انتباه ،انه القانون في ميشيغن
بعد ازدياد عدد الوفيات من جراء استعمال حبوب لمعالجة األلم المستخرجة من مادة األفيون (األدوية األفيونية) ،ولتحسين
إجراءات السالمة للمرضى الذين يستعملون هذه األدوية ،أقرت حكومة والية ميشيغن قانونا ً جديداَ يتطلب منا التالي:



وصف عدد أقل من الحبوب األفيونية بعد اية إصابات او جراحة.
التحقق من خالل قاعدة البيانات في الوالية عن كل األدوية األفيونية التي تم وصفها لك.

في نظام بومنت الصحي ،نعتبر سالمتك همنا األول ،إذا تم وصف أدوية افيونية لك ،وقبل إعطاءك األدوية سيتم التالي امتثاال
للقانون:






سيتم تثقيفك عن مخاطر وسالمة هذه األدوية.
عليك ان توقع على موافقة خطية تصرح بانك استلمت هذه الثقافة.
إذا تم وصف أدوية أفيونية لك ألكثر من  3أيام ،سيتم التحقق من اسمك في قاعدة بيانات الوالية للتأكد من أنك ال تأخذ
ادوية أخرى مثل :حبوب لأللم ،حبوب منومة ،حبوب لمعالجة القلق.
إذا كان لديك إصابة او جراحة ،سيتم وصف أدوية افيونية لك لمدة  7أيام فقط وليس أكثر ،بعد مرور  7أيام وإذا كنت
بحاجة ألدوية إضافية ،فإن ذلك يعتمد على مستوى اإلصابة او الجراحة وكم هي معقدة.
سيتم تثقيفك على العالجات والمصادر االجتماعية المتوفرة للمرضى الذين دخلوا المستشفى من جراء سوء استخدام
االدوية االفيونية.
نحن في بومنت موجودون هنا للمساعدة .خذ راحتك في التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية عن اية أسئلة او
استفسارات عن هذه المتطلبات الجديدة.

نحن نشجعك لزيارة الموقع اإللكتروني التي قامت بومنت بتأسيسه) (www.beaumont.org/painهذا الموقع يحتوي
على تشكيلة جيدة من المصادر واالستراجيات للتعامل مع أوضاع األلم المختلفة.
إن ترك أدوية مخدرة غير مستعملة في المنزل وبدون أية حماية يشكل خطراً جديا ً على افراد العائلة والزائرين الى المنزل.
من المهم جداً االحتفاظ باألدوية االفيونية والمخدرة في مكان آمن في جميع األوقات.
عندما يتم التوقف عن اخذ هذه االدوية من المهم ايضا ً معرفة كيفية التخلص منها بشكل آمن لتأمين السالمة لألشخاص
الموجودون حولك.
لمزيد من المعلومات عن كيفية التخلص من هذه المواد ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني www.beaumont.org/drug-
disposal.
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