
আপনার সন্াকনর 
সরেসলরিপশকনর  
ে্যথা উপশমোরী 
ওষধু ো সহকরাইকনর 
ে্যেহার সম্পকেকে  
উলবিগ্ন? 
ওলপঅকেি, ওভারকিাজ, আসলতি ও 
লিলেৎসা সম্পকেকে  তথ্য জাননু।



ওলপঅকেি েীভাকে োজ েকর? 
•  ওলপঅকেকির মকধ্য সরেসলরিপশকনর ে্যথা উপশমোরী ওষুধ  
(যেমন Percocet বা OxyContin), যহনরাইন ও যফন্াপনি অন্ভুকেক্।

•  ওলপঅকেিগুলি ে্যথা উপশকম অত্যন্ োযকেের। এগপুি মপতিনকের এমন 
অঞ্চিগপুিনক প্রভাপবত কনর যেগপুি ব্ো কমায় এবং যেগপুির শান্কারী প্রভাব আনে। তনব 
ওপপঅনেডগপুি যকানও ব্পক্র শ্াসপ্রশ্াসনক িীর বা বন্ধ কনর পদনত পানর এবং এর পপরণানম 
ওভারনডাজ হনত পানর। 

•  ওলপঅকেকির স্বল্প এেং দীরকেকমোদী ে্যেহাকরর ফনি শারীপরক পনভকে রতা এবং 
পকেু যষেনত্র আসপক্ যদখা পদনত পানর। 

ওলপঅকেকির ে্যেহারজলনত  
ে্যালধ েী?
•  অকনেটা িাোকেটিস ো হাঁপালনর মতই, ওপপঅনেনডর ব্বহারজপনত ব্াপিনক 
একটি দীঘকেস্ায়ী স্াস্্গত অবস্া পহসানব পবনবচনা করা হয় এবং এটি আপনার সন্াননক 
দীঘকেনময়ানদ প্রভাপবত করনত পানর, তনব চিমান েত্ন ও পচপকৎসার মাি্নম এটিনক পনয়ন্ত্রণ 
করা যেনত পানর।

•  ওলপঅকেকির ে্যেহারজলনত ে্যালধকত, ওপপওনেড আসপক্ নানমও পপরপচত, 
পনম্নপিপখত পবষেগপুি জপ়িত োকনত পানর:

 •  ওপপঅনেনডর জন্ প্রবি আকাঙ্কা এবং মন আপবষ্ট হনে োকা, যেখানন একজন ব্পক্ তা 
ব্বহার করার সম্পনককে  এতোই পচন্াভাবনা কনরন যে পতপন পপরবার, সু্কি বা যখিািিুার 
মনতা অন্ান্ কাজকমকেনক অবনহিা করার পপরপস্পতনত যপৌঁনে োন

 •  ওভারনডাজ বা এত যবপশ পনদ্রামগ্ন হনে পড়া যে একজন ব্পক্ অন্ পকেুই করনত পানর না 

 •  ওপপঅনেনডর প্রপত সহনশীিতা, যেখানন একজন ব্পক্নক একই প্রভাব যপনত আরও যবপশ 
পপরমানণ মাদকটি ব্বহার করনত হে

 •  যকানও ব্পক্ েখন ওপপঅনেড ব্বহার বন্ধ কনর যদন তখন প্রত্াহানরর কারনণ ফু্র মনতা 
িষেণ যদখা যদয়, োর মনি্ শরীনর ব্ো, ডায়পরয়া এবং নাক যেনক পাপন প়িা অন্ভুকেক্



ওলপঅকেকির ে্যেহারজলনত ে্যালধর 
জন্য সোকনা লিলেৎসা আকে লে?
•  হ্যা,ঁ লিলেৎসা সেকিকে ভাকিা োজ েকর েখন এনত ওপপঅনেনডর 
ব্বহারজপনত ব্াপির জন্ ওষনুির ব্বহার অন্ভুকেক্ োনক। 

 •  খাদ্ ও ওষিু প্রশাসন (Food and Drug Administration, FDA) দ্ারা 
অননুমাপদত পতনটি ওষিু আনে: পবউনপ্রনরপফন, যমোনডান ও ন্ািনরেন্ান। American 
Academy of Pediatrics পকনশারবেস্ক এবং তরণু প্রাপ্তবয়স্কনদর জন্ এগপুি 
ব্বহানরর পরামশকে যদয়, কপমউপনটি যসটিংনস কাউনসেপিং-এর পাশাপাপশ।

•  এই ওষধুগুলি লদকে লিলেৎসা ওষিু ো়িা পচপকৎসার যচনয় যবপশ কােকেকরভানব 
মাদনকর ব্বহানর পফনর আসানক আেকাে এবং আপনার সন্াননর ওভারনডানজর ঝঁুপক অননক 

কমানত পানর।

ওষধু পবউনপ্রনরপফন 
(Suboxone)

যমোনডান
ন্ািনরেন্ান  
(Vivitrol)

