
Perinatal Substance Abuse Program  
Ano ang PSAP?  

Ang Perinatal Substance Abuse Program (PSAP), ay nagbibigay ng 
komprehensibong serbisyo sa mga outpatient para sa pagpapagaling ng mga 
buntis at mga nanay na gumagamit ng bawal na gamot.  

Dahil ang bawat babae ay natatangi, ang pangkat ng manggagamot sa PSAP 
ay gumawa ng individualized na programa na dinisenyo upang matutukan ang 
kanyang partikular na pangangailangan.    

Ang Aming Misyon  

Upang matulungan ang mga buntis at mga nanay na gumagamit ng bawal na 
gamot, na mahinto at mapanatiling mapigil ang sarili – ito ay nagpo-promote 
ng malusog na sanggol at tinutulungan ang mga nanay na makamtan ang 
kanilang pag-asa, pangarap, at kalidad ng kanilang layunin sa buhay.    

Ang Aming mga Serbisyo 

• Referral sa Pag-aalaga Bago Manganak  

• Pangkalahatang Medikal na Pagsusuri at Referral  

• Tulong sa Medikasyon na Paggamot  

• Indibiduwal at Grupong Therapy  

• Pagsusuri Para sa Bawal na Gamot 

• Pamamahala ng Kaso  

• Edukasyon sa Pagbubuntis  

• Edukasyon at Suporta sa Pagpapasuso  

• Paglaki ng Bata at Edukasyon sa Pagiging Magulang  

• Edukasyon sa Kalusugan 

• Edukasyon sa Nutrisyon 

• Edukasyon sa Paggaling 
• Edukasyon sa Praktikal na Kasanayan sa Buhay  

• Mga Klase sa Kalusugan 

• Mga Klase sa Mabuting Relasyon  

• Tulong sa Pagtigil ng Paninigarilyo 

• Aktuwal na Pag-aalaga sa Bata 

• Pagsusuri sa Paglaki ng Bata  

• Referral Para sa Maagang Pamamagitan 

• Serbisyo sa Transportasyon 

 

 

 

 

Upang mag-enroll, tumawag sa 
Gateway:  

1(800) 488-9919  
  

Para sa iba pang impormasyon, 
tumawag sa:  

1(408) 885-5400  
 

Ang Perinatal Substance Abuse Program ay nagsisilbi sa mga 

kababaihan na gumagamit ng bawal na gamot at sa parehong oras ay:  

• Buntis  

• Postpartum na may anak  

• May umaasang anak  

• Sinusubukang muling makuha ang kustodiya ng mga bata  

• May lantasd na sanggol sa bawal na gamot 

Ang prayoridad ng pagpasok ay ibinibigay sa mga sumusunod na 
pagkakasunod-sunod: 

1. Buntis na gumagamit ng iniksyon ng bawal na gamot  

2. Buntis na gumagamit ng bawal na gamot  

3. Iniksyon ng bawal na gamot 

4. Lahat ng iba pa   


