
ਹਿੰਮਤ ਦਾ 
ਕੰਮ

ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 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।

opioid ਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ

Opioids ਇਸ ਸਮੇਂ Washington ਰਾਜ ਹਿੱਚ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ 
ਹਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਨ। ਹ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰ 
ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਓਿਰਡੋ਼ਿ ਕਾਰਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।1 

ਿਰ ਰੋ਼ਿ, ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹ੍ਰਿਸਹਕਰ੍ਿ ਸ਼ਨ 
opioids ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਹਿਭਾਗਾਂ ਹਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ  
ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।2

Washington ਹਿੱਚ, ਹਸਰਫ਼ 2015 ਹਿੱਚ 718  
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ opioids ਦੀ ਓਿਰਡੋ਼ਿ ਕਾਰਨ  
ਿੋਈ।1

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ opioid ਕ੍ਰਿਸਕਿਰਿ੍ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ  
ਨਾ ਿਰੋ। 

ਇਲਾਜ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ 1 (866) 789-1511 'ਤ ੇWashington 
ਕਰਿਵਰੀ ਹੈਲ੍ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਆ੍ਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਟੇਿ-ਬੈਿ ੍ਰਿੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਕਿਅਤ 
ਰੂ੍ ਕਵੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਆਓ। 
TakeBackYourMeds.org 'ਤੇ ਿੋਈ  
੍ਰਿੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 
ਮਹੱਤਵ  

ਰੱਖਦੀ ਹੈ



ਦਰਦ ਤੋਂ 
ਰਾਹਤ 

ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਹੋਰ ਵਵਕਲਪ  

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ opioid ਖਾਣ 
ਦੀ ਸਲਾਿ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ,ੈ  
ਤਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਦਿਾਈ ਲੈਣ 
ਬਾਰੇ ਆ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ  
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਹਿਿਿਾਰਕ ਹਸਿਤ ੍ਰਿੋਿਾਈਡਰ 
ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੋਰ 
ਤਰੀਹਕਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰੋ।2

ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇ੍ੀ ਜਾਂ 
ਐਕਯੁ੍ੰਕਚਰ ਜਾਂ ਮਸਾਜ 
ਿਰਗੀਆਂ ਿੋਰ ਥੈਰੇ੍ੀਆਂ 
ਅ਼ਿਮਾਓ।2

Opioid ਕੀ ਿ?ੈ

Opioids ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਿ ਸ਼ਰਿੇਣੀ ਹੈ। 

ਡਾਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਿਈ ਦਰਦ-ਨਾਸ਼ਿ ਦਵਾਈਆਂ  
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਗੈਰਿਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ  
ਹੈਰੋਇਨ (heroin) ਵੀ ਇੱਿ opioid ਹੈ।

Opioids ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਕਰਵਾਰਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ 
ਅਸਰ ੍ਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, 
ਉ੍ਭੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹ,ੈ  
ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ  
ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।3

ਤੱਥ 
ਜਾਣੋ

ਸਰੋਤ: 1Washington ਰਾਜ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ 
2ਰੋਗ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੇਂਦਰ

3ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ

ਇਸ ਹਲੰਕ 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣ ੋ

GetTheFactsRx.com

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ
kingcounty.gov/overdose


