ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ (ਓਵਰਡੋਿ) ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ

ਰੋਕਥਾਮ

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਆਸਣ

ਇਨਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ:

ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਜਾਂ ਮੰ ਹ ਅੰ ਦਰ ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਫਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪ੍ਵੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਰਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਘੱ ਟ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ
ਜ਼ਵੱ ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਮਾਰ, ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਮਿੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਜ਼ਧਤ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਹਨ
• ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨੁੰ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ: ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਜਵੀਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੁੰ ਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੁੰ ਨੀ।
• ਦਵਾਈਆਂ/ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਇੁੰ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਦਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਪ੍ਲਾਈ, ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਸ਼ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ।

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ

ਹੱ ਥ ਜ਼ਸਰ ਨੁੰ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਦੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱ ਦ ਨੁੰ ਪ੍ਛਾਣੋ

• ਡਰੱ ਗਿ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਕੱ ਜ਼ਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਕੱ ਜ਼ਿਆਂ
ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰੱ ਗਿ ਨੁੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਲਓ।

• ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਜਵੀਿ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱ ਗਿ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਓਵਰਡੋਿ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਗੋਡਾ ਸਰੀਰ ਨੁੰ ਜ਼ ੱ ਡ ਭਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ

• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਦਰਵਾਿੇ ਦੀ ਕੁੁੰ ਡੀ ਖੁੱ ਲਹੀ
ਰਜ਼ਹਣ ਜ਼ਦਓ। ਜ਼ਕਸੇ ਨੁੰ ਕਹੋ ਜ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਂ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣ
• ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੁੰ ਦਾਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਜ਼ਹਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮਕਦਾਰ ਲਓ। ਘੱ ਟ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ।

ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਕੱ ਲਾ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਜਾਣਾ ਪ੍ਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਆਸਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਲੁੰਜ਼ਮਆਂ
ਪ੍ਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਅੱ ਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫਜ਼ੜ੍ਆਂ
ਉੱਪ੍ਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪ੍ਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਦਦ ਲਈ
911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

• ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜ਼ਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

• ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਸੱ ਖੋ ਅਤੇ ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੁੰ
ਕੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਲਓ
• ਡਰੱ ਗਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਸਰੱ ਜ਼ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਸਰੱ ਜ਼ਿਅਤ
/ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ

ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ
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ਓਵਰਡੋਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ੍ਰੁੰ ਤ ਪ੍ਰਜ਼ਤਕਰਮ

ਫੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ / ਜ਼ਸਗਰੇਟ ਰਾਹੀਂ
/ ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਾਉਣਾ

ਟੀਕਾ

ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ
ਆਸਾਰ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ?

ਓਜ਼ਪ੍ਓਇਡ / ਜ਼ਡਪ੍ਰੈਸੈਂਟ

ਮੌਕਾ ਸੰ ਭਾਲੋ ।

ਜ਼ਿਆਲ ਰੱ ਿੋ।

(ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ, ਓਜ਼ਪ੍ਓਇਡ: ਮੌਰਜ਼ਿਨ, ਜ਼ਡਲਾਊਜ਼ਡਡ, ਹੈਰੋਇਨ / ਜ਼ਡਪ੍ਰੈਸੈਂਟ: ਸ਼ਰਾਬ, ਜੀ.ਐੱਚ.ਬੀ., ਬੈਂਿੋਡਾਇਐਿਾਪ੍ੀਨ)

ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਦਿਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ:
• ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਜ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਹ ਸਕਦਾ

• ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਜ਼ਪ੍ਓਇਡ ਲਏ ਹੋਣ:

“ਸੇਵ ਮੀ” (ਮੈਨੰ ਬਚਾਓ)

• ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨ
ੁੰ
ਪ੍ੁਕਾਰੋ। ਉਨਹਾਂ ਨ
ੁੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਹੋ।

S

stimulation(ਟੁੁੰ ਬਣਾ)

