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Impormasyon Tungkol sa Pagbawas ng Pinsala para sa mga
Pasiyente na Gumagamit ng Droga

Habang nandito kayo ngayon, napagusapan natin ang tungkol sa paggamit ng droga na iniksyon.

Marami pang mga panganib sa kalusugan na nauugnay sa paggamit ng droga na ini-iniksyon, pati narin ang iba pang
mga klase ng paggamit ng droga. Kapag kayo ay gumagamit ng droga, nais naming siguraduhin na alam niyo ang mga
estratehiya para mabawasan ang mga pinsala na nauugnay sa droga, at iwasan ang mga bagay tulad ng impeksyon sa
balat o malambot na tisyu, paghawa ng sakit, at overdose.

Ang pinaka ligtas na pagpipilian para sa inyong pisikal na kalusugan ay ang pagtigil ng paggamit ng droga - kung kayo ay
interesado sa mga pagpipilian ng paggamot, naglista kami ng mga kliniko sa ibaba nitong listahan. Huwag
mag-atubiling tawagan ang anuman sa kanila para sa mga katanungan tungkol sa paggamot o para magsimula.

1. PALITAN NG KARAYOM AT SYRINGE
Ang paghihiraman ng karayom ay nagdaragdag ng iyong panganib na makakuha ng mga sakit katulad ng HIV at
Hepatitis. Ito ay *napaka* importante na gumamit kayo ng bagong, isterilisadong karayom at syringe kung kayo ay
magiiniksyon ng droga; kahit ang paggamit ng iyong sariling karayom at syringe ay maaaring magdulot ng pinsala sa
ugat at tisyu.

Palitan ang mga nagamit na supplies at kumuha ng mga isterilisadong supply mula sa:

Pangalan ng Lokasyon (Location Name)

Adres ng Lokasyon (Location Address)

Oras (Araw/Panahon) (Hours
(Days/Times))

Numero ng Telepono (Phone number)

Website

2. MAGING MALINIS AT MAINGAT SA PAG-INIKSYON!
Laging linisin muna ang lugar kung saan iiniksyonin gamit ang alkohol swab o sabon at tubig upang iwasan ang
pagpasok ng bakterya sa inyong dugo. Nais mo ring mag-ingat na hindi makaligtaan ang mga ugat dahil maaari itong
humantong sa mga pamamaga/impeksyon at iba pang mga komplikasyon.

Para sa mga detalye sa kung paano mag-iniksyon nang mas ligtas, maghanap sa YouTube ng "paano mag-iniksyon ng
heroin" at ipapakita nito sa iyo ang mga pinakaligtas na paraan. Ang Harm Reduction Coalition ay mayroon ding isang
booklet, Getting Off Right, na libre para sa pag-download mula sa kanilang webpage, at dinidetalye nito ang mga
diskarte sa pagbawas ng pinsala upang mabawasan ang mga impeksyon, maalagaan ang iyong mga ugat at makuha
ang pinakaposibleng ligtas na mga supply.

3. KUNG KAYO AY GUMAGAMIT NG ANUMANG MGA DROGA, LALO NA ANG MGA OPIOID TULAD NG HEROIN
AT FENTANYL, PALAGI KAYONG MAGDALA NG NALOXONE ("NARCAN") KUNG SAKALING MAY MAG OVERDOSE.
Ang naloxone ay makukuha galing sa mga programa para sa serbisiyong syringe; sa ilang mga estado, maaring
makakuha nang over the counter o gamit ang reseta mula sa inyong doktor.  Nararapat na *lagi* kang mayroong
Naloxone sa iyong bulsa dahil maaari nitong mailigtas ang buhay ng isang tao sa pamamagitan lang ng pag-spray nito
sa likod ng kanilang ilong pagkatapos ng isang overdose.

Tandaan na nagkaroon ng mga panahon kung kailan ang mga droga tulad ng methamphetamines o cocaine ay
nagdulot ng mga sintomas na lumilitaw tulad ng overdose ng opioid, at pinaghihinalaan ng mga tao ang presensiya ng
fentanyl. Kaya naman ay pinakamabuti na magdala lagi ng Naloxone, kahit ano pa mang droga ang iyong ginagamit.
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Para sa mga bilin sa pagbibigay ng Naloxone, tingnan ang "Administering Naloxone" video ng California Department of
Public Health https://tinyurl.com/CA-Naloxone.

4. KAPAG NAGDUDUDA, NANDITO KAMI LAGI PARA SA IYO!
Nauunawaan namin na ang paggamit ng droga ay komplikado, nakakatakot, at ito mayroong mga tagumpay at
kabiguan. Kung kayo ay magkasakit, magoverdose, o makaranas ng withdrawal mula sa mga droga, o kung kayo ay may
iba pang mga kagyat na alalahanin o nangangailangan ng ligtas na mapupuntahan, kayo ay *PALAGING* maaaring
pumunta dito!!! Bukas kami 24 oras, 7 na araw kada linggo, at 365 na araw kada taon. Lagi kaming naririto para sa inyo
anumang oras.

Kung mayroon kayong mga katanungan o alalahanin, tawagan ang aming Substance Use Navigator:

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

Telepono (Phone)

Oras (Araw/Panahon) (Hours (Days/Times))

FOLLOW UP NA MGA KLINIKO
Magpa-follow up sa alinman sa mga lokal na MAT na kliniko na aming nakakatrabaho.

Pangalan ng Kliniko (Name of Clinic)

Lokasyon (Adres) (Location (Address))

Oras (Araw/Panahon) (Hours (Days/Times))

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

MGA PAGPIPILIAN PARA SA TRANSPORTASYON PAPUNTA SA INYONG MGA PAGBISITA SA KLINIKO
Kung nag-aalala kayo tungkol sa pagkuha ng transportasyon patungo sa inyong mga appointments, maaari kayong
tumawag sa LogistiCare para sa mga serbisyong transportasyon na sagot ng iyong insurance provider. Ang
impormasyong ito ay maaaring magkakaiba-iba sa bawat bansa.

Upang matukoy ang karagdagang saklaw sa iyong lugar: 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

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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