
Labindalawang Bagay
na Maaaring Gawin ng
Mga Magulang Upang

Maiwasan ang Adiksyon



Kung paanong tayo nagtataguyod ng proteksyon laban sa
iba pang mga medikal na kondisyon bago pa man lumitaw
ang mga sintomas, mahalagang simulan nating palakasin
ang mga salik  ng proteksyon ng ating mga anak laban sa
sakit ng adiksyon bago ang mga taon ng tinedyer, at bago
ang sitwasyon kung kailan sila nag-aalok ng droga o
alkohol.

Ang agham ng pag-iwas na ito ay isinalin sa mga simpleng
diskarte na maaaring isama ng mga magulang at tagapag-
alaga sa abalang pang-araw-araw na buhay, upang
maprotektahan ang ating mga anak sa pagkakaroon ng
adiksyon sa bandang huli ng buhay.

Malinaw ang pananaliksik, makipag-usap nang maaga at
madalas sa iyong mga anak tungkol sa mga panganib ng
paggamit ng alkohol, tabako, marihuwana, mga iniresetang
gamot at iba pang mga sangkap. Hindi ito isang beses,
ngunit isang patuloy na pag-uusap na magbabago sa
paglipas ng panahon.

Subukang ilabas ito sa kaswal na lugar kung saan
malayang makakapag-usap ang lahat, tulad ng habang
kumakain, naglalakad, o habang nasa sasakyan. Ang
pakikipag-usap tungkol sa paggamit ng mga kabataan ng
sangkap ay hindi nagpapataas, sa katunayan, kabaligtaran
lamang.

Maaga at madalas
mag-usap

Ang pakikipag-usap tungkol sa adiksyon ay maaaring
maging mahirap. Maglaan ng ilang oras upang isipin ang
tungkol sa iyong sariling kaugnayan sa mga sangkap, at
kung ang iyong pamilya ay may kasaysayan sa adiksyon.
Kung umiinom ka ng alak sa harap ng iyong anak, iyon ay
isang pagkakataon upang ipaliwanag ang mga pagkakaiba
sa pagitan ng mga nasa hustong gulang at sa
nagbibinatang utak, at kung bakit napakahalaga para sa
kanila na ipagpaliban ang paggamit ng sangkap hanggang
sa ganap na mabuo ang kanilang utak sa edad na beinte
anyos.

Ang mga kabataan na ang mga magulang ay nakikipag-
usap sa kanila tungkol sa mga panganib ng droga at
paggamit ng alak ay limampung porsiyentong na mas
mababa ang posibilidad na gumamit ng mga sangkap.

Panimula

Suportahan ang mga
mabubuting aktibidad
Dalawa sa mga pangunahing salik na nagpapababa sa
panganib ng pagkakaroon ng adiksyon ng mga bata ay
ang "magandang pagkakaugnay" at "prosocial
engagement," na mga magagandang salita para sa
pakiramdam na ikaw ay kabilang at nakikibahagi sa mga
positibong aktibidad.

Maging sa palakasan man ito, simbahan, musika, drama,
pagboboluntaryo, o surfing, mas mahusay ang mga bata
kapag sila ay pinapanatiling abala at ramdam nila na bahagi
ng isang mabuting komunidad. Lumalabas na ang mga
ekstrakurikular na ito ay hindi tungkol sa sariling pagbuo at
ito ay mas tungkol sa pagbuo ng mabuting kadahilanan
para panatilihin silang ligtas!
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Ang isang mahalagang elemento sa pagpigil sa paglala ng diperensiya sa paggamit ng sangkap ay ang pag-antala sa
edad ng pagsisimula sa pag-iinom o paggamit ng droga, lalo na sa panahon na ang utak ng isang nagbibinata ay
nabubuo pa lamang. Paalalahanan ang iyong mga anak na inaasahan mong hindi sila iinom ng alak at gagamit ng droga,
at maging malinaw sa mga inaasahan na ito.