V

ventilate (ਹਵਾਦਾਰੀ)

E

evaluate (ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਣਾ)

• 911 ਨੁੰ ਿੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਦੱ ਸੋ ਜ਼ਕ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜ਼ਰਹਾ। ਜਦੋਂ
ਪ੍ੈਰਾਮੈਜ਼ਡਕ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਰੱ ਗ ਦੀ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ
(ਓਵਰਡੋਿ) ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਜ਼ਜੁੰ ਨਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱ ਸੋ।

• ਨਬਿ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

• ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਲਕੁਲ ਵੀ
ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ, ਗੜ੍ਗੜ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਜੇ ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਜ਼ਸਰਿ
ਓਜ਼ਪ੍ਓਇਡ ਦੀ ਓਵਰਡੋਿ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੇ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ
ਮਾੜ੍ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਰੱ ਗਿ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ
ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜ਼ਹਸਾਸ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਿੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (30 – 75 ਜ਼ਮੁੰ ਟ)। ਸਾਵਧਾਨ: ਓਵਰਡੋਿ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਚਮੜ੍ੀ ਦਾ ਰੁੰ ਗ ਪ੍ੀਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਮੜ੍ੀ
ਿੁੰ ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ• ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ੁਤਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
• ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਸਰੀਰ ਲੁੰਗੜ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ

• ਆਵਾਿ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਉੱਪ੍ਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋਿ
ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਜ਼ਤਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਦੰ ਦਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
A airway (ਸਾਹ ਲਈ ਰਾਹ) ਇਹ ਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਚਤ ਕਰੋ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰ ਹ ਜ਼ਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਜਹੀ
ਚੀਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਜਹੜ੍ੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਅਜ਼ੜ੍ਕਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰੇ।
ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲਓ। (ਨੱਕ ਬੁੰ ਦ ਕਰੋ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਸਰ ਜ਼ਪ੍ੱ ਛੇ ਨੁੰ
ਮੋੜ੍ੋ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਜ਼ਕੁੰ ਟ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇੱ ਕ ਸਾਹ ਜ਼ਦਓ)।
ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਕੋਈ ਿਰਕ ਪ੍ੈ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ?

M muscular injection (ਪ੍ੱ ਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚ ਟੀਕਾ) ਪ੍ੱ ਿੇ ਜ਼ਵੱ ਚ 1cc
ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ।
E

evaluate & support (ਜਾਇਿਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਦਓ)
ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਸਾਹ ਲੈ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ
ਉਹ 5 ਜ਼ਮੁੰ ਟਾ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ-ਅੁੰ ਦਰ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ
1cc ਨੈਲੋ ਕਿੋਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਕਹੋ ਜ਼ਕ ਉਹ ਹੋਰ ਡਰੱ ਗਿ ਨਾ ਲਵੇ –
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਘੁੰ ਟੇ ਇੁੰ ਤਿਾਰ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਜ਼ਸੱ ਧ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਤੇਜ਼ਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ (ਸਜ਼ਟਜ਼ਮਊਲੈਂ ਟ)

(ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ, ਕੋਕੇਨ, ਮੈਥਾਮੈਜ਼ਫਟਾਮੀਨ, ਐਕਸਟੇਸੀ)

ਮੁਲਾਂਕਣ: ਹੇਿ ਜ਼ਲਜ਼ਖਆਂ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ A ਜਾਂ B ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ?

ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਦਿਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ:
• ਨਬਿ ਤੇਿ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

• ਛਾਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਪ੍ੀੜ੍

• ਸਰੀਰ ਗਰਮ/ਪ੍ਸੀਨੇ ਜ਼ਵੱ ਚ ਜ਼ਭੱ ਜ਼ਜਆ ਜਾਂ
ਗਰਮ/ਖ਼ੁ ਸ਼ਕ ਹੈ

• ਉਲਟੀਆਂ

• ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ

• ਉਲਝਣ, ਮਨੋਭਰਾਂਤੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ
• ਜਬਾੜ੍ਹੇ ਨੁੰ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਬੁੰ ਦ ਕਰਨਾ

