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समुदायमा आधा�रत 
ओभरडोजसम्बन्धी 
�श�ा र नालोक्सोन 
�वतरण कायर्क्रम

सहभागीहरूले �नम्नबारे प्र�श�ण प्राप्त गन�छन:्
ओ�पओइड ओभरडोजका जो�खम तत्त्वहरूलाई बझु्ने ।
ओभरडोज प�हचान गन� ।
आकिस्मक �च�कत्सक�य सेवाहरूमा फोन गन� ।

मद्दत नआइपुग्दासम्म व्यिक्तको �नगरानी गन� ।
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ओ�पओइड भनेको के हो ?

दखुाइसम्बन्धी ओ�पओइड औष�धहरूलाई उच्च 
मात्रामा प्रयोग गन� वा मनोरञ्जनको रूपमा 
ओ�पओइड प्रयोग गन� जोकोह� प�न ओभरडोजको 
जो�खममा हुन्छ ।

ओ�पओइड ओभरडोजको जो�खममा को हुन्छन ्?

अन्य जो�खम तत्वहरूमा �नम्न पदर्छन:्

प�छल्लो पटक अद्याव�धक ग�रएको: 2/16/21

एिन्ट�डपे्रसेन्ट, बेन्जोडायजेपाइनहरू (Xanax® वा Valium®) 
जस्ता अन्य औष�धहरू वा म�दरासँगै ओ�पओइडहरू प्रयोग 
गन� । ओ�पओइडहरूले जस्त ैयी औष�धहरूले सास फेन� 
तपा�को �मतालाई प्रभा�वत गछर्न ्।

�वगतमा ओभरडोज भइसकेको ।

.

ओ�पओइड भनेको औष�धहरूको समूह हो जसमा 
मो�फर् न, मेथाडोन, कोडने, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमोफ�न, 
अिक्सकोडोन र बुपे्रनो�फर् न जस्ता दखुाइ कम गन� 
�नधार्�रत पे्रिस्क्रप्सन औष�धहरू समावेश हुन्छन ्।
Vicodin®, Lortab®, Percocet®, OxyContin®, 
Dilaudid® र Demerol® भनेका ओ�पओइडको 
सामान्य ब्राण्डका नामहरू हुन ्। हेरोइन प�न एक 
प्रकारको ओ�पओइड हो । फेन्टानाइल एक प्रकारको 
ओ�पओइड पे्रिस्क्रप्सन औष�ध हो जुन प्राय: 
गैर-कानुनी रूपमा उत्पादन ग�रएको हुन्छ र को�कन 
तथा मेथाम्फेटामाइन जस्ता हेरोइन वा अन्य िस्ट्रट 
लागूऔषधहरूसँग �मसाइएको हुन्छ ।

मेथाम्फेटामाइन र को�कन जस्ता िस्ट्रट लागूऔषधहरू 
प्रयोग गन�; यी लागूऔषधहरू फेन्टानाइलबाट द�ूषत 
भएका हुन सक्छन ्।
दम, कलेजो वा मगृौलासम्बन्धी रोग, मुटुसम्बन्धी रोग वा 
एचआइभी/एड्स जस्ता �निश्चत स्वास्थ्य समस्याहरू ।
हाल ैओ�पओइड प्रयोग नग�रएको कारण सहन गन� शिक्त 
कम भएको – उदाहरणका ला�ग, जेलबाट छुटेप�छ वा 
अन्तरङ्ग उपचारप�छ ।

Project DAWN भनेको के हो ?

Project DAWN भनेको ओहायोमा अविस्थत 
लागूऔषध ओभरडोजसम्बन्धी �श�ा र नालोक्सोन 
�वतरण कायर्क्रमहरूको सञ्जाल हो । 
Project DAWN कायर्क्रमहरूले सवर्साधारणहरूलाई 
घर लजैान �मल्ने नालोक्सोन �कटहरू �न: शलु्क 
उपलब्ध गराउँछन ्।

Project DAWN को नाम Leslie Dawn 
Cooper को स्म�ृतमा रा�खएको छ जसले 
वष�सम्म लागूऔषधको प्रयोगका साथ संघषर् 
गद� आउनुभएकोमा अक्टोबर 3, 2009 मा 
उहाँको ओ�पओइडको ओभरडोज भइरहेको 
देख्दादेख्दै मतृ्यु भएको �थयो ।

