
یا  NALOXONEنحوه استفاده از 
®NARCAN 

 2022/6 

®NARCAN بخش برای خنثی )نارکان( یا نالوکسان، نوعی داروی نجات
مصرفی )اوردوز( ماده افیونی )یا مسمومیت دارویی( کردن اثرات بیش

 است.

های مغز متوقف طور موقت اثرات مواد افیونی را در گیرندهاین دارو به
تواند کند. وقتی هیچ ماده افیونی در مغز وجود نداشته باشد، شخص میمی
 ره نفس بکشد.دوبا

به او  NARCAN®مصرفی مواد افیونی نشده باشد، اگر شخص دچار بیش
را همراه خود داشته باشد،  NARCAN®تواند رساند. هرکسی میآسیبی نمی

طور بالقوه زندگی مصرفی شده است و بهآن را به شخصی بدهد که دچار بیش

 آن شخص را نجات دهد.

®NARCAN تهیه کرد توانرا از کجا می 

 دسترس است:های اجتماعی زیر درطریق سازماناز

ایالت  48توان در را می NARCAN®های محلی: داروخانه
 بدون نیاز به نسخه تهیه کرد

 
)مراکز کاهش آسیب(  Harm Reduction Centersبه 

)مرکز  Harm Reduction Sacramentoمراجعه کنید: 
 SANE: Safer Alternativesکاهش آسیب ساکرامنتو( و 

Thru Networking and Education های )جایگزین
 سازی و آموزش(طریق شبکهتر ازایمن

سایت طریق وبتوانند درخواست خود را ازها میسازمان
DHCS.ca.gov برایNaloxone Distribution 

Project  پروژه توزیع نالوکسان( ارائه دهند تا(®NARCAN 
 رایگان دریافت کنند.

California Syringe Services Programs های )برنامه
  خدمات ارائه سرنگ در کالیفرنیا(

SacOpioidCoalition.org 

 

اقدام تشخیص دهید و واکنش نشان دهید 
 سریع بسیار مهم است

 ای بگردیدبه دنبال هرگونه نشانه
تنفس سطحی، صدای خرخر گلو یا نفس نکشیدن، ●

 کوچک شدن مردمک چشم

پوست  ها.ها، صورت و ناخنآبی/خاکستری شدن لب●
 پریده است.سرد و رنگ

 واکنش را بررسی کنید
هایتان را محکم روی جناغ سینه شخص بند انگشت●

 بمالید، نام او را صدا بزنید

 را به بیمار بدهید NARCAN®و تماس بگیرید  911با 
متر( داخل سانتی 2.54اینچ ) 1اسپری را تا حدود ●

دهید سوراخ بینی کنید و نگه دارید، پیستون را فشار 
 تا تمام محتویات آن اسپری شود

دقیقه هیچ واکنشی نشان نداد، آماده  3تا  2اگر بعد از ●
 باشید تا این کار را در دیگر سوراخ بینی تکرار کنید

 
 
 

 احیای تنفسی را انجام دهید
را دنبال  911شده های نیروهای اعزامدستورالعمل●

 کنید و تا وقتی شخص بیدار شود یا نیروهای خدمات
اضطراری پزشکی از راه برسند، به احیای تنفسی 

 و/یا ماساژ سینه ادامه دهید.

 تنفس بدهید 1ثانیه  5برای احیای تنفسی، هر ●

اگر شخص بیدار شد، به او اطمینان بدهید که کمک ●
در راه است و همراه او منتظر بمانید تا نیروهای 

 خدمات اضطراری پزشکی برسند.

ی برگشت، او را در اگر تنفس شخص به حالت عاد●
 وضعیت بهبودی )ریکاوری( قرار دهید و نظارت کنید

 

  

 نازل

 پیستون

مصرفی مواد افیونی جلوگیری از بیش
 )اُپیوئیدها(

Sacramento County System of Care for Substance 

Use Treatment  سیستم مراقبت برای درمان سوءمصرف مواد در(

 شهرستان ساکرامنتو(

 (916) 874- 9754عصر،  5صبح الی  8دوشنبه تا جمعه، از ساعت 

 1-( 888) 881 -4881اداری های غیرشماره تماس در ساعت

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN873x9005603541118106502&id=YN873x9005603541118106502&q=Sane&name=Sane&cp=38.497596740722656~-121.4542236328125&ppois=38.497596740722656_-121.4542236328125_Sane
https://www.bing.com/local?lid=YN873x9005603541118106502&id=YN873x9005603541118106502&q=Sane&name=Sane&cp=38.497596740722656~-121.4542236328125&ppois=38.497596740722656_-121.4542236328125_Sane
https://www.bing.com/local?lid=YN873x9005603541118106502&id=YN873x9005603541118106502&q=Sane&name=Sane&cp=38.497596740722656~-121.4542236328125&ppois=38.497596740722656_-121.4542236328125_Sane
https://www.bing.com/local?lid=YN873x9005603541118106502&id=YN873x9005603541118106502&q=Sane&name=Sane&cp=38.497596740722656~-121.4542236328125&ppois=38.497596740722656_-121.4542236328125_Sane
https://www.bing.com/local?lid=YN873x9005603541118106502&id=YN873x9005603541118106502&q=Sane&name=Sane&cp=38.497596740722656~-121.4542236328125&ppois=38.497596740722656_-121.4542236328125_Sane


