
Telehealth 101: Mag-Plug in sa Kalusugan ng Anak Mo

Minsan mahirap pumunta sa opisina ng doktor. Marahil ay hindi ka 
makapag-alis ng trabaho o ang iyong anak ay hindi makapag-aral. Ang 
opisina ng iyong pediatrician ay maaaring mag-alok ng pagpapatingin 
sa halip sa pamamagitan ng isang video call o isang tawag sa telepono. 
Tinatawag itong “telehealth.”  

Sinusuportahan ng American Academy of Pediatrics (AAP) ang telehealth 
para sa mga pagpapatingin sa doktor lalo na kung hindi kayo maaaring 
magkita nang harapan. Sabi ng AAP na pinakamabuting gumamit ng 
telehealth sa loob ng medikal na tahanan ng anak mo. Isipin ito bilang “home base” para sa iyong pediatric health care 
team. Hindi papalitan ng Telehealth ang mga personal na pagbisita, ngunit maaari itong maging opsyon para sa ilang 
pagbisita o para lang magbahagi ng impormasyon sa iyong doktor. May mga benepisyo tulad ng:

• Nababawasan ang oras ng pagbiyahe

• Nakatitipid sa gastos sa transportasyon

• Gumasta ng mas kaunting oras sa kuwartong hintayan

• Access sa mga espesyalista sa malalaking ospital o ibang bayan

Maaaring tingnan ng pediatrician ang anak mo gamit muna ang telehealth at pagkatapos ay mag-iskedyul ng personal 
na pagbisita mamaya. O kung may mabilis kang follow-up sa telehealth makalipas ang kamakailang pagpapatingin sa 
tanggapan. Maaaring magsimula ka ng telehealth na pagpapatingin sa may sakit na bata, at maaaring sabihin sa iyo ng 
iyong doktor na pinakamainam na sa halip ay pumunta sa tanggapan.

Nasa sa Iyo na Ito at sa Doktor Mo
OK lang kung hindi ka sigurado o kung nagpasya kang ang telehealth ay hindi tama para sa anak mo. Maaaring wala 
kang internet o cell phone. Maaaringmahirap na maghanap ng pribadong lugar para makipagkita. Maaaring lagi mong 
makausap ang doktor ng anak mo tungkol sa pagawa ng personal na pagbisita. Alinmang paraan ay gusto ka nilang 
makita!

Pag-usapan kung ikaw, ang anak mo, at ang doktor mo ay kumportable sa telehealth. Kung pumayag kayong lahat na 
subukan ito, makakapagplano ka sa pagbisita. 

Maaaring gamitin ng iyong pediatrician ang telehealth para sa:

• Bagay na inaalala mo tungkol sa anak mo

• Mga sintomas ng sipon tulad ng tumutulong ilong

• Pagsusuka at pagtatae

• Pagpuno ng resetang gamot

• Pagbubutlig o problema sa balat

• Sore eye

• Mga inanalala sa kalusugan ng pag-iisip o emosyonal



Ang ilang mga appointment ay dapat personal, kabilang ang:

• Unang pagbisita sa bagong panganak

• Karamihan sa mga regulasr na check-up

• Mga imunisasyon

• Mga lab test

• Mga pagsusuri sa pagdinig, paningin at dental

• Mga fluoride na paggamot

Paano gumagana ang telehealth?
Ang tanggapan ng pediatrician mo ay ang simulang punto parta sa lahat ng mga telehealth na pagpapatingin. Kilala 
nila ang anak mo at kilala nila ang pamilya mo. Kung kailangan mo ng interpreter o tulong para sa paningin, pagdinig 
o hirap sa pananalita, ipaalam sa kanila kung kailan mo ii-iskedyul ang iyong appointment. Maaaring saklawan ng 
insurance ang telehealth. Suriin ang plano mo at magtanong muna sa tanggapan ng doktor mo.

Maghanda sa Pagpapatingin ng Anak Mo sa 5 Madadaling Hakbang

HAKBANG 1: Tawagan ang iyong pediatrician para makita kung naghahandog sila ng mga telehealth na opsiyon. 

