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BAKIT GINAWA 
ANG BOOKLET NA ITO
Maraming usap-usapan tungkol sa mga droga sa mundo—sa mga 

lansangan, sa eskuwelahan, sa Internet at sa tV. Ang ilan sa mga ito 
ay totoo, ang ilan ay hindi.

sa katunayan, marami sa mga naririnig ninyo tungkol sa mga droga 
ay nanggagaling sa mga nagbebenta ng mga ito. umamin ang mga 
nagbagong-buhay na nagbebenta ng droga na sasabihin nila ang kahit na 
ano para mapabili ang ibang tao ng ng droga.

huwag magpapaloko. kailangan mo ng mga katotohanan para makaiwas 
na malulong sa mga droga at matulungan ang iyong mga kaibigang lumayo 
sa mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit namin inihanda ang booklet na ito—
para sa iyo.

Mahalaga ang inyong opinyon sa amin, kaya umaasa kaming makarinig 
mula sa inyo. Maaari ninyo kaming bisitahin sa internet sa drugfreeworld.ph 
at padalhan kami ng e-mail sa info@drugfreeworld.ph.

FILI-20841RB-10-Painkillers.indd   2 10/11/2018   10:28:14 AM



3

Habang ang paggamit sa maraming street 
drugs (mga drogang makukuha sa kalye) 

ay nasa bahagyang pagbaba sa Estados Unidos, 
ang pag-abuso sa inireresetang mga droga ay 
tumataas. Noong 2007, 2.5 milyong Amerikano 
ang umabuso sa inireresetang mga droga sa unang 
pagkakataon, kumpara sa 2.1 milyong gumamit ng 
marijuana sa unang pagkakataon.

Sa mga kabataan, ang inireresetang mga droga 
ang pinaka-karaniwang ginagamit na mga droga 
sunod sa marijuana, at halos kalahati ng mga 
kabataang umaabuso ng mga inireresetang droga 
ay gumagamit ng mga painkiller.

Bakit napakaraming taong bumabaling sa 
inireresetang mga droga para maging high?

Batay sa sarbey, halos 50% ng mga kabataan ang 
naniniwalang ang paggamit ng inireresetang  
mga droga ay mas ligtas kaysa paggamit ng ilegal 
na mga drogang makukha sa kalye.

Ang hindi alam ng 
karamihan sa  
mga kabataang ito 
ay ang panganib na 
sinusuong nila sa 
paggamit ng malalakas 
at nakakapagbago ng 
isip na mga droga. Ang 
matagalang paggamit 
ng mga painkiller ay 
maaaring humantong sa pag-asa sa droga, kahit 
na para sa mga taong niresetahan ng mga ito para 
makatulong sa medikal na kondisyon ngunit hindi 
maglalaon ay mahuhulog sa bitag ng pang-aabuso 
at adiksyon.

Sa ilang kaso, ang mga panganib ng mga painkiller 
ay hindi pumapaibabaw hanggang sa huling-huli 
na. Noong 2007, halimbawa, ang pag-abuso sa 
painkiller na Fentanyl ay pumatay ng higit pa sa 
1,000 tao. Ang droga ay natagpuang 30 hanggang 
50 beses na mas malakas kaysa sa heroin.

Pag-abuso sa inireresetang  
Painkiller
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a
ng mga inireresetang painkiller ay 
malalakas na drogang sumasagabal sa 
pagpapasa ng nervous system (sistema 

ng nerbiyos) sa mga nerve signal (mga senyales 
ng nerbiyos) na natatanggap natin bilang sakit. 
karamihan rin ng mga painkiller ay nagpapagana 
sa mga bahagi ng utak na may kinalaman 
sa kaligayahan. sa gayon, karagdagan pa 
sa pagharang sa sakit na nararamadaman, 
lumilikha sila ng “high.”

Ang pinakamalakas na inireresetang  
mga painkiller ay tinatawag na opiods, na parang 
opium* na mga substansya. ginawa ang mga ito 
para umepekto sa nervous system (sistema ng 

nerbiyos) sa katulad na paraan ng  

Ano ang Mga Painkiller?

* opium: kulay-kape at malagkit na katas mula sa opium 
poppy.
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lortab, norco, tussionex and Vicodin. Ang 
mga pagbebenta at paggawa ng drogang ito 
ay tumaas nang malaki nitong nakaraang 
mga taon, ganoon din ang labag sa batas na 
paggamit nito. 

