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Trong năm 2017, có 57 trường hợp tử vong liên quan đến fentanyl ở Quận 
Cam. Trong năm 2021, con số đó là 717.

Ngộ độc vì thuốc ngày nay là nguyên nhân dẫn đầu cho những vụ tử vong 
bất ngờ, với con số cao nhất là trong độ tuổi 30-39. 

QUẬN CAM CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG KHÔNG?

4 LÀM CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ GIA ĐÌNH CỦA TÔI?

Nhiều viên thuốc đang được bán qua mạng kết nối, do đó quý vị cần giám 
sát các tài khoản mạng xã hội của các em và dùng các sự kiểm soát của 
phụ huynh. Cất kỹ và theo dõi kỹ các loại thuốc dược phẩm tại nhà và loại 
bỏ tất cả các thuốc dư thừa để tránh cho trẻ không thử các loại thuốc viên.
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Dùng tin tức và bài viết này như là một cơ hội để hỏi các em đã từng thấy 
và nghe về fentanyl và những viên thuốc cần toa bác sỹ. Chia xẻ với các 
em về các thông tin sự thật, các nỗi lo lắng của quý vị, và nhấn mạnh các 
em chỉ được phép dùng thuốc dược liệu được bác sỹ cho toa. 

LÀM CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ NÓI VỚI CHUYỆN 
VỚI CÁC EM THIẾU NIÊN VỀ NÓ?

5 NALOXONE/NARCAN® LÀ GÌ?

Naloxone là một loại dược phẩm khẩn cấp có thể ngừng ngộ độc thuốc 
giảm đau nhóm opioid và phục hồi hô hấp. Nếu bạn biết ai đang dùng các 
chất gây nghiện hay đang hồi phục, tìm hiểu về các dấu hiệu ngộ độc các 
loại thuốc dược phẩm thuộc nhóm opioid và nên có naloxone trong tay.
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Fentanyl là một loại thuốc giảm đau có công hiệu mạnh hơn mooc-phin 
(morphine) 100 lần. Bọn tội phạm đang pha trộn nó vào các loại thuốc bất 
hợp pháp bán lén lút trên đường phố và các viên thuốc giả/nhái các loại 
thuốc cần phải có toa bác sỹ như oxycodone, đưa đến hàng ngàn trường 
hợp cấp cứu y tế khẩn cấp và tử vong trên toàn quốc.

FENTANYL LÀ GÌ?

FENTANYL VÀ CÁC VIÊN THUỐC GIẢ
Năm Điều Gia Đình Cần Biết Về
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