ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ

ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਓਪੀਓਇਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਬਧ
ੋ ਨ ਕਰਨਾ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਵੱਜ�, ਿਵਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਓਪੀਓਇਡ
ਿਨਰਧਾਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ।
ਬ◌ੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, Department of Health (ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ), ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
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ਿਪੱਠਭੂ ਮੀ
ਓਪੀਓਇਡ ਕ�ਾਇਿਸਸ
ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਲੋ ਕ ਹਰ ਸਾਲਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ�ਕੜੇ ਲੋ ਕ ਹਰ ਸਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ
ਹ◌ੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤ� ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਿਜਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤ� ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵਰੋਡੋਜ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂ ਬਰ 2016 ਿਵੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਇਨਸਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਵਰਤ�
ਿਵਕਾਰ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਅਪੋਇਡ ਦੁਰਵਰਤ� ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ
ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਿਵਧਾਿਨਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ
2017 ਿਵੱਚ, ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਨਾਂ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ
ਿਸਹਤ ਸ◌ੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
•
•
•
•
•

Medical Commission (ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਮਸ਼ਨ)
Board of Osteopathic Medicine and Surgery (ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਓਸਿਟਓਪੈਿਥਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ)
Nursing Commission (ਨਰਿਸੰਗ ਕਿਮਸ਼ਨ)
Dental Quality Assurance Commission (ਡ� ਟਲ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਮੀਸ਼ਨ)
Podiatric Medical Board (ਪੋਡੀਆਿਟ�ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ)

ਿਨਯਮ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ
•

•

•
•
•

ਪੰਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ।
Pharmacy Quality Assurance Commission (ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਕਈ
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 2017 ਤ� ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਿਨੱ ਜੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਮੁੱਖੀਆਂ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤ� ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ 2018 ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਖਾਸ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਇਲਰ ਪਲੇ ਟ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਿਨਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ�ਾਂ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਯਮ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵ ਪੈਕੇਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁ ਣਵਾਈਆਂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਨਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ।

ਫਾਲ 2017 - ਸ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਸਪਿਰੰਗ 2018
•
•

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੈੱਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

•
•

ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਪੇਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ।

ਸਪਿਰੰਗ 2018

ਸਪਿਰੰਗ ਗਰਮੀਆਂ 2018
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•
•

ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨ
ਿਲਖਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁ ਣਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ।ੋ

ਅਰਲੀ ਫਾਲ 2018

•
•

Department of Health (ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ)
ਿਵਭਾਗ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ ਤ� ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•
•

Department of Health
ਕੋਡ ਿਰਵੀਜ਼ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਤ� ਅੰਿਤਮ ਿਨਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਫਾਲ 2018

ਓਪੀਓਇਡ ਪ�ੀਸਕ�ਾਇਿਬੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਮੱਗਰੀਆਂ
OPTF ਨੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤ� ਰਾਇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਫਟ ਿਵਚਾਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ
ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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ਮਰੀਜ਼
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਵ� ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਨਯਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਰਦ ਦਾ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੀ ਨਵੀ ਂ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਲਈ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਲ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਓਪੀਓਇਡ ਦੁਰਵਰਤ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਨਯਮ ਉਿਚਤ ਦਰਦ ਪ�ਬੰਧਨ
ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ ਹ�ਡਆਉਟਜ਼
Washington State Department of Health (ਵਾਈਿਸੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ) ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਨਵ� ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
•

ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਹ�ਡਆਊਟ

•

ਸਰਜੀਕਲ ਦਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਹ�ਡਆਊਟ

•

ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਹ�ਡਆਊਟ

•

ਉਪ-ਤੀਬਰ ਮਰੀਜ਼ ਹ�ਡਆਊਟ
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ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਮ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ:
ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਮੱਧਮ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀਓਇਡ
ਦਵਾਈਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਡੀਨ, ਫ�ਟਾਿਨਲ, ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ, ਮੈਥਾਡੋਨ, ਹਾਈਡਰ੍ ੋਕੌਡੋਨ ਅਤੇ ਮੋਰਿਫਨ ਇਨਹ੍ ਾਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
0

ਓਪੀਓਇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Washington State Department of Health (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ):

ਓਪੀਓਇਡ ਿਪਰ੍ਸ�ਾਈਿਬੰਗ
ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਵੋ
Washington Poison Center
Washington State Drug Takeback Program (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਟੇਕਬੈਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ)

ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ:

Prevention and Control Disease for Centers - ਜ਼ਿਹਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੁ ਕਤੇ
Drug Enforcement Administration

ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਥਾਈ ਦਰਦ 12 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (PDF) ਹੈ।
ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਛੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (PDF) ਹੈ।
ਉਪ-ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਉਪ-ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਛੇ ਤ� 12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪ-ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (PDF) ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?

ਨਹ�, ਨਵੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਦਸੱਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸਮ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ (ਵਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕੀ ਿਨਯਮ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਵ� ਿਨਯਮ ਸੈ�ਟ ਦਰਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਿਕਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਨਵ� ਿਨਯਮ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਲੀਿਨਕਲ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਨਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਟੇਪਿਰੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਨਹ�। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿਨਯਮ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਟੇਪਿਰੰਗ ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਟੇਪਿਰੰਗ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਇੱਕ ਉ�ਚ-ਖੁਰਾਕ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ� ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਟੇਪਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਧੀਕ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਥਰਤਾ, ਦਰਦ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਵ� ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਢੁ ਕਵ� ਇਲਾਜ ਦੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟੇਪਿਰੰਗ ਲੋ ੜਾਂ ਤ� 90 ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ
ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮ� ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਢੁ ਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁ ਸ� ਈਮੇਲ ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� Department of Health ਨੂ ੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ Department of Health ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਦੁ ਰਵਰਤ� ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂ ੰ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵ� ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ?

ਨਹ�. ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹ� ਹੈ। ਕੁ ਝ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤ� ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮ� ਦਰਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਉਿਚਤ ਸੂਚਨਾ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਬਨਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਇੱਕ
ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ� ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਲਈ ਕੀ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ?

ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤੇ ਕੁ ਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਿਥਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਦਰਜ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਮ� ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਿਕਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਨਯਮ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤ� ਛੋਟ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਕਾਨੂ ੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂ ੰ ਨਹ� ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨੂ ੰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹ� ਹਨ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵ� ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ

ਮ� ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਚਰੇ ਜਾਂ ਕੂ ੜੇ ਨੂ ੰ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਚਾਈਲਡ��ੂਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰਟਾਈਟ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂ ਰ ਸੁਟ
ੱ
ਿਦਓ। ਇਸਨੂ ੰ ਟੌਇਲਟ ਿਵੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਨਾ ਕਰ◌ੋ।
ਤੁ ਸ� ਿਵਕਾਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵ� ਡਰੱਗ ਟੇਕਬੈਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ www.doh.wa.gov/drugtakeback ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਮ� ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁ ਸ� ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾ�ਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਵਧਾ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਬਲੌ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੂ ੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ◌ਂਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੈ ਲੋਕਸੋਨ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵੈਬਪੇਜ ਦੇਖੋ।
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ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਰਦ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
•
•
•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਬੀਮਾ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ 1-855-923-4633 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦਰਦ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਨ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਸਮੱਿਸਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ Office of the Insurance Commissioner (ਬੀਮਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਫਤਰ) ਨਾਲ 1-800-562-6900 'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Medicare / ਬੀਮਾ
ਬੀਮਾ: ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ�

ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-562-6900
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਐਪਲ ਹੈਲਥ (Apple Health)

ਇੱਕ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਲੱਭੋ 1-800-562-3022 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

Apple Health (Medicaid) ਕਵਰੇਜ

Medicare: ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ
ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ

ਤੁ ਸ� ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ

Apple Health ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮੇ ਦੁ ਆਰਾ Managed Care
Plan (ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ)*

Apple Health ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਐਪਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮੇ ਰਾਹ�
Managed Care Plan*। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
*Amerigroup, Community Health Plan of
Washington), Coordinated Care of
Washington, Molina, United Healthcare
Community Plan.

ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800562-6900 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
•
•
•
•
•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਡ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਦੁ ਖੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ National
Suicide Prevention Lifeline (ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਈਡ ਪਰ੍ੀਵ�ਸ਼ਨ ਲਾਈਫਲਾਈਨ) ਨੂ ੰ 1-800-273-8255 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ �ਾਇਿਸਸ (ਸੰਕਟਕਾਲ) ਕਲੀਿਨਕ ਲਾਈਨ ਨੂ ੰ 1-866-789-1511 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ �ਾਇਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਇੱਕ �ਾਇਿਸਸ ਕਲੀਿਨਕ ਲੱਭੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਦਾਰਥੀ ਉਪਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ, 1-866-789-1511 ਤੇ Washington Recovery
Helpline (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰੀਕਵਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ:
•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਿਵਦਡਰ੍ ਾਅਲ ਲੱਛਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਦਡਰ੍ ਾਅਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ
ਦੇ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਅਨ�ਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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•
•
•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਇੱਕ ਬ�ਜੋਡੀਆਜ਼ੇਪੀਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕਸਾਨੈ ਕਸ, ਵੈਲੀਅਮ, ਜਾਂ ਐਟੀਵਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਿਕ ਜਾਨ-ਲੇ ਵਾ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਿਵਦਡਰ੍ ਾਅਲ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਲੀਿਨਕ ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Washington State Department of Health (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ)
ਿਰਸੋਰਸਜ਼
•
•

Washington State Department of Health (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ) ਓਪੀਓਇਡ ਿਨਰਧਾਰਨ ਪੰਨਾ
ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਵੋ

ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤ
•

•

Washington Poison Center

Prevention and Control Disease for Centers- ਜ਼ਿਹਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੁ ਕਤੇ

Drug Enforcement Administration
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ਸਾਨੂ ੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਨੁ ੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: OpioidPrescribing@doh.wa.gov
Washington Medical Commission (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਸ਼ਨ)
Medical.commission@doh.wa.gov
360-236-2750
ਵੈਬਸਾਈਟ

Nursing Care Quality Assurance Commission (ਨਰਿਸੰਗ ਕੇਅਰ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰਸ
� ਕਮੀਸ਼ਨ)
Nursing@doh.wa.gov
360-236-4703
ਵੈਬਸਾਈਟ

Board of Osteopathic Medicine and Surgery (ਨਰਿਸੰਗ ਕੇਅਰ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰਸ
� ਕਮੀਸ਼ਨ)
Osteopathic@doh.wa.gov
360-236-4766
ਵੈਬਸਾਈਟ

Dental Quality Assurance Commission (ਡ�ਟਲ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰਸ
� ਕਮੀਸ਼ਨ)
Dental@doh.wa.gov
360-236-4893
ਵੈਬਸਾਈਟ

Podiatric Medical Board (ਪੋਡੀਆਿਟਰ੍ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ)
Podiatric@doh.wa.gov
360-236-4941
ਵੈਬਸਾਈਟ
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Prescription Monitoring Program (PMP, ਿਪਰ੍ਸਿ�ਪਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਿਰੰਗ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ (PMP))
Prescriptionmonitoring@doh.wa.gov
360-236-4806
ਵੈਬਸਾਈਟ

Pharmacy Quality Assurance Commission (ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੁ ਆਲਟੀ ਅਸ਼ੋਰਸ
� ਕਮੀਸ਼ਨ)
Wspqac@doh.wa.gov
360-236-4946
ਵੈਬਸਾਈਟ

ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ
hsqa.csc@doh.wa.gov
ਫੋਨਫ਼ੋਨ: 360-236-4700
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