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Oxygen Terapi sa Bahay–  

Rehabilitasyon ng Pulmonary 

Pamplet ng Edukasyon 

Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang 
Tsino ang siyang masusunod. 

Ang layunin ng Oxygen Terapi sa Bahay 

Ang oxygen ay ginagamit upang mapanatili ang buhay. Kailangan natin ang 
patuloy na paghinga ng oxygen mula sa hangin araw-araw, at ang inhaled na 
oxygen ay papasok sa dugo na dumadaloy sa pamamagitan ng mga baga; 
pagkatapos ay ang puso ay magpahitit ng oxygenated na dugo sa lahat ng bahagi 
ng katawan. 
 
Karamihan sa mga pasyente ay nagdurusa ng hypoxia at hika dahil ang kanilang 
mga baga ay hindi makakakuha ng sapat na oxygen upang maibigay ng katawan 
sa pamamagitan ng normal na paghinga dahil sa mga problema ng baga o sistema 
ng sirkulasyon. Ang mga doktor ay magpapasya kung ayusin ang home oxygen 
terapi ayon sa antas ng hypoxia sa pang-araw-araw na buhay ng mga pasyente, 
mga resulta ng pagsubok sa dugo at iba pang mga kadahilanan. 
 
Bilang karagdagan, ang pangmatagalang hypoxia ay pagtaas ng presyon ng 
kanang puso at maging sanhi ng kahinaan ng puso. Ang Oxygen therapy ay 
nagbibigay ng karagdagang oxygen upang mabawasan ang pag-load ng puso at 
ang paglitaw ng sakit sa baga sa puso; maaari ring mabawasan ang kakulangan sa 
ginhawa sa katawan at bawasan ang hika na sanhi ng hypoxia, sa gayon ay 
pagpapabuti ng kadaliang kumilos at kalidad ng buhay, at kahit na bawasan ang 
mga oras ng pagpasok ng mga pasyente sa ospital at makamit ang epekto ng 
matagal na buhay. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

HOME OXYGEN THERAPY_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

Oxygen Terapi sa Bahay 

Ang oxygen ay dapat gamitin ayon sa reseta ng doktor. Ang therapy sa oxygen sa 
bahay ay maaaring magbigay ng labis na oxygen para sa katawan, at ang 
pangmatagalang paggamit ay hindi hahantong sa pagkalulong. 
 
Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwang ginagamit na instrumento ng oxygen ng 
sambahayan ay ang concentrator ng oxygen. Ang prinsipyo ng operasyon nito ay 
upang gumuhit ng hangin mula sa paligid, pagkatapos ay paghiwalayin ang 
oxygen mula sa iba pang mga gas, pag-concentrate ang oxygen at output na 
mataas na kadalisayan ng oxygen. 
 

 
Sa Hong Kong, kapag inayos ang oxygen concentrator sa bahay, kadalasang ang 
portable na silindrong oxygen ay isasaayos din sa parehong oras bilang backup at 
para magamit kapag lumabas. Ang mga portable na silindrong oxygen ay 
naglalaman ng mga naka-compress na oxygen. Kapag ginagamit, ang oxygen ay 
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aalisin mula sa panlabas na daloy ng metro o ang tagatago ng oxygen.. 

 

 

Dami at tagal ng paggamit ng oxygen terapi 

1. Mga gabay para sa pang-araw-araw na oxygen terapi 
Mga Aktibidad Daloy ng 

rate 
Natutulog (kasama ang pag-idlip): halimbawa: pag-idlip ng hapon  
Pagpapahinga at magaan na aktibidad: hal.: Pagbabasa ng mga 
pahayagan, pag-aayos (habang nakaupo) 

 

Katamtamang gawain: halimbawa: pagbibihis, pagpunta sa banyo  
Mga mabibigat na aktibidad: halimbawa naliligo, namimili, 
naglalakad sa itaas na palapag / pataas, pagwawalis sa sahig, 
paggawa ng paglalaba ng malalaking piraso ng damit, at iba pa.  

