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در سال 2017 پنجاه و هفت نفر بر اثر مصرف فنتیلین جان خود را از دست
دادند. در سال 2021 این رقم به 717 رسید. مسمومیت بر اثر مصرف این ماده

مخدر هم اکنون به مرگ های اتفاقی منتهی می شوند که بیشترین قربانیان

آن افراد سنین 30 تا 39 سال بوده اند.

آیا فنتیلین مسئله ای جدی در
اورنج کانتی محسوب می شود

برای محافظت از خانواده ام چه شیوه هایی وجود دارند؟4

تعداد زیادی از این قرص ها در شبکه های اجتماعی فروخته می شوند بنابراین

حساب های کاربری نوجوان خود را زیر نظر داشته باشید و از مسیرهای مختلف

فعالیت های او در این شبکه های مختلف کنترل کنید. به داروهایی که در منزل

هست دقت کنید و برای این که نوجوان شما وسوسه نشود از سر کنجکاوی از

این قرص ها استفاده کند، باقیمانده قرص های قدیمی را دور بیندازید. 
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این خبر و این یادداشت فرصتی فراهم می کند تا از نوجوان ها بپرسیم در

مورد فنتیلین و قرص های تجویزی چه شنیده اند، چه چیزهایی به چشم دیده
اند و چه می دانند. واقعیت های موجود را با هم در میان بگذارید، در مورد

نگرانی هایتان حرف بزنید و تاکید کنید که مصرف این قرص ها باید حتماً با

تجویز دکتر باشد.

این معضل را چطور با نوجوان ها مطرح کنیم؟

نالوکسان و نارکان چه داروهایی هستند؟5

نالوکسان دارویی است که در شرایط اضطراری جان انسان را نجات می دهد و می

تواند از مسمومیت ناشی از مصرف اوپیوید جلوگیری کند و تنفس معمولی فرد را

بازگرداند.

اگر شما فردی را می شناسید که به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارد و یا دوران
بازپروری را پشت سر می گذارد، با عالئم مسمومیت ناشی از مصرف اوپیوید آشنا

شوید و ناالکسان دم دست داشته باشید.

1

فنتیلین یک داروی درد است که صد بار از مورفین قوی تر است. افراد و گروه

های جنایتکار فنتیلین را با مواد مخدر خیابانی و قرص های تقلبی می آمیزند

که شبیه داروی نسخه ای همچون اکسی کودان است. این نوع داروها عامل
مرگ هزاران نفر در سراسر کشور بوده اند و هزاران نفر در بخش اورژانس

بیمارستان بستری شده اند.

فنتیلین چیست؟

فنتیلین و قرص های تقلبی
پنج مسئله که خانواده ها باید با آن آشنا شوند
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