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Posibleng sa simula, medyo kakaiba ang magkaroon ng Naka-planong Aksiyon para sa Mga Gamot para sa inyong pamilya,
pero isaalang-alang ninyo ito:
“Nagsisimula ang mga mag-aaral na gamutin ang sarili sa edad na mga 11 taong gulang. Sa kasamaang palad, kapag hindi
sila nagtataglay ng kaalaman at impormasyon para gumawa ng mga ligtas na pasya, posibleng mas makagawa pa ng
pinsala kaysa kabutihan ang mga kabataan.”*
Ang paglikha ng nakaplanong aksyon ay isang paraan para malaman kung ligtas kayong gumagamit at nagtatabi ng mga
gamot sa inyong bahay. Hikayatin ang inyong buong pamilya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila tungkol sa
kaligtasan sa paggamit ng mga gamot na walang reseta o over-the-counter (OTC). Sundin ang mga sumusunod na hakbang
para magabayan ang inyong talakayan:
1. Gamitin ang listahan na nasa ibaba sa pag-inspeksiyon sa inyong bahay para sa mga panganib ng mga gamot na OTC.
2.	 Lumikha ng nakaplanong aksiyon.
3.	 Isagawa ang inyong plano at ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa buong taon.

Makukuha nang LIBRE ang lahat ng impormasyong ito at marami pang iba:

✁

scholastic.com/OTCmedsafety/parents

Ang Aming Kaligtasan sa mga Gamot na OTC
(OTC Medicine Safety) na Listahan

Mga Kontak Sakaling may
Emergency

❏ B
asahin at sundin ang Impormasyon Tungkol sa Gamot (Drug Facts) na
etiketa sa lahat ng panahon.

Ipaskil ang mga numerong ito sa isang
madaling makitang lugar sa inyong bahay.
Huwag kalimutang i-save ang mga ito sa
inyong cell phone sakaling magkaroon
ng emergency.

ukatin nang mabuti ang mga gamot. Panatilihing magkasama ang gamot at
❏ S
ang kagamitan para sa dosis na kasama nito. Huwag kailanman gumamit ng
mga kutsara sa bahay para sukatin ang gamot.
ingnan kung ang lahat ng gamot, bitamina, at suplemento ay nakatago
❏ T
nang mataas, malayo, at hindi nakikita ng mga bata.

Doktor ng Pamilya:

iyakin na nakasara nang mahigpit ang mga takip para sa kaligtasan ng mga
❏ T
bata (child safety caps) sa lahat ng mga gamot.
aalalahanan ang mga bisita na ilayo sa naaabot at paningin ng mga bata
❏ P
ang mga bagahe, bag, o ano pa man na maaaring mayroong gamot sa loob.
Hindi dapat inumin ang mga gamot nang walang patbubay ng nakatatanda.
❏ 

PANGALAN AT NUMERO NG TELEPONO

Parmasya:

iyaking alam ng inyong mga anak na posibleng makapagdulot ng pinsala
❏ T
ang hindi tamang paggamit ng mga gamot na OTC at may reseta.
programa ang numero para sa Tulong Kapag Nalason sa inyong telepono.
❏ I
1-800-222-1222
SILID PARA SA MGA BIDYO (VIDEO ROOM): Panoorin ang seryeng ito
ng mga bidyong nagbibigay-impormasyon na nilikha ng FDA para
turuan ang inyong pamilya tungkol sa ligtas na paggamit ng mga gamot.
Iklik ang "Silid para sa Mga Bidyo (Video Room)" rito: fda.gov
/medsinmyhome.

PANGALAN AT NUMERO NG TELEPONO

Numero para sa Tulong
Kapag Nalason:
1-800-222-1222
Bukas 24 oras kada araw
bawat araw ng taon. Mabilis,
libre at kumpidensiyal ang
mga tawag.

