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PAGGAMOT NA GINAGAMITAN NG 

GAMOT HANDBOOK NG PASYENTE 

PROGRAMANG GAMOT AT THERAPY SA PAGKALULONG  

  

  
  
  

 

SISTEMA SA KALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA  

DEPARTAMENTO NG MGA SERBISYO SA KALUSUGAN NG PAG-UUGALI (BHSD) 

MGA SERBISYONG PAGGAMOT SA PAGGAMIT NG SUBSTANSYA (SUTS)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Kasama ang isang kopya ng Paunawa sa mga Kaugalian sa Pagkapribado sa iyong admission packet 
at makukuha kapag hiniling.  Nagbibigay ang Paunawa ng mga Kaugalian sa Pagkapribado ng 
impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin at/o isisiwalat ang iyong paggamot, medikal o 
protektadong impormasyon ng kalusugan (protected health information, PHI). Mangyaring basahin ito 
nang maingat at kung mayroon kang mga katanungan ay magtanong sa iyong nakatalagang 
pangunahing tagapayo para sa paglilinaw.   
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MGA LOKASYON/ORAS NG PROGRAMA:  

  

CENTRAL VALLEY CLINIC 2425 Enborg Lane 

San Jose, CA 95128 

Telepono:     (408) 885-5400 

Pangangalaga:  (408) 885-5487 

Fax:         (408) 885-4055 

 

MGA ORAS NG PAMAMAHAGI:  

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. - 12:30 p.m. 

Sabado at Linggo 7:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Mga Pista Opisyal (karaniwan) 6:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Mga Pangunahing Pista Opisyal (Araw ng Pasasalamat, Pasko, 

Bagong Taon) 

7:00 a.m. - 11:00 a.m. 

  

MGA ORAS NG KLINIKA:  

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. - 4:00 p.m. 

Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal Tingnan ang mga oras ng 

iskedyul ng pamamahagi 

  

 

MGA PAG-AAYOS NG NAHULING DOSIS:  Kausapin ang iyong tagapayo upang malaman kung 

maaaring gumawa ng mga pag-aayos sa indibidwal na paraan para sa pagbibigay ng dosis ng methadone 

sa oras na iba sa mga oras ng pamamahagi.  

************************************************************************************* 

    

ALEXIAN HEALTH CLINIC 2101 Alexian Drive, Suites A & B 

San Jose, CA  95116 

Telepono:     (408) 272-6577 

Pangangalaga:  (408) 272-6077  

Fax:         (408) 272-6506 

MGA ORAS NG PAMAMAHAGI:   

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. - 12:30 p.m. 

Sabado at Linggo 7:00 a.m. - 9:00 a.m.  

Mga Pista Opisyal (karaniwan) 6:00 a.m. - 9:00 a.m.   

Mga Pangunahing Pista Opisyal (Araw ng Pasasalamat, Pasko, Bagong 

Taon)  

7:00 a.m. - 9:00 a.m.  

MGA ORAS NG KLINIKA:  

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. – 2:30 p.m.  

Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal Tingnan ang mga oras ng 

iskedyul ng pamamahagi  

 

MGA PAG-AAYOS NG NAHULING DOSIS:  Kausapin ang iyong tagapayo upang malaman kung 

maaaring gumawa ng mga pag-aayos sa indibidwal na paraan para sa pagbibigay ng dosis ng methadone 

sa oras na iba sa mga oras ng pamamahagi.  

*************************************************************************************  
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SOUTH COUNTY CLINIC 90 Highland Avenue 

Building J 

San Martin, CA 95046 

Telepono:    (408) 852-2420 

Pangangalaga: (408) 852-2440 

Fax:        (408) 683-0697 

MGA ORAS NG PAMAMAHAGI:  

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. - 12:30 p.m. 

Sabado at Linggo 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Mga Pista Opisyal (karaniwan) 6:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Mga Pangunahing Pista Opisyal (Araw ng Pasasalamat, Pasko, 

Bagong Taon) 

7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

  

MGA ORAS NG KLINIKA:  

Lunes - Biyernes 6:00 a.m. – 2:30 p.m. 

Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal Tingnan ang mga oras ng 

iskedyul ng pamamahagi 

 

MGA PAG-AAYOS NG NAHULING DOSIS:  Kausapin ang iyong tagapayo upang malaman kung 

maaaring gumawa ng mga pag-aayos sa indibidwal na paraan para sa pagbibigay ng dosis ng methadone 

sa oras na iba sa mga oras ng pamamahagi.  

  

MGA SANGGUNIAN: Maaaring humingi ang mga pasyente sa tauhan ng programa ng access sa o upang 

magrepaso kasama nila, ang sumusunod:  

  

➢ Patakaran at Manwal ng Pamamaraan ng Programang Gamot at Therapy sa Pagkalulong sa 

County ng Santa Clara.    

➢ Pamagat 9, Kodigo ng mga Regulasyon ng California para sa mga Programang Paggamot 

sa Narkotiko.  2006  

➢ Mga Gabay ng Lipunan ng California sa Gamot ng Pagkalulong para sa mga Doktor na 

Nagtatrabaho sa mga Programang Paggamot sa Opioid ng California.  2008.  

  

  

Mga Pang-emergency na Plano sa mga Serbisyong Gamot at Therapy sa Pagkalulong  
  

Mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba: 

  

Medikal na Emergency: 

  

1. Abisuhan agad ang tauhan ng klinika.  

2. Huwag tangkaing galawin ang napinsalang tao.  

3. Samahan ang tao hanggang dumating ang tulong.  

  

Sa Kaso ng Sunog: 

  

1. Abisuhan ang tauhan ng klinika.  

2. Lisanin kaagad ang gusali patungo sa lugar ng pagtitipon.  
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Lugar ng Pagtitipon:  Mangyaring sundin ang mga tagubilin ng tauhan ng klinika. 

  

Sa Kaso ng Lindol: 

  

1. Manatiling kalmado  

2. Manatili sa kinaroroonan mo.  Huwag tumakbo palabas kung nasa loob ka ng gusali.  Karamihan 

ng mga namamatay at napipinsala ay nagaganap kapag nagmamadaling lisanin ng mga tao ang 

gusali.  

3. Pumunta sa ilalim ng mesa, lamesa o tumayo sa isang sulok ng panloob na pader.  

4. Kung nasa labas ka, pumunta sa bukas na lugar na malayo sa mga puno, gusali, mga kawad ng 

kuryente at mga pader.  

  

Sa Kaso ng Sakuna na Mapipilitang Magsara ang Klinika: 

  

PAGBIBIGAY NG SERBISYO SA KAGANAPAN NG MGA EMERGENCY O SAKUNA: 

Sa kaganapan ng isang emergency o sakuna na magsasara ang klinika ng County ng Santa Clara sa 

Programang Gamot at Therapy sa Pagkalulong, ang pamamahagi ng gamot ay ililipat sa isa sa ibang mga 

klinika namin. Para sa impormasyon kaugnay sa mga emergency at mga operasyon ng klinika, 

mangyaring tawagan ang iyong klinika at makinig sa mga radyo na ito para sa napapanahong 

impormasyon:  KGO~ 840 am; KBAY~ 94.5 FM; KRTY~ 95.3; at KCBS~ 740 am at 106.9 FM.  Para sa 

impormasyon sa pampublikong kaligtasan na pagpatay ng kuryente ng PGE [public safety power shut off 

(PSPS)], mangyaring tumawag sa PGE sa 800-743-5000. 

  

Kung nakasara lahat ang programang Gamot at Therapy sa Pagkalulong sa County ng Santa Clara, maaari 

kang pumunta sa mga alternatibong site na ito:  

 

B.A.A.R.T 

795 Willow Road, Building 332 

Menlo Park, CA 94025 

(650) 578-7190 

 

JANUS Community Clinic 

1000-A Emeline Avenue 

Santa Cruz, CA 95060 

(831) 425-0112 

Successful Alternatives 

795 Fletcher Lane 

Hayward, CA 94544 

(510) 247-8300 

 

VMC-Emergency Department 

751 S. Bascom Avenue 

San Jose, CA 95128 

(408) 885-5000 

St. Louise Regional Hospital 

9400 No Name Uno 

Gilroy, CA 95020 

(408) 848-2000 

 

Hazel Hawkins Memorial Hospital 

911 Sunset Drive 

Hollister, CA 95023 

(831) 637-5711 
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JANUS-South County Clinic 

284 Pennsylvania Drive, Suite 2 

Watsonville, CA 95076  

(831) 319-4200 

 

 

 

NAPAKAHALAGA! 

  

DAPAT mong ipakita ang iyong kopya ng pinakabago mong plano sa paggamot kasama ng iyong 

ID Kard sa Methadone sa kahit alin sa mga alternatibong lokasyon sa pagbibigay ng dosis. Para 

maberipika ang iyong dosis, kailangang may kopya ka ng iyong nilagdaan na kasalukuyang plano 

sa paggamot at/o magpakita ka ng bote na may nakalagay na tama at tumpak na label ng klinika. 

  

Sa kaganapan ng isang emergency, mangyaring tumawag sa Gateway @ (1-800-488-9919) at pakinggan 

ang mensahe para sa pinakabagong impormasyon at katayuan ng iyong klinika.  

  

  

  

Maligayang Pagdating sa Programang Paggamot ng Methadone sa County ng Santa 

Clara 
Mangyaring basahin ang sumusunod na mga patakaran at mga tagubilin ng programa 

  

  

PAMAMARAAN NG PAGTANGGAP 

  

Ang Gateway ay ang pasilidad ng pagsusuri para sa lahat ng aplikante na humihiling ng paggamot sa 

Pinangangasiwaang Sistema ng Pangangalaga ng mga Serbisyong Paggamot sa Paggamit ng Substansya.  

Ang sumusunod ay magagamit sa mga aplikante sa paggamot na ginagamitan ng medikasyon:  

  

1. Tanging ang mga residente ng County ng Santa Clara ang kwalipikado para sa mga serbisyo, 

maliban sa mga aplikante na may mga benepisyong MediCal na para sa buong estado.  

2. Ang mga aplikante para sa paggamot gamit ang methadone ay sinasala at inirerekomenda sa 

angkop na klinika para sa nakatakdang pagpapatingin para sa kwalipikasyon/pagtatasa.  

3. Ang mga aplikante ay maaaring mailagay sa listahan ng maghihintay sa bawat klinika; 

gayunpaman, ang mga buntis na babae, mga benepisyaryo ng Medi-Cal, at yung mga may 

matitinding medikal na isyu ay maaaring maisaalang-alang para sa pinabilis na pagtanggap.   

4. Ang mga aplikante ay kinakailangang pumirma sa isang nakasulat na pahayag na 

magdodokumento kung tumatanggap ba sila o hindi ng paggamot ng methadone mula sa ibang 

programa.  Hindi maaaring mairehistro ang isang aplikante o pasyente sa higit sa isang programa 

ng narkotikong paggamot sa anumang pagkakataon; ang tanging eksepsyon ay para sa mga 

bumibisitang pasyente na inaprubahang tumanggap ng mga serbisyo sa pansamantalang batayan, 

na hindi lalampas sa 30 araw. Ang programa ay susunod sa mga Regulasyon ng Estado, sa mga 

Seksyong 10205 - 10225 kaugnay sa pagtukoy ng pagrehistro sa maraming programa at sa 

Seksyon 10295 kaugnay sa mga pansamantalang serbisyo.  
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5. Lahat ng mga aplikante para sa pagtanggap o muling pagtanggap ay tatasahin upang matukoy 

kung maaaring matugunan ang pamantayan sa pagtanggap at kung available ang nakasulat na 

dokumentasyon ng pagkalulong sa narkotiko.  Rerepasuhin ang mga talaan mula sa ibang mga 

programa o mga naunang pagkatanggap bago matanggap.  

  

Bago matanggap at sa unang dosis ng medikasyon, kailangang kumpletuhin ng bawat aplikante na 

matatanggap sa paggamot ang sumusunod:  

  

1. Datos ng pagrehistro; datos ng pagbubukas ng yugto; datos ng pananalapi; at mga kard ng 

pagkakakilanlan na may larawan (isa para sa programa/isa para sa pasyente).  

2. Pirma/petsa sa lahat ng kinakailangan ng pederal at programa na pahintulot o mga form ng 

kontrata.  

