
آنچه والدین باید در مورد فنتانیل بدانند 
فنتانیل عامل اصلی مرگ در افراد 18 تا 45 ساله به شمار میرود.

فنتانیل بصورت پودر یا قرص فروخته میشود. 
قرصها  به گونهای تولید میشوند که شبیه داروهای مجاز همچون 

اکسیکدون یا پرکوست باشند. در صورتی که پودر یا قرصی حاوی 
فنتانیل باشد– از روی ظاهر، بو یا طعم آن نمیتوان تشخیص داد. 

میزان 2میلیگرم فنتاتنیل هم میتواند کشنده باشد. 

فنتانیل در شبکههای اجتماعی نیز به فروش میرسد.  
ممکن است توسط فردی فروخته شود که نوجوان شما وی را میشناسد. 
و فروشنده ممکن است متوجه نباشد که در حال فروش قرصهای تقلبی 

فنتانیل است.

چنانچه فردی مصرف بیش از حد داشته باشد، نالوکسان ممکن است 
جان او را نجات دهد.  

www.sdpdatf.org ببینید تا چیزهای بیشتری درباره 
نالوکسان یاد بگیرید. 

www.samhsa.gov/talk-they-hear-you/parent-resources : نکاتی مفید برای والدین برای گوشزد به فرزندان درباره داروها



• تغییر در گروه دوستان یا انزوا.
• مشکل در برقراری ارتباط، شامل احتماالً حرف زدن به صورت 

نامفهوم.
•  کجخلقی یا سرکشی به دالیل نامشخص.

•  عدم توجه به ظاهر و بهداشت فردی.
• سطح پایین انرژی.

•  لوازم: نی، فویل آلومینیومی، فندک، سوزن، قاشق، لولههای شیشهای.

چیزهایی که باید به آنها توجه کنید
از کجا کمک بگیریم 

  خط دسترسی و بحران بخش سندیگو
تلفن  1-888-724-7240. 
رایگان• محرمانه• شبانهروزی 

 1-1-2 سندیگو
برای مصرف مواد و ارجاعات درمان سالمت روان با 

1-1-2 تماس بگیرید. 

 It’s Up to Us )به ما بستگی دارد(
از Up2SD.org برای کسب اطالعات و دسترسی به 

منابع بیشتر راجع به سالمت روان و مصرف مواد بازدید 
کنید.

PDATF San Diego County 
از www.sdpdatf.org برای آموزش و آگاهیبخشی 

به والدین و جامعه در مورد فنتانیل دیدن کنید. 

• یک واقعیت مشکلساز این است که برخی از افراد هرگز عالئم ظاهری 
استفاده از مواد یا دستوپنجه نرمکردن با سوء مصرف آن را نشان 

نمیدهند.

• راه برقراری ارتباط را باز بگذارید با فرزند خود مکالمات هرچند دشوار 
داشته باشید.

• در دسترس باشید و قضاوت نکنید، 
فرزند خود را ترغیب کنید تا سؤاالت و دغدغههای خود را با شما در 

میان بگذارد. 


