
د Opioid زیات ډوز ته غبرګون:

د opioid زیات ډوز په جریان کې، تنفس په څو دقیقو 

کې ودریدالی شي. د ګړندي عمل کولو په ګامونو باندې 

پوهیدل او د اکسیجن زیاتوالی کولی شي په ژوند 

ژغورلو کې مرسته وکړي. 

د ځواب لپاره یی وګورئ. 	

هغوی وخواځوې او نوم یې واخلئ، خپلې ګوتې د دوی د سینې 

هډوکي رسه په کلکه ومږی — د امکان تر حده د 10 ثانیو لپاره د 

سینې هډوکي مږل تررسه کړئ. 

		-9 ته زنګ ووهئ. 	

اپریتور ته ووایاست چې یو څوک تنفس نه اخلې او ستاسو دقیق 

ځای ورته په ګوته کړې. تاسو اړتیا نلرئ په پیښه کې د نشه يي توکو 

 WA State Good Samaritan یا درملو په اړه څه ووایی. د

قانون هغه وخت محافظتونه وړاندې کوي کله چې تاسو د زیات 

.)RCW 69.50.315( ډوز لپاره 1-1-9 ته زنګ ووهئ

naloxone ورکړئ . 	

د ژوند ژغورنې تنفس ورکونه پیل کړئ. 	

	 او 	 ځله مرحلې تکرار کړئ که ځواب و نه مومې . 	

تاسو ممکن اړتیا ولرئ دوهم ډوز ورکړئ که چیرې دوی د 	 دقیقو . 	

وروسته ځواب ورنکړي

د دوی رسه پاتې شئ تر هغه چې مرستې رايش. 	

د امکان په صورت کې د دوی رسه انتظار وکړئ تر څو چې مرستې 

رايش. که تاسو انتظار نشئ کولی، دوی په یو خوندي ځای کې د بیا 

رغونې موقعیت ته یويس چیرې چې دوی موندل کیدی يش. 

که چیرې دغه کس تنفس پیل کړي، مګر دوی له خوبه نه ویښیږي، 

د بیا رغونې په حالت کې یې په خپل اړخ واچوئ. 

هغه څوک چې naloxone ترالسه کړي ممکن په پرېشانې، درد 

کې وي، یا د ګوښيتوب نښې نښانې لري. دوی د ګولیو څخه لری 

وساتئ. په یاد لرې, naloxone  په 90-30 دقیقو کې له مینځه 

ځي، له هغې وروسته دوی کولی يش بیا زیات ډوز واخلې.

د Opioid د زیات 
 ډوز مخنیوی 

 Naloxone او د
د کارولو لپاره 

الرښوونې

د Naloxone د کارولو ځرنګوالی

Nasal spray — راټولول ته اړتیا نلري. آله مه ازمايي. 
هره آله یوازې یو ځل کار کوي. تاسو ممکن دواړو آلو ته 

اړتیا ولرئ.

123

د آلي د لرې کولو 

لپاره کڅوړه بیرته پاکه 

کړئ. 

د ستني څوله د 

پوزې په دواړه 

سورېو کې په ځای 

کړئ او وه یی 

نیسئ.

 پلنجر ته په کلکه فشار 

ورکړئ ترڅو دوز په 

پوزه کې خوشې 

شي.

د انجکشن وړ — دا راټولول ته اړتیا لري.

ستنه د ربړ پلګ له 

الرې د شیشې 

پورته اړخ کې ښکته 

دننه کړئ.  په پلنجر 

يې بیرته راوباسئ  

 ml 1 او 1 ملی

واخلئ.

HCA 82-0377 PA )12/21( Pashtu

 opioids هر هغه څوک چې

کاروي کولی يش زیات 

ډوز وخورې او باید له ځان رسه 

naloxone وسايت

3

ml 1 نیکسون 
د پورتنۍ الس یا 

ورون په عضالتو 

کې پیچکاری 

کړئ.

د naloxone له 

شیشې څخه 

سرپوښ لرې 

کړئ او ستنه 

خالص کړئ.
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د ژغورلو تنفس ورکونه

دغه کس د دوی په شا نېغ څملوې.. 	

 په نرمۍ سره ددې سر ښکته کړۍ. . 	

پوزی ته یی فشار ورکړئ.

 د دوی په خوله کې 2 چټک تنفس . 	

ورکړئ. سينه )معده نه( بايد پورته 

شي.

 په هرو 5 ثانیو کې 1 ورو ساه ورکړئ تر هغه چې تنفس پیل کړي یا . 	

ویښ شي.



د Opioid د زیات ډوز خطرونه

 د وقفې یا کوم ډول/دوز کې له بدلون وروسته د اوپیوایډ 	 

کارول بیا پیل کول. په دې کې ده جیل یا زندان 

څخه د راوتلو وروسته، د نشه یی توکو د درملنې ځینې ډولونه، 

او په روغتون کې بسرتيدل شامل دی. زغم په چټکۍ 

رسه کميدای يش، حتی په څو ورځو کې.

