
Tagalog - CA Bridge: Buprenorphine Start Discharge Instructions - June 2021

Mga tagubilin sa pagtapos ng Buprenorphine

Habang nasa ospital, nagkaron ka ng withdrawal mula sa paghinto ng mga opiod. Sinimulaman ka sa medikasyon

na ang tawag ay Buprenorhine (karaniwang mga brand ay Suboxone o Subutex).

Medikasyon: Buprenorphine
Ang Buprenorphine ('bup" o "bupe") ay nakakatulong tigilan ang mga sintomas ng withdrawal at sa pagnanasa

para sa mga opioid.

Inireresetahan ka naim ng medikasyong ito para inumin sa mga susunod na araw habang ikaw ay kumukuha ng

tulong sa isa sa aming lokal na klinika na Medication for Addiction Treatment (Medikasyon para sa paggamot ng

adiksypn) o "MAT". Makakokonsulta mo dito ang isang provider na tutulungan kang ituloy ang medikasyong ito.

Napaka-importante na makakuha ka ng pagkonsulta sa isang provider na puwedeng magsulat ng

reseta para sa buprenorphine SA MADALING PANAHON para hindi ka maubusan nitong

medikasyon.

Mga follow-up na klinika
Magpasunod ng pagkonsulta sa isa mga lokal na klinika na kaasosyo namin.

*Kung maaari tumawag o pumunta sa kliniika bukas ng umaga; sabihin sa kanila na galing ka sa ospital at

binigyan ka ng bup.*

Pangalan ng klinika (Name of Clinic)

Lokasyon (address) (Location (Address))

Oras (araw/tiempo) (Hours (Days/Times))

Numero ng telepono para mag-iskedyul ng
appointment (Phone number to schedule an
appointment)

Pangalan ng klinika (Name of Clinic)

Lokasyon (address) (Location (Address))

Oras (araw/tiempo) (Hours (Days/Times))

Numero ng telepono para mag-iskedyul ng
appointment (Phone number to schedule an
appointment)

MGA OPSYON NG TRANSPORTASYON PARA SA PAGBISITA SA KLINIKA
Kung nagaalala ka para sa transportasyon papunta sa iyong appointment, pwede mong tawagan ang LogistiCare

para sa mga serbisyong pang transportasyon na sagot ng iyong insurance.mAng impormasyong ito ay maaring

mag-ibaiba ayon sa bawat county.
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Para alamin ang adisyonal na sakop ng serbisyons io para sa inyong lugar pumunta sa:

www.logisticare.com/reservation-numbers-location-map

● Blue Shield Health Plan – 866.290.9662

● Anthem Blue Cross Health Plan – 877.931.4755

● Health Net Cal Medi-Connect – 866.799.4465

● Health Net Medi-Cal Health Plan – 855.253.6863

● Lahat ng iba pang Mga Plano sa Kalusugan – 877.440.7433

Medikasyon para sa bituka
Ang konstipasyon ay Isang karaniwang epekto nang paginom ng opioid na medikasyon kagaya ng buprenorphine.

Paki-simulang uminom ng over the counter (hindi kailangan ng reseta) na Stool Softener (gamot na

nagpapalambot ng dumi)--kagaya ng Docusate Soium (ang karaniwang brand ay Colace) 100 mg dalawang beses

sa isang araw bawat  araw para tumulong hindi magka-konstipasyom. Kung hindi ka makadumi pagkatapos ng

24-48 na oras, subukang uminom ng over the counter laxative kagaya ng Miralax, Dulcolax, Milk of Magnesia o

Magnesium Citrate. Kausapin ang pharmacist tungkol sa mga gamot na ito at para humingi ng tulong sa pagpili

ng gamot na gagana para sayo.

Kailan dapat bumalik sa ER/ospital
Bumalik sa emergency department kung may mga karamdaman kagaya ng lagnat o matinding pananakit, kung

ikaw ay mas lalong may sakit o kung mayroon kang anumang emerhensiya.

TANDAAN-nandito kami para sayo!
Tandaan-nandito kami palagi para sayo! kung sa kinabukasan ay gagamit ka uliit ng opioid o iba pang mga droga,

magkaroon ng withdrawal o kumailangan ng tulong-nandito lang kami para sayo! Maari kang pumunta sa ED

24/7 anumang araw kapag kailangan mo na magsimula ulit ng Buprenorphine.

Kung mayroon kang mga tanong o mga pag-aalala tawagan ang Substance Use Navigator:

Pangalan ng Substance Use Navigator
(Name of Substance Use Navigator)

Telepono/numero (Phone)

Oras (araw/tiempo) (Hours (Days/Times))

Ang dokumentong ito ay isinalin ng UC Berkeley Volunteer Health Interpreters Organization (VHIO).

Ang CA Bridge ay isang programa ng Public Health Institute. Ang Public Health Institute ay nagsusulong
ng kalusugan, kabutihan at kalidad na pamumuhay para sa mga mamamayan sa bawat sulok ng
California, sa ibayo ng bansa at sa buong mundo.© 2021, California Department of Health Care Services.
Ang mga materyales ay napakinabangan sa pamamagitan ng  Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Mas marami pang
mapagkukunan ng impormasyon sa www.cabridge.org.
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