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ጉድኣትጉድኣት  ናይናይ  
ምንካይምንካይ  
ስትራተጂስትራተጂ

        ሲሪንጋሲሪንጋ  ኣገልግሎትኣገልግሎት  መደባትመደባት (SSPs)
እዚ መደብ መድሓኒት ዝጥቀሙ ሰባት ጥዕንኦም ንክሕልው 
ክሕግዝ ይኽእል እዩ፡፡ SSP ፅሩያት ሲሪንጋታትን ናይ መውግኢ 
መሳርሕታት፡ ናይ ሲሪንጋ መእለይ፡ ናክሶሊን ናይ ጥዕና ክንክን 
የቕርብ፡ እዞም መደባት መብዛሕትኡ ግዘ ናይ HIV ከምኡ 
እውን ሂፐታይተስ ሲ ምርመራ ኣለዎም፡፡ ብዛዕባ SSP ተወሳኺ 
መረዳእታ ንምርካብን ኣብ ከባቢኹም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ 
doh.wa.gov/SSPDirectoryረኣዩ፡፡

መድሓኒት ብሲሪንጋ ትወስዱ እንተድኣ ኮይንኩም ሓደጋ ስግኣት 
ንምንካይ ናይ ምውጋእ ስትራተጅታት ኣለው እዮም፡፡ ብዛዕብኦም 
ኣብዚ ክተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ nextdistro.org/
saferinjection

HIV ምርመራንምርመራን  ምክልኻልንምክልኻልን

HIV ምርመራ ዝህቡ ዝርከብሉ ኣድራሻ ንምፍላጥ በዚ መርበብ 
ባይታ ኣልሹ፡ bit.ly/HIV_testing

HIV ቅድሚ ምቅላዕኹም ወይ ድሕሪ ምቅላዕኹም ንከይትጥቅዑ 
ዝከላኸሉ መድሓኒታት ኣለው እዮም፡፡ DOH መርበብ ባይታ 
ተወሳኺ መረዳእታ ርኸቡ፡ ንፕሮፍላክሲ ቅድሚ ምቅላዕ (PrEP) 
bit.ly/DOH_PrEP ከምኡ እውን PrEP ናይ መድሓኒት 
ደገፍ መደብ (PrEPDAP) bit.ly/DOH_PrEPDAP

ናይናይ  ሂፐታይተስሂፐታይተስ  ሲሲ  ሕክምናሕክምና

ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዝኾነ Medicaid ዘለዎ ሰብ ብናፃ ናይ 
ሂፐታይተስ ሲ ሕክምና ክረክብ ይኽእል እዩ፡ ሓድሽቲ ሕክምናታት 
ንክልተ ኣዋርሕ ዝፀንሑ እንትኾኑ ዝኾነ ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን 
የብሉን ወይ ትሑት ጎናዊ ሳዕቤን ኣለዎ -ዳርጋ ኩሉ ዝሕከም ሰብ 
ይሓውይ እዩ! 

እቲ ሕክምና ንምርካብ ደገፍ እንተድኣ ደሊኹም እቲ መርበብ 
ባይታ ጎብንዩ፡ hepeducation.org/what-we-do/
medical-case-management

ክተቋርፁ፡ክተቋርፁ፡ ክትንክዩክትንክዩ ወይወይ ክትልውጡክትልውጡ 
ትደልዮዶትደልዮዶ?
ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ሕክምናን ደገፍ መማረፅታት ኣለው ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ሕክምናን ደገፍ መማረፅታት ኣለው 
እዮም፡፡እዮም፡፡

ሓደጋሓደጋ  ምንካይምንካይ  እንታይእንታይ  እዩእዩ?
መድሓኒት ትጥቀሙ እንተድኣ ኮይንኩም ንምርካብን 
ጥዕናኹም ንምሕላው ብዙሓት መማረፅታት ኣለው እዮም፡፡ 
ክተቋርፁ እንተዘይደሊኹም ወይ ምቁራፅ ከም ትደልዩ ርግፀኛ 
እንተዘይኮይንኩም፡ ሓደጋ ምንካይ ተግባራት ሓገዝቲ ክኾኑ 
ይኽእሉ እዮም፡፡ ሓደጋ ንምንካይ ትኹረት ዝገብረሉ ‹‹ዝኾነ 
ኣውንታዊ ለውጢ›› እንትኸውን እዚ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ 
እትውስንዎ ንስኹም ኢኹም፡፡

