
ኦፒድዮኦፒድዮ  ልዕሊልዕሊ  
ዓቐንዓቐን  ንከይውሰድንከይውሰድ  
ምክልኻልንምክልኻልን  ናሎክሶንናሎክሶን  
ኣጠቓቕማኣጠቓቕማ  መምርሒመምርሒ

ናሎክሲንናሎክሲን  ብኸመይብኸመይ  ንጥቀምንጥቀም
ናይናይ ኣፍንጫኣፍንጫ መንፀጊመንፀጊ —ዝኾነ ምግጥጣም ኣየደልዮን፡፡ 
እቲ መሳርሒ ኣይትሞርዎ፡፡ ሕድሕድ መሳርሒ ሓደ ግዘ ጥራሕ 
ይሰርሕ፡፡ ክልቲኡ መሳርሒ ከድልየኩም ይኽእል እዩ፡፡

1 2 3

እቲ መሳርሒ 
ንምውፃእ ነቲ 
ዝተዓሸገ ግለፅዎ፡፡ 

ነቲ ጫፍ ናብ 
ሓደ ገፅ ነኻል 
ኣፈንጫ ምፅጋዕ፡፡

 ነቲ መድሓኒት ናብ 
ኣፍንጫ ንምንፃግ 
ብሓይሊ ምፅቃጥ፡፡

ዝውጋእዝውጋእ — እዚ ድማ ምግጥጣም የድልዮ እዩ፡፡

ካብ ናሎከሲን ነቲ 
ቆብዕ ኣልዒልኩም 
ነቲ መርፍእ 
ግለፅዎ፡፡

በቲ ጎማ ዝተሸፈነሉ 
ነቲ መርፍእ 
ኣእቲውኩም 
ንቑልቁል ድፍእዎ፡፡  
በቲ መርፍእ ክሳዕ 1 
ሚሊ ስሓቡ፡፡

3

ኣብቲ ላዕለዋይ 
ማእገሩ ወይ ኣብ 
ሰለፉ 1ሚሊ 
ውግእዎ፡፡

ኣብኣብ  ናይናይ  ኦፒድዮኦፒድዮ  ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ምላሽምላሽ  ምሃብ፡ምሃብ፡
ኦፒድዮ ልዕሊ ዓቐን ክውሰድ ከሎ ኣብ ደቓይቕ ምትንፋሰ ንክቋረፅ 
ይገብር፡፡ ብቕልጡብቕልጡ ናይ ድሕንነት ስጉምትታት ብኸመይ ከም 
ዝውሰድ ምፍላጥን ኦክስጅን ክብ ንክብል ምግባር ናይቲ ሰብ ሂወት 
ከድሕን ይኽእል እዩ፡፡ 

1.1. ትንፋሽትንፋሽ  እንተድኣእንተድኣ  ኣሎኣሎ  ረኣዩረኣዩ

እናንቀሳቐስኩምእናንቀሳቐስኩም  ስሞምስሞም  ፀውዕዎምፀውዕዎም፡ ብመላግቦ ኣፃብዕትኹም ኣብ 
ኣፍልቦም ድረዝዎም- ክንድቲ ዝኸኣልክምዎ ን10 ደቓይቕ መድራዝ 
ቀፅሉ፡፡ 

2.2. ናብናብ 9-11  ደውሉደውሉ

ነታነታ  ኦፕሬተርኦፕሬተር  እቲእቲ  ሰብሰብ  ከምከም  ዘይትንፍስዘይትንፍስ  ዘሎንዘሎን  እቲእቲ  ትርከብሉትርከብሉ  ከባቢከባቢ 
ንገርዋንገርዋ፡፡ ኣብቲ ቦታ ብዛዕባ ዘሎ መድሓኒታት ዝኾነ ነገር ክትዛረቡ 
የብልኩምንለለ ልዕሊ ዓቐን ኣጋጢሙን ናብ 9-11 እንተደዊሉ 
ብመሰረት ዋሽንግተን ስቴት ፅቡቕ ተግባራት ሕጊ፡ ሓለዋ ይገብረሉ 
(RCW 69.50.315)፡፡

