
Paano Magkatoon ng Telehealth na Pagpatining 
mula sa Kolehiyo

Marunong kang kumain nang mabuti, mag-ehersisyo at makakuha ng sapat na tulong habang nasa kolehiyo ka. Pero 
tilang paghamon na mapuntahan ang mga regular na pagpapatingin sa doktor o pagpapatingin sa doktor kapag 
may problema ka. Kung mayroon ka pa ring pediatrician sa bahay niyo na kilala kang mabuti o may bagong doktor, 
pinagkakatiwalaan pa rin silang pagkukunan ng patnubay sa kalusugan. 

Telehealth – video o teleponong pagpapatingin sa doktor mo - ay ginawang posible ang pakikipag-ugnay sa doktor mo 
kapag malayo ka o hindi madaling makakapunta sa tanggapan nila. Maaari ring maghandog ang sentro ng kalusugan 
sa kolehiyo niyo ng mga serbisyong telehealth para sa mga estudyante. Nangangahulugan ang opsiyong ito na 
makakakuha ka ng tulong na kailangan mo sa tamang lugar at oras.

Huwag Iantala ang Check In
Maaaring hindi mabuti ang pakiramdam mo, may ilang maliliit na alalahanin o malalaking alalahanin. Narito ang ilang 
mga dahilan para mag-set up ng telehealth na pagpapatingin:

• Mga sintomas ng sipon o flu

• Pagbubutlig sa balat

• Pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo

• Sore eye

• Pagpuno ng reseta

• Pakiramdam ng stress o balisa

• May patuloy na mga medikal na kundisyon (tulad ng hika o diyabetis) na kailangan mong mag-check in

• May mga tanong tungkol sa mga relasyon o seksuwal na kalusugan 

• Kailangan ng tulong na tugunan ang paggamit ng sangkap

Kung nag-aalala ka kung dapat kang tumawag sa iyong doktor, tawagan ang iyong doktor! Tanungin kung hinahandog 
nila ang telehealth bilang opsiyon at mag-iskedyul ng appointment. Maaaring magawa mo ito sa pamamagitan ng 
website portal ng tanggapan ng doktor mo o sa pamamagitan ng kanilang electronic health record system. Ipaalam 
sa kanila kung may anuman kang kailangan para gawing mas mabuti para sa iyo ang pagpapatingin – tulad ng 
tagapagsalin ng sign-language.

Magplano para sa Pagkapribado
Ang paraan para maghanap ka ng tahimik na oras na pag-aaral, ay maaari ring parehong paraan para magplano ng 
iyong telehealth na pagpapatingin. Narito ang ilang mga payo:

Alamin ang iskedyul ng roommate mo
Malamang ay alam mo kung kailan nasa klase ang roommate mo at sa labas ng kuwarto mo. Kung hindi, magtanong! 
Ipaalam sa kanila na gusto mong mag-iskedyul ng online na pagpupulong sa doktor mo at magtanong kung kailan ang 
mabuting oras. Pagkatapos ay gawin ang iyong appointment para maglagay ng timeframe kung kailan ka maaaring 
magka-privacy.



Sa dorm
Madalas may walang lamang kuwarto o study room sa palapag o malapit sa lounge na magagamit mong mag-isa. 
Magtanong sa iyong RA o sa front desk kung hindi ka sigurado. Kung walang kandado ang pintuan, mag-tape ng 
karatulang “nag-aaral, mangyaring katahimikan” sa pintuan na may oras ng pagtatapos.

Labas ng campus
Kung ikaw ay nasa apartment o bahay, pumili ng kuwarto na kasing tahimik hangga’t posible.

Mga ibang gusali
Ang mga aklatan ay madalas may mga pribadong kuwarto para sa pag-aaral. Ang mga departamento ng kolehiyo ay 
mayroon, din. Ang mga sentro ng pag-aaral ay maaaring may mga kuwarto ng pagpupulong. Magtanong bago pa man 
kung ang mga kuwartong ito ay “first-come-first-served” o kung kailangan mong magpareserba.

Maghanda
Saan ka man mag-set up, huwag kalimutang isuot ang ear buds mo o headphones para marinig mo nang pribado ang 
doktor. Maupo malapit sa bintana o lamparang may magandang ilaw. I-off ang mga ibang screen o musika para ang 
kuwarto ay kasing tahimik nang posible. Subukan ang link mula sa tanggapan at ipaalam sa kanila kung nahihirapan 
ka.

Kapag sinimulan mo ang pagpapatingin mo, hihingan ka ng pahintulot. Nangangahulugan ito na sumasang-ayon 
kang magpatingin sa doktor mo gamit ang video o sa telepono. Malamang ay hindi rin ipapa-record sa iyo ang 
pagpapatingin. Ang pagpapatingin mo ay hindi ire-record sa dulo din ng doktor. Ito ay para sa mga kadahilanan 
ng pagkapribado. At huwag mag-alala – kakausapin ka ng doktor mo tungkol sa pagiging kumpidensiyal ng 
pagpapatingin mo. Ipapaalam nila sa iyo kung kailangan mong magbahagi ng impormasyon tungkol sa pagpapatingin 
mo sa iyong mga magulang o mga tagapagbigay ng pag-aalaga.

Minsan, maaaring may pangangailangang mag-iskedyul ng personal na pagpapatingin makalipas ang telehealth na 
pagpapatingin. Ito ay maaaring para sa alalahanin na kailangan ng pisikal na eksaminasyon, mga imunisasyon, o ibang 
personal na atensiyon. Maaari kang gabayan ng pediatrician sa sentro ng kalusugan ng campus o isangguni ka sa 
lokal na tanggapan ng doktor. Maaaring kailangan mong mag-follow up sa regular mong doktor sa susunod na umuwi 
ka.

Mahalagang alagaan ang iyong pisikal na pangkaisipang kalusugan kapag wala ka sa bahay. Ang ibig sabihin 
ng telehealth ay hindi mo ito kailangang isantabi at ang tulong ay isang click lang ang layo. Kontakin ang iyong 
pediatrician o doktor sa pangunahing pag-aalaga para makita kung makakapag-iskedyul ka ng telehealth na 
pagpapatingin. Ipaalam sa kanila kung nasa ibang estado ka, at mapapayuhan ka nila sa pinakamahusay na paraan 
para mag-set up ng pagpapatingin. Kung kailangan mo ng bagong doktor, magtanong sa iyong pediatrician o sentro 
ng kalusugan ng campus para makita kung may mamumungkahi silang isa.

Ang pag-ukit ng pribadong espasyo at oras para sa telehealth na pagpapatingin ay maaaring kailanganin ng kaunting 
pananaliksik. Bilang mag-aaral sa kolehiyo malamang ay may pagsasanay kang gawin na iyon!
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