HAKBANG 2: Sundin ang mga tagubilin nila para mag-iskedyul ng appointment. Siguruhin na mayroon kang 
kasalukuyan mong impormasyon sa pagkontak at emerhensiya.

HAKBANG 3: Kumalap ng impormasyon, itala ang mga tanong mo at kumpletuhin ang papeles. Pareho ito na 
parang pupunta ka sa tanggapan.

HAKBANG 4: Kumpirmahin ang oras ng appointment at mga tagubilin mula sa doktor mo 24 na oras bago ka 
bumisita. Sundin ang mga tagubilin nila para:

• Subukan ang camera, mikropono, at mga speaker sa device na gagamitin mo para sa pagpapatingin

• Subukan ang software at mga link o i-download ang anumang apps na maaaring kailanganin mo isang oras 
man lang bago ang iyong appointment

• Subukan ang mga kasangkapan kung gumagamit ang anak mo ng tulong sa pagidnig o paningin

HAKBANG 5: Pumili ng tahimik na kuwarto hangga’t posible na may kaunting privacy namalayo sa mga tao. 

Tawagan ang tanggapan kung magkaproblema ka!

Kapag handa ka na para sa iyong appointment, siguruhin na mabuti ang ilaw sa kuwarto tulad ng mula sa bitana o 
lampara. I-off ang TV at radio. Kung maliit pa ang anak mo, okay lang na magkaroon ng laruan o libro sa malapit na 
lugar para panatiliin silang abala sa pagbisita.

Maaari kang umupo na malapit sa anak mo sa video na pagpapatingin o kalungin sila. Kung ang pagbisita mo ay sa 
telepono, ilapit sila sa iyo para matanong mo sila. Maaari din nilang makausap ang doktor. May oras ka para ilarawan 
ang mga sintomas ng anak mo. Sa video na pagpapatingin, makikita ng pediatrician ang anak mo at makakapagpasya 
kung paano sila gagamutin. Maaari silang magreseta ng gamot o mga ibang paggamot. Kung mas matanda ang anak 
mo, maaari silang magkita nang harapan ng doktor sa isang punto sa pagbisita.
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Ligtas ba ito?
Ang mga telehealth na pagpapatingin ay gagamit ng software na gumagana sa computer o telepono. Ipapaalam sa iyo 
ng doktor kung anong mga kasangkapan ang gusto nilang gamitin. Maaari kang makagamit ng email sa pamamagitan 
ng kanilang website ng pasyente. Maaari silang maghandog ng mga text na paalala tungkol sa appointment mo. 

Anumang mga kasangkapan ang gagamitin ng tanggapan ng doktor mo, sisiguruhin nila na ligtas ang pagpapatingin. 
Ang video software ay protektado ng seguridad. Hindi nila ibabahagi ang iyong impormasyon nang walang OK mo. 
Ano ang mangyayari sa pagitan ng anak mo, kanilang doktor at iyo ay pribado tulad ng kapag personal kang bumisita.

Ang mga pediatrician at mga pediatric specialist ay nagsimulang gumamit ng telehealth nang mas madalas sa 
pandemyang COVID-19 kapag ang mga personal na pagbisita ay hindi posible. Ang dali at mga benepisyo ng mga 
pagbisitang ito ay nangangahulugan na ang telehealth ay malamang na narito na lagi. Huwag iantala – tawagan ang 
tanggapan ng pediatrician mo para malaman kung naghahandog sila ng mga telehealth na pagpapatingin para sa anak 
mo at paano magsimula!

Ang dulugang ito ay suportado ng Health Resources and Services Administration (HRSA) ng U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 
bilang bahagi ng gawad na sa kabuuan ay $6,000,000 na walang porsiyentong pinondohan ng mga pinagkunang hindi pampamahalaan. Ang mga 
nilalaman ay sa (mga) may-akda at hindi kailangang ikatawan ang mga opisyal na pananaw ng pag-endorso ng HRSA, HHS o ng Pamahalaan ng U.S. 
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