PARA SA MGA PAMILYA
Hinalaw mula sa Mga Gamot sa Aking Tahanan (Medicines in My Home) na programa ng FDA

Alam niyo ba na mayroong mga panganib sa gamot na walang reseta o
over-the-counter (OTC) sa inyong tahanan, na posibleng magdulot ng pinsala
sa inyong mga anak?
Sa klase, nagsimula kami ng bagong yunit na tinatawag na Kaligtasan sa mga Gamot na OTC.
Bilang bahagi ng mga pag-aaral sa edukasyong pangkalusugan, itinuturo ng yunit na ito sa mga
estudyante ang tungkol sa kaligtasan sa mga gamot na OTC. Buksan ang gabay na ito para
malaman kung bakit mahalagang inspeksiyunin ang inyong tahanan para sa mga panganib sa
gamot na OTC, at makakita ng mga madaling-magagamit na tip para gawing mas ligtas ang
inyong tahanan para sa inyong buong pamilya.

Mag-download ng mas marami pang LIBRENG impormasyon:
scholastic.com/OTCmedsafety/parents
Ang suporta para sa paggawa ng pang-edukasyong
dokumento na ito ay ipinagkaloob ng
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Bilang mga magulang, gumugugol tayo ng napakaraming panahon sa paghahanda sa ating mga anak para sa totoong
mundo at sa pagtuturo sa kanila ng mga kakayahan sa buhay na kailangan para manatiling may sapat na kaalaman at ligtas.

Ang SCHOLASTIC at iba pang kaugnay na logo ay tatak at/o mga nakarehistrong tatak ng Scholastic Inc. Nakareserba ang lahat ng karapatan. 671603

ANO ANG NAKAPLANONG AKSYON PARA SA MGA
GAMOT (MEDICINE ACTION PLAN) NG INYONG PAMILYA?

*SANGGUNIAN: Cheryl Abel, Kerri Johnson, Dustin Waller, Maha Abdalla, at Carroll-Ann W. Goldsmith. Paggamit ng gamot na walang reseta at kaalaman tungkol dito ng mga nasa ikawalong grado sa New Hampshire. Journal of the American Pharmacists Association
(Dyornal ng Asosasyon ng mga Parmasyotikong Amerikano). 2012: 777–787.
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ANO ANG NASA ETIKETA?

Ang Impomasyon Tungkol sa Gamot (Drug Facts) ay tumutulong sa inyo na maunawaan 
ang mga gamot na iniinom inyo at kung paano ligtas na maiinom ang mga ito. 
Kailangang inumin ang lahat ng mga gamot sa ilalim ng pamamahala ng magulang 
o pinagkakatiwalaang nakatatanda.

Impormasyon Tungkol sa Gamot (Drug Facts)
Mga Aktibong Sangkap
Gamot 100 mg
Gamot 150 mg

Ang Mga Gamit na
seksyon ng etiketa ang
nagsasabi sa inyo ng mga
sintomas na tinutugunan
ng gamot.

Layunin
pampapigil sa ubo
pampatanggal ng bara sa ilong

Mga Gamit Pansamantalang nagpapaalwan ng:
pag-ubo dahil sa kaunting iritasyon sa lalamunan at daanan
papuntang baga
pagbabara ng ilong

Tingnan ang Mga Babala
na seksyon para alamin
pa kung ano ang iba pang
gamot na hindi dapat
inumin na kasama ng
gamot na ito, iba pang
posibleng epekto ng
gamot, kung kailan niyo
dapat tanungin ang doktor
bago inumin ang gamot,
at iba pang impormasyon
tungkol sa kaligtasan,
kagaya ng kung kailan
dapat ihinto ang pag-inom
ng gamot at makipag-usap
sa doktor.

Mga Babala
Huwag gamitin kung nagkaroon na kayo ng alerdyik na reaksiyon
na produktong ito o anuman sa mga sangkap nito.
Magtanong muna sa doktor kung mayroon kayong sakit sa
atay o bato. Ang doktor niyo ang magpapasya kung kailangan
ninyo ng ibang dosis.
Kapag ginagamit ang produktong ito posibleng antukin kayo
kailangan ninyong mag-ingat kapag nagmamaneho ng sasakyan
o gumagamit ng makinarya
posibleng ma-excite nang labis, lalo na ang mga bata

Ang Mga Aktbong Sangkap
na seksyon ng etiketa ang
nagsasabi sa inyo ng mga
pangalan ng mga aktibong
sangkap at kung ano ang
ginagawa ng mga ito (hal.,
nagpapaalwan ng sakit,
nagpapababa sa lagnat,
pumipigil sa pag-ubo). May
mga gamot na nagtataglay ng
mahigit sa isang sangkap.