3. Medikal na kasaysayan at medikal na pagsusuri ng doktor para sa kasaysayan ng paggamit ng 

ipinagbabawal na gamot, ebidensya ng pagkalulong sa opium, medikal na kundisyon, at 

kaangkupan para sa pagpapanatiling paggamot.  Pagsusuri para sa mga palatandaan at sintomas ng 

pag-urong/pagtukoy kung kinakailangan ba ng Narcan na pagsusuri.  

4. Pisikal na eksaminasyon at mga pagsusuri sa laboratoryo, na kinabibilangan ng mga chemistry ng 

dugo at pagsusuri sa ihi.  

5. Edukasyon kaugnay sa mga sakit na naililipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik/HIV at 

impormasyon kaugnay sa Walang Pagkakakilanlan na pagsusuri para sa HIV.   

6. Espesimen sa pagsusuri ng ihi o pagsusuri ng dugo na positibo para sa mga opiate at negatibo para 

sa methadone at ang pangunahin nitong metabolite (maliban kung lumilipat mula sa ibang 

programa, ospital, piitan, o ilang modalidad ng methadone).       

7. Pagsusuri sa balat ng tuberculin at/o x-ray sa dibdib.  

  

Mananatili ang pasyente sa klinika, pagkatapos ng unang dosis ng paggamot, hanggang sa iniaatas ng 

doktor.   

  

PAGKAKUMPIDENSYAL  

  

Ang lahat ng impormasyon at talaan na nakuha at pinapanatili sa kurso ng pagbibigay ng mga serbisyo sa 

mga pasyente ay sasailalim sa mga probisyon ng pagkakumpidensyal at pagsisiwalat na nakapaloob sa 

Artikulo 7 (magsisimula sa Seksyon 5325), Kabanata 2, Bahagi 1, Dibisyon 5, Kodigo ng Kapakanan at 

mga Institusyon at Pamagat 42 (magsisimula sa Seksyon 2.1), Kodigo ng mga Regulasyon ng Pederal at 

ng Batas sa Kakayanan at Pananagutan ng Segurong Pangkalusugan (Health Insurance Portability and 

Accountability Act o HIPAA) ng 1996.  Ang mga regulasyon ng pederal sa pagkakumpidensyal na 

partikular sa mga programa sa alkohol at droga ay natukoy sa Pamagat 9, Kodigo sa mga 2006 na 

Regulasyon para sa mga Programang Paggamot ng Narkotiko sa California.  

  

Sa pangkalahatan, hindi maaaring sabihin ng programa na kalahok ang isang pasyente sa programa o 

isiwalat ang anumang impormasyon na tumutukoy sa pasyente bilang umaabuso sa droga o alkohol 

MALIBAN:  

1. Kung pinapahintulutan ng pasyente nang pasulat; o 

2. Kung ang pagsisiwalat ay pinapayagan ng atas ng korte; o  
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3. Kung ang pagsisiwalat ay isinagawa sa medikal na tauhan sa isang medikal na emergency o sa 

kwalipikadong tauhan para sa pananaliksik, pagtutuos o pagtatasa ng programa; o  

4. Kung ang pasyente ay gumagawa o nagbabantang gagawa ng isang krimen alinman sa programa o 

laban sa sinumang tao na nagtatrabaho para sa programa.  

  

Isang krimen ang mga paglabag ng isang programa sa mga regulasyon ng Pederal sa pagkakumpidensyal.  

Ang mga pinaghihinalaang paglabag ay maaaring iulat sa Abogado ng Estados Unidos sa distrito kung 

saan naganap ang paglabag.  

  

Hindi pinoprotektahan ng mga regulasyon ng Pederal at mga batas ng Estado ang anumang impormasyon 

tungkol sa pinaghihinalaan o nalalaman na pag-abuso o pagpapabaya sa isang bata, nakasalalay na nasa 

hustong gulang o nakakatanda, edad 65 o higit pa, mula sa pagkakaulat sa Abogado ng Estados Unidos sa 

distrito kung saan naganap ang paglabag, o mula sa pagkakaulat sa ilalim ng batas ng Estado sa 

naaangkop na mga awtoridad ng lokal na pamahalaan o Estado.   

  

Iniaatas ng Penal Code 11160-11163 sa mga medikal na practitioner na iulat ang mga pasyente na biktima 

ng mga marahas na krimen at nagpapagamot para sa mga pinsala, sa lokal na departamento ng pulisya; 

kaagad sa pamamagitan ng telepono at sa pamamagitan ng isinulat na ulat sa loob ng dalawang araw na 

may trabaho.  Ang pagkakaospital at paggamot sa pasyente para sa pag-abuso sa gamot ay maaaring hindi 

isama sa berbal o isinulat na ulat.  

  

Alinsunod sa mga regulasyon ng Pederal, maaaring ibahagi ang impormasyon sa pagitan ng mga 

programa sa Mga Kasunduan ng Organisasyon ng Kwalipikadong Serbisyo (Qualified Service 

Organization Agreements o QSOAs).  Ang listahan ng mga QSOA sa pagitan ng mga programa ay 

makukuha kapag hiniling.  

  

ACCESS SA FILE NG PAGGAMOT 

Ang mga pasyente ay maaaring gumawa ng nakasulat na kahilingan para sa kopya ng kanilang mga talaan 

sa paggamot. (Gayunpaman, may opsyon ang programa na magbigay ng buod sa halip na mga aktwal na 

kopya).  Maaaring may bayad sa pagkopya kung maraming kopya ang hinihiling.  

  

IMPORMASYON TUNGKOL SA METHADONE  

Ang methadone ay isang sintetikong narkotiko, at tulad ng ibang mga opiate at mga narkotiko, lumilikha 

ito ng pisikal na pagsalalay.   

Matagal ang bisa ng methadone (24 - 36 oras); hindi tulad ng heroin, ang paghupa ay maaaring makamit 

at hindi magpapatuloy ang pag-angat ng toleransiya ng isang tao sa paggamit.  Tinatanggal ng methadone 

ang mga pisikal na dahilan ng patuloy na paggamit ng mga ipinagbabawal na opiate; gayunpaman, bilang 

isang droga, wala itong kapasidad na makagamot o magpagaling, dahil ang paggaling ay nakasalalay sa 

mga pagsisikap ng pasyente at mga umaayon na kondisyon sa kapaligiran.    

  

Nagamit na ang methadone sa mga programang paggamot ng mahigit sa tatlumpung taon at hindi ito 

natukoy na nagdulot ng pinsala sa mga organ at tissue ng katawan.  Bukod dito, ang gamot ay legal, abot-

kaya, mataas ang kalidad, at walang mga substansya na nakakakontamina.  
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Ang angkop na dosis ng methadone ay mahalaga.  Kinakailangan na batid ng doktor ng programa ang 

lahat ng mga gamot na ginagamit ng pasyente, dahil ang ilang mga gamot ay nakakaapekto sa 

metabolismo at paghupa ng methadone; maaaring kailangang dagdagan o bawasan ang dosis ng 

methadone.  Masusukat ang mga antas ng methadone sa dugo kung may anumang tanong kaugnay sa 

tamang dosis.  Ang patakaran ng programa ay may karapatan ang mga pasyente na malaman ang dami ng 

kanilang dosis.    

  

Mahalaga rin na maabisuhan ang mga pribadong doktor kaugnay sa paglahok ng pasyente sa paggamot 

gamit ang methadone, sa tuwing kailangan ang medikal na pangangalaga nang malayo mula sa klinika.  

Ang ilang mga droga, tulad ng Talwin o Narcan, ay mag antagonistikong epekto sa methadone at 

maaaring magdulot ng mga pag-urong na sintomas.  

  

Ang mga nakasasamang reaksyon sa methadone ay hindi karaniwan ngunit maaaring kabilangan ng mga 

hindi mabuting epekto tulad ng pagduwal, pagsuka, pagkahilo, istimulasyon o pagkaantok, pagtitibi, labis 

na pagpapawis, paghina ng sekswal na interes, at naaantala na ejaculation.  Ang anumang mga pagbabago 

o hindi mabuting epekto ay dapat talakayin sa doktor ng programa.  

  

Ang mga interaksyon sa alkohol, mga sedative, tranquilizer, antidepressant, o benzodiazepines (tulan ng 

Valium o Klonopin) ay maaaring magdulot ng seryosong panganib ng pagka-overdose para sa mga taong 

pinananatili sa methadone.  Natukoy na pinaaangat ng methadone ang sedative na aksyon ng alkohol at 

ibang mga droga, at ang mga kumbinayon na ito ng mga droga at/o alkohol ay maaaring magresulta sa 

mga pagkaaksidente, overdose, o kamatayan.  Ang mga pasyenteng lulong sa mga sedative o 

benzodiazepine ay dapat sumailalim sa medikal na pangangalaga upang ma-detoxify dahil ang pag-urong 

ay maaaring magdulot ng mga kumbulsyon.    

  

Pagkagambala ng Cognitive at Motor na Pagganap 

Dahil may potensyal ang mga benzodiazepine at ibang sedative na droga na sirain ang pagpapasya, pag-

iisip o mga motor skill, binabalaan ka namin laban sa pagganap ng mga trabahong delikado na 

nangangailangan ng pagkaalerto ng pag-iisip, tulad ng paggamit ng mga makinarya o pagmamaneho ng 

de-motor na sasakyan kapag/kung gumagamit ng anuman sa mga medikasyon na ito habang nasa 

paggamot gamit ng methadone.  Bukod dito, ang kasabay na paggamit ng alkohol o iba pang mga CNS-

depressant na droga sa panahon ng therapy ng benzodiazepine ay maaaring makapagpataas pa ng sedation 

at makapagdulot ng mga problema sa koordinasyon habang nasa paggamot gamit ang methadone.  

Pananagutan mo na abisuhan ang isa sa mga doktor ng programang methadone kung gumagamit ka ng 

anumang mga sedative na droga.  

  

EMERGENCY NA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA KAGANAPAN NG SOBRANG DOSIS NA 

MEDIKASYON:    

Ang mga sintomas ng sobrang dosis ng methadone ay kinabibilangan ngunit hindi limitado sa sumusunod: 

mga pinpoint pupil, mahinang pulso, pagkatuliro, paninigas ng kalamnan, mababang presyon ng dugo, 

mabagal, mababaw at hirap na paghinga, at mga paghilab sa tiyan at/o sa bituka.  Ang sobrang dosis ng 

methadone ay isang malubhang medikal na emergency. Sa kaganapan ng pinaghihinalaang pagka-

overdose tawagan kaagad ang 9-1-1.    

  

METHADONE AT MGA PANGANIB NG ATAKE SA PUSO 
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Sa karamihan ng mga pasyente na gumagamit ng methadone sa ilalim ng pagsubaybay ng doktor bilang 

bahagi ng programang pagpapanatili sa methadone, ang methadone ay isang nakakasalba ng buhay, ligtas 

at mabisang panggamot sa pagkalulong sa opioid.   

  

Nakatanggap ang FDA ng mga ulat ng kamatayan at mga nakakabanta ng buhay na mga hindi magandang 

epekto sa mga pasyenteng gumagamit ng methadone at naglabas ng isang bagong marka ng babala noong 

2006.   Ang methadone ay nagsasanhi ng mga mapanganib na pagbabago sa pintig ng puso at mabagal at 

mababaw na paghinga na maaaring hindi maramdaman ng pasyente.  Sa ngayon, ang (mga) dahilan ng 

epekto ng methadone sa pintig ng puso ay hindi pa masyadong nauunawaan.  Ang ilang posibleng dahilan 

ay kinabibilangan ng antas ng dosis at antas ng dugo, mga interaksyon sa ibang mga gamot, mga 

pagbabago sa mga electrolyte ng dugo na nagaganap sa mga problemang pangkalusugan tulad ng sakit sa 

atay, at mga umiiral na problema sa puso.   Maaaring magtanong sa iyo ang iyong doktor sa pagpapanatili 

ng methadone tungkol sa iyong kalusugan sa puso, tungkol sa anumang mga problema sa puso na umiiral 

sa inyong pamilya, anumang iba pang mga gamot na ginagamit mo, at maaaring mag-atas ng mga 

espesyal na pagsusuri (mga gawain sa dugo at EKG) para masuri.  Dapat kang magtanong at 

makipagtalakayan tungkol sa iyong mga panganib sa iyong doktor.  

