
Pamamahala ng Mga Teknikal na Isyu para sa Telehealth 
na Pagpapatingin ng Iyong Anak

Ang pagkakaroon ng telehealth na pagpapatingin gamit ang video o 
telepono sa pediatrician ng anak mo, pediatric na espesyalista, doktor 
ng pamilya o hindi doktor na clinician ay maaaring kumbinyente, lalo na 
kung nakatira ka sa lugar kung saan hindi ka madaling makakapunta sa 
opisina. Alam mo bang ang koneksiyon sa Wi-Fi sa bahay, computer o 
smartphone ay maaaring hindi kailangan para magkaroon ng telehealth 
na pagpapatingin? Narito ang ilang mga payo para pamahalaan ang mga 
teknikal na isyu para sa telehealth na pagpapatingin: 

Walang Wi-Fi o Mabagal na Wi-Fi sa Tahanan
Maaaring makakonekta ka sa Wi-Fi sa paaralan, sa aklatan o sentro ng komunidad. Maraming lugar ay 
nagbubukas ng mga network nila sa publiko. Maaaring hilingin mong magpareserba ng tahimik na kuwarto para sa 
pagbisita. Kung may sasakyan ka, maaaring makakonekta ka sa kanilang Wi-Fi mula sa paradahan. Ang mga sasakyan 
ay maaaring pribadong, tahimik na lugar. Siguruhing ligtas na pumarada bago simulan ang pagpapatingin.

Maaaring kailanganin mong magpatingin sa espesyalista na ang tanggapan ay hindi madaling mapuntahan. 
Makipagtulungan sa tanggapan ng doktor mo para makita kung maaari kang magpatingin sa espesyalista at sa doktor 
mo sa parehong oras gamit ang telehealth.

Ang ilang pampubliko, kolehiyo at mga aklatan ng paaralan ay nagpapahiram ng mga maliit na Wi-Fi hotspot device 
na mahihiram mo na parang libro. Maisasaksak ito sa iyong smartphone o computer at makakapagbigay ng libreng Wi-
Fi na serbisyo. Maipapaalam sa iyo ng kawani ng aklatan kung anong mga lugar ang pinakamainam para kumonekta 
sa serbisyo at maaaring gaano kalayo ka mula sa cell tower.

Baka mayroon kang Wi-Fi, pero humihinto ito kapag sumali ka sa video call. Bago ang iyong telehealth na 
pagpapatingin, tanungin ang lahat ng tao sa bahay niyong ihinto ang online entertainment tulad ng mga pelikula at 
mga video game. Nagbibigay ito ng mas malakas na Wi-Fi para sa pagbisita mo.

Kung mayroon kang internet o smartphone na serbisyo, kontakin sila para magtanong kung mayroon silang libreng 
upgrade para sa mga pamilya na may mga bata sa paaralan. Bibigyan ka nito ng mas malakas na koneksiyon.

Walang Computer o Smartphone
Ang anak mo ba ay may laptop sa bahay na ginagamit nila para sa paaralan? Kontakin ang paaralan para 
magtanong kung magagamit mo ito para sa telehealth na pagpapatingin. Kung ang inyong pampublikong aklatan ay 
bukas, tanungin kung mayroon silang tahimik, pribadong espasyo o kuwarto ng pagbabasa na may kumpletong 
computer para magpareserba. Alalahaning isulat ang link na natanggap mo para sa telehealth na pagbisita para mai-
type mo ito sa browser ng computer ng aklatan.

Kung mayroon kang landline o smartphone na walang video, magtanong sa tanggapan ng pediatrician mo para makita 
kung maaari kang makipag-usap sa telepono. Hindi niyo makikita ang isa’t isa, pero mabuti itong opsiyon para sa pag-
follow up sa personal na pagbisita o magtanong tungkol sa alalahaning mayroon ka.



Bago sa telehealth na teknolohiya
Sa susunod na ikaw ay nasa tanggapan ng doktor, tanungin kung maipapakita nila sa iyo kung ano ang kailangan mo 
at paano magpatala para sa telehealth na pagpapatingin. Halimbawa, maaari silang:

• Mag-bookmark ng website sa telepono mo o laptop

• Ipakita sa iyo kung paano makakuha ng libreng email kaya makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga 
appointment

• Mag-text ng link sa telepono mo na iki-click mo para magpatala sa pagpapatingin

• Bigyan ka ng paisa-isang tagubilin na maiuuwi

• Bigyan ka ng pangalan at numero ng telepono ng taong tutulong kung maipit ka

Tandaan
Ang tanggapan ng pediatrician mo ay ang lugar para magsimula para sa mga tanong tungkol sa telehealth. Kausapin 
sila tungkol sa kung anong telepono o computer na mayroon ka. Sabihin sa kanila kung makakakuha ka ng Wi-Fi 
connection. Maaari kayong magkasamang magtrabaho para planuhin ang susunod na pagpapatingin ng anak mo kung 
ito man ay sa pamamagitan ng video call, tawag sa telepono o personal.
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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. 