রেভাে তীব্র আকাঙ্কা হ্াস কনর এবং প্রত্াহানরর 
িষেণগপুি বন্ধ কনর

ওপপঅনেনডর প্রভাবগপুিনক  
যরাি কনর

সিাজ দদপনক পপি বা পফল্ম
দদপনক পপি বা 
পফল্ম

মাপসক ইননজকশন

ন্ূযনতম  
েেস 16 18* 18

রেদান 
েরা হে

প্রােপমক পপরচেকো এবং 
যনশাদ্রনব্র ব্বহারজপনত 
ব্াপির পচপকৎসা 
কমকেসপূচনত

পবনশষভানব  
িাইনসসেপ্রাপ্ত 
যমোনডান পচপকৎসা 
কমকেসপূচনত 

যডাজ যনওোর জন্ 
প্রপতপদন কমকেসপূচনত 
োওো প্রনয়াজন

প্রােপমক পপরচেকো এবং 
যনশাদ্রনব্র ব্বহারজপনত 
ব্াপির কমকেসপূচনত 

ন্ািনরেন্ান সবার জন্ 
সপুাপরশ করা হয় না: 
যরাগীনদর প্রেম যডানজর আনগ 
সমূ্পণকেরনূপ ওপপঅনেড-মকু্ 
োকনত হনব এবং যকাননা  
যডাজ বাদ পড়নি মাদনকর 
ব্বহার পনুরায় শরু ুকরার 
ঝঁুপক আনে।

টীকা: *পলিপনকাি প্রনয়াজননর পভপতিনত অল্প বয়স্ক যরাগীনদর জন্ ো়ি যদওয়া সম্ভব



আমার সন্ানকে েতষেণ ওষুধ 
ে্যেহার েরকত হকে? 
প্রনত্নকর মপতিনকের রসায়ন এবং পপরপস্পত আিাদা হনিও, োরা দীঘকে সমনয়র জন্ ওষিু যসবন 
কনরন তারা মাদনকর ব্বহানর পফনর আসা এ়িানত সষেম হন। গনবষণায় যদখা যগনে যে ওষনুির 
সানে প্রেম পদনক পচপকৎসা তরণু ব্পক্নদর েনত্ন োকনত সাহাে্ কনর। 

আলম লে এর পলরেকতকে  এেটি 
পনুেকোসন ো লিটক্স সসন্ার ে্যেহার 
েরকত পালর?
অনননক েখন মাদনকর পচপকৎসার কো ভানবন তখন তারা ইননপনশন্ পরহ্াপবপিনেশন (পনুবকোসন), 
দীঘকেনময়াদী আবাপসক বা যনশামপুক্ (পডে্) যকন্রের কো ভানবন। পকেু যষেনত্র, ওপপঅনেনডর 
ব্বহারজপনত ব্াপিনত আরিান্ ব্পক্নদর এই িরননর পনপব়ি েনত্নর প্রনয়াজন হনত পানর। তনব, 
আসপক্র পচপকৎসার জন্ ওষিুগপুিনক পচপকৎসা পপরকল্পনায় অন্ভুকেক্ করা এবং চিমান সম্প্রদায়-
পভপতিক পপরনষবাগপুির সানে যিানকনদর সংেকু্ করার জন্ একটি উপেকু্ মপুক্র পপরকল্পনা দতপর 
করা গরুতু্বপূণকে। এই সহােতাগপুি ব্তীত, এই িরননর ইননপনশন্ বা আবাপসক যসটিংস যেন়ি োওয়ার 
পনর যিানকরা প্রায়শই যে তীব্র আকাঙ্কা অনভুব করনত োনক তা তানদর ওভারনডানজর উচ্চ ঝঁুপকনত 
যফনি। পবউনপ্রনরপফন বা যমোনডান সহ যে যকাননা তিনরর পচপকৎসা অননক যবপশ পনরাপদ কারণ এটি 
তীব্র আকাঙ্কা হ্াস কনর এবং মানষুনক ওভারনডাজ যেনক রষো কনর। 

ওভারকিাজ েী?
যকানও পকনশারবয়স্ক বা তরণু প্রাপ্তবয়নস্কর েপদ ওপপঅনেড ব্বহানরর ব্াপি না োনক, তবওু 
তারা মানঝমনি্ মাদক ব্বহানরর মাি্নম ওভারনডানজর ঝঁুপকনত োকনত পানর। যফন্াপনি একটি 
খবু শপক্শািী এবং দ্রুত-পরিোশীি ওপপঅনেড, ো যহনরাইন এবং যকানকননর মনতা নন-ওপপঅনেড 
মাদনকর সানে পমপরিত পাওয়া যগনে। ওপপঅনেনডর ওভারনডানজর কারনণ মতুৃ্ প্রপতনরাি করা োে।  
জরপুর অবস্ার কো পচন্া কনর সবকেদা আপনার বাপ়িনত বা আপনার কানে ন্ানিান্ান রাখনু—এটি 
একটি সহনজ ব্বহারনোগ্ এবং পনরাপদ ওষিু ো ওপপঅনেনডর ওভারনডাজনক প্রশপমত কনর। 