  

IMPORMASYON TUNGKOL SA BUPRENORPHINE 

Ang buprenorphine ay isang sintetikong narkotiko, at tulad ng ibang mga opiate at mga narkotiko, 

lumilikha ito ng pisikal na pagsalalay. Matagal ang bisa ng buprenorphine (24 - 60 oras); hindi tulad ng 

heroin, ang paghupa ay maaaring makamit at hindi magpapatuloy ang pagtaas ng pagkanakakayanan ng 

isang tao sa paggamit.  Tinatanggal ng buprenorphine ang mga pisikal na dahilan ng patuloy na paggamit 

ng mga ipinagbabawal na opiate; gayunpaman, bilang isang droga, wala itong kapasidad na makagamot o 

magpagaling, dahil ang paggaling ay nakasalalay sa mga pagsisikap ng pasyente at mga umaayon na 

kondisyon sa paligid.    

  

Mahalaga ang tamang dosis ng buprenorphine.  Kinakailangan na batid ng doktor ng programa ang lahat 

ng mga gamot na ginagamit ng pasyente, dahil ang ilang mga gamot ay nakakaapekto sa metabolismo at 

paghupa ng buprenorphine; maaaring kailangang dagdagan o bawasan ang dosis ng buprenorphine.  Ang 

patakaran ng programa ay may karapatan ang mga pasyente na malaman ang dami ng kanilang dosis.    

  

Ang mga nakasasamang reaksyon sa buprenorphine ay hindi karaniwan ngunit maaaring kabilangan ng 

mga hindi mabuting epekto tulad ng pagduwal, pagsuka, pagkahilo, istimulasyon o pagkaantok, pagtitibi, 

labis na pagpapawis, paghina ng sekswal na interes, at naaantalang pagbulalas.  Ang anumang mga 

pagbabago o hindi mabuting epekto ay dapat talakayin sa doktor ng programa.  

  

Ang mga interaksyon sa alkohol, mga sedative, tranquilizer, antidepressant, o benzodiazepines (tulad ng 

Valium o Klonopin) ay maaaring magdulot ng seryosong panganib ng pagka-overdose para sa mga taong 

pinananatili sa buprenorphine.  Natukoy na pinaaangat ng buprenorphine ang sedative na aksyon ng 

alkohol at ibang mga droga, at ang mga kumbinayon na ito ng mga droga at/o alkohol ay maaaring 

magresulta sa mga pagkaaksidente, overdose, o kamatayan.  Ang mga pasyenteng lulong sa mga sedative 

o benzodiazepine ay dapat sumailalim sa medikal na pangangalaga upang ma-detoxify dahil ang pag-

urong ay maaaring magdulot ng mga kumbulsyon.    
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IMPORMASYON TUNGKOL SA NALTREXONE:  

Ang naltrexone extended release injection (VIVITROL®) ay isang opioid receptor antagonist na 

pangunahing ginagamit sa pangangasiwa ng pagsalalay sa alkohol at pagkalulong sa opioid.  

Pinakamahusay na gumagana ang naltrexone kapag sinabayan ng suporta ng komunidad, at pagpapayo.     

Ang nakasasamang mga reaksyon sa VIVITROL® ay hindi karaniwan ngunit maaaring may mga hindi 

magandang epekto tulad ng pagduwal, pagsusuka, pagtatae at pagkabalisa.  Ang mga hindi magandang 

epekto ay maaaring kabilangan ng: mga panganib ng pagka-overdose mula sa mga opioid (kung 

ginagamit ang mga opioid habang gumagamit ng VIVITROL®), mga reaksyon sa pinagturukan na 

bahagi, pagkapinsala ng atay, mga pagkaramdam ng depresyon gayundin ang iba pang mga hindi 

magandang epekto na dapat mong talakayin sa doktor ng programa.    

  

MAHALAGA:  Ang mga pasyenteng gumagamit o nag-aabuso ng alkohol at iba pang mga droga ay 

maaaring sapilitang aalisin mula sa programa dahil sa mga kadahilanang pangkalusugan at 

pangkaligtasan.  May bisa ang patakaran kahit na ang mga droga ay nakukuha ng ilegal o inirereseta ng 

isang doktor.  Bukod dito, maaaring sumailalim ang pasyente sa kriminal na prosekusyon dahil sa maling 

paggamit ng mga gamot.  

  

Bago ang pagtanggap ng mga gamot na iuuwi, magbibigay ang empleyado ng mga tagubilin sa mga 

pasyente tungkol sa ligtas na pagprotekta sa gamot.  Mabisa at mapanganib na mga droga ang methadone 

at buprenorphine kapag ginamit ng bata o hindi lulong na nasa hustong gulang.  Ang mga gamot na ito ay 

para sa personal na paggamit ng pasyente at hindi kailanman ibabahagi sa ibang tao.  Ang methadone at 

buprenorphine ay hindi dapat ipunin o itabi mula sa mga naiuwing dosis; lahat ng mga gamot na hindi 

nagamit sa araw-araw ayon sa inireseta ay dapat na ibalik sa klinika.     

 Ang layunin ng paggamot na ginagamitan ng gamot ay upang makamit ang matatag na kapaligiran 

upang maisagawa ang mga aktibidad ng pang-araw-araw na buhay nang hindi pinapakalma, masyadong 

natutuwa, o umuurong.  Ang pagpapanatiling paggamot ay parehong may medikal at psychosocial na mga 

layunin:  

  

1. Kontrolin ang mga pisikal na palatandaan at sintomas ng pag-urong sa opiate;  

2. Kontroling ang labis na pananabik para sa mga opiate (hal., nakakaabalang mga kaisipan at 

panaginip tungkol sa paggamit, mga udyok ng paggamit)  

3. Hadlangan ang karaniwang “tama” o mga epekto ng opiate na labis na pagkatuwa;   

4. Iwasan ang hindi nararapat na mga masamang epekto ng pampakalma;  

5. Bawasan/alisin ang paggamit ng ilegal na droga;  

6. Panatiliin ang pasyente sa paggamot;  

7. Bawasan ang mga pag-uugali na nauugnay sa paggamit ng droga (hal., bahaginan ng karayom, 

palitan ng pakikipagtalik para sa mga droga); at  

8. Protektahan ang lipunan (hal., pagbabawas ng krimen at kawalan ng trabaho).  

  

MGA BUNTIS NA BABAE:  

Patakaran ng programa na tanggapin o ilipat ang mga buntis na babae sa Perinatal na Methadone  
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Programang pagpapanatili.  Tinutukoy ng Pamagat 9, Kodigo ng mga Regulasyon para sa mga 

Programang Narkotikong Paggamot ng California, Seksyon 10285, Hunyo 1998 ang impormasyon para sa 

mga babae na buntis o maaaring magbuntis, na isama ang:  

  

1. Ang kaalaman tungkol sa mga epekto ng mga gamot na ginagamit sa pagpapalit ng narkotikong 

therapy sa mga buntis na babae at ang kanilang hindi pa naisisilang na sanggol sa kasalukuyan ay 

hindi sapat para garantiyahan na ang mga gamot na ito ay maaaring hindi magdulot ng matindi o 

seryosong mga masamang epekto.  

2. Ang mga gamot na ito ay naipapasa sa hindi pa naisisilang na sanggol at maaaring magdulot ng 

pisikal na pagsalalay.  

3. Ang biglaang paghinto mula sa mga gamot na ito ay maaaring makaapekto ng masama sa hindi pa 

naisisilang na sanggol.  

4. Ang paggamit ng iba pang mga gamot o mga ilegal na droga bukod sa mga gamot na ginagamit 

bilang palit sa narkotikong therapy ay maaaring makapinsala sa pasyente at/o sa hindi pa 

naisisilang na sanggol.  

5. Dapat munang kumunsulta ang pasyente sa isang doktor bago magpasuso.  

6. Maaaring magpakita ang sanggol ng pagka-irita o iba pang masasamang epekto mula sa paggamit 

ng pasyente sa mga gamot na ito sa maikling panahon pagkatapos ng panganganak.  

 

 Ang karagdagang mga kondisyon ng programa para sa mga babae na buntis o maaaring magbuntis ay:  

  

1. Walang aplikante na buntis ang tatanggapin, ni hindi maaaring magpatuloy ang kasalukuyang 

pasyente na nagbuntis habang nasa paggamot, maliban o hanggang sa tukuyin ng doktor ng 

programa na medikal na maaaring makilahok ang pasyente sa programa.   

2. Ang pasyente ay dapat nasa pangangalaga ng doktor na lisensyado ng Estado ng California at 

nagsanay sa obstetrics at/o gynecology.  

3. Ang lahat ng mga aplikante at kasalukuyang pasyente na buntis at humihiling na panatilihin sa 

methadone ay inaatasang basahin at pirmahan ang Kasunduan sa Paggamot para sa mga Pasyente 

na Buntis.  

  

MGA MEDIKAL NA SERBISYO:  

Ang mga doktor ng programa ang responsable para sa maraming larangang ng pagpapalit ng narkotikong 

paggamot, kabilang ang:  

pagtukoy sa kaangkupan para sa paggamot na ginagamitan ng gamot; pagtukoy sa tamang dosis ng mga 

gamot; pisikal na pagsusuri; mga medikal sa pagrepaso at mga pagtatasa; pagpigil, pagtukoy, at paggamot 

sa mga nakakahawang sakit, na kinabibilangan ng hepatitis B at C, HIV, AIDS, TB, syphilis at iba pang 

mga sakit na naipapasa ng magulang o ng pakikipagtalik; pagsusuri para sa sakit sa atay, sakit sa baga at 

ibang hindi gumagaling na sakit; rekomendasyon sa ibang mga tagapaglaan ng serbisyong medikal para sa 

pagdiyagnos at paggamot, tulad ng natukoy; pangangasiwa sa kirot; at pagtukoy sa kaangkupan ng 

patuloy na paggamot na ginagamitan ng gamot.  

  

Maaaring hilingin sa pasyente anumang oras na makipagkita sa doktor ng programa upang matukoy ang 

progreso ng paggamot.  Sa pinakamababa, upang matukoy ang kaangkupan ng patuloy na paggamot, 

kailangang kumpletuhin ng pasyente ang sumusunod:  
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1. Taunan na medikal na pagsusuri/pisikal na eksaminasyon at pagbibigay ng katuwiran para sa 

patuloy na paggamot sa doktor ng programa at taunang klinikal na pagrepaso kasama ang 

tagapayo.  

2. Taunang tuberculin na pagsusuri sa balat o pagtasa para sa x-ray ng dibdib, o ayon sa inireseta ng 

doktor.  

  

Ang programa ay may programa para sa Pag-iwas sa Tuberkulosis (TB) para sa proteksyon ng mga 

pasyente, empleyado at ng pangkalahatang publiko.    

  

MGA KINAKAILANGAN SA PAGKUHA NG MGA ISPESIMEN NG KATAWAN:  

Ang mga ispesimen ng ihi ay kokolektahin sa random na batayan at maaaring obserbahan; ang dalas ng 

pagkuha at pagsuri ay tutukuyin ng regulasyon o ayon sa klinikal na tinukoy.  Ang layunin ng pagkolekta 

ng mga ispesimen ng katawan para sa pagsusuri ng toxicology, na maaaring kabilangan ng dugo at 

gayundin ng ihi, ay upang tukuyin ang pagkakaroon o kawalan ng mga opiate, iba pang mga ilegal na 

droga, methadone, metabolite, buprenorphine, resetang mga gamot, at alkohol.    

  

KAILANGAN NA DAMI: 

Ang inirerekomendang dami ng ihi upang maayos na nasuri ang iyong ispesimen ay 40 cc.  Gayunpaman, 

ang PINAKAMABABA na daming kailangan upang masuri ang panel ay 10 cc.  Ang mga sampol na mas 

kaunti sa 10 cc ay HINDI ipapadala sa laboratoryo at magpapatuloy na ituring na isang AP.  Direktang 

oobserbahan ng isang empleyado ang nakolektang ispesimen.    

      

Kung hindi makapagbigay o ayaw magbigay ang isang pasyente ng kinakailangang ispesimen, maitatala 

ang ispesimen para sa petsa na ito bilang isang “administratibong positibo.”  Ang administratibong 

positibo ay pareho sa positibong resulta para sa mga opiate.    

