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 د زیانونو 
 د کمولو 

سرتاتیژینی

Syringe Service Programs 
(SSPs) (د رسنج خدمت پروګرامونه)

پروګرامونه کولی يش د هغو خلکو رسه مرسته وکړي چې مخدره توکي 

کاروي تر څو روغ پاتې شی. SSPs پاک رسنجونه او د انجیکشن 

تجهیزات، د رسنج غورځول، نالوكسون (naloxone)، او روغتیایی 

پاملرنې ته الرسسی چمتو کوي. دا پروګرامونه اکرثا د HIV او هیپاتیت سی 

وړیا معاینی لري. د SSPs په اړه نور معلومات ترالسه کړئ او ځایی 

.doh.wa.gov/SSPDirectory  سایټ ومومئ

که تاسو مخدره توکي انجیک کړئ نو د انجیکشن سرتاتیژی شتون لري 

چې کولی يش ستاسو د زیان خطر کم کړي. تاسو کولی شئ د دوی 

nextdistro.org/saferinjection :په اړه دلته ولولئ

د HIV معاینه او مخنیوی

د هغو ځایونو لپاره چې د HIV ازموینې وړاندیز کوي تاسو کولی شئ دا 

bit.ly/HIV_testing :ویب پته وپلټوې

داسې درمل شته چې کولی يش د احتاميل افشا کیدو دمخه یا وروسته د 

 HIV مخه ونیيس. د DOH په ویب پاڼه کې نور معلومات ترالسه
)PrEP( )د مخکینۍ افشا کیدو مخنیوی( Pre-Exposure Prophylaxis  

 bit.ly/DOH_PrEP and PrEP Drug Assistance Program 

 )PrEPDAP( )د درملو مرستې د چمتو کولو پروګرام( 

bit.ly/DOH_PrEPDAP

د هیپاټیټ سی لپاره درملنه

په Washington ایالت کې، هر څوک چی Medicaid ولری 

کولی يش د هیپاتیت C لپاره وړیا درملنه ترالسه کړي. نوې درملنې 

معموال دوه میاشتې وخت نیسی،هیڅ یا لږی ناوړه اغیزې لري، او مفید 

دي - تفریبا د هر چا چی درملنه شوی روغ شوی دی! 

د درملنې په برخه کې د مرستې لپاره، دا ویب پاڼه وګورئ: 

hepeducation.org/what-we-do/medical-case-
management

غواړئ دا پریږدئ، کم یی 
کړۍ، یا بدلون وکړئ؟

اختیارونه  مالتړ  او  درملنې  د  کې  ایالت   Washington په 

لري. شتون 

د رضر کمول څه شی دی؟

که تاسو مخدره توکي کاروئ، ډیری الرې شتون لري چې تاسو 

روغ شئ او صحتمند پاتې شئ. که تاسو نه غواړئ چې دا پریږدئ، یا 

ډاډه نه یاست چې تاسو غواړئ دا پریږدئ، د زیان کمولو مترینونه تاسو 

رسه مرسته کولی يش. د زیان په کمولو کې، مترکز په "هر مثبت بدلون" 

دی او تاسو پریکړه کوئ چې دا څه معنی لري.

 National Harm Reduction Coalition )د زیانونو د مولو ميل ایتالف( 
 WA او  د ,stopoverdose.org ،څخه تطابق شوې او تړل شوې UW ADAI

د روغتیا څانګه څخه تطابق او لینک شوی

 Substance Use Disorder د 
(د موادو د استعامل اختالل)  ملګري

 (SUD) (د موادو د استعامل اختالل) Substance Use Disorder د 

ملګري کولی يش تاسو رسه د درملنې په موندلو کې مرسته وکړي، یا 

ستاسو رسه ستاسو د روغتیا او د ژوند کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. دوی 

د موادو کارولو اختالل رسه هم تجربه لري او معموال په رغیدو کې وی. د 

SUD ملګري د مثبت بدلونونو په راوستلو کې ستاسو مالتړ کوي. د دې 
لینک په تعقیب کولو رسه په MOUD لوکیټر کې د SUD ملګري ومومئ: 

/warecoveryhelpline.org/moud-locator
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د نالوكسون (naloxone) په لرلو رسه د ډیر زیاتی نشی له 
امله څخه ستاسو د مرګ خطر کم كړی

خلکو ته ووايئ چې تاسو دا نالوكسون چیرته ساتۍ 	 

 زده کړئ چې څنګه د یو اپېویډ )opioid( ډیر خوراک څخه ځان 	 

وژغورئ او د ملګرو رسه د ډیر خوراک روزنه رشیکه کړئ

 د نالوكسون کارولو لپاره الرښوونې  )لیکل شوی( یا 	 

bit.ly/Naloxone_Instructions

 د نالوكسون کارولو لپاره الرښوونې  )ویډیو( 	 

vimeo.com/357020563

 ځان ته نږدی نالکسون و مومئ  یا 	 

bit.ly/Find_Naloxone

د دوز په ازمایلو او یوازې نه کارولو رسه یی ډیر خوراک 
خطر کم کړئ

که تاسو د کوڅې، انټرنیټ، یا یو ملګري څخه ګولۍ یا نور نشه یی توکی 

کاروئ، تاسو باید فرض کړئ چې دوی فنټانیل (fentanyl) لری. 

