2. papildinājums Stoke CDAS droša glabāšana
Mazi bērni ir zinātkāri un nesaprot briesmas vai atšķirību starp spilgtas krāsas tableti un saldu, vai starp šķidrām
zālēm un putojošu popu. Pat mazi bērni var kāpt, lai sasniegtu lietas, kuras tiek glabātas, piemēram, augstā
plauktā vai ledusskapī. Ja kāds cits, arī bērns, lieto jūsu medikamentus, viņiem var tikt nodarīts nopietns kaitējums,
pārdozēšana vai nomirt, pat ja tas ir neliels daudzums. Tāpēc visas zāles, narkotisko vielu piederumus, alkoholu un
nelegālas vielas vajadzētu turēt prom no citiem, it īpaši bērniem, redzamā un nepieejamā vietā. Stoke CDAS ievēro
Veselības departamenta ieteikumus attiecībā uz devām mājās, ja pastāv bažas par zāļu drošu glabāšanu mājās vai
“par iespējamu risku bērniem”. Pakalpojuma lietotājiem nav ieteicams izmērīt metadonu, izmantojot mazuļa piena
pudelīti, vai neizmantot metadonu bērna nomierināšanai. Abi var radīt nopietnus riskus un izraisīt pārdozēšanu.
Visas noplūdes ir nekavējoties jāattīra, un pudelēs jāatstāj bērniem neatverami vāki. Nevēlamās zāles jānogādā
aptiekā, un narkotiku paņēmieni jānogādā adatā, kas apmainīta pret drošu iznīcināšanu. Izmetot tukšās pudeles un
iepakojumu, pudeles jāizmazgā un jānoņem visas identifikācijas etiķetes, lai novērstu to zādzības un novirzīšanu.
Jebkuras glabāšanas kastes atslēgas vienmēr jāatrodas citiem, it īpaši bērniem, redzamā vietā. Pakalpojumu
lietotāji tiek brīdināti, ka, rūpējoties par bērniem, nedrīkst atrasties reibumā, pat laikā, kamēr bērns guļ.
Ir svarīgi atzīmēt, ka otrais maksimālais bērnu nāves gadījumu skaits, kas saistīts ar opiātu aizvietotāju ārstēšanu
(OST), notiek pusaudžu gados, saistot ar zinātkāri, neskatoties uz to, ka ir informēti par briesmām. Pierādījumi, kas
saistīti ar ziņojumiem par koroneru, liecina, ka vairāk nāves gadījumu rodas metadona ieņemšanas rezultātā nekā
buprenorfīna. Pakalpojuma lietotājiem tiek ieteikts, ka viņi var pieprasīt metadona pārveidi par buprenorfīnu, lai
mazinātu risku bērniem.linking to curiosity despite the awareness of the danger. Evidence linking to coroner reports
show that more deaths occur as a result of Methadone ingestion than that of Buprenorphine. Service users are
advised that they can request a Methadone conversion to Buprenorphine in order to reduce the risk in children.
Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai visas jūsu zāles, narkotisko vielu piederumus, alkoholu un nelegālās vielas
uzglabātu un iznīcinātu droši. Nelietojiet zāles citu cilvēku, īpaši bērnu, priekšā.your responsibility to ensure that
any of your medicines, drug taking paraphernalia, alcohol and illicit substances are stored and disposed of safely.
Do not take your medication in front of other people, especially children.
Ārkārtas rīcība, ja domājat, ka kāds cits ir lietojis jūsu medikamentus:
 Tālrunis 999 ātrajai medicīniskajai palīdzībai.
 Paņemiet līdzi medikamenta trauku (un visu atlikušo saturu), lai ārsts zinātu, ko viņi ir paņēmuši.
 Nemēģiniet padarīt cilvēku slimu - tas var pasliktināt situāciju.
 Ja cilvēks ir bez samaņas, guliet viņu uz sāniem, lai atvieglotu elpošanu un palīdzētu apturēt vemšanas
ieelpošanu, ja viņi ir slimi.
Ja jūs pērkat ielas medikamentus vai metadona vielas, jūs nevarat būt pārliecināti par tā stiprumu, tīrību vai pat to,
kāds tas ir, un tie var nebūt pudelēs ar bērniem neatveramiem vākiem, tāpēc, ja kāds cits tos ņem, tad jūs,
iespējams, nevarēsit pateikt ārsts, ko viņi ir paņēmuši.
No CDAS ir pieejamas aizslēdzamas kastes medikamentu drošai glabāšanai, un tās jums tiks piedāvātas, īpaši, ja
jūsu bērni dzīvo vai regulāri apmeklē jūsu apmešanās vietu vai ja koplietojat savu apmešanās vietu ar citu personu.
Tas notiek potenciāli letālu seku dēļ gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem nav tolerances pret viņiem.
Es, klients, apstiprinu, ka esmu informēts par riskiem un briesmām, ko rada mani medikamenti, un man
visaptverošā novērtējuma laikā man ir piedāvāta droša glabāšanas kaste, kas man ir:Comprehensive
Assessment for my medication, which I have:
 Pieņemts  Noraidīts
Ja es esmu noraidījis piedāvājumu ņemt glabāšanas kasti, tas notiek tāpēc, ka:
…………………………………………………………
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Es, klients, apstiprinu, ka esmu informēts par riskiem un briesmām, ko rada citi medikamenti, un man ir piedāvāta droša
glabāšanas kaste manas pirmās zāļu izrakstīšanas laikā, kas man ir:First Prescribing Review for my medication, which I have:
 Pieņemts  Noraidīts
Ja es esmu noraidījis piedāvājumu ņemt glabāšanas kasti, tas notiek tāpēc, ka:
…………………………………………………………
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