  

PATAKARAN SA PAGDAYA NG IHI: 

Ang mga pasyente na dadaya sa anumang paraan sa pagbibigay ng ispesimen ng ihi ay matatanggal mula 

sa programa.  Ang ulat sa mga kaganapan na kaugnay sa usaping pandaraya ay itataas sa oras ng 

pagpupulong para sa kumperensya ng kaso.  Ang sumusunod na mga gawing pandaraya ng ihi ay mga 

dahilan ng pagkakatanggal:  

1. Pagbago o pagtatangkang baguhin ang ibinigay na ihi para sa pagsusuri  

2. Pagbago o pagtangkang baguhin ang temperatura ng ihi na ibinigay para sa pagsusuri  

3. Paghugas sa bote ng ihi na naglalaman ng sampol ng ihi gamit ang tubig o iba pang mga 

substansya  

4. Pagsumite ng sampol ng ihi pagkatapos na mahulog ang bote sa kubeta  

  

Hindi dapat gumawa ang mga pasyente ng anumang pagbabago mula sa pamamaraan ng: 1) pagpunta sa 

kubeta, 2) pagbibigay ng sampol ng ihi sa paraan na sinabi ng empleyado at 3) pagbibigay sa ispesimen 

ng ihi sa empleyado para sa pagproseso.  Ano mang maiiba mula sa pamamaraang ito ay ituturing na 

pandaraya.  Kung hindi mapawalang bisa ang pasyente sa panahon ng paghiling ng UA, kailangang 

abisuhan nila ang empleyado.  Sa ganitong kaso, sumangguni sa patakaran sa AP.  

  

Kapag inalis ang isang pasyente mula sa paggamot dahil sa pandaraya, may 30 araw na panahon ng 

pagkahiwalay bago muling matanggap pagkatapos ng huling petsa ng nakatakdang paghinto sa pag-detox.  



  

 

Sistema sa Kalusugan ng County ng Santa Clara      TL-5348 AMT PATIENT BHSD HANDBOOK Updated 1-15-20 - Translated by TransPerfect 02/20 

BHSD-Mga Serbisyong Paggamot sa Paggamit ng Substansya 

AMT Handbook ng Pasyente                                  Pahina 13 ng 28                                                   Rev. 1/15/20cg 

Para sa anumang kasunod na paghinto dahil sa pandaraya ng ihi, may karagdagang 30 araw ng 

pagkahiwalay sa pagitan ng paghinto ng pag-detox at muling pagkatanggap.  Ibig sabihin ay 

mangangailangan ang ikalawang pagkatanggal ng 60 araw na panahon ng pagkahiwalay, and ikatlong 

paglabag ay mangangailangan ng 90 araw ng panahon ng pagkahiwalay, atbp.  

  

PATAKARAN SA PAGKONTROL NG PAGSUWAY: 

Patakaran ng Departamento na tiyaking nabibigyan ang mga pasyente ng pinakamataas na kalidad ng 

pangangalaga habang pinapababa ang dibersyon ng methadone o buprenorphine mula sa paggamot sa 

ilegal na paggamit.  Sa layuning ito, naitatag ang sumusunod na mga pagkontrol sa pagsuway:  

  

1. Lahat ng mga dosis ay dapat isagawa gamit ang sinusunod na paraan ng paggamit.  Ang mga 

empleyadong tagapagbigay ng gamot ay dapat magbigay ng tamang dosis sa pasyente ayon sa atas 

ng doktor ng programa. 

2. Lahat ng pasyente ay random na susuriin para sa droga nang hindi bababa sa bawat buwan o higit 

pa dahil maaari itong hilingin. Ang ilang mga pagsusuri ay maaaring obserbahan ng awtorisadong 

medikal na empleyado. 

3. Ang mga antas ng serum na methadone (serum methadone level o SML) sa pamamagitan ng peak 

at mga halaga ay kukunin sa tuwing may pagdududa tungkol sa potensyal na pagsuway ng 

pasyente sa kanilang dosis ng methadone. 

4. Susubaybayan ng mga tagapayo at tagapagbigay ng gamot na empleyado ang pasyente para sa 

mga klinikal na palatandaan at sintomas ng labis na paggamit ng gamot o pag-urong at aabisuhan 

ang doktor ng programa kung may anumang pagdududang magaganap. 

5. Pana-panahong tuturuan ng mga tagapayo ang mga pasyente kaugnay sa mga panganib, pagka-

ilegal at mga kahihinatnan ng pagsuway sa programa. Magiging regular na paksa ito sa grupong 

pagpapayo. Rerepasuhin rin ng mga tagapayo ang impormasyon na ito kasama ang mga pasyente 

sa bawat hakbang na pag-angat o pagbawi at idodokomento ito nang maayos. 

6. Para sa mga Pasyenteng may mga Prebilehiyong Iniuuwi na Gamot:  Paminsan-minsan, ang mga 

nangangalagang empleyado ay gagawa ng mga random na “Call Back” para sa mga pasyenteng 

may iniuuwing hakbang sa paggamot upang dalhin ang mga hindi nagamit na dosis para sa 

pagsusuri at pagrepaso.  Tatawagan ang mga pasyente gamit ang numero ng telepono na tinukoy 

nila. Kapag tinawagan ng empleyado ng klinika, dapat na tumugon ang mga pasyente sa klinika sa 

loob ng 24 oras.   Kapag nakikipag-ugnayan ang pasyente sa klinika para sa isang call-back, 

magagawa ang appointment sa loob ng 48 oras pagkatapos ng pagtawag na iyon, kung saan ay 

kailangan nilang dumating sa klinika na dala ang lahat ng hindi nagamit na gamot at para sa 

pagsusuri ng ihi. Ang isang call-back na pagsusuri ay pagbibigay ng sampol ng ihi, at para 

mabilang rin ang natitirang mga bote ng methadone o buprenorphine upang makita kung 

ginagamit mo ang mga ito ayon sa inireseta.  Ang kabiguang tumugon sa unang pagtawag o ang 

hindi pagsipot sa appointment para sa call back ay ituturing na isang positibong UA na pagsusuri 

at magreresulta sa pagkawala ng (mga) hakbang ng paggamot na iniuuwi. 

7. Ang mga pasyenteng nasa hati na dosis ay maaaring kailangang pumunta sa klinika dalawang 

beses bawat buwan para sa inoobserbahang dosis at para sa pagrepaso sa mga hindi nagamit na 

gamot.  Ang kabiguang sumunod o pagpaliban sa call back ay magreresulta ng pagkawala ng 

(mga) hakbang sa paggamot at/o hati na dosis. 
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8. Ang pag-iingay sa paligid ng klinika ay ipinagbabawal at lahat ng pagsisikap ay gagawin upang 

maitigil ito.  Maaabisuhan ang mga pasyente na ang pag-iingay ay maaaring maging basehan ng 

hindi boluntaryong pagkaalis mula sa programa. 

  

IBA PANG MGA PANUNTUNAN AT MGA TAGUBILIN 

  

MAAGANG PAGBIBIGAY NG DOSIS:  Maaaring maging kwalipikado ang mga pasyente para sa 

maagang pagbibigay ng dosis dahil sa mga salungatan sa takdang-oras ng trabaho o paaralan.  Ang maagang 

pagbibigay ng dosis ay isang tampok ng programa na inilalaan lamang para sa mga pasyente na may 

napatunayang salungatan sa pagbibigay ng dosis sa panahon ng normal na oras ng pagbibigay ng gamot.  

Upang malaman kung kwalipikado ka para sa maagang pagbibigay ng dosis, makipagkita sa iyong 

pangunahing tagapayo.   

  

PAGHINTO NG MGA DOSIS:  Ang mga paghinto ng dosis kung minsan ay ginagamit para 

makaugnayan ang mga pasyente.  Kung mayroon kang paghinto ng dosis, irerekomenda ka ng mga nurse 

sa front desk.  Hindi ka makakakuha ng dosis hanggang sa makumpleto mo ang hiling at makakuha ka ng 

OK para sa slip ng Dosis.  Maghintay ng 15 minuto para sa pagtugon ng tagapayo sa iyong voicemail na 

mensahe.  

  

MGA PASILIDAD NA NAGBABAWAL ANG PANINIGARILYO:Lahat ng mga klinika ng 

methadone ay sumusunod sa patakaran ng Bansa na bawal ang manigarilyo. Ibig sabihin nito ay bawal 

ang manigarilyo saanman sa mga nasasakupan ng klinika nasa loob ba man ng sasakyan, o naglalakad 

patungo o pabalik mula sa klinika. 

  

MGA RESETA:Lahat ng mga gamot na inireseta ng mga pribadong practitioner ay dapat mairehistro sa 

programa sa loob ng apat (4) na araw; ang sinumang pasyente na hindi gagawa nito ay ituturing na 

gumagamit ng gamot sa hindi maayos na paraan.  Ang mga resetang gamot ay nangangailangan ng 

medikal na pagrepaso at pag-apruba ng isang doktor ng programa para magamit.  Maaaring talakayin ng 

doktor ng programa sa pasyente ang gamit ng mga reseta at maaaring humiling na pumirma ang pasyente 

ng isang pahintulot upang mapayagan para sa konsultasyon sa pribadong doktor.  Ang gamit ng lahat ng 

gamot ay rerepasuhin sa panahon ng mga pagrepaso ng plano ng paggmot at hindi bababa ng tuwing 

tatlong buwan.    

  

PAGKALANGO:  Ang pag-abuso sa alak o pana-panahong pagpalit sa alak ng ibang mga naaabusong 

droga ay tatawaging pag-abuso ng substansya at gagamutin nang maayos.  Ang antas ng alkohol sa dugo 

na 0.08 ay katibayan ng panandaliang pagkalango.  Gagawin ng empleyado ang lahat ng pagsisikap upang 

mapigilan ang isang pasyente sa pagmamaneho kung nasa impluwensya ng alak o ibang mga droga.   Ang 

sinumang pasyente na nagpapakita ang ugali, asta o amoy ng katawan ng pagkalango sa alak ay susuriin 

ng breathalyzer bago tumanggap ng anumang serbisyo; ang doktor ng programa ang magpapasya kung 

tatanggap ang pasyente ng methadone o hindi.  Ang sinumang pasyente na natukoy na panandaliang lango 

at kahit pa ano ang antas ng alkohol sa katawan ay hindi bibigyan ng methadone.  

  

NAISUKANG MGA DOSIS: Kung pakiramdam ng pasyente ay nasusuka siya, dapat niyang sabihin ito 

sa nurse at humiga kung kinakailangan.  Pagpapasyahan ng doktor ng programa kung uulitin ang 
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anumang halaga ng dosis, kung naisuka ang isang dosis sa loob ng 25 minuto pagkatapos itong inumin, at 

naobserbahan ng isang empleyado.  

  

NAKALIGTAANG GAMOT:  Ang doktor ng programa ang magdedesisyon kaugnay sa lahat ng dosis 

ng methadone kung makaligtaan ng pasyente ang mahigit sa dalawang araw na gamot.  Maaaring alisin sa 

utos ng doktor ang pasyente mula sa paggamot kung nakaligtaan ang tatlo o higit pang dosis ng 

methadone.  

  

PAGHAHATID NG METHADONE: Hindi nagbibigay ang programa ng dosis sa tahanan. Bilang 

kinakailangan sa pakikilahok sa programa, inaasahan ang mga pasyente na pumunta sa klinika para sa 

kanilang mga serbisyo sa paggamot.  Gayunpaman, maghahatid ang programa ng mga dosis ng 

methadone sa mga pasyente na tumatanggap ng kasabay na paggamot sa isang programang paggamot sa 

tahanan.      

  

PAGKONTROL SA NAKAKAHAWANG SAKIT:  Pipirma ang mga pasyente ng mga pahintulot para 

sa pagsusuri/pagpapayo/pana-panahong pagtatasa para sa mga nakakahawang sakit tulad ng hepatitis B at 

C, HIV, AIDS, tuberkulosis, syphilis, at iba pang mga sakit na naipapasa ng magulang o ng 

pakikipagtalik.  

