تحذير:العثور على أقراص وصفات طبية مقلدة خطيرة في أوهايو
تشهد والية أوهايو تداول أقراص وصفات طبية مقلدة/مزيفة تبدو مثل
)® alprazolam (Xanaxو)®.oxycodone (Oxycontin
وتحتوي تلك األقراص مادة الفنتانيل ،وهو مخدر قوي قد يفضي
ً
فضل عن احتوائها على مكونات أخرى قد تسبب نفس
إلى الوفاة،
المصير.
كما أن األرقام والحروف الموجودة على تلك الحبوب الزائفة وألوانها
وخطوط قطعها تجعلها مماثلة تما ًما للحبوب الحقيقية/األصلية .ويكاد
يكون من المستحيل التعرف على االختالف للناظر بالعين المجردة.
وهذه األقراص الزائفة ال يوفرها مقدمو الرعاية الصحية المرخصون.
وتُباع تلك الحبوب في العادة عبر وسائل التواصل االجتماعي أو عبر
مواقع ويب مخفية على "الويب المظلم" كما تباع وج ًها لوجه بمعرفة
بائعين يزعمون أنها حقيقية.
ينبغي أال تتناول أبدًا أي أقراص أو أدوية وصفات طبية ال تأت من
مقدم رعاية طبية مرخص.
ملحوظة :تتباين مستويات فتك هذه األقراص من قرص آلخر ،حتى
إن كانت من نفس التشغيلة .إن كانت لديك أي أقراص لم تحصل
عليها من مقدم رعاية صحية مرخص ،فال تتناول المزيد منها.
عالمات تدل أن األقراص قد تكون مزيفة-:
• عدم الحصول على األقراص من مقدم رعاية صحية مرخص.
•
•
•

عدم الحصول على األقراص في عبوتها األصلية (مثل زجاجات
الحبوب التي تحمل ملصقًا عليها).
بيع األقراص مفردة أو بكميات أصغر من المعتاد لها.
بيع األقراص بكميات أكبر من المعتاد لها.

وفي الغالب يَصعُب على المرء التفريق بين األقراص األصلية والمقلدة.
ونعرض أمثلة فيما يلي.
®Alprazolam/Xanax
أقراص  alprazolamو®  Xanaxمقلدة لالستخدام الطبي تمت
مصادرتها في أوهايو.
األقراص األصلية
حبة خضراء
عليها عالمة
.S 90 3

Xan/Zan
Bars
Hulks

حبة بيضاء
عليها عالمة
.G 372 2

Ladders

حبة صفراء
عليها عالمة
.R 039
حبة بيضاء
عليها عالمة
.XANAX 2

Oxycodone/OxyContin
مصادرة أقراص  oxycodoneبنوعيها  M 30و A 215لالستخدام
الطبي في أوهايو.

حبة زرقاء عليها
عالمة .A 215

عالمات ينبغي االنتباه لها
األعراض التالية قد تدل على أنك أو أن شخص تعرفه قد تناول جرعة
عالية من الفنتانيل أو مادة أفيونية أخرى:
•
•
•
•
•
•
•

عدم االستجابة /غياب الوعي أو اإلغماء.
انقطاع التنفس أو التنفس البطيء.
تغير لون الشفاه واألظافر.
االختناق أو السعال.
برود البشرة أو نداوتها.
تصاغر حجم بؤبؤ العينين بشدة.
الدوخة أو التوهان.

كيفية المساعدة
يمكن استخدام عقار  ،Naloxoneالمعروف أيضًا باسم
® ،NARCANلعكس تأثير الجرعة الزائدة من المادة األفيونية وإنقاذ
حياة َمن تناولها من خالل إعاقة تأثيرات المواد األفيونية على الدماغ
وسرعة استعادة التنفس .عقار  Naloxoneآمن :فإن تناوله شخص
لم يتعاطى المواد األفيونية فلن يسبب له أي أذى ،وقد استخدم أخصائيو
الطوارئ الطبية عقار  Naloxoneمنذ أكثر من  40عا ًما.
يرجى مالحظة :ال يمكن للمرء تناول عقار  Naloxoneبنفسه.

