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Nakatutulong ang mga gamot sa paggamot sa mga 
sakit, pamamahala sa mga paulit-ulit na kondisyon, 
at pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng 
milyun-milyong Amerikano. Napakahalagang 
gamitin ng mga pasyente ang kanilang gamot 
tulad ng inireseta ng kanilang tagapangalaga 
ng kalung kalusugan at tulad ng nakasaad sa etiketa 
o pakete. Mahalaga rin na tiyaking ligtas na 
nakatabi ang mga gamot upang maiwasan ang 
di-sinasadyang pagkalunok o maling paggamit 
ng ibang tao sa iyong tahanan, lalo na ang mga bata. 

Kung mayroon kang nag-expire o hindi kailangang 
gamot, madali ang wastong pagtatapon. Upang 
mapmaprotektahan ang iyong privacy, pinaaalalahanan 
ang mga consumer na alisin ang lahat ng impormasyon 
na makatutukoy sa pagkatao sa mga may-resetang 
etiketa o materyales bago gamitin ang anuman 
sa mga sumusunod na opsiyon sa pagtatapon. 

(Pinagkunan: U.S. Food and Drug Administration)

LIGTAS NA
MED-Project

MED-Project

PAGTATAPON NG
MGA HINDI KAILANGAN 
AT NAG-EXPIRE NA GAMOTKaalaman at Pagtatapon ng Gamot

Kaalaman at Pagtatapon ng Gamot



3.  Sa ibang paraan, magagamit ang mga mail-back 
service sa mga residenteng may-kapansanan o 
nasa bahay lang. Bisitahin ang seksiyon na 
mail-back ng www.med-project .org upang 
maka-order ng pakete para sa pag-mail-back.

lata, o iba pang lalagyan at itapon sa basurahan 
sa iyong tahanan.*

2.  Ilagay ang halo sa 
naisasarang supot, bakanteng

1. Alisin ang gamot mula sa 
orihinal na lalagyan nito at 
haluan ng hindi kanais-nais na 
sangkap, tulad ng gamit na 
coffee grounds, lupa, o dumi 
ng pusa.

ITAPON DITO 
ANG IYONG 
MGA GAMOT

Kung may mga partikular na 
tagubilin sa pagtatapon na nasa 
etiketa, pakete o nakalakip sa 
pakete, mangyaring sundin ang mga 
tagubiling iyon. Huwag itapon ang 
mga gamot sa kubeta maliban kung 
partikular na iniutos na gawin iyon.

Upang mahanap ang mga drop-off 
site sa iyong lugar, bisitahin ang 
seksiyon na Mga Convenient 
Kiosk ng www.med-project.org.

Nag-aalok sa mga residente ang mga 
lokal na event para sa pagbawi ng 
gamot ng libre at madaling paraan ng 
pagtatapon ng mga nag-expire o hindi 
kailangang gamot. Bisitahin ang 
seksiyon na Mga Event para sa Pagbawi 
ng Gamot ng www.med-project.org 
papara sa impormasyon sa mga 
kaganapan sa iyong lugar

*Pinagkunan: www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.html, 
 huling na-update Abril 27, 2016.