3.3. ናሎክሲንናሎክሲን  ምሃብምሃብ 

4.4. ናይናይ  ምድሓንምድሓን  ኣተነፋፍሳኣተነፋፍሳ  ምጅማርምጅማር

5.5. ምላሽምላሽ  ተዘይሃልዩተዘይሃልዩ 3ንን  4 ግዘግዘ  እዚእዚ  ከይዲከይዲ  ደጋግምዎደጋግምዎ 

6.6. ድሕሪድሕሪ 3 ደቓይቕደቓይቕ  ምላሽምላሽ  ተዘይሃልይዎምተዘይሃልይዎም  እቲእቲ  ካልኣይካልኣይ  መድሓኒትመድሓኒት
ክትሀብዎምክትሀብዎም  ኣለኩምኣለኩም

7.7. ሓገዝሓገዝ  ክሳዕክሳዕ  ዝመፅእዝመፅእ  ምስኦምምስኦም  ፅንሑፅንሑ

ዝከኣልዝከኣል  እንተደኣእንተደኣ  ኮይኑኮይኑ  ሓገዝሓገዝ  ክሳዕክሳዕ  ዝመፅእዝመፅእ  ምስኦምምስኦም  ፅንሑፅንሑ፡፡ 
እንተዘይክኢልኩም ናብ ድሕንነት ገጽ ገልቢጥኩም ክርከብሉ 
ኣብ ዝኽእልሉ ውሑስ ቦታ ጌርኩም ግደፍዎም፡፡ 

እቲ ሰብ ምትንፋስ እንተድኣ ጀሚሩን እንተኾነ ግና ተዘይነቒሑ 
ናብ ድሕንነት ገፅ ብጎኒ ገልብጥዎም፡፡ 

ናሎክሲን ዝወሰደ ሰብ ክቕንዘው ወይ ናይ ምቁራፅ ምልክት ከርእይ 
ይኽእል እዩ፡፡ መድሓኒት ንከይጥቀሙ ግበርዎም፡፡ ኣስተብህሉ፡ 
ናሎክሲን ኣብ ውሽጢ 30-90 ደቓይቕ ስለዝቅህም፡ ዳግማይ 
ኦቨርዶዝ ክገብር ይኽል እዩ፡፡

HCA 82-0377  
TI (12/21) Tigrigna

ዝኾነዝኾነ  ኦፒድዮኦፒድዮ  ዝጥቀምዝጥቀም  ሰብሰብ  ልዕሊልዕሊ  
ዓቐንዓቐን  ክወስድክወስድ  ስለዝኽእልስለዝኽእል  ናሎክሲንናሎክሲን 
ክሕዝክሕዝ  ኣለዎኣለዎ

1 2

ናይናይ ምድሓንምድሓን ኣተነፋፍሳኣተነፋፍሳ
1.  ነቲ ሰብ ብሕቕኡ ቀጥ ኣቢልካ 

ምድቃስ፡፡
2.  ቀስ ኣቢልኩም ኢዶም

ኣዛዝውዎ፡፡ ኣፍንጭኡ 
ዓፊንኩም ሓዝዎ፡፡

3.  2 ግዘ ብህፁፅ ብኣፍኩም ናብ
ኣፉ ተንፍሱ፡፡ እቲ ደረት ኣፍ ልቡ (ከብዱ ኣይኮነን) ናብ ላዕሊ 
ይንፋሕ፡፡

4.  ምትፋስ ክሳዕ ዝጅምሩ ወይ ክሳዕ ዝነቕሑ በቢ5 ሰከንድ ብዝግታ
1 ግዘ ናብ ኣፎም ተንፍሱ፡፡



ኦፒድዮኦፒድዮ  ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ናይናይ  ምውሳድምውሳድ  ስግኣትስግኣት
•  ኦፒድዮኦፒድዮ  ድሕሪድሕሪ  ምቁራፅምቁራፅ  ዳግማይዳግማይ  ምጥቃምምጥቃም  ወይወይ  ዓይነትዓይነት//መጠንመጠን  

ለውጢለውጢ፡፡ እዚ ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ 
ምውፃእ፡ ዝኾነ ዓይነት ሕክምና ድሕሪ ምክያስን ናብ ሆስፒታል 
ምእታው የካትት፡፡ ዋላ እውን ኣብ ውሑድ መዓልትታት ናይ ምፅዋር 
ዓቕሚ ብቕልጡፍ ክንክይ ይኽእል እዩ፡፡