  

PAG-UUGALI SA MGA PASILIDAD NG KLINIKA:  Sa unang appointment para sa pagpapayo, 

rerepasuhin ng tagarepaso ang mga dahilan para sa Hindi Boluntaryong Pag-alis sa Paggamot, na 

kinabibilangan ng hindi katanggap-tanggap na pag-uugali.  Hindi katanggap-tanggap na pag-uugali sa 

mga pasilidad/teritoryo ng klinika, kabilang ang ngunit hindi nalilimitahahan sa: pagkalango ng 

alak o mga dorga; mga pagbebenta ng drogra; kabastusan, kahalayan o pag-abuso sa pananalita; 

paninigarilyo sa loob o saanman sa mga pasilidad ng klinika sa loob man ng sasakyan o hindi; pag-iingay 

at pagkakalat; ilegal na pagparada; mga pagnanakaw o pagpinsala sa ari-arian ng pasyente, empleyado o 

klinika.  

  

PAGBUBUKOD AT PAGPIPIGIL:Hindi gumagamit ang programa ng mga pamamaraang pagbubukod 

at pagpigil. 

  

MGA SERBISYONG PAGPAPAYO: 

Magtatalaga ang mga pasyente ng pangunahing tagapayo pagkatanggap mo na kasama mong bubuo ng 

plano ng paggamot batay sa iyong mga pangangailangan.  Tutukuyin ng iyong plano sa paggamot ang 

bilang ng mga sesyon ng pagpapayo na kailangan mong daluhan.  Ang kabiguang sumunod sa iyong 

Plano sa Paggamot at/o ang pagliban sa mga sesyon ng pagpapayo ay maaaring magdulot ng 

pagkakatanggal mula sa programa.  

  

MGA PREBELEHIYONG PAG-UWI NG GAMOT PARA SA MGA PASYENTENG 

PINANANATILI:  

Kapag naging kwalipikado ang isang pasyente para sa mga prebelehiyong pag-uwi ng gamot, rerepasuhin 

ng empleyado ng programa kasama ng pasyente ang Patakaran para sa mga prebelehiyong Pag-uwi ng 

Gamot.  Mabibigyan ang pasyente ng kopya ng mga Alituntunin ng Pag-uwi ng Gamot at kakailanganing 

pumirma sa form ng Pagtanggap sa Patakaran ng Pag-uwi ng Gamot na nagpapahiwatig sa oryentasyon, 

pagkaunawa at pagsunod sa mga alituntunin at regulasyon.  Ang kabiguang sumunod sa mga alituntuning 
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ito ng pag-uwi ng gamot ay magreresulta sa pagkawala ng (mga) hakbang sa paggamot ng iniuuwing 

gamot.    

  

MGA PAGTUGON SA TAWAG:  Lahat ng mga pasyente sa mga hakbang ng iniuuwing gamot ay 

kinakailangang tumugon sa mga random na pagresponde sa tawag bilang bahagi ng mga kundisyon para 

sa mga hakbang ng iniuuwing gamot.  Kapag tinawagan ng programa sa gamot ng pagkalulong ang 

pasyente, kailangan niyang tumugon sa programa sa loob ng 24 na oras mula sa unang pagtawag upang 

magsaayos ng personal na appointment kung saan ay aasahan silang dalhin ang lahat ng hindi nagamit na 

gamot at magbigay ng sampol ng ihi para masuri. Ang personal na appointment ay magaganap sa loob ng 

48 oras mula sa pagtugon sa tawag. Ang kabiguang tumugon sa naunang pagtawag sa loob ng 24 oras at 

kabiguang sumipot sa naitakdang appointment sa pagrespondeng tawag ay magreresulta sa pagkawala ng 

mga hakbang sa iniuuwing gamot.  

  

KORTESIYA NA PAGBIBIGAY NG DOSIS: 

Ang mga pasyenteng pinananatili ay maaaring humiling ng panandaliang kortesiya na pagbibigay ng 

dosis, na hindi lalampas ng 30 araw, mula sa ibang mga programa.  Ang hiling para sa kortesiya na 

pagbibigay ng dosis ay dapat na hilingin sa tagapayo nang mas maaga sa 2 linggo.  Isasagawa ng 

tagapayo ang mga pagsasaayos sa ibang (mga) programa.    

  

MGA PAGLILIPAT:  

Maaaring humiling ang mga pasyente na mailipat sa ibang Klinikang Pagamutan ng County ng Santa 

Clara o sa anumang ibang programa.  Makikipag-ugnayan ang tagapayo sa ibang (mga) programa upang 

matukoy kung natutugunan ng pasyente ang pamantayan sa paglilipat at kung maisasaayos ang isang 

paglipat.  Patuloy na maaabisuhan ang pasyente kaugnay sa proseso.    

  

PAGPAPAOSPITAL:  

Kailangang abisuhan ng pasyente ang klinika kung inaasahan niyang papasok siya sa isang ospital o 

abisuhan ang empleyado ng ospital tungkol sa programang paggamot gamit ang methadone kung hindi 

magagawang makapagbigay ng paunang abiso sa klinika.  Bukod dito, kailangang abisuhan ang 

pribadong doktor kaugnay sa paggamot gamit ang methadone.  Ang medikal na empleyado ng programa 

ay magbibigay sa empleyado ng ospital ng impormasyon kaugnay sa dosis ng methadone at pagkatapos 

ay tatawagan ang ospital na kumpirmahin ang iskedyul ng dosis ng methadone at ang petsa/dami ng 

huling dosis pagkatapos na lumabas ang pasyente at bumalik sa programa; isusulat ng doktor ng programa 

ang iskedyul ng dosis.   

  

PAGKABILANGGO:  

Ang mga pasyenteng naaresto at naikulong sa kustodiya ay responsable sa pag-abiso sa empleyayo ng 

kulungan kaugnay sa pagsali sa programa sa methadone.  Ang programa ng County ng Santa Clara sa 

methadone ay magkokoordina ng mga serbisyo sa mga nasa labas ng county na kulungan sa pamamagitan 

ng mga lokal na programa ng methadone at sa mga kulungan, kung posible ito.   Kung naaresto ang isang 

pasyente sa County ng Santa Clara, maaari siyang mailagay sa iskedyul ng pagka-alis mula sa methadone; 

maaari ding mapanatili ang paggamot.  Ang mga buntis na pasyente ay hindi rutinang made-detox habang 

nasa kulungan.  Ang mga preso na nakabakasyon mula sa trabaho ay maaaring kailanganing pumunta sa 

klinika ng methadone para sa araw-araw na paggamot.  Kapag inalis ang pasyenteng nasa pagpapanatili 



  

 

Sistema sa Kalusugan ng County ng Santa Clara      TL-5348 AMT PATIENT BHSD HANDBOOK Updated 1-15-20 - Translated by TransPerfect 02/20 

BHSD-Mga Serbisyong Paggamot sa Paggamit ng Substansya 

AMT Handbook ng Pasyente                                  Pahina 17 ng 28                                                   Rev. 1/15/20cg 

habang nasa kulungan, isasara ang tsart.  Maaaring humiling ang pasyente para sa muling pagkatanggap 

sa pamamagitan ng Gateway pagkalabas mula sa kulungan.    

  

MGA BAYAD/SEGURO/MEDI-KAL – TINGNAN ANG FRONT DESK 

  

MGA BAYAD/SEGURO:  Patakaran ng programa na pagbayarin ang mga pasyente sa halaga ng 

paggamit ng gamot at ng paggamot.  Maaabisuhan ang bawat pasyente kaugnay sa aktwal na halaga ng 

mga serbisyo, kaugnay sa kanyang natasa na bayad.  

  

Ang mga pasyenteng mabigong magbayad nang napapanahon sa natasang buwanang bayad ay 

isasangguni sa Tagapamahala ng Programa/tagatakda.  Ang mga pasyente ay maaaring sapilitang aalisin 

mula sa paggamot kung ang mga natasang buwanang bayad ay hindi nabayaran o hindi nabayaran sa 

napapanahong paraan.  

  

Ang mga pasyente na tumukoy ng pagkakasaklaw sa seguro ay hihilinging pumirma sa form ng Medikal 

na Impormasyon at Pagkakatakda ng mga Benepisyo.  Gayunpaman, ang bawat pasyente ay tatasahin para 

sa buwanang bayad dahil hindi nagbabayad ang lahat ng kumpanya ng seguro para sa paggamot o maaari 

nilang limitahan ang mga maibabalik na bayad sa partikular na halaga.  Ang Sistema ng Kalusugan ng 

County ng Santa Clara - Departamento ng mga Serbisyo sa Pananalapi, ay maniningil sa mga kumpanya 

ng seguro para sa bayad ng mga serbisyo; ang mga maibabalik na bayad at/o mga singil na nakolekta sa 

lampas ng mga aktwal na gastusin ay maibabalik sa pasyente.  

 

MEDI-CAL:  Patakaran ng programa na mangolekta ng mga palit ng bayad mula sa Medi-Cal ng estado 

para sa mga pasyente na naaprubahan na tumanggap ng mga benepisyo.  Ang mga pasyente na nawalan 

ng mga benepisyo ng Medi-Cal ay tatasahin para sa buwanang singil.  

  

PAGBIBIGAY NG SERBISYO SA KAGANAPAN NG MGA EMERGENCY O SAKUNA:  

Patakaran ng Programang Gamot at Therapy sa Pagkalulong (Addiction Medicine and Therapy, AMT) ng 

SUTS na patuloy na magbigay ng pangangalaga sa pasyente sa kaganapan ng likas o gawa ng tao na 

sakuna na hindi magpapagana sa isa o higit pang mga klinika.  

  

Sa kaganapan ng isang emergency o gusot sa trabaho, ang pagbibigay ng gamot at iba pang mga 

pangunahing operasyon ay ipagpapatuloy hangga’t maaari. 

  

Ang mga tagubilin sa mga pasyente kaugnay sa mga alternatibong lugar ng mga dosis ay ipapaskil sa 

harapang pintuan ng klinika.    

  

Sa kaganapan na hindi makakagawa ang lahat ng mga klinika ng AMT dahil sa isang emergency na sakuna, 

tumawag sa Klinika ng Central Valley sa (408) 885-5400 upang makarinig ng mensahe kaugnay sa kung 

saan pupunta para sa emergency na dosis.  Maaaring sabihan kang pumunta sa klinika ng methadone sa 

labas ng county na nasa loob ng 50 milya.   Kung hindi gumagana ang mga telepono, o kung hindi ka 

pisikal na makakapunta sa klinika ng methadone sa labas ng county, pumunta sa Emergency Room ng 

Valley Medical Center. 
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NAPAKAHALAGA!  Kung walang mapupuntahang mga klinika ng County ng Santa Clara dahil 

sa matinding sakuna at kailangan mong kumuha ng dosis sa isang klinika sa ibang county, 

kailangan mong ipakita ang iyong ID Kard sa Methadone sa kahit anong alternatibong mga 

lokasyon ng dosis!   Bukod dito, para maberipika nang tumpak ang iyong dosis, kailangang may 

kopya ka ng iyong nalagdaan na kasalukuyang plano sa paggamot at/o magpakita ka ng bote na 

may nakalagay na tama at tumpak na label ng klinika.  

  

Ang impormasyon tungkol sa mga pagsasara ng klinika ay malalaman rin sa pamamagitan ng lokal na 

radyo at mga istasyon ng telebisyon.  

 

MGA KARAPATAN NG PASYENTE:  

Ang impormasyon tungkol sa mga Karapatan ng Pasyente ay maipapaskil sa bawat klinika.  Ang mga 

pasyente na may reklamo kaugnay sa mga paglabag sa mga karapatan ng pasyente, pakikilahok sa 

paggamot, at patas na mga pasya sa pagdinig kaugnay sa maagang paghinto ay naaayon sa proseso para sa 

pagrepaso sa kanilang mga nakasulat na pahayag.  

  

Kung mayroon kang anumang problema sa iyong mga serbisyo sa paggamot sa paggamit ng substansya 

(substance use treatment services, SUTS), hinihikayat kang talakayin ang iyong mga alalahanin sa iyong 

tagapaglaan ng serbisyo/programa.  Gayunpaman, maaari kang maghain ng pormal na hinaing o apela sa 

kahit anong oras nang alinman sa pasalita o pasulat gamit ang Form ng Hinaing at Apela ng Benepisyaryo 

o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Plano ng Pinangangasiwaang Pangangalaga (Managed Care 

Plan, MCP) sa numero ng benepisyaryo na (408) 792-5666.  Maaari mo ring ipadala sa koreo ang form 

na ito gamit ang mga naka-address sa sarili na sobre sa pasilidad ng tagapaglaan ng serbisyo at ipadala sa:  

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan  

Substance Use Treatment Services  

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor  

San Jose, CA  95126  

  

 

BATAS SA MGA KARAPATAN NG PASYENTE:  Ang bawat pasyente ay may karapatan na:   

  

1. Makatanggap ng mapagsaalan-alang at magalang na pangangalaga.  

2. Maabisuhan nang maayos kaugnay sa iyong karamdaman, mga posibleng paggamot at ang 

inaasahang kahihinatnan ng mga ito, at ang talakayin ang impormasyon na ito sa doktor.  

