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Mga   gamot   para   sa   panlunas   ng   Opioid   Use   Disorder:     
Ang   kailangan   niyong   malaman   upang   pumipili   ng   pinakamabuting   paggamot   para   sa   inyo     
Hunyo   2021   

  

Buprenorphine     
(Suboxone ® ,   Subutex ® ,   Zubsolv ® )     

Methadone    Naltrexone      

(Vivitrol ® )   
Walang   gamot   

  MGA   BENEPISYO   
● Isa   itong   gamot   na   malinay   na   pinag-aralan   ,   at   ligtas   sa   

pangmatagalan   na   paggamit.   
● Ang   mga   taong   umiinom   ng   buprenorphine   ay   mas   

malabong   magka-overdose   o   labis   na   dosis   kaysa   sa   mga   
taong   hindi   umiinom   nito.   

● Pinipigilan   nito   ang   masidhing   pagnanais   sa   opioid   at   
nakakaharang   ito   ng   labis   na   kaginhawaan   (o   "high")   na   
mararamdaman    kung   gumamit   ka   ulit.   

● Ito   ay   mas   mabisa   para   sa   kronikong   pananakit   kaysa   sa   
methadone   o   naltrexone.   

● Hinaharangan   nito   ang   mga   simtomas   ng   withdrawal   (hindi   
katulad   ng   naltrexone   o   iba   pang   mga   medikasyon).   

● Maaari   kang   kumuha   ng   komportableng   dosis   sa   loob   ng   
ilang   mga   araw   (mas   mabilis   kaysa   sa   methadone).   

● Hindi   ito   nakadudulot   ng   "high".   
● karamihan   sa   mga   tao   ay   nakakakuha   nito   mula   sa   isang   

primary   care   doctor   (pangunahing   doktor   na   tagapag-alaga   
ng   kalusugan),   na   siyang   maaring   magbigay   ng   hanggang   
isang   buwan   na   supply   ng   gamot   kada   beses--hindi   na   
kailangang   pumunta   araw-araw   o   pumunta   sa   espesyal   na   
klinika.     

● May   ilang   mga   tao   na   mas   gusto   ang   pagpapayo   at   
pagsuporta   mula   sa   isang   methadone   clinic—   maraming   ng   
kliniko   ngayon   ang   naghahandog   din   ng   buprenorphine   sa   
bintana.   

● Ligtas   na   ginagamit   ng   mga   pasyente   na   may   mga   health   
screen   ng   empleyado   o   mga   nasa   parole   (nakalaya   nang   may   
kondisyon).   

● Ito   ay   sagot   sa   karamihan   ng   mga   health   insurance   
programs.   

MGA   PAG-IINGAT   
● Ang   side   effects   ay   bihira   at   hindi   gaanong   matindi,   at   hindi   

gaanong   madalas   hindi   tulad   ng   iba   pang   mga   opiods.   Lahat   
ng   opiods   ay   maaaring   maging   sanhi   ng   kahirapan   sa   
pagtulog,   pagduduwal,   sakit   sa   ulo,   o   overdose   kapag   inihalo  
kasama   ng   iba   pang   mga   droga.   

● Ang   ilang   mga   grupo   ng   AA/NA   ,   mga   programma   sa   
paggamot,   at   mga   pulis/hukom   ay   maaaring   hindi   
suportahan   ito.    

● Kadalasan,   kailangan   niyong   makaranas   ng   ilang   sintomas   ng   
withdrawal   bago   kayo   makakuha   ng   unang   dosis.   

● Ang   pagtigil   ng   buprenorphine   ay   madalas   na   ginagawa   nang  
dahan-dahan   at   kasama   ang   suporta   ng   medikal   team.   

  MGA   BENEPISYO   
● Ang   gamot   na   ito   ay   napag-aralan   nang   maiigi    at   

ligtas   para   sa   pangmatagalang   paggamit.   
● Ang   mga   taong   gumagamit   ng   methadone   ay   mas   

malabong   magoverdose   o   mamatay   kaysa   sa   mga   
taong   hindi   umiinom   nito.   

● Hinaharangan   nito   ang   mga   labis   na   pagnanais   at   
pinipigilan   ang   pagkaranas   ng   "high"   kapag   hindi   
niyo   napigilang   gumamit.     

● Nakakatulong   ito   kronikong   pananakit,   ngunit   mas   
mababa   kaysa   sa   buprenorphine.   

● Hinaharangan   nito   ang   sintomas   ng    withdrawal   
(hindi   tulad   ng   naltrexone   o   nang   walang   gamot)   at   
maaaring   mas   matagal   na   makakuha   ng   
komportableng   dosis   kaysa   sa   buprenorphine.   

● Hindi   ito   nakakadulot   ng   "high"   kapag   ginamit   sa   
tamang   dosis.     

● Ang   mga   gumagamit   ng   methadone   ay   mas   
madalang    na   bumalik   sa   kanilang   adiksyon   
(mag-relapse),   makakuha   ng   HIV,   at   mapunta   sa   
prisinto   kaysa   sa   mga   hindi   gumagamit   nito.   

● Ang   mga   kliniko   para   sa   methadone   ay   nag-aalok   
ng   pagpapayo   at   ng   suporta   sa   pamamahala   ng   
kaso.   