 

 
2. Oras ng paggamit 
❑ Gumamit ng hindi bababa sa 15 oras sa isang araw (kabilang ang mga 
aktibidad at pagtulog); pinaka-epektibo sa patuloy na paggamit ng 24 na oras. 
❑ Gumamit lamang sa mga aktibidad 
❑ Para sa paggamot sa palliative 
❑ Gumamit lamang sa oras ng pagtulog 
Tandaan: Ang Oxygen terapi, tulad ng terapi sa gamot, ay dapat sundin ang mga 
tagubilin ng mga doktor o mga therapist, at hindi dapat palitan nang random. 
Kung ang pasyente ay nakakaramdam ng hindi maayos, dapat siyang kumunsulta 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

HOME OXYGEN THERAPY_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

sa isang doktor sa lalong madaling panahon. 

Paano gamitin ang oxygen concentrator 

1. I-plug oxygen ng concentrator sa isang independeng socket 
2. Ikonekto ang tubo ng oxygen sa nozzle ng oxygen    
3. Buksan ang oxygen concentrator 

 
 
Pagkontrol sa Pagdaloy ng Indicator bead 
4. Ayusin ang daloy na itinalaga ng doktor 
5. Ayusin ang zero degree bago lumipat ang concentrator 
6. Patayin ang concentrator 

 

Tandaan: Ayusin ang gitnang punto ng tagapagpahiwatig sa bead sa pahalang na 
posisyon sa scale 
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Pagkontrol ng Rotary flow 

1. Ayusin ang daloy na itinalaga ng doktor 

 
2. Direktang isara pagkatapos gamitin 

 

Tandaan: 

Ang oxygen nozzle ay maaaring magamit nang direkta nang hindi gumagamit ng 
isang humidifier para sa isang oxygen flow rate ng 4 o sa ibaba. 
Para sa isang daloy ng oxygen na 4 o mas mataas, mangyaring talakayin sa 
therapist kung kinakailangan ang isang humidifier; kung ang isang humidifier ay 
gagamitin, inirerekumenda na mag-iniksyon ng sterile na tubig dito. Ang 
humidifier ay kinakailangang lubusan ma-disimpeksyon nang regular, habang 
ang sterile na tubig ay dapat mapalitan araw-araw. 
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Mga puntos na dapat tandaan kapag gumagamit 

ng oxygen concentrator 

• Ang isang independeteng 3-plug na socket ay dapat gamitin. 

 
• Ang 1 talampakan ng espasyo ay dapat na nakalaan upang payagan ang hangin 
sa paligid na iginuhit at makakatulong upang mapawi ang init. 
• Upang matiyak ang normal na operasyon, ang panloob na sirkulasyon ng hangin 
ay dapat palaging mapanatili. 
• Subukan upang maiwasan ang direktang sikat ng araw hangga't maaari. 
• Iwasan ang pagluluto na may bukas na apoy. Gumamit ng isang electric rice 
cooker o isang induction cooker sa halip. 
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• Patayin ang oxygen concentrator kapag ang pasyente ay tumigil sa paggamit ng 
oxygen. 

• Kung ang alarma ay tumunog o ang 
pulang tagapagpahiwatig ay sumisindi kapag ang oxygen concentrator ay 
gumagana, subukang suriin ang power supply. Kung nagpapatuloy ang problema, 
mangyaring makipag-ugnay sa supplier. 

 

• Kung ang daloy ng oxygen ay bumababa, iyon ay, ang tagapagpahiwatig ng daloy 
ng controller ay gumagalaw nang awtomatiko, mangyaring suriin kung nasirang 
oxygen tube, harangin o pinakawalan. 
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• Kung ang alarma ay mahina kapag nagsisimula ang oxygen concentrator, ang 
built-in na baterya ay maaaring maubos, at mangyaring makipag-ugnay sa 
supplier. Ang numero ng contact ng telepono ng supplier ay dapat na nakakabit 
sa katawan ng concentrator. 

 
• Ang supplier ay karaniwang bisitahin para sa inspeksyon at pagpapanatili ng 
oxygen concentrator nang walang bayad nang regular tuwing 2 - 3 buwan. Sa 
kaso ng pag-aalis, mangyaring makipag-ugnay sa supplier para sa regular na 
inspeksyon. 

