Syringe Service Programs (ਸਰਰੰਜ ਸੇਵਾ 
ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ, SSPs)

ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਲਰੋ ਕਾਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍, ਜਰੋ  ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ੍। SSPs ਸਾਫ਼ ਸਸਰੰਜਾਾਂ  ਅਤੇ ਟੀਕੇ 
ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਨ੍, ਸਸਰੰਜਾ ਦਾ ਸਨ੍ਪ੍ਟਾਰਾ, ਨ੍ਲਰੋ ਕਸਰੋਨ੍ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ 
ਪ੍ਹੰੁਚ ਪ੍੍ਰਦਾਨ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ੍। ਇਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਪ੍੍ਰਰੋ ਗਰਾਮਾਾਂ  ਸਵੱਚ HIV ਅਤੇ ਹੈਪੇ੍ਟਾਈਟਸ 
C ਦੀ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਾਂਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। SSPs ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਰ ਜਾਣਨ੍ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਸਥਾਨ੍ਕ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਲਈ  doh.wa.gov/SSPDirectory 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਾਂਦੇ ਹਰੋ  ਤਾਾਂ  ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ 
ਦੀਆਾਂ  ਰਣਨ੍ੀਤੀਆਾਂ  ਹਨ੍, ਜਰੋ  ਤੁਹਾਡੇ ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਦੇ ਜਰੋ ਖ਼ਮ ਨੰੂ੍ ਘਟਾ 
ਸਕਦੀਆਾਂ  ਹਨ੍। ਤੁਸੀਾਂ ਉਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ੜ੍੍ਹ  ਸਕਦੇ ਹਰੋ : 
nextdistro.org/saferinjection

HIV ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਰੋਕਥਾਮ
ਤੁਸੀਾਂ ਇਸ ਵੈਬੱ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਸਥਾਨ੍ਾਾਂ  ਦੇ ਲਈ ਖਰੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ , ਸਜਹੜੇ੍ 
HIV ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ੍: bit.ly/HIV_testing

ਅਸਜਹੀਆਾਂ  ਦਵਾਈਆਾਂ  ਵੀ ਹਨ੍ ਜਰੋ  ਸੰਭਾਵੀ ਜਰੋ ਖ਼ਮ ਤਰੋ ਾਂ  ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ  ਜਾਾਂ  
ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ HIV ਨੰੂ੍ ਰਰੋ ਕ ਸਕਦੀਆਾਂ  ਹਨ੍। DOH ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਇੱਥੇ ਹਰੋ ਰ ਜਾਣਰੋ : Pre-Exposure Prophylaxis (ਪ੍੍ਰ ੀ-ਐਕਸਪ੍ਰੋਜ਼ਰ 
ਪ੍੍ਰਰੋ ਫਾਈਲੈਕਸਸਸ) (PrEP) bit.ly/DOH_PrEP ਅਤੇ PrEP Drug 
Assistance Program (ਡਰੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ) (PrEPDAP) 
bit.ly/DOH_PrEPDAP

ਹੈਪੇ੍ਟਾਈਟਸ C ਲਈ ਇਲਾਜ
Washington ਸਟੇਟ ਸਵੱਚ, Medicaid ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ 
ਹੈਪੇ੍ਟਾਈਟਸ C ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜਹੜੇ੍ ਨ੍ਵੇਾਂ ਇਲਾਜ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੋ  ਮਹੀਨੇ੍ ਲੰਬੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍, ਕਰੋ ਈ ਵੀ ਨ੍ਹੀਾਂ ਜਾਾਂ  
ਘੱਟ ਮਾੜੇ੍ ਪ੍੍ਰ ਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ - ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਰੋ ਈ 
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹਰੋ  ਜਾਾਂ ਦਾ ਹੈ! 

ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਜਾਓ: hepeducation.org/what-we-do/medical-
case-management

ਛੱਡਣਾ, ਰਪੱ੍ਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਕਰੋ ਈ 
ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਰੋ ?
Washington ਸਟੇਟ ਸਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਸਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ੍।

ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਚੰਗੀ ਸਸਹਤ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ 
ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ੍। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ 
ਡਰੱਗ ਨ੍ਹੀਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਜਾਾਂ  ਯਕੀਨ੍ੀ ਨ੍ਹੀਾਂ ਹਰੋ  ਸਕ ਤੁਸੀਾਂ ਇਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਨੰੂ੍ 
ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਭਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ "ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਤਬਦੀਲੀ" 'ਤੇ ਸਧਆਨ੍ ਕੇਾਂਦਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਦੇ ਹਰੋ  ਸਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

National Harm Reduction Coalition (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਗੱਠਜਰੋ ੜ੍), UW ADAI, stopoverdose.org ਅਤੇ  WA ਸਡਪ੍ਾਰਟਮੈਾਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਤਰੋ ਾਂ  
ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਲੰਕ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ

Substance Use Disorder (ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤਰੋ ਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਕਾਰ)

Substance Use Disorder (ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ  ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਕਾਰ, 
SUD) ਸਾਥੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍, ਜਾਾਂ  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ੍ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ੍ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਉਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਵੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ  ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਕਾਰ 
ਦਾ ਅਨੁ੍ਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹਰੋ  ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍। SUD 
ਸਾਥੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ  ਕਰਨ੍ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ੍। ਇਸ ਸਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ MOUD ਲਰੋ ਕੇਟਰ 'ਤੇ SUD ਸਾਥੀਆਾਂ  ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰਰੋ : warecoveryhelpline.org/moud-locator/
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http://bit.ly/HIV_testing
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/HIV/Prevention/PrEP
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/HIV/Prevention/PrEP
http://bit.ly/DOH_PrEP
https://fortress.wa.gov/doh/prepgis/index.html
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/HIV/Prevention/PrEPDAP
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/HIV/Prevention/PrEPDAP
http://bit.ly/DOH_PrEPDAP
http://hepeducation.org/what-we-do/medical-case-management
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ਨਲਰੋਕਸਰੋਨ ਦੀ ਓਵਰਡਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਰੋਖ਼ਮ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਰੋ
•  ਲਰੋ ਕਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਦੱਸਰੋ  ਸਕ ਤੁਸੀਾਂ ਨ੍ਲਰੋ ਕਸਰੋ ਨ੍ ਨੰੂ੍ ਸਕੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਰੋ  

•  ਓਪ੍ੀਔਡ ਦੀ ਓਵਰਡਰੋ ਜ਼ 'ਤੇ ਸਕਵੇਾਂ ਪ੍੍ਰ ਤੀਸਕਸਰਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੋ ਸਤਾਾਂ  ਨ੍ਾਲ 
ਓਵਰਡਰੋ ਜ਼ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ ਨੰੂ੍ ਸਾਾਂ ਝਾ ਕਰਨ੍ਾ ਸਸੱਖਰੋ

•  ਨਲਰੋ ਕਸਰੋ ਨ (ਸਲਖੇ ਹਰੋ ਏ) ਜਾਾਂ  bit.ly/Naloxone_Instructions 
ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ  ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਨ੍ਰਦੇਸ਼

•  ਨਲਰੋ ਕਸਰੋ ਨ (ਵੀਡੀਓ) vimeo.com/357020563 ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ  ਕਰਨ੍ 
ਲਈ ਸਨ੍ਰਦੇਸ਼

•  ਆਪ੍ਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਲਰੋ ਕਸਰੋ ਨ ਜਾਾਂ  bit.ly/Find_Naloxone ਨੰੂ੍ 
ਲੱਭਭਰੋ

ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਰਾਕ (ਡਰੋਜ਼) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ 
ਵਰਤਦੇ ਹਰੋਏ, ਓਵਰਡਰੋਜ਼ ਹਰੋਣ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜਰੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਗਲੀ, ਇੰਟਰਨੈ੍ਟੱ ਜਾਾਂ  ਸਕਸੇ ਦਰੋ ਸਤ ਤਰੋ ਾਂ  ਲੈ ਕੇ ਗਰੋਲੀਆਾਂ  ਜਾਾਂ  
ਹਰੋ ਰ ਡਰੱਗਾਾਂ  ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ੍ ਇਹ ਮੰਨ੍ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਉਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਸਵੱਚ ਫੈਾਂਟਾਸਨ੍ਲ ਹੈ। ਫੈਾਂਟਾਸਨ੍ਲ ਹੈਰਰੋਇਨ੍ ਨ੍ਾਲਰੋ ਾਂ 50-100x ਗੁਣਾ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਫੈਾਂਟਾਸਨ੍ਲ ਨ੍ਾਲ ਓਵਰਡਰੋ ਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨ੍ਾਲ ਹਰੋ  ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਣ 'ਤੇ 
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਸਨ੍ਰਧਾਸਰਤ ਕਰਰੋ ।
ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਰੋ  ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਰੋ :
•  ਥਰੋ ੜ੍੍ਹ ੀ ਸਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਾਂ  ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਇੱਕ 

