
Tanong

Maaari bang maging mabuting opsiyon ang mga 
telehealth na “video na pagpapatingin” para sa anak ko? 
Paano sila gumagana?

Sagot
Ang medikal na pag-aalaga sa bata ay pinakamaiman na nilalaan ng harapan. Sa ilang mga sitwasyon, subalit, ang 
mga video na pagpapatingin at ibang mga telehealth na kasangkapan na ginamit ng tanggapan ng pediatrician mo 
(kilala din bilang iyong “medikal na tahanan”) ay maaaring mabuting opsiyon. Para sa ilang mga pamilya, maaari itong 
magbigay ng access sa mga de-kalidad na pediatric na mga serbisyo na hindi nila makukuha kung hindi man.

Ginagamit ang Telehealth sa iba’t ibang mga lugar at mga setting, kabilang ang:

Mga Ospital
Kung kailangan ng anak mo ng pediatric na serbisyo pero hindi ito available sa lugar niyo, malayuan kang ikokonekta 
ng telehealth sa espesyalista.

• Mga pang-emerhensiyang sitwasyon. Maraming mga lugar, tulad ng mga rural na komunidad, ay walang
mga doktor sa lugar na sinanay na gamutin ang mga bata sa isang emerhensiya. Kapag nangyari ito, ang
mga serbisyong telehealth ay nagbibigay ng agarang access sa mga pediatric na espesyalista sa mga ibang
komunidad na makakatulong sa medikal na kawaning i-stabilize at gamutin ang mga bata bago sila mailipat sa
pediatric na sentro o ospital ng mga bata.

• Mga outpatient na pagbisita. Kung ang anak mo ay may pangkalusugang isyu pero malayo ang tirahan mo mula
sa kanilang espesyalista, maaaring makabisita ka sa lokal na ospital at malayuang kumonekta sa doktor para
makatanggap ng pag-aalaga nang hindi kailangang magbiyahe nang malayuan.

• Mga espesyal na serbisyo. Sa ilang mga lugar, ang mga video na pagpapatingin ay ginagamit para sa physical
therapy, speech therapy, mga screening ng pagdinig, pagpapayo sa nutrisyon at mga ibang espesyal na serbisyo
na maaaring kung hindi man ay kailanganin ng mahahabang biyahe ng mga bata at mga magulang nila.

Mga Paaralan
Ang ilang mga komunidad ay naghahandog ng mga serbisyong telehealth sa mga paaralan nila. Ang mga programang 
ito ay may mga kasangkapan para sa nurse ng paaralan ay magkaroon ng video ng na pagbisita sa doktor o nurse 
practitioner para i-diagnose at gamutin ang mga isyu tulad ng mga impeksiyon sa tainga, strep na lalamunan, mga 
sprained na bukong-bukong, at mga karaniwang sipon. Maaari ring isama ang mga magulang sa pagbisita. Ang mga 
virtual na pagbisitang ito ay nakakatulong sa nurse ng paaralang malaman kung kailan personal na makita ang mga 
bata ng kanilang pediatrician o sa emergency room.

Sa bahay
Ang ganitong klase ng telehealth ay mas madalas ginagamit bilang paraan para magpatingin sa iyong pediatrician 
para sa ilang mga eksaminasyon na hindi kailangan ng personal na pagpapatingin. Magagamit mo ang sarili mong 
device tulad ng smartphone, tablet o computer para kumonekta sa iyong pediatrician para i-diagnose at gamutin ang 
karaniwan, hindi agarang mga kundisyon. Maraming mga kompanya na naghahandog ng mga serbisyong ito, pero 
hindi lahat sa kanila ay certified sa pediatrics. Tanungin ang tanggapan ng iyong pediatrician kung naghahandog sila 
ng mga serbisyong telehealth.

Tanungin ang Pediatrician — Alison Curfman, MD, FAAP



Paano gumagana ang video na pagpapatingin?
Sa video na pagpapatingin, maaaring tingnan ng doktor ang anak mo at tanungin ka tungkol sa mga sintomas nila, 
tulad ng harapang pagbisita. Maaaring masuri ang anak mo sa pamamagitan ng video, gamit ang mga kasangkapang 
tulad ng:

• Mga smartphone, tablet at mga computer. Ang anumang device na may camera at internet o WiFi connection 
ay magagamit para sa telehealth. Ang mga ospital at paaralan ay karaniwang may de-kalidad na mga camera para 
masiguro ang pinakatumpak na eksaminasyon. Para sa nasa bahay na telehealth, magagamit mo ang camera sa 
sarili mong device.

• Mga stethoscope. Ang nasa ospital at nasa paaralan na mga programang telehealth ay may mga stethoscope 
para sa iyong doktor para pakinggan nang malayuan ang puso at mga baga ng anak mo. Ang mga ganitong klase 
ng mga kasangkapan ay malapit nang maging available para magamit din sa bahay.

• Otoscope. Ginagamit ang kasangkapang ito para tingnan ang loob ng mga tainga ng anak mo at tumulong na 
i-diagnose ang mga impeksiyon sa tainga.

• Ultrasound at ibang imaging. Ang mga programang nasa ospital ay maaari ring magpadala ng mga image tulad 
ng ultrasound para sa isang pediatric na espesyalista para malayuang makakita.

Ang mga video na pagpapatingin para gawing posible para makita ng doktor ang lebel ng aktibidad ng anak mo, 
paghinga, interaksiyon at pangkalahatang kalagayan ng kalusugan. Kung sa palagay ng doktor ang video na 
pagpapatingin ay hindi nagbibigay sa kanila ng sapat na impormasyon para i-diagnose ang anak mo, maaari nilang 
irekomenda na pumasok ka sa opisina o pumunta sa agarang pag-aalaga o sa emergency room.

Tandaan
Ang mga Telehealth na video na pagpapatingin ay maaaring mabuti para sa mga bata. Para masiguro na makakakuha 
ka ng mabuting pag-aalaga, iwasan ang mga tagapaglaan ng telehealth na hindi nasanay na gumamit ng mga bata. 
Pumili ng tagapaglaan na may pagsasanay at mga kasangkapan na kailangan para i-diagnose at gamutin ang anak 
mo, at may nakataguyod na relasyon sa pamilya mo. Ang iyong pediatrician ay dapat laging una mong pagpipilian 
kapag naghahanap ng mga telehealth na serbisyo.
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