3. Malaman ang mga pangalan at papel ng mga taong gumagamot sa iyo.  

4. Pahintulutan o tanggihan ang isang paggamot, ayon sa pinapayagan ng batas, sa loob ng mga 

hangganan ng mabuting medikal na kasanayan at mga alituntunin ng programa.  

5. Makilahok sa paglikha ng iyong sariling plano sa paggamot.  

6. Mabigyan ng lahat ng pagsasaalang-alang sa pagkapribado. Ang pagtalakay, konsultasyon, pagsusuri, 

at paggamot sa sitwasyon ng empleyado ay isasagawa upang maprotektahan ang pagkapribado 

hangga’t maaari.    

7. Asahan na tatratuhin lahat ang mga komunikasyon at talaan kaugnay sa iyong pangangalaga nang  

KUMPIDENSYAL maliban kung nagbigay ka ng pahintulot na magbigay ng impormasyon o ang 

pag-uulat ay iniaatas ng batas o medikal na kinakailangan.  
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8. Magbigay pahintulot o tanggihan ang pagdalo sa iminumungkahing pananaliksik na nakakaapekto sa 

iyong pangangalaga.  Kung pipiliin mong huwag makibahagi sa pananaliksik, matatanggap mo ang 

pinakaepektibong pangangalaga na maibibigay ng programa.  

9. Masabihan ng mga makatotohanang alternatibo ng pangangalaga kapag hindi na naaangkop ang 

paggamot o magbebenepisyo ka mula sa suplementong tulong.  

10. Malaman ang tungkol sa mga patakaran at kasanayan ng klinika na nauugnay sa pangangalaga, 

paggamot at mga responsibilidad ng pasyente.  

11. Malaman ang tungkol sa mga sanggunian ng klinika na makakatulong sa iyo sa paglutas sa mga 

gusot, hinaing at mga salungatan na nakakaapekto sa iyo at sa iyong paggamot.  

12. Maghain ng hinaing, alinman sa panloob o direkta sa Estado nang walang takot sa pagganti.  

13. Malaman ang tungkol sa mga pamamaraan ng pagsingil at pagbayad para sa mga naibigay na 

serbisyo.  

14. Masabihan tungkol sa mga ugnayan sa negosyo sa program, mga institusyon ng edukasyon, iba pang 

mga tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan o mga tagapagbayad na maaaring 

makaimpluwensiya sa iyong paggamot at pangangalaga.  

15. Tumanggap ng paggamot at pangangalaga sa isang kapaligiran na malaya sa pang-aabuso: 

kinabibilangan ito ng pang-aabuso sa pananalapi, pisikal o emosyonal na pang-aabuso, sekswal na 

pang-aabuso o panliligalig.  

16. Malaman na ang Program na Paggamot sa Pagkalulong na ito ay HINDI naglalapat ng anumang mga 

pamamaraan ng pagbubukod at panggigipit.  

  

MGA RESPONSIBILIDAD NG PASYENTE:  Ang bawat pasyente ay responsable sa:  

  

1. Pagbibigay ng tapat at tumpak na impormasyon tungkol sa iyong kalusugan kabilang ang mga 

nakaraang pagtatangkang paggamot at kasaysayan ng pagkalulong.  

2. Pagtatanong kung hindi mo nauunawaan ang impormasyon o mga tagubilin.  Kung naniniwalang 

kang hindi ka makakasunod sa iyong paggamot, responsable kang sabihan ang doktor o ang iyong 

tagapayo.  

3. Pagiging mapagsaalang-alang sa mga pangangailangan ng ibang mga pasyente, empleyado, at ng 

programa.  Nagsisikap ang empleyado ng programa upang makapagbigay ng pangangalaga sa 

mahusay at patas na paraan sa lahat ng pasyente at sa komunidad.  

4. Pagbabayad ng iyong mga bayarin sa mga naibigay na serbisyo na maaaring kabilangan ng mga 

partikular na bayarin, pagbibigay ng impormasyon ng seguro, o pagsusumite ng beripikasyon ng 

kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng Medi-Cal.  

5. Pagtukoy sa epekto ng mga estilo ng pamumuhay sa iyong personal na kalusugan.  Ang iyong 

kalusugan ay hindi lamang nakasalalay sa pangangalagang natatanggap sa programa, ngunit sa 

pangmatagalan, sa mga pasya mo sa iyong pang-araw-araw na buhay.  

  

 

PAGKAKUMPIDENSYAL NG GRUPO: 

Nakakatulong ang pagiging kumpidensyal sa bawat indibidwal sa paggamot na ilantad ang personal, 

minsan ang nakakahiya na materyal na mahalaga sa epektibong paggamot ng droga.  Nakakatulong ang 

pangako ng isa’t isa sa pagkakumpidensyal upang matiyak na maramdaman ng bawat miyembro sa 

grupong paggamot na mananatiling pribado ang mga pagsisiwalat na ito.  
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Nangangako akong panatilihing kumpidensyal ang lahat ng komunikasyon na isinagawa ng mga kalahok 

at lahat ng impormasyon na nakuha mula o tungkol sa sinumang kalahok habang nasa grupong paggamot 

para sa pag-abuso sa droga.  Nangangako akong pananatilihing kumpidensyal ang komunikasyon ng 

grupo sa pagsasaalang-alang sa pangako ng isa’t isa na ginawa ng iba na pananatilihing kumpidensyal ang 

aking personal na impormasyon.  

  

KARAPATAN NG PASYENTE SA HINDI PANDIDISKRIMINA:  Ang lahat ng pasyente ay may 

karapatan sa hindi pandidiskrimina batay sa kasarian, pagkakakilanlang kasarian, edad, lahi, etnisidad, 

kulay, bansang pinagmulan, relihiyon, sekswal na oryentasyon, kapansanan, o kakayanang magbayad.  

  

MGA PAMAMARAAN NG HINAING AT REKLAMO (Paano maghain ng isang 

hinaing/reklamo): 

Magtatangka ang mga empleyado para lutasin ang pagkayamot o mga hinaing sa loob ng klinika ng 

pasyente.  Ang mga form para sa Hinaing/Reklamo ay makukuha sa lahat ng mga lobby ng klinika.  May 

karapatan ang bawat pasyent na maghain ng reklamo o hinaing kung hindi sila nasisiyahan sa mga 

serbisyo na natatanggap nila.  Ang impormasyon tungkol sa mga Karapatan ng Pasyente ay maipapaskil 

sa bawat klinika.  Ang mga pasyente na may reklamo kaugnay sa mga paglabag sa mga karapatan ng 

pasyente, pakikilahok sa paggamot, at patas na mga pasya sa pagdinig kaugnay sa maagang paghinto ay 

naaayon sa proseso para sa pagrepaso sa kanilang mga nakasulat na pahayag.  

  

Kung mayroon kang anumang problema sa iyong mga serbisyo sa paggamot sa paggamit ng substansya 

(SUTS), hinihikayat kang talakayin ang iyong mga alalahanin sa iyong tagapaglaan ng serbisyo/programa.  

Gayunpaman, maaari kang maghain ng pormal na hinaing o apela sa kahit anong oras nang alinman sa 

pasalita o pasulat gamit ang Form ng Hinaing at Apela ng Benepisyaryo o sa pamamagitan ng pakikipag-

ugnayan sa Plano ng Pinangangasiwaang Pangangalaga (MCP) sa numero ng benepisyaryo na (408) 

792-5666.  Maaari mo ring ipadala sa koreo ang form na ito gamit ang mga naka-address sa sarili na sobre 

sa pasilidad ng tagapaglaan ng serbisyo at ipadala sa:  

  

Quality Improvement Division – Managed Care Plan  

Substance Use Treatment Services  

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor  

San Jose, CA  95126    
  

MGA KARAPATAN NG MGA BENEPISYARYO NG MEDI-CAL SA PATAS NA PAGDINIG:  

ang bawat benepisyaryo ng Medi-Cal ay may karapatan na humiling ng isang pagdining ng estado kung 

nabawasan, nahinto o tinanggihan ang iyong Medi-Cal na benepisyo. Suriin ang abisong naipaskil o 

tumawag sa 1-800-952-5253 para sa impormasyon.  Mangyaring tingnan ang seksyon sa Mga Patas na 

Pagdinig sa Maagang Paghinto sa pahina 20 o kumunsulta sa iyong handbook ng benepisyaryo ng Medi-

Cal.  

  

PAGBAWAS SA PAGGAMOT:  

Ang matagumpay na mga pagbabawas ng methadone ay isinasagawa nang dahan-dahan at nakaangkop 

ang mga ito sa mga pangangailangan ng pasyente.  Ang mga iskedyul ng pagbawas ay kinabibilangan ng 

paminsan-minsang pagsubaybay nang may pag-aayos sa halaga o paghinto kapag kinakailangan.  

Biglaang paghinto sa methadone ay maaaring magdulot ng pisikal at sikolohikal na pagkabalisa.  
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KUSANG-LOOB NA PAGHINTO MULA SA PAGGAMOT:  

Maaaring ihinto ng mga pasyente ang pakikilahok sa programa ng paggamot sa anumang oras at ibibigay 

ito nang may pinakamababang panahon ng paghinto na labinlimang araw. Maaaring kusang-loob na 

huminto ang pasyente kahit na labag ang paghinto sa payo ng medikal na direktor o doktor ng programa.  

  

HINDI KUSANG-LOOB NA PAGHINTO SA PAGGAMOT:  

Ang paghinto ng pasyente mula sa paggamot ng methadone ay maaaring agaran kung tinukoy ng medikal 

na direktor o doktor ng programa na ang patuloy na paglahok ng pasyente ay makakalikha ng pisikal na 

nakakabantang sitwasyon para sa empleyado o iba pang mga pasyente.  Ito ay magiging 

mandatoryong paghinto nang walang apela.  Bukod dito, may mandatoryong panahon ng paghihintay 

na hindi bababa sa isang taon bago muling maisaalang-alang ang pagkatanggap.  Tingna ang listahan ng 

mga dahilan ng sanhi sa ibaba.  

  

Ang pakikilahok ng isang pasyente sa isang programa ay maaaring sapilitang ihihinto ng medikal na 

direktor o doktor ng programa para sa dahilan.  Magaganap ang paghinto sa panahon na hindi bababa sa 

15 araw, maliban kung: itinuturing ng doktor na klinikal na kinakailangang ihinto ito nang mas maaga at 

idodokumento ito kung bakit sa talaan ng pasyente o kung humiling ang pasyente sa pamamagitan ng 

liham ng mas maikling panahon.  

  

Ang sumusunod ay mga sanhi para sa dahilan ng paghinto sa paggamot:   

  

1. Kasalukuyang nakatala sa ibang programa ng methadone; maramihang pagrehistro  

2. Karahasan o banta ng karahasan tungo sa sinumang empleyado ng programa o mga pasyente 

(mandatoryong paghinto; walang apela).  

3. Hindi pagbabayad o nahuling pagbabayad ng mga bayarin; o kabiguang magsumite o nahuling 

pagsusumite ng beripikasyon ng kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng Medi-Cal; o 

kabiguang magbigay ng napapanahon at tumpak na impormasyon ng seguro (Mandatoryong 

paghinto – walang apela)  

4. Pag-iingay sa paradahan o nasasakupan ng klinika  

5. Pagdadala ng anumang uri ng armas sa mga nasasakupan ng klinika  

6. Anumang pagmamay-ari, paggamit, o pagbebenta o tangkang paggamit o pagbebenta ng mga 

ilegal na droga sa klinika o nasasakupan ng klinika.  

7. Pagpasa ng methadone; anumang pagbebenta o pamimigay o tangkang pagbenta o pamimigay 

ng methadone sa ibang tao.  