● Hindi   niyo   kailangang   makaranas   ng   withdrawal   
bago   simulan   ito.   

● Ito   ay   sagot   ng   karamihan   sa   mga   insurance   
programs.   

  MGA   PAG-IINGAT   
● Maaaring   kabilang   sa   mga   side   effects   ang   

pagkaantok   (kapag   masyadong   mataas   ang   mga   
dosis),   konstipasyon,   o   delikadong   mga   ritmo   ng   
puso—   ang   mga   ito   ay   maaaring   mapigilan   sa   
pamamagitan   nang   pakikipagtulungan   kasama   ang   
inyong   medikal   team.   

● Maaari   kang   magoverdose   kapag   uminom   ka   nang   
sobra   o   kapag   inihalo   mo   ito   kasama   ang   ibang   mga   
droga.     

● Maaari   lang   itong   gamitin   sa   pamamagitan   nang   
madalas   na   pagpunta   sa   klinika   pangmethadone.   

● Ang   pagtigil   ng   pagkuha   ng   methadone   ay   
kailangang   gawin   nang   dahan-dahan   at   nang   may   
suporta   ng   medikal   team.   

  MGA   BENEPISYO   
● Hinaharangan   nito   ang   pagnanais   sa   opioid   at   

alak,   at   pinipigilan   kang   makaranas   ng   "high"   
kapag   gumagamit   ka   ng   opioids.     

● Isang   beses   kada   buwan   ka   lang   maaaring   
makatanggap   ng   shot.     

● Hindi   ito   isang   opioid   at   hindi   ito   nakakadulot   
ng   simptomas   ng   withdrawal   kapag   tinigilang   
gamitin.   

● Kahit   na   pinapakita   ng   mga   pag-aaral   na   
kapaki-pakinabang   ang   buprenorphine   at   
methadone,   ang   ilang   mga   grupo   ng   AA/NA,   
mga   programa   sa   paggamot,   at   mga   
pulis/hukom   ay   maaaring   mas   gusto   ang   
naltrexone.   

  MGA   PAG-IINGAT   
● Mas   maari   kang   mag-relapse   at   magoverdose   

kumpara   sa   mga   resulta   galing   sa   paggamit   
ng   buprenorphine   o   methadone.   

● Sa   unang   turok   ng   iniksyon,   kapag   mayroon   
kang   mga   opioids   sa   iyong   sistema,   maaari   
kang   makaranas   ng   withdrawal.   Kailangan   
mong   dumaan   muna   sa   detox   at   huwag   
gumamit   ng   1-2   linggo.   

● Maaaring   mahirap   magsimula.   Hindi   tulad   ng   
methadone   at   buprenorphine,   hindi   ito   
nakakatulong   sa   mga   simtomas   ng   withdrawal   
at   maaaring   magdulot   ng   withdrawal   nang   
hanggang   sa   dalawang   linggo   kapag   ginamit   
kaagad.   

● Hindi   ito   nakakatulong   sa   kronikong   
pananakit.   

● Maaring   mahal   at   mahirap   makuha;   at   hindi   
ito   sagot   ng   insurance   o    sasagutin   lang   ito   
pagkatapos   ng   matagal   na   proseso.   

● Bumababa   ang   iyong   toleransiya   kapag   hindi   
ka   uminom   ng   opioid   na   gamot.   Ibig   sabihin   
nito,   kung   umpisahan   mo   ulit   ang   pag-inom   
ng   opioids   mas   malaki   ang   tsansiya   ng   
kamatayan   kaysa   sa   paggamit   ng   methadone   
o   buprenorphine.   

● Kung   kailangan   mo   ng   emergency   na   
operasyon   o   makaroon   ka   ng   biglang   
masamang   sakit,   hindi   gagana   ang   opioids.   

  MGA   BENEPISYO   
● Mas   gusto   ng   ilang   pasyente   ang   walang   

gamot,   kahit   na   may   mas   mataas   na   
panganib   na   mag-relapse   at   mag-overdose.   

● Iniiwasan   ang   mga   side   effect   ng   gamot.   Ang   
mga   side   effect   ng   walang   gamot   ay   mataas   
na   panganib   na   magrelapse   at   kamatayan   
dahil   sa   overdose.   

MGA   PAG-IINGAT   
● Mas   maaring   kang   mag-relapse,   

mag-overdose,   at   mamatay   kumpara   sa   mga   
resulta   ng   paggamit   ng   buprenorphine   o   
methadone.   

● Hindi   kontrolado   ang   labis   na   pagnanais   at   ng   
mga   sintomas   ng   withdrawal   kapag   hindi   ka   
umiinom   ng   gamot,   at   mas   mahirap   huminto   
kung   mag-relapse   ka.   

● Bumababa   ang   iyong   toleransiya   kapag   hindi   
ka   uminom   ng   opioid   na   gamot.   Ibig   sabihin   
nito,   kung   umpisahan   mo   ulit   ang   pag-inom   
ng   opioids   mas   malaki   ang   tsansiya   ng   
kamatayan   kaysa   sa   paggamit   ng   methadone   
o   buprenorphine.   

● Dahil   sa   mataas   na   panganib   ng   kamatayan   
dahil   sa   overdose   ng   walang   gamot,   dapat   
meron   kang   naloxone   rescue   kit   sa   bahay   
para   sa   iyong   kaligtasan.   
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