እዚ ትሕዝቶ ካብ ሀገራዊ ጉድኣት ምንካይ ሕብረትን፡ UW ADAI፡ 
stopoverdose.org፡ ከምኡ እውን WA ክፍሊ ጥዕና ዝተወሰደ 
እዩ፡፡

ናይናይ  መድሓኒትመድሓኒት  ኣጠቓቕማኣጠቓቕማ  ፀገምፀገም  መሰታመሰታ

ናይ መድሓኒት ኣጠቓቕማ ፀገም (SUD) መሰታ ሕክምና ኣብ 
ምርካብ ወይ ጥዕናኹምን ናይ ሂወትኩም ደረጃ ኣብ ምምሕያሽ 
ክሕዙኹም ይኽእሉ እዮም፡፡ ኣብ መድሓኒት ኣጠቓቕማ ፀገም 
ዝነበሮምን መብዛሕትኡ ግዘ ድማ ኣብ ምሕዋይ ዝርከቡ እዮም፡ 
፡ SUD መሰታ ኣወንታዊ ለውጢ ንኽተምፅኡ ይሕግዙኹም፡፡ 
SUD መሰታ MOUD ሎኬተር ብምጥቃም በዚ ዝስዕብ መራኸቢ 
ክትረኽብዎም ትኽእሉ፡ warecoveryhelpline.org/
moud-locator/

https://bit.ly/HIV_testing
https://hepeducation.org/what-we-do/medical-case-management
https://bit.ly/DOH_PrEP
https://bit.ly/DOH_PrEPDAP
https://stopoverdose.org
https://warecoveryhelpline.org/moud-locator/
https://doh.wa.gov/SSPDirectory
https://nextdistro.org/saferinjection


ናሎክሲንናሎክሲን  ሒዝኩምሒዝኩም  ብምንቅስቓስብምንቅስቓስ  ናይናይ  ሞትሞት  ስግኣትኩምስግኣትኩም  ነክዩነክዩ

•  ንሰባት እቲ ናሎክሲን ኣበይ ከም ተቐምጥዎ ተዛረቡ 

•  ኦፒድዮ ልዕሊ ዓቐን እንተድኣ ወሲድኩም ብኸመይ ምላሽ ከም 
ትህብዎ ተምሃሩን ናይ ልዕሊ ዓቐን ስልጠና ንመሓዙትኩም ኣካፍሉ

•  ናሎክሲናሎክሲንን ንምጥቃምንምጥቃም መምመምርሒርሒ (ብፅሑፍ) ወይ 
bit.ly/Naloxone_Instructions

•  ናሎክሲናሎክሲንን ንምጥቃምንምጥቃም መምመምርሒርሒ (video)
vimeo.com/357020563

•  ናሎክሲናሎክሲንን ንምጥቃምንምጥቃም መምመምርሒርሒ or bit.ly/Find_Naloxone

እትወስድዎእትወስድዎ  ብምዕቃንንብምዕቃንን  ንበይንኹምንበይንኹም  ኮይንኩምኮይንኩም  ብዘይምውሳድብዘይምውሳድ 
ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ናይናይ  ምውሳድምውሳድ  ሓደጋሓደጋ  ነክዩነክዩ

ክኒና ወይ ካብ መንዲ፡ ካብ ኢንተርኔት ወይ መሓዙትኩም ዝረኸብክምዎ 
መድሓኒት ትጥቀሙ እንተድኣ ኮይንኩም ፌንታሊን ክህልዎ ከም ዝኽእል 
ክትሓስቡ ኣለኩም፡፡ ፌንታላይን 50-100x ካብ ሄሬውን ንላዕሊ ጥንኩር 
እዩ፡፡ ብፌንታሊን ብቐሊሉ ልዕሊ ዓቐን ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ዝኾነ 
ዓይነት መድሓኒት እንተድኣ ወሲድኩም ኣብ ዝኸኣልክምዎ እዋን ውሑስ 
ኩነታት ፍጠሩ፡፡