فنټانیل (Fentanyl) د هیرویینو (heroin) په پرتله 100x-50 قوی دی. د 

فینټینیل رسه ډیر خوراک ممکن ګړندی وي. که تاسو هر ډول نشه یی 

توکی کاروئ، د امکان په صورت کې خوندی رشایط وټاکې.

د لږو څخه پیل وکړئ او په ارامه رسه مخته والړ شئ:

 لږ مقدار یا ازمویونکی وکاروئ. که تاسو د یو څخه زیات نشه یی 	 

توکی کاروئ، نو په یو وخت کې یو نشه وکاروئ یا د هر نشه یی 

توکی څخه لږ وکاروئ. 

د بډډی )buddy( سیستم وکاروئ:

 که تاسو کولی شئ، په یوازې توګه د نشه یی توکو له کارولو څخه ډډه 	 

وکړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو ته نږدې یو څوک نالوكسون 

لري.

 یو ملګری یا داسی یو څوک ولرئ چې تاسو پرې باور لرئ 	 

چی تاسو وګوري )ازموینه مو وکړي، زنګ ووهي، یا رايش(

 دا په داسې ځای کې وکاروئ چیرې چې  ستاسو د موندلو 	 

احتامل ډیر وي کله چی تاسو مرستې ته اړتیا ولرۍ

 یو االرم یا وخت تنظیم کړئ چې نور یې اوریدلی يش او د 	 

ډیری نشی په حالت کې ځواب ووایی

 	 ,neverusealone.com یو محرم خدمت وکاروئ لکه 

په دې شمېره د زنګ وهلو رسه 3732-484 )800(, یا د برېوه 

)Brave( ایپ وکاروې

)MOUD( )استعامل اختالل لپاره درمل Opioid د( Medications for Opioid Use Disorder
Opioid use disorder (د Opioid استعامل اختالل لپاره درمل) (OUD) د درملنې وړ، اوږد مهاله طبی حالت دی. د اپېویډ (Opioid) د کارولو اختالل 

لپاره درمل اغیزمن دی او د ډیرو خلکو لپاره د رغیدو یوه برخه ده. د OUD د درملنې لپاره درې درملونه تصویب شوی دی. الندې وګورئ.

تصویب شوی د اپېویډ )opioid( د درملنې درملونه

)Buprenorphine( بوپرنورفین)Methadone( میتادون)Naltrexone( نالټرکسن

دا څنګه کار کوی؟

د اپېویډ (opioid) ریسیپټرو رسه په وصل 

کیدو د لیوالتیا او وتلو نښې اداره کوي

د اپېویډ (opioid) ریسیپټرو رسه په وصل 

کیدو د لیوالتیا او وتلو نښې اداره کوي

 (opioids) بالکر، تاسو به د اپېویډز (opioid) د اپېویډ

اغیزې احساس و نه کړۍ. د ځینو خلکو لیوالتیا اداره کوي

ایا دا زیان کموي او زما د مړینې خطر کموي؟ د څیړنې پر بنسټ چې په ریښتینې نړۍ کې پایلې تعقیبوي

د مړینې د خطر کمولو لپاره ندي ښودل شويد مړینې خطر شاوخوا 50٪ کمويد مړینې خطر شاوخوا 50٪ کموي

دا څومره وخت دوام کوي او زه به یې څنګه استعامل کړم؟

شاوخوا 24 ساعته دوام کوی، معموال د خولې له الرې 

اخیستل کیږی (لګول یا انجکشن ممکنه دی)
شاوخوا 24 ساعته دوام کوي، د خولې لخوا اخیستل کیږي

انجکشن شاوخوا 28 ورځې دوام کوي. تاسو نشئ کولی د 10-7 ورځو 

لپاره کوم اپېویډز (opioids) واخلئ مخکې له دې چې تاسو پیل کړئ 

زه یې چیرته ترالسه کولی شم، او پروسه یی څه ده؟

په لومړنۍ پاملرنه کی، طبي دفرت کی، د ټولنې پروګرام کی، او په OTPs کی

لږ خنډ، په ورته ورځ د پیل اختیارونه شتون لري. لیدنې له 

ورځني څخه تر میاشتنۍ پورې توپیر لري او ممکن ستاسو 

د تګ مطابق ټاکل شوي مالقاتونو ته اړتیا وی.

یوازې د اپېویډ (opioid) د درملنې په 

(OTPs) پروګرامونو کې درمل ورکول

ډیر منظم مهالویش، تاسو اړتیا لرئ په اونۍ کې څو ورځې کلینیک 

ته الړ شئ، مګر دا حالت د وخت په تیریدو رسه کمیدلی شی

د طبي چمتو کونکي لخوا وړاندیز شوي او ورکړل 

شوي او په ځینو OTPs کې

لیدنې له اونۍ څخه تر میاشتنۍ پورې توپیر لري

ایا زه مشورې یا د مخدره توکو ازموینې ته اړتیا لرم؟

ډیر وړاندیز کونکي د متیازو درملو ازموینې ته 

اړتیا لري، ځینې مشورې ته اړتیا لري. 
ځینې وړاندیز کونکي د متیازو درملو ازموینې او مشورې ته اړتیا لريد متیازو درملو منظمی معاینه او مشورې ته اړتیا لري

(د UW ADAI څخه جوړ شوی) د دې درملو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، learnabouttreatment.org/ څخه لیدنه وکړئ.

په دې ویب پاڼه کې تاسو ته نږدې درمل ومومئ: warecoveryhelpline.org/moud-locator/ یا په دې 1511-789-866-1 شمېره زنګ 

ووهې. 
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