ਤਰੋ ਾਂ  ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਇੱਕ ਸਮੇਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੀ 
ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਰੋ  ਜਾਾਂ  ਹਰੇਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਰੋ । 

ਦਰੋ ਸਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਂ  ਕਰਰੋ :
•  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ , ਤਾਾਂ  ਇਕੱਲੇ ਨ੍ਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ  ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ 

ਕਰਨ੍ ਤਰੋ ਾਂ  ਬਚਰੋ  ਅਤੇ ਯਕੀਨ੍ੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ੍ੜੇ੍ ਦੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਕਰੋ ਲ ਨ੍ਲਰੋ ਕਸਰੋਨ੍ ਹੈ।

•  ਸਕਸੇ ਦਰੋ ਸਤ ਜਾਾਂ  ਸਕਸੇ ਭਰਰੋ ਸੇਮੰਦ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ੍ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਚ ਕਰਨ੍ 
ਸਦਓ (ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਾਂ  ਆ ਕੇ)

•  ਅਸਜਹੀ ਥਾਾਂ  ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਰੋ  ਸਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ੍ ਮਦਦ ਦੀ ਲਰੋ ੜ੍ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਸਕਸੇ 
ਨੰੂ੍ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨ੍ਾ ਹਰੋ ਵੇ

•  ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਜਾਾਂ  ਸਮਾਾਂ  ਸੈਟੱ ਕਰਰੋ  ਸਜਸ ਨੰੂ੍ ਹਰੋ ਰ ਲਰੋ ਕ ਸੁਣ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਾਂ ਓਵਰਡਰੋ ਜ਼ ਲੈਾਂਦੇ ਹਰੋ  ਤਾਾਂ  ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ

• (800) 484-3732 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਾਂ  Brave ਐਪ੍ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
neverusealone.com ਵਰਗੀ ਗੁਪ੍ਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਕਰਰੋ

Medications for Opioid Use Disorder ((ਓਪ੍ੀਔਡ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਕਾਰ) ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਾਂ , MOUD)
Opioid use disorder (ਓਪ੍ੀਔਡ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਕਾਰ, OUD) ਇੱਕ ਇਲਾਜਯਰੋਗ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਹੈ। ਓਪ੍ੀਔਡ ਵਰਤਰੋ ਾਂ ਸਵਕਾਰ ਦੇ 
ਲਈ ਦਵਾਈਆਾਂ  ਪ੍੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ੍ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਰੋ ਕਾਾਂ  ਲਈ ਠੀਕ ਹਰੋ ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਹਨ੍। OUD ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਤੰਨ੍ ਮਨ੍ਜੂ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਾਂ  
ਹਨ੍। ਹੇਠਾਾਂ  ਦੇਖਰੋ ।

ਓਪ੍ੀਔਡ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ

ਬੁਪ੍ਰੇਨਰੋ ਰਫਾਈਨ (Buprenorphine) ਮੈਥਾਡਰੋ ਨ (Methadone) ਨਲਟਰੈਕਸਰੋ ਨ (Naltrexone)