Ang Meperidine (ang tatak na pangalan nito 
ay Demerol) at hydromorphone (Dilaudid) 
ay matatagpuan bilang mga tableta at 
ang propoxyphene (Darvon) bilang mga 
kapsula, ngunit ang tatlong iyon ay nalamang 
dinudurog at itinuturok, sinisinghot o 
hinihitit. Ang Darvon, na ipinagbawal sa 
uk mula noong 2005, ay isa sa sampung 
pinakakilalang mga drogang napaulat na 
may kinalaman sa mga kamatayang may 
kinalaman sa pag-abuso sa droga sa Estados 
unidos. Ang Dilaudid, itinuturing na walong 
beses na mas malakas kaysa sa morphine, ay 
kalimitang tinatawag na “drug store heroin” 
(botikang heroin) sa mga lansangan.

mga droga na galing sa opium poppy, tulad ng 
heroin. kabilang sa mga pinaka-karaniwang 
inaabusong mga opioid painkillers ay ang 
oxycodone, hydrocodone, meperidine, 
hydromorphone at propoxyphene.

Ang oxycodone ang may pinakamalaking 
potensiyal na abusuhin at pinakamalalaking 
panganib. kasing-lakas ito ng heroin at 
naaapektuhan nito ang sistema ng nerbiyos 
sa parehong paraan. Ang oxycodone ay 
ibinebenta sa ilalim ng maraming ngalang-
pangkalakal, katulad ng Percodan, Endodan, 
Roxiprin, Percocet, Endocet, Roxicet at 
oxyContin. Mayroon din itong anyong tableta.

Ang hydrocodone ay ginagamit kasama ng 
ibang mga kemikal at matatagpuan sa mga 
inireresetang gamot para sa sakit bilang 
mga tableta, mga kapsula at syrup. Ang mga 
ngalang-pangkalakal ay kinabibilangan ng 
Anexsia, Dicodid, hycodan, hycomine, lorcet, 
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“sa edad na 20, naging adik ako sa isang narkotikong* nagsimula sa 
isang resetang natanggap pagkatapos ng isang operasyon.  

sa mga linggong sumunod [pagkatapos ng operasyon], karagdagan sa 
abusadong pag-inom sa tableta, ang padurog dito ay nagpahintulot 

sa aking masira ang controlled release mechanism (kontroladong 
mekanismo ng pagpapakawala ng droga sa sistema ng katawan) at 

para malunok o masinghot ang droga. Maaari rin itong iturok 

para makalikha ng isang pakiramdam nakatulad sa pagtira 

ng heroin. Ang pisikal na paglayo mula sa droga ay hindi kaiba sa 
paghihirap sa sakit.” 

  — James

* narkotiko: isang drogang nakaaapekto sa pangunahing sistema ng nerbiyos (utak at gulugod), na maaaring magdulot ng 
pagkahilo, kakulangan ng pagtutugma ng galaw ng katawan at kawalan ng malay-tao. 
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Oxycodone

Hydrocodone

Propoxyphene

Hydromorphone

Meperidine

OxyContin, Percodan, 
Percocet, Roxiprin, 
Roxicet, Endodan, 
Endocet

Anexsia, Dicodid, 
Hycodan, Hycomine, 
Lorcet, Lortab, Norco,  
Tussionex, Vicodin

Darvon

Dilaudid

Demerol

Oxy 80s, oxycotton, 
oxycet, hillbilly heroin, 
percs, perks

pain killer, vikes,
hydros

pinks, footballs, pink 
footballs, yellow 
footballs, 65’s, Ns

juice, dillies, drug street 
heroin

demmies, pain killer

generikong 
Pangalan

De-tatak na 
Pangalan

Sikat na 
Pangalan

Mga sikat na tawag sa mga painkiller
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“adik ako sa inireresetang gamot sa sakit. nagsimula akong gumamit ng 
inireresetang mga painkiller [ilang] taon ang nakaraan kung kailan inireseta ito ng 

aking doktor para gamutin ang sakit na nararamdaman pagkatapos ng operasyon sa 
gulugod… sa loob ng nakalipas na ilang mga taon sinubukan kong wakasan ang aking 

pag-asa sa mga pildoras para sa sakit at, sa katunayan lang, dalawang beses akong 
nagpakonsulta sa mga palingkurang medikal sa pagsisikap na gawin ito. kamakailang 

[ako ay] sumang-ayon sa aking doktor tungkol sa susunod na mga hakbang.”
— sinipi mula sa sinabi sa himpapawid ng isang komentarista sa radyo na si Rush limbaugh,  

Friday, oct. 10, 2003, ayon sa Premiere Radio, ang kanyang tagapagbalita sa radyo.

