ফােমর্ িস েথেক নােলাkoন েনoয়া: আপনােক যা জানেত হেব
eক ঝলেক


নােলাkoন হল eকিট িনরাপদ oষুধ যা oিপoেয়েডর oভারেডাজ pভাব uপশম কের।



oিপoেয়ড হল াগ যা াসp াস েনoয়া মnর কের িদেত পাের aথবা eেকবাের থািমেয় িদেত পাের; েpসিkপশেন েদoয়া বয্থা
uপশমকারী eবং েহেরািয়নo ei ােগর মেধয্i পেড়।



নােলাkoন েযেকu aংশgহণকারী ফােমর্িস েথেক েpসিkপশন ছাড়াi েপেয় েযেত পারেবন। যােদর oভারেডাজ হেয় যাoয়ার
সmাবনা রেয়েছ eবং যারা aনয্ কাuেক oভারেডােজর িশকার হেত েদখেছন তােদর জনয্।

আিম ফােমর্ িস েথেক কীভােব নােলাkoন েপেত পারব?
খুব সহেজi েপেত পারেবন: aংশgহণকারী েকােনা ফােমর্িসেত চেল যান eবং নােলাkoন েচেয় িনন। আপনার কােছ েকােনা েpসিkপশন না
থাকেলo হেব। আপনার িনকটবতর্ী েকােনা aংশgহণকারী ফােমর্িস খুঁজেত, nyc.gov/health/map e যান।
নােলাkoন কী িবিভn ধরেনর হেয় থােক?
নােলাkoন চার ধরেনর হেয় থােক:

িস ল‐েsপ নয্াসাল েsp
(Narcan®)

মািl‐েsপ নয্াসাল েsp

িস ল‐েsপ inামাসিকuলার
aেটা‐iনেজkর (Evzio®)*

মািl‐েsপ inামাসিকuলার
iনেজকশন

*Evzio® aেটা‐iনেজkর CVS, Duane Reade, Walgreens eবং Stop & Shop েথেক িবনা েpসিkপশেনi পাoয়া যায়।