•  ኦፒድዮኦፒድዮ  ምስምስ  ካልእካልእ  መደንዘዚመደንዘዚ  መድሓኒትመድሓኒት  ምሕዋስምሕዋስ  ከም ኣልኮል፡ 
ንምድቃስ ዝሕግዙ ወይ ቤንዞዲያፒንስ (“ቤንዞስ” ከም ቫሊውምን 
ዛኔክስ) ዝኣመሰሉ፡፡ እቲ መድሓኒት ብዝተፈላለየ ግዘ ውሰድዎ ወይ 
ካብ ሕድሕድ ነኪኹም ተጠቐሙ፡፡ ኣትሒትኩም ጀምሩን ብዝግታ 
ቀፅሉ፡፡

•  ዝተኣዘዘልኩምዝተኣዘዘልኩም  ናይናይ  ፀረፀረ  ቃንዛቃንዛ  መድሓኒትመድሓኒት  ልዑልልዑል  ብዝኾነብዝኾነ  መጠንንመጠንን//ወይወይ  
ካብቲካብቲ  ዝተኣዘዘልኩምዝተኣዘዘልኩም  ንላዕሊንላዕሊ  ደጋጊምኩምደጋጊምኩም  ውሰዱውሰዱ

•  ናይናይ  ካልእካልእ  ሰብሰብ  ፀረፀረ  ቃንዛቃንዛ  ምውሳድምውሳድ

•  ሄሮዊንሄሮዊን  ምጥቃምምጥቃም  ወይወይ  ካብካብ  ፋርማሲፋርማሲ  ዘይተገዝኡዘይተገዝኡ  መድሓኒታትመድሓኒታት  ምጥቃምምጥቃም  
ወይወይ  ካናቢስካናቢስ  ምጥቃምምጥቃም፡ ጽርየቱ ወይ መበቆሉ ስለዘይፍለጥ

•  ናይናይ  ልቢ፡ልቢ፡  ኩሊትኩሊት  ወይወይ  ናይናይ  ሳንቡኡሳንቡኡ  ሕማምሕማም፡ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተድኣ 
ወሲድና ነብስና ናይ ምቅላስ ዓቕሙ ክፅለው ይኽእል

•  ቅድሚቅድሚ  ሕጂሕጂ  ካብካብ  ዓቐንዓቐን  ንላዕሊንላዕሊ  ኣጋጢሙኣጋጢሙ

•  በይንኹምበይንኹም  ኮይንኩምኮይንኩም  ምጥቃምምጥቃም: ልዕሊ ዓቐን ኣብ ዝወሰድኩምሉ 
እዋን ንዓርስኹም ናክሶሊን ክትህቡ የብልኩምን፡፡ መሓዙትኩም ወይ 
ካልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኹም እናሃለው ንምጥቃም ፈትኑ፡፡

ኦፒድዮኦፒድዮ  ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ናይናይ  ምጥቃምምጥቃም  ምልክታትምልክታት
•  ኣተነፋፍሳ ምንካይ ወይ ዘይምትንፋስ፡ ዝደቀሱ ክመስሉ ይኽእሉ 

እዮም

•  ፍርቕርቕታ፡ ምስንፋጥ ወይ ምሕርናኽ

•  ኣፃብዕትና ወይ ከናፍርና ምፍሕሻው፡ ሓምኩሽታይ ወይ ሰመያዊ 
ሕብሪ

•  ሕብሪ ኣብ ዘለዎ ሰብ ቃዕታው፡ ፃዕዳ ከናፍን 

•  ዝሑል፡ ዝዘሓለ ቆርበት

•  ደጋዊ ክፋል ሰብነት ምላሽ ዘይምሃብ

ዝኾነ ሰብ ናይ ኦፒድዮ ልዕሊ ዓቐን ምውሳድ ምልክት ዝኾነ ሰብ ናይ ኦፒድዮ ልዕሊ ዓቐን ምውሳድ ምልክት 
እንተድኣ ኣርእዩ፡ ዋላኳ እቲ ሰብ ዝወሰዶ ነገር እንተድኣ ኣርእዩ፡ ዋላኳ እቲ ሰብ ዝወሰዶ ነገር 
እንተዘይፈለጥኩምዎ ናሎክሲን ሃብዎም፡፡ እንተዘይፈለጥኩምዎ ናሎክሲን ሃብዎም፡፡ 

ናሎክሲንናሎክሲንውሑስ መድሓኒት እንትኸውን  ብግዝያውነትብግዝያውነትናይ ኦፒድዮ ፅዕንቶ 
ደው የብሎን እቲ ሰብ ዳግማይ ንኽትንፍስ የኽእሎ፡፡