Pag-unawa sa kung Bakit nagiging sobrang  
nakaka-aDik Ang Mga Painkiller

ang mga opioid painkiller ay lumilikha 
ng panandaliang kasiyahan, ngunit 

nakakaadik din ang mga ito.

Ang pangmatagalang paggamit ng  
mga painkiller ay maaaring humantong sa 
pisikal na pagdepende sa droga. Umaangkop 
ang katawan sa substansyang naroon at kapag 
tumigil nang biglaan ang tao sa paggamit 

ng droga, nagkakaroon ng mga sintomas ng 
withdrawal. O maaaring mawalan na ng epekto 
ang droga sa katawan, ibig sabihin ay kailangan 
ng mas matataas na dosis para makamit ang 
parehong mga epekto.

Kagaya ng lahat ng mga droga, tinatabunan 
lamang ng mga painkiller ang sakit kung 
para saan ininom ang mga ito. Hindi nila 
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Ipinoprotesta ng mga kapamilya ang nakamamatay na mga 
painkiller. Sinasabi ng mga eksperto sa rehab na ang adiksyon 
sa matatapang na painkiller tulad ng OxyContin ay isa sa 
pinakamahirap sa lahat na itigil.

“pinagagaling” ang kahit ano. Ang isang taong 
patuloy na nagsusubok na pumatay sa sakit 
ay maaaring matagpuan ang kanyang sariling 
umiinom ng pataas at pataas na dosis—para 
lamang matuklasang hindi siya makararaos sa 
isang araw nang hindi gumagamit ng droga.

Maaaring kasama sa mga sintomas ng 
withdrawal ang pagkabalisa, pananakit ng 
kalamnan at mga buto, hindi makatulog, 
pagtatae, pagsusuka, panlalamig na 
kinikilabutan (tinatawag na “cold turkey”), at 
hindi kontroladong mga paggalaw ng binti.

Isa sa mga seryosong panganib ng mga opioid 
ay ang paghina ng sistema ng paghinga—
ang matataas na dosis ay maaaring 
makapagpabagal sa paghinga hanggang sa 
puntong tumigil ito at mamatay ang gumagamit.

Pag-unawa sa kung Bakit nagiging sobrang  
nakaka-aDik Ang Mga Painkiller
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OxyContin  
  Ang “Hillbilly Heroin”

D
ahil ang epekto nito sa sistema ng 
nerbiyos ay tulad ng sa heroin o 
opium, ang ilang mga umaabuso ay 

gumagamit ng isang tatak ng oxycodone 
painkiller, OxyContin, bilang isang pampalit 
o pandagdag sa mga opiate na makukuha sa 
lansangan tulad ng heroin. 

Nagkaroon ng mga de-armas na pagnanakaw 
sa mga botika kung saan ang magnanakaw ay 
sapilitiang humingi ng OxyContin lamang, hindi 
pera. Sa ilang lugar, lalung-lalo na sa Silangang 
Estados Unidos, ang OxyContin ay ang 
drogang pinaka-inaalala ng mga awtoridad na 
nagpapatupad ng batas. 

Ang OxyContin, na malawakang kilala bilang 

“hillbilly heroin” dahil sa pag-abuso dito 
sa komunidad sa lugar ng bulubunduking 
Appalachian, ay lumabas bilang isang 
pangunahing krimeng problema sa Estados 
Unidos. Sa isang kalipunan ng mga siyudad, 
natayang ang pagkalulong sa drogang ito ang 
nasa likod ng 80% ng mga krimen. 
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“hindi ko naisip na may problema 
ako sa ‘droga’—bumibili ako 
ng mga tableta sa botika. hindi 
nito naapektuhan ang aking 
trabaho. Medyo pagod ako sa 
umaga, ngunit wala nang iba pa. 
ang katotohanang ako ay 