8. Anumang pagtatangkang alisin ang methadone mula sa klinika nang walang naaangkop na 

pahintulot.  

9. Pagtukoy ng Medikal na Direktor na ang patuloy na paggamot ng methadone ay mapaminsala 

sa kalusugan ng pasyente.  

10. Pagpunta sa klinika na nasa impluwensya ng mga droga o alkohol  

11. Kabastusan, kalaswaan o berbal na pang-aabuso sa sinuman sa mismong lugar ng klinika  

12. Hindi pagpunta sa klinika ayon sa itinakdang iskedyul ng programa upang mapanatili sa pang-

araw-araw na dosis ng methadone  

13. Labing-apat na sunud-sunod na araw na nakaligtaan ang paggamot  

14. Paninigarilyo sa loob o saanman sa mga nasasakupan ng klinika  

15. Pagkakalat sa loob o labas ng klinika    
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16. Kabiguang sumunod sa mga plano ng paggamot, mga panuntunan at regulasyon ng programa, 

o pakikipagtulungan sa empleyado sa pagsunod sa mga regulasyon ng County, Estado o 

Pederal.  Halimbawa: nakaligtaang mga medikal na appointment o pagpapayo; nakaligtaang 

mga dosis; paggamit ng mga ilegal na droga at mga gamot na hindi inirereseta; maling 

paggamit ng mga inireresetang gamot; anumang iba pang hindi katanggap-tanggap na pag-

uugali.   

17. Paulit-ulit na kabiguang magbigay ng mga ispesimen ng ihi para suriin  

18. Pagbago o pagtatangkang baguhin ang ibinigay na ihi para sa pagsusuri.  

19. Kabiguang kumpletuhin ang taunang medikal na pagrepaso o kinakailangang pagsusuri.  

20. Kabiguang masuri para sa TB at/o magbigay ng X-ray ng Baga para sa TB, kung 

kinakailangan.  

21. Kabiguang magbigay ng pahintulot sa lahat ng mga medikal na tagapaglaan ng serbisyo~ 

pangunahing pangangalaga, espesyalista atbp.  

22. Pagnanakaw o paninira sa programa, empleyado o ari-arian ng pasyente.  

23. Iligal na pagparada sa mismong nasasakupan ng klinika.  

  

Mabibigyan ang pasyente ng nakasulat na nakabinbing sapilitang paghinto na nagsasaad sa dahilan ng 

paghinto at sa inaasahang panahon ng pag-alis, na kabibilangan ng karapatan ng pasyente para sa pagdinig 

at karapatan para sa kinatawan.  Maaaring kumuha ang pasyente ng kinatawan sa pamamagitan ng isang 

abogado o iba pang partido at/o sumusuportang mga saksi.  Ang panahon para sa paghiling ng muling 

pagtanggap ay tutukuyin sa liham na abiso.  Walang magaganap na sapilitang pagkilos ng programa bago 

ang pagtatatwa ng pasyente sa mga karapatan para sa patas na pagdinig o sa pasya ng panel sa pagdinig.  

  

MGA PASYENTENG MAY MEDI-CAL:   MGA PATAS NA PAGDINIG:  

May karapatan ang pasyente para sa patas ng pagdinig kaugnay sa maagang paghinto sa mga kaso ng 

sapilitang paghinto para sa dahilan kapag hiniling sa pamamagitan ng liham (maliban kung, ang patuloy 

na paglahok ay nakakalikha ng sitwasyon na pisikal na nakakabanta sa empleyado o iba pang mga 

pasyente o hindi pagbabayad ng mga bayarin).  

  

Ang pasyente ng pagpapanatili gamit ang methadone ay kailangang humiling ng patas na pagdinig para sa 

maagang paghinto sa loob ng 72 oras pagtanggap ang liham na abiso. Kailangang maitakda ang 

iskedyul ng pagdinig sa loob ng pitong araw na may trabaho mula sa oras na humiling ang pasyente ng 

pagdinig.  Kailangang maibigay ang pasya ng panel nang hindi hihigit sa unang araw ng pagtrabaho 

kasunod ng pagdinig.  Itatago sa klinika ang permanenteng talaan ng mga paglilitis.  Maaaring talikdan ng 

pasyente ang patas na pagdinig para sa maagang paghinto at direktang umapela sa estado nang walang 

kinatatakutang pagganti.  

  

Mabibigyan ang pasyente ng kopya ng mga paglilitis kapag hiniling ito.  Pananatilihin ang mga kopya ng 

paglilitis nang isang taon. Maaaring iapela ng pasyente ang hindi umaayon na kilos ng panel sa 

pamamagitan ng kautusan ng mandato na alinsunod sa Seksyon 1094.5, Kodigo ng mga Sibil na 

Pamamaraan at Pamagat 22.  May karapatan rin ang pasyente na tumanggap ng anumang nakasulat na 

mga pasya sa apela kung hihiling sila.    

  

TANDAAN:Nasa dulo ng Handbook ng Pasyente na ito ang buong pamamaraan para sa iyong karapatan 

sa Patas na Pagdinig para sa Maagang Paghinto.  
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MAHALAGANG IMPORMASYON SA PAGBAWAS SA PANGANIB NG AIDS 

  

AIDS, MGA KARAYOM AT PAKIKIPAGTALIK: 

1. Maaaring may HIV virus ang mukhang malulusog na tao.  

2. Ituring na maaaring may impeksyon na ng HIV ang sinumang nagtuturok o nagtutulak ng droga 

(lalaki o babae).  

3. KAPAG NAKIKIPAGTALIK KA: a) laging gumamit ng kondom at nonoxynol-9.  b) kapag 

nagtatanggal ka ng kondom hugasan nang maigi ang iyong mga kamay, c) huwag idikit ang 

anumang likido ng ari sa iyong katawan.  

4. KUNG MAGPASYA KANG MAKIBAHAGI SA MGA KARAYOM:  

a.) bago linisin ang mga karayom at ringgilya gamit ang bleach, banlawan ang mga ito nang 

lubusan punuin ng bago at malinis na tubig.  Habang puno ng tubig ang ringgilya, alugin ito at 

itaktak.  Huwag nang uliting gamitin ang tubig.  Ulitin ito nang tatlong beses.  

b.) Punuin nang lubusan ang karayom at ringgilya nang full strength na likidong bleach.  

Panatiliin ang bleach sa ringgilya nang hindi bababa sa 30 segundo sa bawat pagkakataon.  

Habang puno ang ringgilya ng bleach, alugin ito at itaktak.  Huwag hahaluan ng tubig ang 

bleach at huwag nang muling gamitin.  Ulitin ito nang tatlong beses.  

c.) Banlawan ang karayom at ringgilya sa pamamagitan ng pagpuno sa mga ito ng bago at malinis 

na tubig.  Ulitin ito nang tatlong beses.  

  

MAKAKATANGGAP NG WALANG PAGKAKAKILANLAN NA PAGSUSURI PARA 

SA HIV SA PAMAMAGITAN NG PROGRAMANG WALANG DAGDAG NA SINGIL. 

MAKIPAGKITA SA IYONG TAGAPAYO O ISA SA MGA EMPLEYADO SA 

PANGANGALAGA. 

  

MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA TUBERKULOSIS: 

  

Ang tuberkulosis (TB) ay isang pangmatagalan at nakakahawang sakit na dulot ng bakterya.  May 

dalawang yugto ang TB.  Ang unang yugto ay tinatawag na impeksyon ng TB na nangangahulugang 

pumasok sa katawan ang bakterya.  Karamihan ng mga tao na may impeksyon ay hindi nagkakasakit at 

hindi naihahawa ang tuberkulosis.  

  

Ngunit ang ilang tao ay napupunta sa ikalawang yugto:  Sakit na TB.  Pinakakaraniwan na pinipinsala ng 

Sakit na TB ang mga baga.   

Ang mga sintomas ay ubo, lagnat, pamamawis sa gabi, pagkapagod, pagbagsak ng timbang at paminsan-

minsang pag-ubo ng dugo.  Hindi lahat ng may TB ay may ganitong mga sintomas.  Ang Pagsusuri ng TB 

sa Balat (PPD) ay isang paraan para malaman kung nakapasok na sa katawan ang bakterya ng TB.  Ang 

positibong pagsusuri ng TB ay nangangahulugan na may impeksyon ka ng bakterya.  Kung positibo ang 

iyong PPD, kailangan mong alamin kung nagdulot ang bakterya ng anumang pinsala sa iyong mga baga 

sa pamamagitan ng X-Ray sa Dibdib.  

  

Nahahawa ka ng TB sa pamamagitan ng pagkalanghap sa  bakterya.  Ang bakterya ay naiuubo o 

naibabahing sa hangin ng taong may Sakit na TB.  Ito ang dahilan kung bakit mahalagang takpan ang 
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iyong bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing.  Hindi ka mahahawa ng TB mula sa mga damit, plato, 

sapin ng kama o ibinabahaging pagkain.  

  

Kung nagkaroon ka ng impeksyon ng bakterya ng TB, maaari kang magkaroon ng Sakit na TB.  Maaari 

itong mangyari kaagad o pagkaraan ng maraming taon.  Maaaring mapigilan ang Sakit na TB sa mga 

espesyal na gamot.  May mga gamot na madaling gamitin at maibibigay nang libre ng Departamento ng 

Pampublikong Kalusugan.    

  

Gayunpaman, kailangan gamitin ang mga gamot nang regular para sa buong panahon na tinukoy ng 

doktor.  Ang mga taong pinakananganganib sa pagkakaroon ng TB ay yung mga HIV +.  Ang iba na 

mataas ang panganib ay kinabibilangan ng: mga taong gumamit o gumagamit ng mga itinuturok na droga, 

naninigarilyo, lasenggo, mga nagkaroon na ng problema sa resistensya, mga nakulong o nabilanggo, mga 

nagtrabaho sa mga lugar na may mga grupong mataas ang panganib.  

  

  

PARA SA PROTEKSYON NG AMING MGA PASYENTE, KANILANG MGA PAMILYA, 

EMPLEYADO AT NG PANGKALAHATANG PUBLIKO, MAY PROGRAMANG PANG-IWAS 

SA TB SA AMING MGA KLINIKA. 
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Mahalagang Impormasyon Tungkol sa Benzodiazepines at 

Kung Pinakamahusay Ba na Paggamot Para sa Iyo o Hindi ang 

Paggamot na Ginagamitan ng Gamot (MAT) 

(Tagapayo na Rerepaso kasama ang Pasyente) 

  

Ang kaligtasan habang nakatala sa paggamot na ginagamitan ng gamot (medication assisted treatment, MAT) ay 

responsibilidad ng lahat. Nag-uumpisa ito sa mga empleyado ng klinika, ngunit umaabot sa mga pasyente at sa 

malalapit nilang kamag-anak at kaibigan.  Ang paggamit ng methadone o Suboxone kasabay ng mga hindi 

awtorisadong gamot at lubhang mapanganib.  Ang mga seryosong problema ay maaaring dulot ng paggamit ng 

iba’t ibang droga tulad ng alkohol, mga sedative o tranquilizers (benzodiazepines), mga hypnotics, at/o iba pang 

mga opioid bilang dagdag sa methadone o Suboxone.  Kapag ginamit nang solo, marami sa mga gamot na ito ang 

karaniwang katamtaman na depressant; gayunpaman kapag naisabay sa methadone ang mge epekto ay maaaring 

mapalaki at makamatay.  Samakatuwid, ang pananagutang mag-ingat sa halip na magsisi pagdating sa methadone 

ay napakahalaga.   

   

Patakaran sa mga Benzodiazepine 

Patakaran ng Departamento na ang mga pasyenteng tumatanggap ng paggamot na ginagamitan ng mga gamot na 

aprubado ay masuri para sa paggamit ng benzodiazepine at matasa para sa pagkalulong sa benzodiazepine.  Kapag 

may alalahanin kaugnay sa paggamit ng benzodiazepine, tatasahin ng doktor ng programa ang pasyente at gagawa 

ng isang plano. Ang mga pasyenteng isasawalang-bahala ang plano at magpapatuloy sa pag-abuso sa mga 

benzodiazepine ay aalisin mula sa programa.  

