تحذير الفنتانيل ألولياء األمور والطالب
لألسف ،حدثت زيادة حديثة في عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة في مقاطعة كينج ،ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى
الفنتانيل الموجود في الحبوب والمساحيق غير المشروعة .تحدث هذه الوفيات بشكل متكرر أكثر بين األشخاص  18أو أصغر
سنا.

تحذير:




احذر الحبوب المزيفة التي قد تبدو مثل األدوية الموصوفة .من المحتمل أنها تحتوي على الفنتانيل.
ال تستهلك أي حبوب ال تتلقاها مباشرة من صيدلية أو من يصفها لك.
الحبوب التي يتم شراؤها عبر اإلنترنت ليست آمنة.

ما هو الفنتانيل؟
الفنتانيل هو عقار أفيوني اصطناعي قوي أقوى بنحو  100مرة من أفيونيات أخرى .غالبا ما يضاف الفنتانيل إلى العقاقير
الغير مشروعة في الشوارع مثل الحبوب المزيفة والمسحوق األبيض .يسبب الفنتانيل وغيره من المواد األفيونية جرعة زائدة
من خالل إبطاء التنفس ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

أين ظهرت الفنتانيل محليًا؟


في مقاطعة كينك ،يُظهر الفنتانيل بشكل شائع في حبوب مقلدة زرقاء أو خضراء أو شاحبة اللون .قد يكون هناك
ألوان أخرى .قد يتم وضع عالمة على هذه األقراص على أنها " "M30وأحيانًا باسم " "K9و " "215و " ."v48قد
ضا في مساحيق بيضاء.
يكون الفنتانيل أي ً

تم العثور على الفنتانيل محليا في هذه المواد
حبوبM30
هذه هي الحبوب األكثر شيوعا التي تحتوي على
الفنتانيل في منطقتنا.
حبوب  A215و V48
هذه الحبوب على الرغم من أنها أقل شيوعًا ،فقد
تحتوي أيضًا على الفنتانيل
مساحيق
يمكن العثور على الفنتانيل أيضًا في مساحيق بيضاء





حبوب االوكسيكودون التي تباع في الشارع أو عبر اإلنترنت تحتوي على األرجح على الفنتانيل.
ال يمكنك شم أو تذوق الفنتانيل .ال يمكنك معرفة ما إذا كان هناك فنتانيل في الحبوب من خالل النظر إليها.
يمكن أن تختلف كمية الفنتانيل بين الحبوب ،حتى داخل نفس الدفعة .في حين أن حبة واحدة قد تزيد من النشوة
للشخص دون قتلهم ،إال أن حبة أخرى قد تكون قاتلة.
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ماذا يجب القيام به لمنع الجرعة المميتة:


معرفة عالمات الجرعة الزائدة أو اإلفراط في استخدام المواد األفيونية .شخص ما قد يكون تحت جرعة زائدة إذا:
o
o
o
o
o
o

ال يستيقظون أو يصعب إيقاظهم
يكون التنفس بطيئا أو معدوما
بشرة شاحبة ،رمادية ،جلد بارد
لديهم شفاه أو أظافر زرقاء
نمط الشخير غير طبيعي (على سبيل المثال ،بصوت عال بشكل غير عادي)
النعاس الشديد



إذا شاهدت شخص عنده جرعة زائدة ،اتصل بالرقم  9-1-1على الفور .يحميك القانون السامري الصالح لوالية
واشنطن والشخص الذي يتناول جرعة زائدة من تهمة حيازة المخدرات.



أعط ) ،naloxone (Narcanرذاذ األنف الذي يعالج اآلثار التي تهدد الحياة لجرعة زائدة من المواد األفيونية.
لمعرفة أين يمكنك الحصول على  Narcanادخل موقع .stopoverdose.org



تخلص من األدوية غير المستخدمة أو منتهية الصالحية .ابحث عن صناديق الوضع بالقرب منك:
 www.medicinereturn.orgأو أرسل رسالة نصية  MEDSإلى .667873



صا ما يتناول جرعة زائدة ،فال تدعه ينام.
إذا كنت تعتقد أن شخ ً

العالج يعمل
تتوفر العديد من خيارات العالج المختلفة في مقاطعة كينك ،بما في ذلك األدوية لعالج اضطراب استخدام المواد األفيونية .تفضل
بزيارة خط مساعدة المعافاة في واشنطن  http://www.WArecoveryhelpline.orgأو اتصل بالرقم
1-866-789-7511
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