Huwag ipagpalagay na alam nila kung ano ang iniisip mo. Mahigit sa walumpung porsyento ng mga batang edad sampu
hanggang labing-walo ang nagsasabi na ang kanilang mga magulang ang pinakamalaking impluwensya sa kanilang
desisyon kung iinom o hindi ng alak.

Magtakda ng malinaw na inaasahan sa hindi paggamit

Magsanay ng pangunahing pagmemensahe na magagamit ng iyong mga anak sa mga mapanganib na
sitwasyon. Halimbawa, ang pakikipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa kung paano magkaroon ng partikular na
tugon sa mga alok mula sa mga kaibigan o sa iba na uminom o gumamit ng mga droga ay maaaring makatulong
sa paghahanda ng mga kabataan. Ang mga tugon tulad ng, "Hindi, salamat, mayroon akong laro," o "Hindi, ngunit
hindi ako iinom ng tubig," ay makakatulong sa kanila na pamahalaan ang mahihirap na sitwasyon sa lipunan. Kahit
hayaan mo silang ituro ka. "Strikto ang mga magulang ko, kailangan naming maging malusog."

Magsanay ng mga Kasanayan sa
Pagtanggi
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Mga Kasanayan sa Pagtanggi ayon sa Kategorya

Magtatag ng Malinaw
na Kahihinatnan
Maging malinaw, naaalinsunod, at tiyak tungkol sa
kung ano ang mga at magiging agarang
kahihinatnan ng paggamit ng sangkap sa iyong
pamilya. Sa halip na magsabi "magiging grounded
ka" o "magkakaroon ka ng malaking problema,"
maging tiyak. Tandaan na gantimpalaan ang iyong
anak para sa magandang pag-uugali at positibong
paggawa ng desisyon.
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Hindi, salamat.

Hindi, hindi ako umiinom.

Hindi, hindi ako nagdo-droga.

Hindi, ako ang itinalagang driver.

Hindi, maaari akong masuspinde sa team.

Hindi ngayong gabi, may malaking laro ako.

Hindi, mahigpit ang mga magulang ko.

Hindi, pinapadrug test ako ng mga magulang ko.

 Hindi, mahigpit ang coach ko sa bagay na iyon.

Hindi, ngunit maari ba akong makihingi ng tubig?

 Hindi, iba na lang ang gawin natin.

Hindi, bakit mo ginugulo ang mga bagay na iyon?

Hindi, akala ko ba magkaibigan tayo?

Madali

Deklarasyon

Excuses

Alternatiba

Baliktad

Kategorya Halimbawa
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Ang mga magulang na kumukunsinti o nagbibigay ng alak
sa kanilang mga anak, kung minsan ay tinutukoy bilang
"social hosting", ay nagtutulak sa mga kabataan sa pag-
inom ng alak, gayundin sa iba pang hindi ligtas na pag-
uugali.

Ang pag-inom ng mga kabataan ay hindi maiiwasan.
Gumawa ng mga hakbang upang limitahan ang
pagkakaroon ng paraan sa paggamit ng sangkap, huwag
makibahagi sa mga social hosting, at paalalahanan ang
ibang mga magulang na ang paggamit ng pagbibinatang
sangkap ay mapanganib kahit saan man ito mangyari.

Hindi mo Trabaho ang
magpasaya

Huwag Magbigay ng
Alak o Droga sa Iyong
Anak

Nakatutuksong gustohin na maging kaibigan ng iyong
anak, ngunit ang higit nilang kailangan ay isang magulang
na gagabay at suportahan sila nang ligtas hanggang sa
pagtanda sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na
mga inaasahan at pagpapanagot sa kanila. Mahalagang
ipaalam sa mga bata na kung masusumpungan nila ang
kanilang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, dapat
palagi silang kumportable na tawagan kami para tulongan
sila.

Mas naiintindihan kung iisipin na mas ligtas ang mga bata
na gumawa ng mga bagay kung tayo ay nakasubaybay,
ngunit hindi ito umaabot sa paggamit ng droga.