  

Mga Pasyenteng May Kasaysayan ng Pag-abuso sa Benzodiazepine 

Ang mga pasyente na may kasaysayan ng pag-abuso/pagkalulong sa benzodiazepine at ang mga taong gumagamit 

ng mga resetang benzodiazepine ay sasalain para sa mga benzodiazepine (kabilang ang clonazepam) sa panahon ng 

kanilang paggamot.  Para sa lahat ng ibang pasyente, tutukuyin ng tagapayo at doktor ng programa ang dalas ng 

pagsusuri para sa benzodiazepine.   

  

Pagkagambala ng Cognitive at Motor na Pagganap  
Yamang may potensyal ang mga benzodiazepine at iba pang mga sedative na gamot na sirain panghusga, pag-iisip 

o mga kakayanan sa pagkilos, binabalaan ka namin laban sa pagganap ng mapapanganib na trabaho na 

nangangailangan ng pagiging alerto ng isip, tulad ng paggamit ng mga makinarya o pagmamaneho ng sasakyan 

kapag/kung gumagamit ng anuman sa mga gamot na ito habang nasa paggamot gamit ang methadone o Suboxone.  

Gayundin, ang patuloy na paggamit ng alkohol o iba pang mga CNS-depressant na gamot habang nasa therapy ng 

benzodiazepine ay lalong makapagpapataas ng sedation at magdudulot ng mga problema sa koordinasyon habang 

nasa paggamot na ginagamitan ng gamot (MAT).  Responsibilidad mong abisuhan ang isa sa mga doktor ng 

programang MAT kung gumagamit ka ng anumang sedative na gamot.  

  

Mga Resetang Benzodiazepine 
Tatasahin ng doktor ng programa ang kakayanan ng tao na lumahok sa programa, gamitin ang gamot alinsunod sa 

inireseta at pagiging angkop ng gamot sa methadone o Suboxone.  Hihilingin sa mga pasyente na pumirma ng 

nakasulat na pahintulot para sa pagbibigay ng impormasyon sa bawat gumagamot at nagreresetang doktor nila.  

Ang kawalan ng pagbibigay ng impormasyon na ito ay hahadlang sa doktor ng klinika na makapagreseta nang 

ligtas ng methadone o Suboxone.  Samakatuwid, sa sitwasyong ito, ang pagtangging pumirma sa nakasulat na 

pahintulot ay magiging batayan para sa pagkakatanggal mula sa paggamot na ginagamitan ng gamot.    
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Ang mga taong gumagamit ng mga resetang benzodiazepine na inaprubahan ng doktor ng programa ay dapat na 

dalhin ang orihinal na reseta at lahat ng nakuha nang mga reseta para maitala sa talaan ng klinika.  Ang kabiguang 

gamitin ang gamot alinsunod sa reseta at/o kabiguang irehistro ang mga reseta sa napapanahong paraan ay 

magiging mga batayan ng pagkawala ng mga prebelehiyong mag-uwi ng gamot at maaaring magsanhi ng 

pagkakatanggal mula sa paggamot na ginagamitan ng gamot.  

  

Mas Mataas na Antas ng Pangangalagang Paggamot 

Ang mga taong umabuso sa mga benzodiazepine habang o pagkatapos ng pagbawas ng benzodiazepine ay 

irerekomenda sa mas matindi na paggamot.  Ang mga taong tatanggi sa naaangkop na antas ng tindi ng paggamot 

para sa pag-abuso/pagkalulong sa benzodiazepine at patuloy na umaabuso sa mga benzodiazepine at babawasan 

ang methadone o Suboxone at aalisin mula sa paggamot.     

   

Maaaring itigil ng doktor ng programa ang iyong paggamot gamit ang gamot sa anumang oras kung 

ang patuloy na paggamit ng mga benzodiazepine ay itinuturing na isang alalahanin sa medikal na 

kaligtasan.  

  

Paliwanag at mga Pamamaraan sa Patas na Pagdinig para sa Maagang 

Paghinto  
  

PATAKARAN: 

  

A. Bilang pasyente ng mga Serbisyong Paggamot sa Paggamit ng Substansya ng BHSD, Programang 

Gamot at Therapy sa Pagkalulong (AMT), may karapatan ka para sa Patas na Pagdinig para sa 

maagang paghinto kung magrekomenda ang empleyado ng sapilitang pag-alis mula sa program 

bago ang pagkakumpleto ng paggamot.  

B. Ang layunin ng Patas na Pagdinig para sa maagang paghinto ay upang repasuhin ang pagiging 

patas ng pasya para sa iyong sapilitang pagkaalis.  

C. Walang naisasagawang mga patas na pagdinig para sa maagang paghinto para sa pagkaalis dahil 

sa bayad o para sa karahasan/mga banta ng karahasan.  

  

PAMAMARAAN   

  

A. Maaabisuhan ka sa liham kaugnay sa mga dahilan ng inirerekomendang sapilitang pag-alis.  

Maisasama sa abiso ng sapilitang pag-alis ang mga form na nagpapaliwanag sa Proseso ng Patas 

na Pagdinig para sa Maagang Pag-alis, ang Apela ng Pagkaalis at Pamagat 22 Mga Karapatan sa 

Pagdinig (mga benepisyaryo lamang ng Medi-Cal).     

    

B. Kung nais mong iapela ang sapilitang pag-alis, kailangang mong kumpletuhin at isumite ang form 

ng Apela sa Pagkaalis sa departamento ng Pagpapahusay ng Kalidad ng BHSD SUTS (nakalakip) 

at ihain itong apela sa loob ng 72 oras (hindi kasali ang mga Sabado at Linggo at mga pista 

opisyal) pagkatanggap ng abiso ng pagkaalis. Rerepasuhin ng miyembro ng empleyado sa 

Pagpapahusay ng Kalidad na naitakda sa mga apela sa pagkaalis ang mga natuklasan mula sa 

panloob na patas na pagdinig at magbibigay ng pasya sa loob ng 72 oras sa kung napagtibay ba o 

nabaliktad ang pasya.  Maaabisuhan ka kaugnay sa pasya.   
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C. Responsable ang tagapayo sa pag-abiso sa parehong Opisyal ng Patas na Pagdinig para sa 

maagang pagkaalis ng naihain na apela at sa mga kalahok sa pagtatakda ng iskedyul para sa Patas 

na Pagdinig.  

  

D. Maitatakda ang petsa, oras at lokasyon ng iyong pagdinig sa loob ng 7 araw na may trabaho (hindi 

kabilang ang mga Sabado at Linggo at mga pista opisyal) mula sa pagkatanggap sa Layunin na 

Mag-apela.  Maaabisuhan ka sa pamamagitan ng liham kaugnay sa oras, petsa at lokasyon ng 

Pagdinig.      

  

E. Ang Opisyal ng Patas na Pagdinig sa maagang pagkaalis ang Tagapangasiwa ng SUTS.  Ang 

Opisyal ang mamumuno sa mga paglilitis ng Pagdinig at gagawa ng pinal na pasya kaugnay sa 

sapilitang pag-alis.  

  

F. Naroon sa panel ang isang miyembro ng empleyado mula sa klinika na bukod sa klinikang 

kinaalisan mo para sa iyong Pagdinig upang tulungan ang Opisyal sa obdyektibong pagtasa sa 

impormasyong ipinakita mo at ng iyong tagapayo.  

  

G. May karapatan kang katawanin ng isang abogado o iba pang tao, ang karapatang sumaksi at suriin 

ang mga saksi na ipinakilala sa programa.  

  

H. Ang Opisyal ng Patas na Pagdinig para sa maagang pag-alis ang magpapasya sa pulong upang 

pagtibayin o itanggi ang rekomendasyon para sa iyong sapilitang pagkaalis batay lamang sa 

katibayan na ipinakita.  

  

I. Kung ang pasya ng Opisyal ay pagtibayin ang sapilitang pag-alis, maaabisuhan ka kaugnay sa 

karapatang mag-apela at sa mga hakbang ng pamamaraan na kailangan upang makamit ang 

naturang apela (kabilang dito ang apela sa DHS para sa pagtanggi sa mga benepisyo alinsunod sa 

Pamagat 22 (nalalapat lamang sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal).  

  

J. Ang mga paglilitis ng Patas na Pagdinig para sa maagang pag-alis ay maitatala sa papel at itatago 

na sanggunian nang labindalawang (12) buwan ng kalendaryo mula sa petsa ng Pagdinig.  Ang 

Opisyal ng Patas na Pagdinig ang magtatago sa mga talaan na nakaimbak sa isang saradong 

lokasyon ng negosyo na tanging ang Opisyal o ang kanyang itinalaga ang may akses.  

  

K. Makukumpleto ang buod ng nakasulat na talaan ng pasya ng Opisyal ng Patas na Pagdinig para sa 

maagang pag-alis sa form ng Ulat ng Patas na Pagdinig.  Ang orihinal ng buod na ulat ay ilalagay 

sa iyong tsart, itatago ng Opisyal ang isang kopya nito, ang isang kopya ay ibibigay sa Superbisor 

ng programa at ang isang kopya ay ibibigay sa iyo.  
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PAGSISIWALAT SA MGA PANGANIB NG PUSO  
  

  

Sa panahon ng iyong personal na pagbisita, tatalakayin namin ang kamakailang impormasyon tungkol sa 

pagkakaugnay ng methadone sa ilang nakamamatay na mga problema sa ritmo ng cardiac (puso).  

  

Maaaring magdulot ang methadone ng tumatagal na QT, na nangangahulugang mas matagal kaysa sa 

normal ang pag-recharge ng kalamnan ng puso sa pagitan ng mga pagpintig ng puso.  Maaari itong 

humantong sa mapanganib na mga pagbabago sa pintig ng puso, at mabagal na mababaw na paghinga 

na maaaring hindi mo maramdaman hanggang sa huli na ang lahat.   

  

Ang mga abnormalidad sa elektrikal na sistema ng puso ay maaaring likas na pagkasilang mo, o maaaring 

dulot ng umiiral na medikasyon o medikal na kundisyon.  Sa ngayon, ang (mga) dahilan ng epekto ng 

methadone sa puso ay hindi pa gaanong nauunawaan.  Ang ilang posibleng dahilan ay maaaring ang mataas na 

antas ng dosis, mataas na antas ng dugo, at mga interaksyon sa ibang mga medikasyon.  Ang ibang mga 

dahilan ay maaaring ang mga abnormalidad sa mga electrolyte ng dugo na nagaganap sa ibang mga medikal na 

kundisyon tulad ng sakit sa atay at diabetes.  Bukod dito, maaaring ang iba pang kondisyon ng puso ang 

nagdudulot sa problema.  

  

Malaya kang itanong at talakayin ang iyong panganib sa amin.  Tulad ng lahat ng paggamot, sinusubukan 

naming hanapin ang pinakamahusay na balanse sa pagitan ng mga panganib at benepisyo.  Mahalaga na 

ipaalam mo sa iyong doktor sa methadone ang anumang mga problema sa puso na mayroon ka o problema na 

umiiral sa inyong pamilya, bukod sa anuman at lahat ng medikasyon na ginagamit mo.  

  

Maaari kaming mag-atas at mag-EKG upang higit pang masuri ito.  Kung ipapakita ng iyong EKG ang 

“tumatagal na QT”, maaari kaming mag-atas ng ilang dagdag na mga pagsubok sa dugo at hihiling na 

kumunsulta kami sa ibang mga doktor na pinupuntahan mo, tulad ng pangunahing pangangalaga o espesyalista 

sa cardiology (puso) para maghanap ng mga dahilan at subukang bawasan ang iyong panganib para sa mga 

problema sa puso.  Kung ang mga antas ng methadone sa iyong dugo ay mas mataas sa karaniwang therapeutic 

na hanay, maaari naming bawasan ang iyong dosis upang mabawasan ang iyong panganib sa mga side effect 

sa puso.  

  

Kung ipapakita ng iyong EKG ang tumatagal na QT na >500msec, iniaatas ng patakaran ng programa na 

babawasan ang iyong dosis sa methadone hanggang sa maging normal ang iyong EKG QT. Kung magiging 

kailangan ang pagbawas ng methadone, maiaalok sa halip sa iyo ang opsyon na pagsubok sa paggamot gamit 

ang buprenorphine.  

  

Salamat sa iyong pang-unawa habang patuloy kaming nagsisikap para maibigay ang pinakamainam na 

posibleng medikal na pangangalaga para sa iyo.  

  

  

  


