
وصف طبیبك الخاص عالج آفیوني لمعالجة األلم 

أي شخص یمكنھ ان یدمن بسبب ھذه األدویة القویة 
ل نفسك: ھل انا بحاجھ الي ھذا؟  اسا

تحدث مع طبیبك حول المخاطر واألثار الجانبیة والطرق األخرى لعالج اآلمك.

إذا قررت ان تأخذ ھذا الدواء، ھنا ما تحتاج الي معرفتھ: 

•
استخدام ھذا الدواء قد یسبب اإلدمان. 

              ادمان االفیون یسبب مشكلھ مدي الحیاة . یمكن ان تبدأ بمجرد وصفة طبیھ 
 .واحده

 كانوا ان مستقبال إذامن اإلدمطفال والشباب یواجھون مخاطر أكبر األ •
 كانوا صغارا.اآلفیونیة عندما المواد یاخذون 

•
تناول من العالج فقط ما تحتاج الي 

               لیس علیك تناول كافة الوصفات اآلفیونیة كاملة.

جرعھ زائدة یمكن ان یحدث الي شخص. 

 مما یوصف لك من طبیبك. الدواء أكثرمن أخذ ال ت •
ألخرى یمكن ان األدویة  مع او یاتلمع الكحو وأ الكثیر من الألدویةتناول  •

؛ تلف في الدماغ او ةبوبتسبب غی نفس؛الت توقف قدجرعھ زائدة یسبب 
 الموت.

في قد تعاطیت الكحولیات او أدویھ  كنت  بلغ المعالج الخاص بك إذا •
 الماضي.

لیك التحدث الي المعالج ع، جرعة زائدفي خطر كبیر من  أنككنت تعتقد إذا  •
 عن اختیاراتك.

•
ال تقود السیارة او تستخدم أي معدات ثقیلة. 

               قد تبطيء اآلفیونات  رد فعلك..وكذلك قد یسبب النعاس وقد تربك قدرتك 
علي الحكم. 

 تخزین الوصفات الطبیة بشكل صحیح. 
والضیوف ال واألسرة األطفال ان من تأكد  .محكمة األغالق  إبقاء األدویة •

 .  ابقیھ فيفي كل األوقاتعلیك معرفھ مكان الدواء الحصول علیھا. ھم یمكن
من ال تشارك وال تعطي أي . لتسمیة واضحةمن  أن تأكد  زجاجھ األصلیة 

 تك او اصدقاءك من األدویة الموصوفة لك.أفراد عائل
التخلص من بقایا الدواء بأمان. 

 .  ضالحو غسلھا في المرحاض أو حتيال تلقي العالج االفیوني في  •
 والحیواناتبمیاه الشرب ارا قد یكون ضھذه الطریقة فالتخلص منھا ب

 كذلك الناس. و أللیفةاو الضاریة
دمة المستخ بك غیراألدویة الخاصة یمكنك التخلص من فیرمونت،  وألیة في •

 من األدویة. في موقع التخلص الدائم

  :لمزید من المعلومات یمكنكم زیارة موقع 
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Your provider is prescribing
an opioid drug to treat pain. 

Anyone can get addicted to these powerful drugs.

Ask yourself: Do I really need this?
Talk with your doctor about risks, side effects and other ways to treat your pain.

If you decide to take this drug, here’s what you need to know:

Using this drug may cause addiction. 
 � Opioid addiction is a lifelong problem. It can start with just one prescription. 

 � Children and youth have a higher risk of future addiction if they take opioids 
when they are young.

Take only what you need. 
 � You do not have to use all of your opioid prescription. 

An overdose can happen to anyone. 
 � Don’t take more medication than your provider prescribed.

 � Taking too much or taking it with alcohol or other drugs can cause an 
overdose. You might stop breathing, go into a coma, have brain damage, or die. 

 � Tell your provider if you use alcohol or other medications or drugs. Tell your 
provider if you have used alcohol or drugs in the past. 

 � If you think you are at high risk of an overdose, talk to your provider about 
your options. 

Do not drive or use heavy machinery.
 � Opioids can slow your reaction time. They can also cause drowsiness and 

confuse your judgment.

Store prescriptions properly.
 � Keep prescription drugs locked up. Make sure kids, family, and guests can’t 

get to them. Know where your medication is at all times. Keep it in the original 
bottle. Make sure the label is clear. Never share or give away your prescription 
drug, even to family or friends.

Dispose of leftover medicine safely.
 � Don’t flush prescription drugs down the toilet or wash them down the sink. 

Flushing drugs or throwing them away can harm drinking water, wildlife, 
pets and people. In Vermont, you can drop off your unused medications at a 
permanent drug disposal site. 
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