Maaaring mukhang mas kailangan tayo ng mga bata
habang sila ay lumalaki, ngunit ang pagpapanatiling
nakatuon sa buong panahon ng kanilang pagbibinata ay
napakahalaga. Panatilihing maging bahagi sa buhay ng
iyong anak habang sila lumalaki.

Bumuo ng mga ugnayan sa ibang mga magulang sa
iyong komunidad at makipagtulungan sa kanila upang
subaybayan kung saan nagtitipon ang mga kabataan at
kung ano ang kanilang ginagawa.

Ipaalam sa ibang mga magulang na ang iyong anak ay
hindi pinapayagang gumamit ng sangkap sa anumang
sitwasyon, at magtanong tungkol sa kanilang mga
panuntunan sa bahay tungkol sa paggamit ng alkohol at
droga. Maging tapat sa iyong mga anak sa pagkakaroon
ng mga ganitong pag-uusap, posibleng bigyan sila ng
kalayaan, habang ginagawa din ang iyong trabaho para
panatilihin silang ligtas.

Magbigay pansin
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Habang pinagyayaman mo ang mga hilig ng iyong mga
anak sa labas ng tahanan, tandaan na maglaan din ng oras
sa pamilya. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang
paggugol ng oras kasama ang mga miyembro ng pamilya
at mga mahal sa buhay– ang pakikipag-bonding sa mga
paboritong aktibidad o pakikipag-usap tungkol sa iyong
mga araw, ay may pangmatagalang positibong epekto at
nagpapatibay ng magandang pagsasama(kahit na ang
iyong tenidyer ay nagsasabi na nais nilang gumawa ng
ibang bagay)

Ang kalidad na oras ay bumubuo ng tiwala at nagpapatibay
ng mga relasyon, na nagpapataas ng posibilidad na ang
iyong tinedyer ay nagsimulang makipagpunyagi sa
paggamit ng droga o iba pang isyu, sila ay mas
komportabling lumapit sa iyo para humingi ng payo at
suporta.

Gumawa ng oras para
sa pamilya Ang pagkakaroon ng magandang pagtulog sa gabi ay

kritikal para sa mental at pisikal na kalusugan, lalo na sa
mga taon ng pagdadalaga na kung kailan ang utak ay
sumasailalim sa isang mahalagang yugto ng paglaki at
pag-unlad.

Gawing priyoridad ang pagtulog sa iyong sambahayan at
humanap ng mga paraan upang matiyak na nakakakuha
ng sapat na pahinga ang iyong anak, gaya ng
pagpapatupad ng mga alituntunin sa pagpatay ng mga
ilaw kung kinakailangan o pagbabawas ng screen-access
bago matulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring na
hinding malaking bagay, at sa paglipas ng panahon maaari
itong humantong sa malubhang kondisyon ng kalusugan
at mas madaling mahawa sa paggamit ng sangkap ang
iyong tinedyer.

Anim hanggang labindalawang taong gulang ay
nangangailangan ng siyam hanggang labindalawang oras
ng pagtulog bawat gabi, habang ang mga tinedyer ay
dapat matulog ng walo hanggang sampung oras bawat
gabi.

Unahin ang Pagtulog
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Ang panggigipit mula sa mga kaibigan ay maaaring maging mahirap para sa mga kabataan na lusutan, maging ito man
ay nasa isang  pagtitipon na may alak, sa isang kotse na may kasamang umiinom o gumagamit ng droga, o iba pang
mga peligrosong sitwasyon kasama ang mga kaibigan. Ang maagang paggawa ng isang plano sa pagtakas ay
makakatulong sa iyong tinedyer na makaalis sa mahihirap na sitwasyon.

Magsimula ng isang pag-uusap sa iyong tinedyer tungkol sa peer pressure at mga mahihirap na sitwasyon. Bumuo ng
isang plano sa pagtakas, isang lihim na code na maaari nilang i-text sa isang magulang o tagapag-alaga upang agad na
kunin ng isang nasa hustong gulang at makaiwas sa sitwasyon. Ang iba ay nagpasya sa isang salitang code o emoji na
nagpapahiwatig na kailangan nila ng tulong sa kanilang exit plan, sushi man, o pineapple o iba pang
napagkasunduang mensahe.