 د اوپیوایډز رسه د نورو مسمومونکو موادو مخلوط کول لکه د 	 

 benzodiazepines الکول، د خوب د مرستې درمل، یا

benzos"" لکه Valium او Xanax. یوه ګولی په یو وخت کې 
وکاروئ یا د هری ګولی څخه لږ وکاروئ. لږ یی پیل 

کړئ او ورو الړ شئ.

 د درد د درمل نسخې لوړ دوزونه اخیستل او/یا د 	 

الرښوونی څخه ډیر ځله اخیستل

 د بل چا د درد درمل اخیستل	 

 د heroin یا د کوم بل ګولی کارول چې د درملتون 	 

یا cannabis د درملو خونې څخه، د نامعلوم خصلت با اصل 

له امله ندي ترالسه شوي

 د زړه، پښتورګو، یا سږو ناروغي، کوم چې ممکن د بدن 	 

وړتیا باندې اغیزه کوي ترڅو چې د زیات ډوز خالف 

مبارزه کوي

 په تیرو وختونو کې زیات ډوز اخیستل	 

 یوازې کارول: تاسو نشئ کولی ځان ته د زیات ډوز 	 

اخیستلو پرمهال naloxone ورکړئ. هڅه وکړئ د ملګري یا 

شاوخوا نورو خلکو رسه یی وکاروئ.

د Opioid زیات ډوز نښې نښانې

ورو یا تنفس نه کول، دوی ممکن داسې ښکاره شی 	 

چې دوی ویده دي

غرغړې کول، هسکې کول، یا خرخر کول	 

ژیړ، خړ، یا آسامين رنګ د ګوتو نوکان یا شونډې	 

د مخ ژیړه ناروغې، سپینې شونډې د یو کس په رنګ 	 

کې 

یخ، خوله پوستکی	 

بهرنیو محرکاتو ته غیر ځواب ویونکی	 

که چیرې یو کس د opioid زیات ډوز نښې نښانې 

وښیې، naloxone ورکړئ حتی که تاسو نه پوهیږئ 

چې هغه کوم ماده خوړلې. 

Naloxone یو خوندي درمل دی چې کولی شي په 
موقتي توګه د opioids اغیزې ودروي او د یو کس سره مرسته 

وکړي چې بیا تنفس پیل کړي.

Naloxone یوازې په opioids کار کوي او په هغه چا باندې به 
هیڅ اغیزه ونلري چې مختلف ماده یې اخیستې وي. 

په Washington ایالت کې، هرڅوک کولی شي په 

پرچون درملتونونو کې naloxone ترالسه کړې، حتی که تاسو د 

ډاکټر څخه نسخه هم نلرئ. تاسو کولی شئ د لومړني پاملرنې 

 WA چمتو کولو لپاره د naloxone چمتو کونکي نسخې پرځای د

State Standing Order وکاروئ.

Opioids او د Opioid زیات ډوز
په Opioids کې ځینې نسخې د درد درمل، heroin، او fentanyl شامل وي. Opioids لیدای شی د یو کس د تنفس د ورو کیدو یا بندیدو 

المل شی. که څوک د بدن د توان څخه ډیر opioids واخلي، دوی کیدای شي شعور له السه ورکړي، تنفس یی بند شی، او مړ شي. 

دې ته د opioid زیات ډوز ویل کیږي. یو زیات ډوز په یوځل یا د وخت په تیریدو سره کيدی شي.

 دا سرچینه د ملګري یا 

د کورنۍ غړي سره شریک کړئ

د خپل ګرځنده تیلفون سره عکس واخلئ، د 

naloxone سره یو چټک پاڼه وساتئ، او نور په دې 
 اړه زده کړئ stopoverdose.org یا

.bit.ly/naloxoneinstructions

دا د طبي چمتو کونکي یا روغتیا ښوونکي لخوا د زیات ډوز 

ځواب روزنې لپاره بدیل ندی. پدې خپرونه کې ځینې 

مینځپانګې د WA Department of Health او ADAI لخوا تطبیق 

Adapt Pharma/ الرښوونې د Naloxone nasal spray شوي. د

Emergent BioSolutions څخه تطبیق شوي.

د زیات ډوز د اغيزی د کمولو په اړه د روزنې 

ویډیو وګورئ

			0	0			https://vimeo.com/  یا
stopoverdose.org/section/take-the-

/online-training

که تاسو هغه څه واخلئ چې تاسو ته د طبي متخصص لخوا نه 

وي ښودل شوي یا له درملتون څخه ترالسه شوي وي یا 

د cannabis د درملو خونې څخه اخيستل شوي وي:

فرض کړئ هغه څه چې تاسو یې 

اخلئ احتامل لري پدې کې 

fentanyl شتون ولري، کوم چې 
 opioid کولی يش د پام وړ د

زیات ډوز خطرونه ډیر کړي.