Itigil ang paggamit at humingi ng medikal na tulong agad
kapag nagkaroon ng alerdyik na reaksiyon.
Ilayo sa mga bata. Sakaling mapasobra ang inom ng gamot,
humingi agad ng medikal na tulong o kontakin ang lokal na sentro
para sa pagkalason sa 1-800-222-1222.

Ang Mga Direksyonna
seksyon ng etiketa ang
nagsasabi sa inyo ng dami
ng gamot (dosis) na dapat
ninyong inumin, kung
gaano kadalas kayo dapat
uminom ng gamot, at kung
ilan ang puwede ninyong
inumin sa isang araw.

May ilang gamot din na
mayroong Mga Tanong o
Komento?na seksyon ng
etiketa na nagkakaloob ng
numero ng telepono ng
kumpanya, sakaling may
mga tanong o komento
kayo tungkol sa isang
ispisipikong gamot.

Mga Direksyon
Natutunaw sa bibig ang tableta. Puwedeng inumin nang may
tubig o wala.
Edad

Dosis

adult (nasa sapat na gulang) at mga bata 2 tableta kada 12 oras; huwag uminom
12 taon o mas matanda pa
ng mahigit sa 4 na tableta sa loob ng 24
na oras
mga batang 6 na taong gulang hanggang 12 taong gulang

1 tableta kada 12 oras; huwag uminom
ng mahigit sa 2 tableta sa loob ng 24 na
ras

mga batang mas bata sa 6 na taong
gulang

tanungin ang doktor

Iba pang impormasyon
itago sa 20°–25° C (68°–77° F)

panatilihing tuyo

Mga Hindi Aktibong Sangkap
anhydrous citric acid, aspartame, magnesium stearate, maltodextrin,
modified food starch, sodium bicarbonate, D&C dilaw blg. 10
May mga Tanong o Komento?
Tumawag mula Lunes hanggang Biyernes 9 a.m. hanggang 5 p.m.
EST sa 1-800-XXX-XXXX.

Sa Iba pang

Impormasyonna seksyon

ng etiketa, makikita ninyo
ang iba pang mga bagay na
kailangan ninyong malaman,
kagaya ng kung paano
itatago ang gamot.

May makikita kayong listahan
ng lahat ng preservatives
o pampatagal ng buhay,
pampakulay sa pagkain,
pampalasa, o iba pang
sangkap na hindi nakatuon
sa paggamot sa inyong mga
sintomas sa Mga Hindi
Aktibong Sangkap na
seksiyon ng Impormasyon
Tungkol sa Gamot (Drug
Facts) na etiketa. Posibleng
mahalaga ito kung may alerdyi
ka o sinuman sa iyong pamilya.

Hindi ito aktuwal na Impormasyon Tungkol sa Gamot (Drug Facts) na etiketa.

MGA KATUNAYAN TUNGKOL SA MGA GAMOT NA OTC
1. A
 ng mga gamot na walang
reseta o over-the-counter
(OTC) ay kailangang ituring
nang may kaparehong
pangangalaga at pagiingat na kagaya ng mga
inireresetang (RX) gamot.

2. T
 anungin ang inyong
doktor, nars, o
parmasyutiko kung
mayroon kayong mga
katanungan tungkol sa
isang gamot na OTC.

3. Palaging gamitin ang
kagamitan para sa
pagsukat ng dosis na
kasama ng gamot na OTC.

4. U
 minom lamang ng iisang
gamot na nagtataglay
ng kaparehong aktibong
sangkap tulad ng 
ibang gamot, sa isang
takdang panahon.

HUMINGI NG TULONG

5. L ahat ng mga gamot,
kasama na ang mga OTC
na gamot ay kailangang
itabi nang mataas,
malayo at hindi nakikita
tuwing matapos ang
paggamit ng mga ito.

Bukas ang sentro para sa pagkalason 24 oras kada araw, bawat araw ng taon. Mabilis, libre at 
kumpidensiyal ang mga tawag. programa ang numero para sa Tulong Kapag Nalason sa inyong telepono.  

1-800-222-1222