ኣትሒትኩምኣትሒትኩም  ጀምሩንጀምሩን  ብዝግታብዝግታ  ቀፅሉ፡፡ቀፅሉ፡፡
•  ትሑት ዝኾነ መጠን ወይ መሞከሪ ተጠቐሙ ካብ ሓደ ንላዕሊ

መድሓኒት ትጥቀሙ እንተድኣ ኮይንኩም ኣብ እቲ መድሓኒት
ብዝተፈላለየ ግዘ ውሰድዎ ወይ ካብ ሕድሕድ ነኪኹም ተጠቐሙ፡፡

ናይናይ  ምሕዝነትምሕዝነት  ስርዓትስርዓት  ምጥቃም፡ምጥቃም፡
•  እንተድኣ ክኢልኩም ንበይንኹም ኮይንኩም መድሓኒት ኣይትጠቐሙ፤ 

ምሳኹም ናሎክሲን ዝሓዘ ሰብ ከም ዘሎ ኣረጋግፁ፡፡

•  ዝከታተለካ መሓዛ ወይ ዝኾነ ትኣምኖ ሰብ ክህልው ኣለዎ (ዝምርምር፡
ዝድወውል ወይ መፅዩ ዝሪአካ)

•  ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ ሰብ ክረኽበካ ኣብ ዝኽእለሉ ከባቢ ኮይንካ 
ተጠቐም

•  ልዕሊ ዓቐን እንተድኣ ወሲድካ ሰባት ሰሚዖም ንክሕግዙኻ ኣላርም ወይ 
ሰዓት ምላእ

•  ከም neverusealone.com ወይ ናብ ብ(800) 484-3732 
ምድዋል ወይ Brave መተግበሪ ብጥቃም ምሽጥዊ ኣገልግሎት 
ተጠቐሙ

ኦፒድዮኦፒድዮ  ኣጠቓቕማኣጠቓቕማ  ፀገምፀገም  ሕክምናሕክምና (MOUD)
ኦፒድዮ ኣጠቓቕማ ፀገም (OUD) ክሕከም ዝኽእል ናይ ነዊሕ እዋን ሕክምና ኩነታት፡፡ ኦፒድዮ ኣጠቓቕማ ፀገም ሕክምና ውፅኢታውን ንቡዙሓት ሰባት እውን 
ኣካል ሕውየት እዮም፡፡  OUD ንምሕካም ዝተፈቐዱ ሰለስተ መድሓኒታት ኣለው፡፡ ኣብ ታሕቲ ምልክት ግበር

ተቐባልነት ዝረኸበ ናይ መድሓኒት ሕክምናተቐባልነት ዝረኸበ ናይ መድሓኒት ሕክምና

ቡፕሪኖርፊንቡፕሪኖርፊን ሚታሃዶንሚታሃዶን ናልትራክሶንናልትራክሶን

ከመይ ይሰርሕከመይ ይሰርሕ?

ምቑራፅን ምቁርራፅ ምልክታት
ምንካይ ዘኽእል እንትኸውን እዚ
ድማ ናብ ኦፒድዮ ተቐባሊ

ምቑራፅን ምቁርራፅ ምልክታት
ምንካይ ዘኽእል እንትኸውን እዚ
ድማ ናብ ኦፒድዮ ተቐባሊ

ናይ ኦፒድዮ መከላኸሊ፡
ናይ ኦፒድዮ ፅዕንቶ ኣይስመዓኩምን፡፡ 
ንገለገለ ሰባት ቁርፀት ይንክይ

ሓደጋሓደጋ  ደረጃንደረጃን  ናይናይ  ሙሟትሙሟት  ስግኣተይስግኣተይ  ይንክዮዶይንክዮዶ? ኣብቲ ጉሁድ ዓለም ብዘካየድናዮ ምርምር ውፅኢት መሰረት ብምግባር

ብ 50% ናይ ሞት ስግኣት ይንክይ ብ 50% ናይ ሞት ስግኣት ይንክይ ናይ ሙማት ስግኣት ክንክይ ኣይተርኣየን

ንኽንደይ እዋን ይፀንሕን ብኸመይ ይወስዶንኽንደይ እዋን ይፀንሕን ብኸመይ ይወስዶ?