®

حبة زرقاء عليها
عالمة .M 30
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Zannies

حبوب زرقاء
عليها عالمة
.B 707

األقراص األصلية

صادر عن:

األقراص المزيفة

االسم الدارج

الفنتانيل قاتل ألم أفيوني وقد يسبب مشكالت تنفسية خطيرة أو يفضي
إلى الموت عند تناوله بجرعات عالية.

األقراص المزيفة

االسم الدارج
Oxy
Roxy

ال تتوفر صورة30s .

خطرا داه ًما ،فاتصل
إن كنت ترى أنك أو أن أي شخص آخر يواجه
ً
برقم .911
هل تواجه أزمة؟ اتصل بالرقم )Call 1-800-662-HELP (4357
أو أرسل رسالة “ ”4HOPEللرقم .741741

إن شهدت حالة تعرض لجرعة زائدة ،فال تتردد أبدًا في طلب
المساعدة ،حتى إن خشيت تعرضك لالعتقال .يكفل قانون Good
 Samaritan Lawفي أوهايو لك الحماية وذلك بتوفير مستويات
متنوعة من الحماية لمن يتصلون برقم الطوارئ  911عندما يشهدون
التعرض لجرعة زائدة.

توصيات إضافية
لمقدمي خدمات الرعاية الصحية

نظرا لزيادة تداول أقراص الوصفات الطبية المقلدة المحتوية على
ً
الفنتانيل وغيره من المحتويات الفتاكة ،فقد وضعت إدارة أوهايو
الصحية هذه التوصيات للمسعفين ومقدمي الرعاية الصحية والمهنيين
المختصين بعالج تعاطي المخدرات وبرامج ( DAWNتجنب الوفيات
باالستعانة بمادة  )Naloxoneالمجتمعية وغيرهم ممن يتعاملون مع
َمن يستخدمون المعقاقير المحظورة.
مساعدة األفراد على الحصول على  Naloxoneوحمله معهم
يجب تشجيع المرضى/العمالء ممن يستخدمون العقاقير المحظورة،
ً
فضل عن أسرهم وأصدقائهم ،على توفير  Naloxoneمعهم.
كما يجب إحالتهم إلى أحد البرامج المجتمعية المحلية للتثقيف
حول  Naloxoneوتوزيعه التابع لمشروع  DAWNأو إحالتهم
إلى صيدلية محلية تصرف عقار  .Naloxoneتتوفر معلومات
إضافية حول أماكن الحصول على عقار  Naloxoneعلى الرابط
 .www.odh.ohio.gov/projectdawnيتوفر صرف عقار
 Naloxoneكذلك في معظم صيدليات أوهايو دون وصفة طبية.
تتوفر قائمة بصيدليات أوهايو التي تصرف  Naloxoneعلى الرابط
.www.pharmacy.ohio.gov/stopoverdose
إعطاء عقار  Naloxoneلعالج جرعات المخدرات المفرطة عند
الشك بأنها غير أفيونية أو وجود إشارات لذلك على الرغم من أن
عقار  Naloxoneغير فعال في عالج الجرعات الزائدة الناتجة فقط
عن تناول المنشطات مثل الكوكايين والميثامفيتامين ،إال أن إعطاء
 Naloxoneقد يفيد في الجرعات الزائدة من المخدرات الناتجة عن
خلط المنشطات واألفيونيات كالفنتانيل ونظرائه.
تثقيف المرضى/العمالء ممن يستخدمون المواد المحظورة حول
مخاطر خلط المخدرات مع الفنتانيل
البد من التأكيد على الخطر المتزايد للجرعات الزائدة والوفاة .ويمكن
االطالع على النقاط الهامة حول هذا األمر في العمود التالي .كما
تتوفر معلومات ُمعدة لمشاركتها مع أفراد المجتمع على الرابط
.www.OHAgainstOD.ohio.gov

