
opioid ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ

ਸਿਰਫ਼ ਤੁਿੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ 

ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੰਮਤ 

ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਿਪਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ। 

ਜਦੋਂ opioid ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣ ੇ

ਅਜੀਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਤੱਥ ਿਾਂਝੇ ਕਰੋ।  

Opioids ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਟ 

ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦ ੇਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰ 

ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਓਿਰਡੋ਼ਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।1  

Opioid ਦੀ 75 ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਿਾਈਆਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜ ੋਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ – ਜ ੋਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਸੱਦਸ ਤੋਂ ਲਈਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।2

ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਬੱਵਚਆ ਂਨਾਲ ਜੋਵਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ 

ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 50 ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।2

ਅਸਾਨ 
ਕਦਮ

ਤੁਹਾਡੀ  
ਇੱਛਾ ਮਹੱਤਵ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੌਕ ਕਰਕ ੇਰੱਖੋ।

Opioid ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਵਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇ

ਅ਼ਿੀ਼ਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦ ੇਹੋਰ 

ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਅ਼ਿੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ 

ਅਵਜਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  

ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਵਕਸੇ ਟੇਕ-ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ 

ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਿਰਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦ ੇਆਓ। 
TakeBackYourMeds.org 'ਤ ੇਕੋਈ  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ।



ਦਰਦ ਤੋਂ  
ਰਾਹਤ  

ਪਾਉਣ ਦ ੇਹੋਰ  

ਵਵਕਲਪ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ opioid ਖਾਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇ

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ 

ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਵਕਆ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।3

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ 
ਐਕਯੁਪੰਕਚਰ ਜਾਂ ਮਸਾਜ 

ਿਰਗੀਆ ਂਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਆ ਂ

ਅ਼ਿਮਾਓ।3  

Opioid ਕੀ ਹ?ੈ

Opioids ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦਰਦ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ  
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਹੈਰੋਇਨ 

(heroin) ਿੀ ਇੱਕ opioid ਹੈ।

Opioids ਵਦਮਾਗ ਦ ੇਵਰਿਾਰਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤ ੇਮਾੜਾ 
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਧ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 

ਇਸਦ ੇਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ।4

ਤੱਥ 

ਜਾਣੋ

ਸਰੋਤ: 1Washington ਰਾਜ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ, 2ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ  
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, 3ਰੋਗ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ

4ਵਕਸ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ

ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣ ੋ

GetTheFactsRx.com

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
kingcounty.gov/overdose