may problema ay talagang 

lumabas noong uminom ako 

ng sobra-sobrang dosis na 

mga 40 tableta at natagpuan 

ko ang sarili ko sa ospital. 
nanatili ako nang 12 linggo sa 
klinika, pinaglalabanan ang aking 
pagkasugapa.”  — Alex
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“sa higit ng maaalala ko, nagkaroon ako ng 
masasaya at malulungkot na karanasan.  
Madaling sumama ang loob ko sa napakaliliit 
na bagay, magkakaroon ako ng biglang-biglang 
galit, o mamumuhi sa isang tao nang walang 
kahit anong dahilan.  
Matagal kong inisip na isa akong bipolar.  
nagsimula akong gumamit ng droga noong 
oktubre para matulungan ako sa aking hindi 
kanais-nais na pakiramdam.  
ngunit maniwala ka o hindi, pinalala 

lamang nito ang mga bagay!  
kinailangan ko ngayong harapin ang aking 
pagkalulong sa droga at ang mga problema ko 
sa emosyon.” — thomas
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Mental at Pisyolohikal na  
Mga epekto ng Mga Painkiller

• pagka-tibe

• pagkaduwal

• pagsusuka

• pagkahilo

• kalituhan

• pagkalulong

• kawalan ng malay

• panghihina ng baga

• paglaki ng panganib sa atake sa puso

• koma

• kamatayan
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Ang mga 
talagang 
nakaaadik na 
opiate, nakukuha 
mula sa opium 
poppy, ay ginamit 
nang ilang 
libong mga taon 
parehong para 
sa libangan at 
panggagamot. 

Mga Painkiller:  
iSang Maikling kaSaySayan
ang mga opiate, unang nakuha mula sa opium 

poppy, ay ginamit nang ilang libong mga 
taon parehong para sa libangan at panggagamot. 
Ang pinaka-aktibong sangkap sa opium ay ang 
morphine—ipinangalan mula kay Morpheus, ang 
diyos ng mga pangarap ng mga Griyego. Ang 
morphine ay isang napakalakas na painkiller, ngunit 
sobrang nakaka-adik din ito.

Noong ika-16 siglo, ang laudanum, opium na ihinanda 
sa solusyon ng alkohol, ay ginamit bilang isang 
painkiller.  

Ang morphine ay unang kinuha mula sa opium sa 
isang purong anyo noong unang banda ng ika-19 siglo. 
Ito ay malawakang ginamit bilang isang painkiller 
noong Digmaang Sibil ng Amerika, at maraming 
sundalo ang naadik dito. 

Ang codeine, isang mas mahinang drogang 
natatagpuan sa opium ngunit maaaring artipisyal na 
magawa (gawa ng tao), ay unang ibinukod noong 
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Ang morphine, ang pinaka-
aktibong substansya 

sa opium, ay isang 
napakalakas na painkiller 

na nakalulong sa maraming 
sundalo sa Digmaang Sibil 

ng Estados Unidos.

Mga Painkiller:  
iSang Maikling kaSaySayan
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Isang botelya 
ng mga tableta 
ng codeine—
lahat ng mga 
opiate ay 
panandaliang 

nakapapawi ng 
sakit ngunit 

sobrang 
nakaaadik.

1830 sa Pransiya ni Jean-Pierre Robiquet, para ipalit 
sa hindi pa naprosesong opium para sa medikal 
na paggamit. Pangunahin itong ginagamit bilang 
panlunas sa ubo. 

Sa kabuuan ng unang bahagi ng ika-19 siglo, ang 
panlibangang paggamit sa opium ay lumaki at 
pagdating ng 1830, naging pinakamataas ang 
pagkalulong ng mga Briton sa droga. Ang  
mga Briton ay nagpadala ng mga bapor na pandigma 
sa dalampasigan ng Tsina noong 1839 bilang sagot 
sa tangka ng Tsina na supilin ang trapiko ng opium, 
simula ng “Unang Digmaan ng Opium.” 

Noong 1874, ang mga kimikong nagsusubok na 
makatuklas ng isang mas hindi nakakalulong na anyo 
ng morphine ay lumikha sa heroin. Ngunit dalawang 
beses na mas malakas ang heroin sa morphine, at 
hindi nagtagal ay naging isang seryosong problema 
ang adiksyon sa heroin.