यो प्रकाशनका ला�ग आ�थर्क सहयोग SAMHSA बाट 1H79TI081684-01 
द्वारा सम्भव भएको �थयो । यस प्रकाशनमा व्यक्त ग�रएका �वचारहरूले 
Department of Health and Human Services (स्वास्थ्य तथा मानव 
सेवा �वभाग) का आ�धका�रक नी�तहरूलाई प्र�त�बिम्बत गछर्न ् जो भन्ने हँुदैन, 
साथै व्यापा�रक नाम, व्यावसा�यक अभ्यास वा संस्थाहरू उल्लेख ग�रँदैमा त्यसलाई 
अमे�रक� सरकारद्वारा अनुमोदन ग�रएको मा�ननुहँुदैन ।

थप जानकार�का ला�ग, कृपया यहाँ सम्पकर् गन ुर्होस:्

इन्ट्रानेजल नालोक्सोन �दने ।



If no reaction in  minutes, give second dose.

capsule of naloxone.3

Insert white cone into nostril;  
give a short, strong push on 
end of capsule to spray naloxone   
into nose: ONE HALF OF THE  
CAPSULE INTO EACH NOSTRIL.

Push to spray.

6

2 Screw on white cone.

Gently screw capsule of naloxone 
into barrel of syringe.4

5
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 नालोक्सोन भनेको के हो ?

       
               

सरु��त रहनुहोस ्! ढक्कन नलगाइएका सुईहरू नछुनहुोस,् 
लागूऔषधका पाराफन��लयाको सम्पकर् मा नआउनुहोस,् य�द तपा�सँग 
भएमा पञ्जाहरू तथा फेस �शल्डको प्रयोग गनुर्होस ्र ओभरडोजमा 
मद्दत गरेप�छ राम्रोसँग आफ्ना हातहरू धनुहुोस ्।
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चरण 1

चरण 2

चरण 3
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Narcan® प�न भ�नने नालोक्सोन भनेको 
ओ�पओइडका प्रभावहरूलाई रोक्ने र 
ओभरडोजलाई उल्टाउन सक्ने औष�ध हो ।

नालोक्सोन एकदम ैसरु��त हुन्छ र त्यसको 
दरुुपयोग गनर् स�कँदैन । य�द तपा�ले 
ओ�पओइडको ओभरडोज नभइरहेको कुन ै
व्यिक्तलाई नालोक्सोन �दनहुुन्छ भने प�न 
त्यसले उनलाई हानी पुर ्याउने गद�न । 
ओहायोमा कुन ैप�न व्यिक्तले काननूी रूपमा 
नालोक्सोन बोक्न र त्यसलाई ओभरडोज भएको 
व्यिक्तलाई �दन सक्छन ्।

ओ�पओइडमा भर पन� मा�नसहरूलाई नालोक्सोन 
�दइँदा उनीहरू �वथड्रल (नकारात्मक शार��रक 
प्र�त�क्रया) मा जान सक्छन ्। अ�प्रय न ैभएप�न 
�वथड्रलको अवस्था जीवनलाई जो�खममा पान� 
हँुदैन ।

ओभरडोजमा
के दे�खन्छ ?

ओभरडोज भइरहेको व्यिक्तमा �नम्न ल�णहरू 
हुन सक्नेछन:्

प्र�त�क्रया नजनाउने ।
�ढलो वा �बस्तारै सास फेन� (प्रत्येक छ सेकेण्डमा 
एकभन्दा कमपटक सास फेन�) वा सास फेद� नफेन� ।
घुरेको, घाँट�बाट आवाज वा सास रो�कएको आवाज 
आउने ।

अनुहार फुस्रो वा च्याप-च्यापे हुने ।

बान्ता हुने ।
�सजर (कम्पन) हुने ।

य�द कुन ैव्यिक्तलाई ओभरडोज
भइरहेमा मलेै के गन� ?