আপপন পবনা খরনচ ন্ানিান্ান প্রপশষেণ যসশনন বা Walgreens, Duane Reade,  
Rite Aid ও CVS সহ পনউ ইয়ককে  পসটির 700 টিরও যবপশ ওষনুির যদাকানন ন্ানিান্ান  
যপনত পানরন।

যপ্রসপরিপশন ো়িা ন্ানিান্ান প্রদান কনর এমন একটি ওষনুির যদাকান খুনঁজ যপনত বা পবনামনূি্ 
ন্ানিান্ান প্রপশষেনণর জন্ পনবন্ধন করনত, nyc.gov/naloxone এ োন।

http://nyc.gov/naloxone


আপনার সন্ানকে সাহায্য েরার 
জন্য পদকষেপগুলি:
1.  আপনার সন্াননর সানে ওপপঅনেড এবং অন্ান্ মাদকগপুি সম্পনককে  আনিাচনা করনু।  

তানদর জানান যে আপপন সাহাে্ করনত পানরন। 

2.  ওভারনডানজর প্রভাব দরূ কনর আপনার সন্াননর জীবন বাঁচানত, জররুী ব্বহানরর জন্ 
ন্ানিান্ান সনগে রাখনু। ঘন ঘন আপনার সন্াননর ওপনর নজর রাখনু। 

3.  আপনার স্াস্্নসবা প্রদানকারীনক বিনু আপনানক যনশাদ্রনব্র ব্বহারজপনত ব্াপির পচপকৎসা 
প্রদানকারীর কানে যরফার করনত অেবা এটি খুনঁজ যপনত NYC Well (NYC ওনেি)-
এর মনতা যকাননা সংস্ান ব্বহার করনু। 

 •  তানদর পজজ্াসা করনু যে তানদর পকনশারবেস্ক বা তরণু প্রাপ্তবেস্কনদর পচপকৎসা 
করার অপভজ্তা আনে পকনা এবং তারা ওপপঅনেড ব্বহারজপনত ব্াপির জন্ 
পচপকৎসা ও ওষিুপত্র পদনত পানরন পকনা। 

4.  যপ্রসপরিপশননর ওষিুপত্র (ওপপঅনেড সহ) তািা বন্ধ ক্াপবনননে রাখনু এবং আপপন  
যেগপুি আর ব্বহার করনেন না যসগপুি যফনি পদন। পনকোত্ীয়নদরও একই কাজ করনত 

উৎসাপহত করনু। 

5.  েপদ আপনার সন্াননর অনত্াপচার হয় বা যস ব্োয় কষ্ট পাে, তাহনি তানদর ব্ো পনেন্ত্রণ 

করার সবনচনয় পনরাপদ উপায় সম্পনককে  তানদর ডাক্ানরর সানে আনিাচনা করনু এবং যেখানন 

সম্ভব ওপপঅনেড এপ়িনয় চিনু। 



সংস্ানগুলি
•  NYC Well (NYC ওনেি)

 •  পরামশকেদাতানদর মাি্নম 24/7 সহায়তা পাওয়া োয় োরা আপনানক বা আপনার 
সন্াননক সাহাে্ করার জন্ পবনামনূি্ এবং যগাপনীয় পরামশকে, পচপকৎসা সংস্ান এবং 
মানপসক সহায়তা প্রদান করনত পানরন। 

 •  সাহাে্ যপনত বা আরও জাননত, 888-692-9355 এ NYC Well  
(NYC ওনেি)-এ কি করনু, 65173-এ "WELL" যে্ে করনু বা  
nyc.gov/nycwell এ োন। 

•  সসন্ার অন অ্যালিেশন 

 •  মা-বাবা এবং অন্ োরা মাদক যসবন বা মদ্পাননর সমস্ার সানে িড়াই করা 
যকানও পশশরু েত্ন যনন, যসন্ার অন অ্াপডকশন-এর যহল্পিাইনটি তানদরনক 'একজননর 
সনগে অন্জননর সরাসপর যোগানোনগর পভপতিনত' সহায়তা প্রদান কনর।

 •  যহল্পিাইন পবনশষনজ্র কানে যপৌঁোননার জন্, 855-378-4373 নম্বনর কি করনু, 
55753 নম্বনর একটি যে্ে যমনসজ পাঠান বা drugfree.org/helpline  
এ োন।

•  গকেষণামিূে লনেন্ধ
 •  American Academy of Pediatrics (আনমপরকান পশশপুচপকৎসকনদর 

অ্াকানডপম)-এর "ওপপঅনেনডর ব্বহারজপনত ব্াপি োকা পকনশারবেস্কনদর ওষনুির 
সাহানে্ পচপকৎসা:" pediatrics.aappublications.org/content/
pediatrics/138/3/e20161893.full.pdf

 •  "সময়মত আসপক্র পচপকৎসা পাওো এবং ওপপঅনেনডর ব্বহারজপনত ব্াপি 
োকা তরণুবেস্কনদর পনেপমত পপরচেকোে িনর রাখার সানে প্রেম পদনক ওষনুির 
দ্ারা পচপকৎসার সংপলিষ্টতা:" jamanetwork.com/journals/
jamapediatrics/fullarticle/2698965
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