Ipaalam sa kanila na kung hindi sila komportable sa anumang dahilan sa isang sitwasyon, mayroon silang paraan.

Tulungan ang Iyong Tenidyer na
magkaroon ng plano sa pagtakakas
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Ang diperensiya sa paggamit ng sangkap ay lumalala sa paglipas ng panahon. Ang mas maagang pagsisimula ng
paggamot ay mainam para sa malaking chansa ng pangmahabaang paggaling. Maraming mga pamilya ang 
 nasasabihan ng mali "maghintay sa pinakahuli" at kanilang mga mahal sa buhay ay nakakadama ng matinding
pangangailangan ng paggamot para ito ay umobra. Ang ideya na dapat muna nating hintayin lumala ang sakit
bago magpagamot ay mapanganib. Isipin natin kung maghintay tayo hanggang sa ikaapat na yugto upang
gamutin ang cancer. Napatunayan sa deka-dekadang pananaliksik na ang taong mas maagang nagpapagamot,
mas maganda ang kanilang kinalabasan, at ang paggamot ay gumagana nang mabuti para sa mga pasyenting
mas maagang nagsimulang paggamot sa tulong ngpaghikayat ng iba kumpara sa mga pasyenting may sariling
paghihikayat lamang na magpagamot. 

IMga Palatandaan at Sintomas
●Pagbago ng pag-uugali nang walang maliwanag na dahilan, tulad ng pag-aaway, madalas na pagod o
nalulumbay, o pagalit
●Kawalan ng interes sa mga aktibidad na dati ay kasiya-siya
●Nawawalan ng pera, nawawalan ng mga mahahalagang kagamitan, at paghiram
●Pagbabago sa pang-araw-araw na gawain
●Pagkawala ng interes sa pangkalahatang kalusugan, kalinisan, Pagpananatili at pangangalaga sa ngipin
●Mga pagbabago sa mood
●Pagbabago sa timbang o hitsura
●Pagbabago sa timbang, gawi sa pagkain o pagtulog
●Pag abaw ng grado sa paaralan
●Pagpalit ng grupo ng kaibigan
●Paglihim sa telepono
●Nawawala ng ilang oras sa isang pagkakataon
●Nasisira ang mga relasyon
●Kawalan ng presensya kapag nakikipag-usap

Maagang pagpigil
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DSM-5
Ang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, o DSM-5, ay ang gintong

pamantayan ng American Psychiatric Association sa teksto ng kalusugang ng isip ay ginawa ng daang-

daang eksperto.

Ang manwal ay may labing-isang pamantayan, o sintomas, para sa diperensiya sa paggamit ng sangkap

na nakabase sa maraming dekada ng pananaliksik

Ang mga sintomas ng diperensiya sa paggamit ng sangkap sa DSM 5 ay nahahati sa apat na kategorya:

may depekto sa pagkontrol; mga suliraning panlipunan; mapanganib na paggamit, at nakadepende sa

pisikal.

May depekto sa
pag kontrol

Gumamit ng higit sa

isang sangkap o mas

madalas kaysa sa

nilalayon

 

Gustong magbawas o

huminto sa paggamit

ngunit hindi kaya

Pagpapabaya sa mga
responsibilidad at
relasyon

Ang pagsuko sa mga
aktibidad na dati
nilang
pinapahalagahan dahil
sa kanilang paggamit
ng sangkap
 
Kawalan ng
kakayahang
kumpletuhin ang mga
gawain sa bahay,
pampaaralan o trabaho

Nangangailangan ng

mas marami pang

sangkap upang

makakuha ng

parehong epekto

Pagkakaroon ng mga

sintomas ng

withdrawal kapag

hindi gumagamit ng

sangkap

Mga Kategorya ng Sintomas

Mga Suliraning
Panlipunan

Ginagamit sa

mga

mapanganib

na paraan

Patuloy na

paggamit sa

kabila ng mga

kilalang

problema

Mapanganib na
Paggamit

Nakadepende sa
pisikal
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