مخاطر خلط العقاقير المحظورة مع الفنتانيل
•
•
•
•
•

•

يُخلط الفنتانيل في الغالب مع مخدرات أخرى دون معرفة من
يتناوله.
يزيد فتك الفنتانيل بسبب فاعليته العالية وطول مدة بقاؤه في
الجسم.
تجنب خلط المخدرات (بما فيها الكحول) ،حيث يتسبب الخلط في
زيادة خطر التعرض لجرعات مفرطة.
ال تتعاطي العقاقير والمخدرات ما دمت منفردًا ،بحيث يتواجد
شخص يمكنه مساعدتك/الحصول على المساعدة في حال
التعرض لجرعة زائدة.
ً
يجب تدريب المتعاطين فضل عن أسرهم وأصدقائهم للتعرف
على عالمات التعرض لجرعات زائدة من المخدرات
وأعراضها ،وعلى كيفية الحصول على عقار naloxone
وكيفية إعطاؤه وكيفية استعادة التنفس عند انقطاعه وأهمية
االتصال الفوري برقم الطوارئ  911حتى بعد إعطاء
.naloxone
ال تغادر اإلسعاف أو المستشفى بالمخالفة للنصائح الطبية بعد
إعطاء  naloxoneلعكس تأثير الجرعة الزائدة .يمكن أن
ينتهي مفعول  naloxoneقبل انتهاء مفعول المواد األفيونية
 وتتعرض بالتالي لتأثير الجرعة الزائدة مرة أخرى ،مع مايالزمها من فقدان الوعي وبطء التنفس أو توقفه.

مساهمون إضافيون
•

.Miami Valley Regional Crime Lab

•

.Ohio State Highway Patrol Crime Lab

•

.Lake County Crime Lab

•

.Columbus Division of Police Crime Lab

•

Ohio Bureau of Criminal Investigation Drug
.Chemistry Unit

عالج تعاطي المواد المخدرة وخدمات الصحة السلوكية

يمكن أن يساعد مقدمو الرعاية الصحية في إحالة المرضى/العمالء ممن
يتعاطون المخدرات المحظورة للعالج ،ويمكن لسكان أوهايو االتصال
بخط المساعدة المجاني إلدارة الصحة العقلية وخدمات مكافحة اإلدمان
على الرقم  1-877-275-6364بين الساعة  8ص حتى  6م .من
االثنين إلى الجمعة.
وكذلك يمكن أن يساعد مجلس خدمات مكافحة إدمان الكحول
والمخدرات وخدمات الصحة العقلية ( )ADAMHالمحلي القريب
مكنك في ربط سكان أوهايو بخدمات صحة سلوكية منخفضة التكلفة.
يمكنك العثور على مجلس  ADAMHالمحلي على الرابط www.
mha.ohio.gov/wps/portal/gov/mha/community.partners/adamh-boards
توفر خدمة  ،Ohio CareLineعلى الرقم ،1-800-720-9616
إمكانية الوصول ألخصائيين صحة سلوكية مدربين على مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع ،وهم قادرون على تقديم دعم في إطار سري في
أوقات األزمات الشخصية أو األسرية عندما يواجه األفراد صعوبات في
التكيف مع مشكالتهم الحياتية .إن احتاج المتصلون إلى خدمات إضافية،
فسوف يتلقون المساعدة ويتم توصيلهم بمقدمي الخدمة المحليين.
ويمكن كذلك لسكان أوهايو الوصول إلى مقدمي خدمات الصحة
السلوكية عبر الرابط .www.findtreatment.gov

موارد إضافية

•

•
•

معلومات للحصول على  ،naloxoneوتشمل الطلب عبر
البريدodh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know- :
our-programs/project-dawn/project-dawn.programs
enO )AED( ycnegA tnemecrofnE gurD .S.U
(lliK naC lliPحبة واحدها فيها هالكك):
www.dea.gov/onepill.
البيانات اإلخبارية إلدارة  DEAحول أقراص الوصفات الطبية
المقلدة:
www.dea.gov/press-releases/2021/09/27/dea.issues-public-safety-alert