Ipinagbawal ng Kongreso ng Estados Unidos ang 
opium noong 1905 at noong sumunod na taon ay 
ipinasa ang Pure Food and Drug Act na nag-uutos ng 
paglalagay ng tatak na nagsasaad ng mga nilalaman 
sa lahat ng mga gamot.
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Ang tatak ng IG Farben, 
ang Alemang kumpanya na 
kinabibilangan ng mga kimikong si 
Bockmühl at Ehrhart na gumawa ng 
pormula para sa methadone (kanan)—
isang artipisyal na anyo ng heroin. 

Ang Methadone ay unang ginawa noong 1937 ng 
siyentipikong Aleman na si Max Bockmühl at Gustav 
Ehrhart sa kumpanyang IG Farben. Naghahanap sila 
ng isang painkiller na mas madaling magagamit sa 
pag-oopera, na may mas mababang posibilidad na 
makahumaling kaysa sa morphine o heroin. 

Gayunpaman, ang methadone ay pinaniniwalaan ng 
karamihan na mas nakaaadik pa kaysa sa heroin. 

Samantala, biglang lumakas ang ilegal na kalakalan ng 
opium. Sa pagdating ng 1995, 2,500 tonelada kada 
taon ang nalilikha ng Timog Silangang Asya.

May mga bagong painkiller na lumabas sa merkado 
nang may pahintulot mula sa Food and Drug 
Administration: Vicodin noong 1984, OxyContin 
noong 1995 at Percocet noong 1999. Ang lahat 
nang ito ay artipisyal (gawa 
ng tao) na mga opiate na 
gumagaya sa sariling  
mga painkiller ng katawan.
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Pandaigdigang estadistika
kabilang sa mga gumagamit ng 

ipinagbabawal na mga droga sa unang 
pagkakataon noong 2007, ang pinasikat na  
mga droga ay ang marijuana at mga 
inireresetang painkiller—ang bawat isa ay 
ginamit ng halos parehong bilang ng mga 
Amerikanong edad 12 gulang o higit pa. Ang hindi 
medikal na paggamit ng mga painkiller ay tumaas 
ng 12%.

Isa sa 10 estudyante sa huling taon ng mataas na 
paaralan sa Estados Unidos ay umamin sa pag-
abuso sa inireresetang mga painkiller.

Ang maling paggamit ng mga painkiller ay 
kumakatawan sa tatlong-kapat ng kabuuang 
problema ng pag-abuso sa inireresetang 
droga. Ang painkiller na hydrocodone ang 
pinakakaraniwang ginagamit sa ibang paraan 
at inaabusong kontroladong droga sa Estados 
Unidos.

Ang Methadone, minsang ginamit sa  
mga sentrong pagamutan para sa adiksyon at 

ngayon ay ginagamit ng mga doktor bilang 
painkiller, ay natuklasang sanhi ng 
785 kamatayan sa isang estado pa 
lamang, sa Florida, noong 2007.

Ang pag-abuso sa inireresetang 
droga ay tumataas din sa mas may 
edad na mga Amerikano, lalo na’t 
kinabibilangan ng mga drogang 
panlaban sa pagkabalisa tulad ng 
Xanax at mga painkiller tulad ng 
OxyContin.

Sa Inglatera, libu-libong tao ay 
sinasabing nakadepende sa  
mga painkiller tulad ng  
Solpadeine at Neurofen Plus.

Iniuulat ng mga doktor at  
mga rehabilitation therapist na ang 
pag-abuso sa inireresetang painkiller 
ay isa sa pinakamahirap gamutin na 
mga adiksyon.
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Ang mga pinakakaraniwang inireresetang painkiller 
(oxyContin, Vicodin, Methadone, Darvocet, lortab, 
lorcet and Percocet), habang nagbibigay ng ginhawa 
mula sa sakit, ay maaari ring magdulot sa mga katawan 
ng tao na magsimulang “mangailangan” sa mga droga 
para lamang maramdaman nilang “normal” sila.

narito ang sampung babalang mga palatandaang dapat 
babantayan kung sa tingin mo ang isang taong kakilala 
mo ay maaaring nakararanas ng pagdepende sa mga 
drogang ito:

1.  Pagdalas ng gamit: pagtaas ng dosis ng isang tao sa 
pagdaan ng panahon, bilang resulta ng pagtaas ng 
kawalan ng epekto sa droga at pangangailangan ng 
mas marami para makuha ang parehong epekto.