Sacramento County System of Care for 

Substance Use Treatment  سیستم مراقبت برای درمان(

 سوءمصرف مواد در شهرستان ساکرامنتو(

 (916) 874- 9754عصر،  5صبح الی  8دوشنبه تا جمعه، از ساعت 

 1-( 888) 881 -4881اداری های غیرشماره تماس در ساعت

 

 های متداولپرسش مواد افیونی چه هستند؟

 2022/6 مواد افیونی چه هستند؟

 فِنتانیل چیست؟

98% 
خیابانی که های ترین قرصاز رایج

 اند تقلبی هستند*آزمایش شده

 نکات ایمنی:

 را همراه داشته باشید. NARCAN®همیشه ●

اید یا پزشک تجویز نکرده چیزی را که از داروخانه تهیه نکرده●
 است، مصرف نکنید.

های داروهای خود را با استفاده از نوارهای آزمایش فِنتانیل، کیت●
 جرمی آزمایش کنید.سنج گر یا طیفآزمایش واکنش

تنهایی مصرف نکنید و همیشه با دوزهای کوچک شروع مواد را به●
 کنید.

مان کمک کنید تا از یکدیگر مراقبت کنند و به دوستان و به افراد جامعه●
 بخش آموزش دهید.تان درباره نحوه انجام اقدامات نجاتخانواده

98% 
شده حاوی مقادیر های آزمایشاز قرص
 * اندفِنتانیل بودهکشنده 

برای کسب اطالعات و 
منابع بیشتر، این کد را 

 اسکن کنید

 

، تعداد افرادی که در شهرستان 2021تا اکتبر  2020از ژانویه 
Sacramento  اند، بر اثر مسمومیت با فِنتانیل جان خود را از دست داده

 اند.رسیدهبیشتر از تعداد افرادی بوده است که با سالح گرم به قتل 
*The Sacramento District Attorney's Crime Lab  آزمایشگاه(

 جنایی دادستانی منطقه ساکرامنتو(

همین مقدار اندک 
فنتانیل بسیار کشنده 

 است.

 نوارهای آزمایش فِنتانیل

صورت استفاده اگر قصد مصرف مواد را داشته باشید، نوارهای آزمایش ِفنتانیل در
 ها برای کاهش خطر هستند.موثرترین روش صحیح یکی از

 % دقیق نیستند!100نوارهای آزمایش 

 
شود. نوار آزمایش ممکن است طور مساوی در تمام ماده پخش نمیفِنتانیل همیشه به

عالوه، ممکن است همه منفی باشد، حتی اگر فِنتانیل در بخش دیگری از دارو باشد. به
نکنند، پس بهترین روش این است که هر اندازه  طور یکسان عملنوارهای آزمایش به

 که قصد مصرف آن را دارید آزمایش کنید.
 

 تواند کشنده باشدقرص می 1

مصرفی تصادفی مواد افیونی جان خود را از نفر بر اثر بیش 300متحده، روزانه در ایاالت
 .میرها ناشی از مصرف فِنتانیل استو% از این  مرگ70دهند و دست می

*Center for Disease Control and Prevention  مرکز کنترل بیماری و(
 پیشگیری از آن(

برابر  100تا  50 فِنتانیل نوعی ماده افیونی مصنوعی بسیار قوی است که اثر آن 

مصرفی این دلیل قدرت اثر بسیار باالی فِنتانیل، خطر بیشاز مورفین است. به ترقوی

شده تقلبی با های فشردهصورت قرصدارو بیشتر است. فِنتانیل بدون نسخه به

 Xanax® و Adderall،  ®Norco ،®Percocet ،®Oxycontin®های عالمت

شود، مانند ها مصرف میشود. بسیاری از داروهایی که در مهمانیفروخته می

MDMA شوند.)اِکستازی( و کوکائین، نیز با دوزهای کشنده مخلوط می 

دهند. مواد شوند و احساس درد را کاهش میهای مغز متصل میمواد افیونی به گیرنده

ی درمان درد و همچنین داروهای استفاده براای موردافیونی شامل داروهای نسخه

 های مواد افیونی مصنوعی هستند.غیرقانونی مانند هروئین، فِنتانیل و سایر آنالوگ

CALIFONIA'S GOOD 
SAMARITAN LAW  قانون(
 سامری نیکو در کالیفرنیا(

ریزی شده است تا افراد را تشویق کند درصورت مواجهه با این قانون طرح
سرعت مصرفی )مبتال به مسمومیت دارویی( است، بهششخصی که قربانی بی

 های پزشکی اقدام کنند.برای درخواست مراقبت

 از تماس گرفتن نترسید و یک زندگی را نجات دهید!

مصرفی تصادفی )یا ممکن است شخصی را بشناسید که تحت تأثیر بیش
 مسمومیت دارویی( قرار گرفته است.

حال، افراد اغلب از این اینپیشگیری هستند، با میر قابلوبسیاری از موارد مرگ
مصرفی دارو است برای ترسند که اگر در موقعیتی که مشکوک به بیشمی

 شوند.تماس بگیرند، خودشان بازداشت   911درخواست کمک با 

 

 
 

 


