Попередження для батьків та учнів щодо вживання
фентанілу
На превеликий жаль останнім часом спостерігається зростання кількості смертей від
передозування наркотичними речовинами; найпоширенішою з них, здебільшого, є
фентаніл, джерелом якого є пігулки та порошки, що розповсюджуються незаконним
чином. Частіше за все від передозування помирають молоді люди віком до 18 років.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


Остерігайтеся підроблених пігулок, які можуть виглядати так само, як і
рецептурні препарати. Такі пігулки можуть містити фентаніл.



Не вживайте пігулки, які не були безпосередньо отримані вами в аптеці або
від лікаря, що їх призначив.



Пігулки, що продаються в Інтернеті, можуть бути небезпечними.

ЩО ТАКЕ ФЕНТАНІЛ (FENTANYL)?
Фентаніл — це синтетична наркотична речовина, яка приблизно у 100 разів більш
потужна за інші опіоїди. Фентаніл часто додають у заборонені вуличні наркотики,
наприклад, у підроблені пігулки та і білі порошки. Передозування фентанілом та
іншими наркотичними речовинами призводить до уповільнення дихання та може
спричинити смерть.
ДЕ ФЕНТАНІЛ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ?


У окрузі Кінг (King) фентаніл є найчастіше присутнім у синіх, зеленуватих або
блідих підроблених пігулках. Пігулки можуть бути інших кольорів. Такі
пігулки можуть мати маркування «M30» або, інколи, «K9», «215» і «v48».
Фентаніл також може міститися у білому порошку.
На локальному рівні фентаніл знайдено в таких речовинах:
Пігулки M30
На місцевому рівні фентаніл, частіше за все,
міститься у цих пігулках.

Пігулки V48 і A21
Іноді фентаніл можуть містити
й такі пігулки.

Порошки
Фентаніл також може входити
до складу білого порошку.
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Пігулки оксикодону, які продають на вулицях та в інтернеті, також можуть
містити фентаніл.
Фентаніл не має ані запаху, ані смаку. Візуально наявність фентанілу в
пігулках також не можна розпізнати.
Кількість фентанілу в пігулках може різнитися, навіть на рівні однієї партії.
Навіть якщо одна пігулка може визвати лише наркотичний ефект, друга може
явитися фатальною.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ СМЕРТІ ВІД ПЕРЕДОЗУВАННЯ:


Умійте розпізнавати ознаки передозування або надмірного вживання
наркотиків. Ознаками передозування можуть бути:
o Людина не може прокинутися, її важко розбудити
o Дуже уповільнене або відсутнє дихання
o Бліда, сірувата та прохолодна шкіра
o Сині губи або нігті на руках
o Незвичайне хропіння (наприклад, гучний храп)
o Надмірна сонливість



Якщо ви помітили ознаки передозування, негайно зателефонуйте 9-1-1.
Закон доброго самаритянина (Good Samaritan law) штату Вашингтон
захистить вас та особу, яка зіткнулася з передозуванням, від звинувачень у
зв'язку з володінням наркотичними речовинами.



Дайте постраждалому налоксон (Narcan) — препарат у формі назального
спрею, який блокує небезпечні для життя наслідки передозування
наркотиками. Дізнайтеся, де взяти Narcan, на stopoverdose.org.



Позбавтеся невикористаних препаратів, або препаратів із вичерпаним
терміном придатності. Знайдіть найближчий пункт повернення ліків на вебсайті www.medicinereturn.org або надішліть SMS з текстом MEDS на номер
667873



Якщо ви підозрюєте передозування, не давайте людині заснути.

ЛІКУВАННЯ ЕФЕКТИВНЕ
На території округу Кінг доступні різні види лікування, у тому числі
медикаментозного, які поможуть подолати розлад, викликаний вживанням
наркотиків. Адреса гарячої лінії Washington Recovery Help Line:
http://www.WArecoveryhelpline.org, телефон: 1-866-789-7511.