2.  Pagbabago ng personalidad: pabagu-bago ang 
enerhiya, pag-uugali, at konsentrasyon dahil sa 
resulta ng araw-araw na mga responsibilidad na 
nagiging pangalawa na lamang sa pangangailangan 
sa droga.

3.  Paglayo sa mga kapwa: paglayo sa pamilya at  
mga kaibigan.

4.  kasalukuyang paggamit: ang patuloy na paggamit ng 
mga painkiller pagkatapos na mapabuti ang medikal 
na kondisyon na nilayong paginhawain.

5.  Panahong ginugol sa pagkuha ng mga reseta: ang 
paggugol ng napakalaking panahon sa pagmamaneho 
nang malayuan at pagbisita sa maraming doktor para 
makakuha ng mga droga.

6.  Pagbabago sa araw-araw na mga kaugalian at 
kaanyuan: pagsama ng kalagayan ng pansariling 
kalinisan; pagbabago sa mga kagawian sa pagtulog 
at pagkain; palagiang pag-ubo, pagdaloy ng uhog at 
mapula at blangkong mga mata.

7.  Pagpapabaya sa mga responsibilidad: pagpapabaya 
sa mga gawaing-bahay at mga bayarin; padalas nang 
padalas na pagpapasabing maysakit at pagliban sa 
paaralan o trabaho.

8.  Mas pagiging maramdamin: angmga normal na 
nakikita, mga tunog at mga emosyon ay nagiging 
sobrang nakapagpapasigla sa tao; mga guniguni.

9.  Mga pagkahimatay at pagkamalilimutin: pagkalimot 
sa mga pangyayaring naganap at pagkahimatay.

10. Pagiging depensibo: nagiging depensibo at 
bumubunghalit sa simpleng mga tanong sa tangkang 
itago ang pagdepende sa droga, kapag pakiramdam 
ng gumagamit na ang sikreto niya ay natutuklasan. 

ngayon ay ginagamit ng mga doktor bilang 
painkiller, ay natuklasang sanhi ng 
785 kamatayan sa isang estado pa 
lamang, sa Florida, noong 2007.

Ang pag-abuso sa inireresetang 
droga ay tumataas din sa mas may 
edad na mga Amerikano, lalo na’t 
kinabibilangan ng mga drogang 
panlaban sa pagkabalisa tulad ng 
Xanax at mga painkiller tulad ng 
OxyContin.

Sa Inglatera, libu-libong tao ay 
sinasabing nakadepende sa  
mga painkiller tulad ng  
Solpadeine at Neurofen Plus.

Iniuulat ng mga doktor at  
mga rehabilitation therapist na ang 
pag-abuso sa inireresetang painkiller 
ay isa sa pinakamahirap gamutin na 
mga adiksyon.

Babalang Mga Palatandaan ng 
Pagdepende sa inireresetang Painkiller
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Ang Katotohanan 
Tungkol sa Mga Droga  
Ang mga droga ay mga lason. Ang dami na ginamit 

ang makatitiyak sa resulta.

Ang kaunti ay nagsisilbing pampasigla (nagpapabilis 
sa iyo). Ang mas marami ay nagsisilbing sedatibo 
(pinababagal ka). Ang mas marami pa ay nakalalason 
at maaaring makamatay.

Ito ay totoo sa kahit anumang droga. Tanging ang 
daming kinakailangan para makamit ang epekto ang 
naiiba.

Ngunit maraming droga ang may ibang panganib: ang 
mga ito ay direktang nakaaapekto sa isipan. Maaaring 
pasamain ng mga ito ang pag-unawa ng gumagamit 
sa nangyayari sa kanyang paligid. Bilang resulta, ang 
mga kilos ng taong iyon ay maaaring maging kakaiba, 
hindi makatwiran, hindi naaangkop at maaari pang 
mapanira.

Hinaharangan ng mga droga ang lahat ng  
mga pandama, ang mga kanais-nais ay pinapalitan 
ng mga hindi kanais-nais.  Kaya habang nagbibigay 
ng panandaliang tulong sa anyo ng pagpapaginhawa 
sa sakit, pinapatay rin nila ang kakayahan at ang 
pagkalisto at pinapalabo ang pag-iisip ng isang tao.