ਇਹ ਰਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਓਪ੍ੀਔਡ ਅਨੁ੍ਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਜੁੜ੍ ਕੇ ਲਾਲਸਾ 
ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧਨ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਓਪ੍ੀਔਡ ਅਨੁ੍ਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਜੁੜ੍ ਕੇ ਲਾਲਸਾ 
ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧਨ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਓਪ੍ੀਔਡ ਬਲੌਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਾਂ ਓਪ੍ੀਔਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍੍ਰ ਭਾਵਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਮਸਹਸੂਸ 
ਨ੍ਹੀਾਂ ਕਰਰੋ ਗੇ। ਕੁਝ ਲਰੋ ਕਾਾਂ  ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍੍ਰ ਬੰਧਨ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜਰੋ ਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਸਵੱਚ ਨ੍ਤੀਸਜਆਾਂ  'ਤੇ ਨ੍ਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਖਰੋ ਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ

ਮਰਨ੍ ਦੇ ਜਰੋ ਖ਼ਮ ਨੰੂ੍ ਲਗਭਗ 50% ਘਟਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨ੍ ਦੇ ਜਰੋ ਖ਼ਮ ਨੰੂ੍ ਲਗਭਗ 50% ਘਟਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਨ੍ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ੍ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਸਦਖਾਇਆ ਨ੍ਹੀਾਂ ਸਗਆ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰਕੰਨੇ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਂੈ ਇਸਨੰੂ ਰਕਵਂੇ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਭਟੇ ਤੱਕ ਰਸਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 
(ਇਮਪ੍ਲਾਾਂਟ ਜਾਾਂ  ਟੀਕਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ)

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਭਟੇ ਤੱਕ 
ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 28 ਸਦਨ੍ਾਾਂ  ਤੱਕ ਰਸਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ੍ ਤਰੋ ਾਂ  ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ  7-10 ਸਦਨ੍ਾਾਂ  
ਲਈ ਕਰੋ ਈ ਵੀ ਓਪ੍ੀਔਡ ਨ੍ਹੀਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 

ਮਂੈ ਇਸਨੰੂ ਰਕੱਥੇ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀ ਪ੍੍ਰ ੀਰਕਰਰਆ ਹੈ?

ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਫ਼ਤਰ, 
ਕਸਮਊਸਨ੍ਟੀ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ OTPs ਤਰੋ ਾਂ
ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਸੇ ਸਦਨ੍ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹਨ੍। ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ  ਰਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ ਤਰੋ ਾਂ  ਮਾਸਸਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰੋ -ਵੱਖਰੀਆਾਂ  
ਹੰੁਦੀਆਾਂ  ਹਨ੍ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਸਕੱਥੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਰੋ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ  ਸਨ੍ਰਧਾਸਰਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਸਰਫ਼ ਓਪ੍ੀਔਡ ਇਲਾਜ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ  
(OTPs) 'ਤੇ ਸਮਲਦੀ ਹੈ
ਉੱਚ ਸੰਰਚਨ੍ਾ ਵਾਲਾ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੰੂ੍ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 
ਕਈ ਸਦਨ੍ ਕਲੀਸਨ੍ਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ੍ਾ ਪੈ੍ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਮੇਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ OTPs 
'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ
ਦੌਭਰੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਰੋ ਾਂ  ਮਾਸਸਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋ ਵੇਗੀ?

ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਸਪ੍ਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਾਂ 
ਡਰੱਗ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੰੂ੍ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਸਨ੍ਯਮਤ ਸਪ੍ਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਾਂ ਡਰੱਗ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕੱੁਝ ਪ੍੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ  ਨੰੂ੍ ਸਪ੍ਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਾਂ ਡਰੱਗ ਜਾਾਂਚ ਦੀ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

(UW ADAI ਤਰੋ ਾਂ  ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ) ਇਨ੍੍ਹ ਾਾਂ  ਦਵਾਈਆਾਂ  ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਰ ਜਾਣਨ੍ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਰੋ : learnabouttreatment.org/

ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਾਂ  ਦਵਾਈਆਾਂ  ਇਸ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਭਭਰੋ : warecoveryhelpline.org/moud-locator/ ਜਾਾਂ  1-866-789-1511 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ । 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/150-126-NaloxoneInstructions.pdf
http://bit.ly/Naloxone_Instructions
https://vimeo.com/357020563
http://vimeo.com/357020563
https://stopoverdose.org/section/find-naloxone-near-you/
http://bit.ly/Find_Naloxone
http://neverusealone.com
http://learnabouttreatment.org/
http://warecoveryhelpline.org/moud-locator/