• ਦੁੰ ਦਲ ਪ੍ੈਣੀ

• ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

• ਡਾਵਾਂਡੋਲ

ਸਟੀਜ਼ਮਊਲੈਂ ਟ ਦੀ ਓਵਰਡੋਿ ਦੇ ਅਸਰ ਨੁੰ ਸੁਰੱਜ਼ਖਅਤ ੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕੱ ਟਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾ ਬੀ.ਸੀ. ਹਾਰਮ ਜ਼ਰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
www.towardtheheart.com
ਿੋਨ: 604.707.2400
ਈ-ਮੇਲ: outreach@towardtheheart.com
OVERDOSE INFORMATION: Poison Control Centre (24 hrs) ਿੋਨ:
1-800-567-8911
ਐਮਰਜੁੰ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਵੱ ਚ: ਿੋਨ: 9-1-1

A: ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ/ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ

B: ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ / ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦਾ ਬਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਜ਼ਹਰ ਫੈਲਣਾ

ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਤ: ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਹ- ੇਰੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਉਨਮਾਦ। ਜੇਕਰ
ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਪ੍ੱ ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਜ਼ਸਰਿ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ।
ਸਜ਼ਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈ ਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ Poison Control (ਪ੍ੁਆਇਜ਼ਿਨ ਕੁੰ ਟਰੋਲ) ਨੁੰ
ਿੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਹੇਿ ਜ਼ਲਖੀਆਂ ਸਮੱ ਜ਼ਸਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਤਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ਿ ਪ੍ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:

• ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਜ਼ਸਰ ਦਰਦ, ਪ੍ਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਤੇਜਨਾ

• ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ।

• ਇਲੈ ਕਟਰੋਲਾਇਟ ਯੁਕਤ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਜ਼ਦਓ। ਲੋ ੜ੍ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨਾ ਜ਼ਦਓ।
•ਕੱ ਛਾਂ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਜ਼ਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਸਰ ਦੇ ਹੇਿਾਂ ਿੁੰ ਾ, ਜ਼ਗੱ ਲਾ ਕੱ ਪ੍ੜ੍ਾ ਰੱ ਖੋ।
• ਤਾਿੀ ਹਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਖੜ੍ਕੀ ਖੋਲਹ ਜ਼ਦਓ।
• ਉਨਹਾਂ ਨ
ੁੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਲੈ ਜਾਓ।
• ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜ੍ਾਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ/ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਉਨਮਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਅੱ ਖਾਂ ਬੁੰ ਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ ਥਾਂ ਜ਼ਦਓ
• ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਹੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ਦਓ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨਾ ਲਵੇ
• ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਉਨਮਾਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਿੋਡਾਇਐਿਾਪ੍ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਤਸੀਂ ਸੌਿ ਮਜ਼ਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

• ਅੁੰ ਗਾਂ ਨੁੰ ਝਟਕਣਾ ਜਾਂ ਅੁੰ ਗ ਬਹੁਤ ਕਰੜ੍ੇ ਹੋਣੇ
• ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਬਿ ਜ਼ਵੱ ਚ ਤੇਿ ਵਾਧਾ
• ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੁੰ ਦੇ ਰਜ਼ਹਣਾ
• ਛਾਤੀ ਜ਼ਵੱ ਚ ਦਰਦ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:
• 911 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
• ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ
• ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨ
ੁੰ ਹੋਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਾਣੀ ਜ਼ਪ੍ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨ
ੁੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ
• ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਦਲ ਦੀ ਧੜ੍ਕਣ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੁੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਦਬਾਓ (ਹੈਂਡਿ-ਓਨਲੀ ਸੀ.ਪ੍ੀ.ਆਰ.)
• ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਿ ਨੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦਓ ਤਾਂ ਜ਼ਕ ਅੰ ਗਾਂ ਨੰ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