আপনার েকােনা িবেশষ ধরেনর নােলাkoন pেয়াজন হেল ফামর্ ািসsেক তা জানান।
নােলাkoন িনেত হেল িক আমার িবমা থাকেত হেব?
আপনার িবমা থাkক বা নাi থাkক আপিন নােলাkoন েপেত পারেবন। েpসিkপশন ছাড়া নােলাkoেনর দাম পড়েব ‐ মািl‐েsপ
inামাসিকuলার iনেজকশন pায় $45, মািl‐েsপ নয্াসাল েsp pায় $85, িস ল‐েsপ নয্াসাল েsp pায় $150 eবং aেটা‐iনেজkর $4,000
aথবা তার েথেকo েবিশ। শহর জুেড় কিমuিনিট েpাgােম নােলাkoন িবনামূেলয্o পাoয়া যায়। েকােনা েpাgােমর েখাঁজখবর করেত
health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/oop_directory/index.htm েদখুন aথবা 311 নmের েফান ক ন।
আমার িবমা থাকেল আমােক কত aথর্ িদেত হেব?
aেনক িবমা েকাmািন যতসামানয্ aথবা েকােনা েকােপেমn ছাড়াi নােলাkoন কভার কের। নােলাkoন েপেত হেল আলাদা কের েকােনা খরচ
িদেত হেব িকনা aথবা েকােনা ঊ র্সীমা আেছ িকনা তা আপনার িবমা েকাmািনর কাছ েথেক েজেন িনন। oষুধ িবমার আoতায় থাকেলo
মািl‐েsপ নয্াসাল েspর জনয্ aেনক সময় aিতিরk খরচ িদেত হয় (সাধারণত $5 বা তার েথেকo কম)। সবেথেক কম খরেচর aপশন
েকানিট তা ফামর্ািসেsর কাছ েথেক েজেন িনেত পারেবন।
নােলাkoন কীভােব বয্বহার করেত হয় তা িক আমােক জানােনা হেব?
হয্াঁ। oিপয়ড iমােজর্িn aথবা oভারেডাজ pশিমত করেত নােলাkoন কখন eবং কীভােব বয্বহার করেত হেব তা ফামর্ািসs েদিখেয় েদেবন
eবং িলিখত তথয্ািদo েদেবন। আপনার ফামর্ািসs আপনােক ei তথয্ না িদেল, আরo জানেত nyc.gov/health oেয়বসাiেট িগেয় prevent
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overdose (oভারেডাজ pিতেরাধ করা) িলেখ খুঁজন
ু । নােলাkoন কীভােব বয্বহার করেত হেব তা আপিন িঠকভােব বুেঝ িনেয়েছন িকনা
তা বুঝেত ফামর্ািসs আপনােক িকছু p o িজjাসা করেত পােরন।
আিম িক সােথ সােথi নােলাkoন েপেত পারব?
আপনার িঠক েয ধরেনর নােলাkoন লাগেব তা িকছু ফামর্ািসেত pথম েথেকi থাকেত পাের আবার িকছু ফামর্ািসেত তা না থাকেত পাের eবং
েস েলা aডর্ার িদেয় আিনেয় িনেত হেত পাের। আপিন নােলাkoন সােথ সােথ না েপেল সাধারণত কেয়ক িদেনর িভতের তা েপেয় যােবন।
িনেজর সােথ নােলাkoন রাখা eবং বয্বহার করা িক আiন সmত কাজ হেব?
হয্াঁ। িনuiয়কর্ েsেটর আiন (New York State Law) aনুসাের, ফােমর্িস aথবা কিমuিনিট েpাgােম pিশkণ েপেয়েছন eমন েযেকu িনেজর
সােথ নােলাkoন রাখেত eবং বয্বহার করেত পারেবন। তাছাড়া, িনuiয়কর্ েsট 911 ড সামািরটান আiেন জীবন বাঁচােত েকu 911 নmের
েফান করেল uপযুk সুরkা েদoয়া হয়, eমনিক oভারেডােজর কবেল পড়ার জায়গায় াগ uপিsত থাকেলo।
নােলাkoন িনেত েগেল আমােক িক আমার পিরচয়পt েদখােত হেব?
না। নােলাkoন েকােনা কেnালড সাবসেটn নয় তাi পিরচয়পt েদখােনার pেয়াজন েনi। ফামর্ািসs েরকডর্ েরেখ েদoয়ার খািতের আপনার
পিরচয়পt েদখেত চাiেত পাের তেব তারা আপনার নাম eবং তথয্ েগাপন রাখেব। আপনার িবমা থাকেল আপনােক আপনার িবমার কাডর্
েদখােত হেব।
বয়েসর েকােনা সীমা আেছ িক?
না, তেব 16 বছেরর কম বয়সী কাuেক ফামর্ািসs নােলাkoন নাo িদেত পাের।
আিম েকাথায় আমার নােলাkoন ভরেত পারব?
aংশgহণকারী ফামর্ািস িলেত আপনার নােলাkoন ভের িনেত পারেবন। নােলাkoন বয্বহার করা হেয় েগেল, হািরেয় েগেল, খারাপ হেয় েগেল
aথবা তার েময়াদ েশষ হেয় েগেল তা আবার ভের িনন। নােলাkoেনর বয্বহােরর িবষেয় িনuiয়কর্ িসিটর sাsয্ দpরেক েখাঁজখবর রাখেত
ফামর্ািসs আপনােক িকছু p িজjাসা করেত পাের। ফামর্ািস eবং sাsয্ দpর আপনার বয্িkগত তথয্ েগাপন রাখেব।
নােলাkoেনর িক েকােনা েময়াদ আেছ?
হয্াঁ। নােলাkoেনর েময়াদ কতিদন তা তােতi েলখা থােক। আপনার নােলাkoেনর েময়াদ েশষ হেয় েগেল তা ভের িনেত ভু লেবন না েযন।

নােলাkoন িবষেয় জানুন:


আেরা তথয্ o সংsান

েদখুন ‐ nyc.gov/health/naloxone

oভারেডাজ pিতেরাধ িবষেয় জানুন:


nyc.gov/health oেয়বসাiেট যান eবং prevent overdose (oভারেডাজ pিতেরাধ করা) িলেখ খুঁজন
ু ।

oিপoেয়ড eবং aনয্ানয্ িজিনস বয্বহােরর কারেণ েদখা েদoয়া kিতর মাtা িচিকৎসা aথবা তার কারেণ
হoয়া kিত মাtা কমােনার পিরেষবার িবষেয় তথয্ািদ:


NYC Well: 1‐888‐NYC‐WELL (1‐888‐692‐9355) নmের েফান ক ন, WELL িলেখ 65173 নmের পাঠান aথবা
nycwell.cityofnewyork.us oেয়বসাiট েদখুন



িনu iয়কর্ েsট aিফস aফ aয্ালেকাহিলজম eবং সাবসেটn aয্ািবuজ সািভর্েসস (New York State Office of
Alcoholism and Substance Abuse Services) েpাডাiডার িডেরkির: oasas.ny.gov/ProviderDirectory



সাবসেটn aয্ািবuজ eবং েমnাল েহলথ সািভর্েসস aয্াডিমিনেsশন (Substance Abuse and Mental Health
Services Administration, SAMHSA) বুেpেনারিফন ি টেমn িফিজিশয়ান েলােকটর: samhsa.gov oেয়বসাiেট িগেয়
ু
buprenorphine treatment locator (বুেpেনারিফেনর িচিকৎসার sান) িলেখ খুঁজন
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