ओभरडोज भइरहेको व्यिक्तले मद्दत प्राप्त नगरेमा 
उनको मतृ्य ुप�न हुन सक्नेछ । य�द तपा�लाई 
कसलैाई ओभरडोज भइरहेको शंका लागेमा:

उनले प्र�त�क्रया जनाउन सक्छन ्�क सक्दैनन ्भनेर हेनर्का 
ला�ग जाँच गन�

उनलाई हल्लाउनुहोस ्वा उनको नाम �लएर बोलाउनुहोस ्।
उनको छातीको बीच भागमा आफ्ना नकल 
(औलंाका जोन�) हरूले जोडसँग रगड्नुहोस ्("स्टनर्ल रब") ।

911 मा फोन गन�
ठेगाना र स्थान �दनुहोस ्।
य�द तपा�ले लागूऔषध उल्लेख गनर् चाहनुहुन्न भने 
"कसलेै सास नफे�ररहेको वा प्र�त�क्रया नजनाइरहेको" 
भनेर बताउनुहोस ्।
ओहायोमा ओभरडोजमा प्र�तकायर् कदम चाल्ने 
व्यिक्तहरूलाई काननूी रूपमा सरु��त राख्ने गुड 
समा�रटान कानून छ ।*

व्यिक्तलाई उत्तानो पारेर राख्नुहोस,् टाउकोलाई पछा�ड�तर 
झुकाउनुहोस ्र �चउँडोलाई मा�थ उठाउनहुोस ्।
उनको मुखमा केह� प�न छैन भनेर स�ुनिश्चत गनुर्होस ्र 
उनको नाकलाई च्यापेर बन्द गनुर्होस ्।
छा�त मा�थ उठेको छ भन्ने कुरा स�ुनिश्चत गद� उनको 
फोक्सोमा दईुपटक �वस्तारै सास �दनहुोस ्।

NARCAN® नेजल स्पे्रका ला�ग �दइएका �नद�शनहरू 
पालना गनुर्होस ्।
य�द व्यिक्तले दईुदे�ख पाँच �मनेटसम्म प्र�त�क्रया जनाएनन ्
भने अक� मात्रा (डोज) �दनहुोस ्।

बचाउ श्वासप्रश्वास �क्रयालाई जार� राख्नुहोस,् प्रत्येक पाँच 
सेकेन्डमा एक सास �दनहुोस ्।
य�द व्यिक्त आफैले सास फे�ररहेका छन ्भने उनलाई 
�रकभर� पोिजसन (स्वास्थ्यलाभ आसन) मा राख्नुहोस ्र 
उनको वायुनल� सफा राख्नका ला�ग उनको टाउकोलाई 
पछा�ड�तर झुकाउनहुोस ्।
नालोक्सोनको असर कम हँुदै गएप�छ व्यिक्तमा ओभरडोजको 
प्रभाव पुन: दे�खन सरुु हुन सक्छ, त्यसलेै 911 मा फोन 
गनर् एकदम ैमहत्त्वपणूर् हुन्छ ।

बचाउ सासहरू �दने

नालोक्सोन �दने

मद्दत नआइपुग्दासम्म सँगै रहने

*य�द �च�कत्सक�य सहायता खोिजएको छ र 30 �दन�भत्र उपचार िस्क्र�नङ तथा रेफरल 
प्राप्त ग�रएको छ भने सामान्य लागूऔषध राख्नेबापत ORC 2925.11 ले प्र�तर�ा 
उपलब्ध गराउँछ; य�द कुन ैव्यिक्त प्रोबेसन वा पेरोलमा भएमा यो लागू हँुदैन र दईुभन्दा 
बढ� पटक प्र�तर�ाको सु�वधा प्रदान गनर् स�कँदैन ।

व्यिक्तलाई �रकभर� पोिजसनमा कसर� 
राख्ने

मलेै नालोक्सोन कसर� 
�दन सक्छु ?

Narcan® नेजल स्पे्र
यो नेजल स्पे्रलाई जोडजाड गनुर्पद�न र प्लन्जरलाई धकेलेर नाकको 
एउटा प्वालमा स्पे्र गनर् स�कन्छ ।

नोजल

प्लन्जर

नाडी �ढलो, अ�नय�मत हुने वा नाडी न ैनहुने ।

ओठ तथा औलंाका नङहरू �नलो, खरैो वा खरानी 
रङको हुने ।