ናሎክሲንናሎክሲንኣብ ኦፒድዮ ጥራሕ ዝሰርሕ እንትኸውን ካልእ መድሓኒት 
እንተድኣ ወሲዶም ግና ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣየምፅእን፡፡ 

ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዝኾነ ሰብ ዋላኳ ካብ ሓኪም ናይ መድሓኒት 
መአዘዚ እንተዘይሃለዎ ካብ ፋርማሲ ናሎክሲን ክገዝእ ይኽእል እዩ፡
፡ ናሎክሲን ንምግዛእ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ክንክን ኣቕራቢ ናይ መድሓኒት 
መአዘዚኣብ ክንዲ ምምፃእ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ትእዛዝ ክትጥቀሙ 
ትኽእሉ ኢኹም፡፡

ኦፒድዮንኦፒድዮን  ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ኦፒድዮኦፒድዮ  ምውሳድምውሳድ
ኦፒድዮ ገለገለ ናይፀረ ቃንዛ መድሓኒታት፡ ሄሮዊንን ፌንታሊን የካትት፡፡ ኦፒድዮ ናይ ሰባት ኣተነፋፍሳ ክንክይ ወይ ከቋርፅ ይኽእል እዩ፡፡ ዝኾነ ሰብ ነብሶ ካብ 
ዝኽእሎ ንላዕሊ ኦፒድዮ እንተድኣ ወሲዱ ውንኦም ክስሕቱ፡ ምትፈስ ከቋርፁን ክሞቱን ይኽእሉ እዮም፡፡ ኦፒድዮ ልዕሊ ዓቐን ምውሳድ ተባሂሉ ይፅዋዕ፡፡ ልዕሊ 
ዓቐን ምውሳድ ሓደ ግዘ ወይ ኣብ ከይዲ ግዘ ዘጋጥም እዩ፡፡

ዘይተኣዘዘልኩምዘይተኣዘዘልኩም  መድሓኒትመድሓኒት  ወይወይ  ካብካብ  ፋርማሲፋርማሲ  እንተድኣእንተድኣ  
ገዚእኹምገዚእኹም  ወይወይ  ካናቢስካናቢስ  እንተድኣእንተድኣ  ገዚእኹምገዚእኹም  ወሲድኩም፡ወሲድኩም፡

እቲእቲ  እትወስድዎእትወስድዎ  ዘለኹምዘለኹም  ነገርነገር  ፌንታሊንፌንታሊን  
ከምከም  ዘለዎዘለዎ  ሕሰቡ፡ሕሰቡ፡  እዚእዚ  ድማድማ  ናይናይ  
ኦፒድዮኦፒድዮ  ካብካብ  ዓቐንዓቐን  ንላዕሊንላዕሊ  ስግኣትኩምስግኣትኩም  
ኣዝዩኣዝዩ  ክብክብ  የብሎ፡፡የብሎ፡፡

እዚ ካብ ናይ ሕክምና ኣቕራቢ ወይ ናይ ጥዕና ኣሰልጣኒ ዝወሃብ ናይ 
ልዕሊ ዓቐን ዝወሃብ ምላሽ መተካእታ ኣይኮነን፡፡ ኣብዚ ሕታም ዘሎ 
ገለገለ ትሕዝቶ ካብ ዋሽንግተን ስቴት ክፍሊ ጥዕናንን ADAI ዝተወሰደ 
እዩ፡፡ ናሎክሲን ናብ ኣፍንጫ ዝንፀግ መምርሒ ካብ ፋርማ/ኢመርጀንት 
ባዮሶልሽን ዝተወሰደ እዩ፡፡

እዚእዚ  ፍልፍልፍልፍል  ምስምስ  መሓዙትመሓዙት  ወይወይ  ኣባላትኣባላት  ስድራስድራ  ኣካፍልዎኣካፍልዎ
ብስልክኹም ፎቶ ኣልዕሉ፡ ብዛዕባ ናሎክሲን 
መረዳእታ ሓዙን ብ stopoverdose.org 
ወይbit.ly/naloxoneinstructionsተወሳኺ 
መረዳእታ ርኸቡ፡፡

ልዕሊልዕሊ  ዓቐንዓቐን  ንዝወሰደንዝወሰደ  ሰብሰብ  ብኸመይብኸመይ  ከምከም  ዝኽበስዝኽበስ  
ናይናይ  ቪድዮቪድዮ  ስልጠናስልጠና  ረኣዩረኣዩ

https://vimeo.com/357020563  ወይ 
stopoverdose.org/section/take-the-
online-training/