ን24 ሰዓት ይፀንሕ፡ መብዛሕትኡ እዋን 
ብኣፍ ዝውሰድ እዩ (ምስራፅ ወይ ምውጋእ) ን24 ሰዓት ይፀንሕ፡ ብኣፍ ዝውሰድ እዩ

ን28 መዓልትታት ዝውጋእ እዩ፡፡ ቅድሚ 
ምጅማርኩም ዝኾነ ዓይነት ኦፒድዮ ን7-10 
መዓልትታት ክትወስዱ ኣይትኽእሉን

ኣበይ ክረኽቦ ይኽእልን እቲ ከይዲ እንታይ እዩኣበይ ክረኽቦ ይኽእልን እቲ ከይዲ እንታይ እዩ?

ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና፡ ሜካል
ኦፊስ፡ ኮማዊ መብን ገለገለ OTP

ትሑት ማሕለኻ፡ ሽዑ ንሽዑ ዝጅመር
መማረፂ እውን ቀሪቡ እዩ፡፡ እቲ መደብ ካብ
ዕለታዊ ክሳዕ ወርሓዊ ዘካተተ እንትኸውን
እትኸድሉ ቦታ መሰረት ብምግባር ቆፆሮ
ምትሓዝ ከድልይ ይኽእል እዩ፡፡

ኣብ ኦፒድዮ ሕክምና መደብ
(OTP) ጥራሕ ዝዕደል

ኣዝዩ ስቱር መደብ፡ ኣብ ሕድሕድ ሰሙን
ንብዙሓት መዓልትታት ናብ ክሊኒክ
ምኻድ ከድልየኩም ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ
ግና ኣብ ከይዲ ክንክይ ይኽእል

ብናይ ሕክምና ኣቕራቢ ይእዘዝን
ይቐርብ፤ ከምኡ ድማ ኣብ ገለገለ OTP

እቲ መደብ ካብ ሰሙን ክሳዕ
ወርሒ ይፈላለይ እዩ

ማዕዳ ወይናይ መድሓኒት ምርመራ ከካይድ ኣለኒዶማዕዳ ወይናይ መድሓኒት ምርመራ ከካይድ ኣለኒዶ?

መብዛሕትኦም ኣቕረብቲ ናይ ሽንቲ ምርመራ
ዝሓቱ እንትኸውን ገለገለ ድማ ማዕዳ ይሓቱ፡፡

ስሩዕ ዝኾነ ናይ ሽንቲ ምርመራን ማዕዳ
ገለገለ ኣቕረብቲ ናይ ሽንቲ ምርመራን
ምምኻር ንክተካይዱ ይሓቱ እዮም

(ካብ UW ADAI ዝተወሰደ) ብዛዕባ እዞም መድሓኒታት ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ: learnabouttreatment.org/ ጎብንዩ፡፡

ኣብ ከባቢኹም ብዛዕባ ዘሎ መድሓኒት ካብዚ መርበብ ባይታ መረዳእታ ርኸቡ፡ warecoveryhelpline.org/moud-locator/ ወይ ናብ 1-866-789-1511፡፡ 

https://bit.ly/Naloxone_Instructions
https://bit.ly/Naloxone_Instructions
https://vimeo.com/357020563
https://vimeo.com/357020563
https://bit.ly/Find_Naloxone
https://bit.ly/Find_Naloxone
https://bit.ly/neverusealone.com
https://learnabouttreatment.org/
https://warecoveryhelpline.org/moud-locator/