Ang mga medisina ay mga drogang inilayon para 
mapabilis o mapabagal o mabago ang isang bagay 
tungkol sa paano gumagana ang iyong katawan, 
para subukang mapahusay ang paggana nito. Minsan 
ay kinakailangan ang mga ito.  Ngunit ang mga ito 
ay mga droga pa rin: kumikilos ang mga ito bilang 
mga pampasigla o mga sedatibo, at ang sobra ay 
makamamatay sa iyo.  Kaya't kapag hindi mo gagamitin 
ang mga medisina tulad ng kung papaano dapat 
gamitin ang mga ito, maaaring maging kasing-panganib 
ng ilegal na mga droga ang mga ito.
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Ang tunay na kasagutan 
ay ang alamin ang  
mga katotohanan at hindi 
gumamit ng mga droga sa 
simula pa lamang.

Ang Katotohanan 
Tungkol sa Mga Droga  
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Gumagamit ng droga ang mga tao dahil 
may gusto silang baguhin sa buhay nila.

Heto ang ilan sa mga dahilan sa 
paggamit ng mga droga na ibinigay ng 
mga kabataan:

• Para makibagay

• Para “makatakas” o makapag-relaks

• Para mapawi ang pagkabagot

• Para maging parang matanda

• Para magrebelde

• Para mag-eksperimento

Akala nila na ang mga droga ay 
solusyon. Ngunit kalaunan, ang  
mga droga ang nagiging problema.

Mahirap mang harapin ang  
mga problema, ang mga kalalabasan 
ng paggamit ng droga ay palaging 
mas malala kaysa sa problemang 
sinusubukang lutasin sa paggamit ng 
mga ito. Ang tunay na kasagutan ay 
ang alamin ang mga katotohanan at 
hindi gumamit ng mga droga sa simula 
pa lamang.

BAKIT GUMAGAMIT NG DROGA ANG MGA TAO?
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Milyong mga kopya ng mga booklet na tulad nito 
na mababasa sa 22 wika ay ipinamahagi sa   
mga tao sa buong mundo. Sa pagsulpot ng bagong 
mga droga sa mga kalsada at mas maraming 
impormasyon tungkol sa kanilang mga epekto ang 
nalalaman, dinaragdagan ng impormasyon ang 
mga booklet na nagawa na at lumilikha rin ng  
mga bagong booklet.

Ang mga booklet na ito ay inilalathala ng 
Foundation for a Drug-Free World, isang hindi 
kumikitang organisasyong nakalaan para sa 
pampublikong benepisyo na nakasentro sa  
Los Angeles, California.

Ang Foundation ay nagbibigay ng pang-
edukasyong materyales, payo at koordinasyon 
para sa pandaigdigang network nito para sa pag-
agap sa paggamit ng droga.  Nakikipagtulungan 
ito sa mga kabataan, mga magulang,  
mga tagapagturo, mga organisasyon ng  
mga boluntaryong manggagawa at mga ahenteng 
pang-gobyerno—sinumang may interes sa 
pagtulong sa mga taong mabuhay nang malaya 
mula sa pang-aabuso sa droga. 
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Para sa karagdagang impormasyon o para 
makakuha ng mas marami pang mga kopya nito o 

iba pang mga booklet sa seryeng ito, kontakin ang:

Foundation for a Drug-Free World 
6331 Hollywood Boulevard  

Los Angeles, CA 90028 USA

drugfreeworld.ph • e-mail: info@drugfreeworld.ph
telepono: 1-888 no to DRugs (1-888-668-6378)

MGA KATOTOHANANG KAILANGAN  
MONG MALAMAN

© 2018 Foundation for a Drug-Free World. Sarili Ang Lahat ng Karapatan. Ang logo ng Foundation ay isang  
tatak-pangkalakal na pagmamay-ari ng Foundation for a Drug-Free World. Item #20841-10-FIL

TM

Ang booklet na ito ay isa sa mga serye ng publikasyong tumatalakay sa mga katotohanan tungkol sa 

marijuana, alcohol, Ecstasy, cocaine, crack cocaine, crystal meth at methamphetamine,  

mga de-langhap, heroin, LSD at pang-aabuso sa mga inireresetang droga.  Taglay ang impormasyong 

ito, maaaring makagawa ang mambabasa ng desisyong mabuhay nang malaya sa droga.
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