 

 

Paano gamitin ang silindro ng oxygen 

1. Buksan ang switch sa oxygen na silindro ng counter-clockwise para sa mga 
isang pagliko. (Ang switch key ay maaaring mailapat kung kinakailangan) 
2. Bigyang-pansin ang tagapagpahiwatig na pressure sa daloy ng metro na lilipat 
mula pula hanggang sa berdeng bahagi. 
3. Ayusin ang kontroler ng daloy sa daloy ng metro sa na iniutos ng doctor.  
4. Pagkatapos gamitin, i-on ang switch nang sunud-sunod upang higpitan ito. 
5. Bigyang-pansin ang tagapagpahiwatig na pressure sa daloy ng metro na 
dahan-dahang babalik sa zero. 
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6. Ayusin ang kontroler ng daloy sa “0” o “off”.

 

Ang oras ng supply ng oxygen ng silindrong 

oxygen 

Kung kailangan mong gumawa ng mga panlabas na aktibidad, tulad ng pagdalo sa 
mga konsultasyong medikal at pag-inom ng tsaa, maaari kang gumamit ng isang 
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portable na silindrong oxygen. Bago lumabas, dapat mong tantyahin ang oras ng 
paglabas, suriin kung mayroong sapat na oxygen sa portable na silindrong 
oxygen, at planuhin nang maayos ang biyahe 
Oras ng paggamit ng 
silindrong oxygen 
(Oras: Minuto) 

Ang ate ng Daloy ng Oxygen (L/min) 

Modelo ng 
silindrong 
oxygen 

Kapasi
dad 
(L) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 
C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 
D 406 13:32 6:46 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 

 
Tandaan 
Kung ang mga tagapagpahiwatig ng presyon ay tumuturo sa berdeng bahagi (sa 
paligid ng sukat ng 2000 o 4/4) pagkatapos ng pagbubukas, nangangahulugan ito 
na ang silindrong oxygen ay puno; kung ang tagapagpahiwatig ng presyon ay 
nahuhulog sa pulang bahagi, makipag-ugnay sa supplier sa lalong madaling 
panahon upang mapalitan ang silindrong oxygen. 
Kung ang isang mas malaking silindro ng oxygen ay gagamitin, ang isang espesyal 
na cart ay maaaring mabili mula sa supplier. Kung kinakailangan ang isang labis 
na silindro ng oxygen, mangyaring suriin sa supplier. 
Ayon sa Fire Services Ordinance, hindi hihigit sa 2 mga silindro ng oxygen ang 
maaaring maiimbak sa bawat yunit ng tirahan. 
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Mga puntos na dapat tandaan kung gumagamit ng 

silindrong oxygen 

• Dahil ang balbula ng switch sa tuktok ay madaling masira, Ang mga silindro ng 
oxygen ay dapat mailagay sa isang matatag na posisyon upang maiwasan ang 
epekto at pagwawasak. 
• Uoang matiyak ang kaligtasan ng pagdala, inirerekomenda na ilagay ang 

silindrong oxygen sa bag o sa a cart.  
• Kapag humawak ng isang silindrong oxygen, siguraduhin na ang iyong mga 
kamay ay walang grasa. 
• Huwag hilain o igulong ang isang silindrong oxygen sa lupa. Gayundin, kapag 
ang pagpili ng isang silindrong oxygen, huwag lamang hawakan ang tuktok na 
switch o ang daloy ng metro. 
• Huwag gumamit ng mga waxy cleaner, paglilinis na sprays o anumang mga 
pampadulas sa isang silindrong oxygen 
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• Ang mga silindrong oxygen ay dapat na regular na siniyasat. Kung mayroong 
mga yupi, bitak, pagkawalan ng kulay o pagtagas sa silindro, mangyaring 
makipag-ugnay sa supplier para sa kapalit sa lalong madaling panahon. 
• Ang mga gumagamit ng oxygen ay dapat gumamit ng mga kwalipikadong 
silindrong oxygen na ibinigay ng supplier. Ang mga silindrong oxyge ay dapat na 
markahan ng may marka na nasubok upang maging kwalipikado at ligtas na 
paggamit ng supplier. Ang mga gumagamit ng oxygen ay hindi dapat makapinsala 
sa marka ng mga silindrong oxygen. 

 

 

Paglilinis 

• Linisin ang dust filter na may sabon ang tubig nang hindi bababa ng isang beses 
sa isang linggo, patuyuin gamit ang isang tuwalya upang matapos ang 
pagpapalinis, patuyuin sa isang malamig na lugar at ibalik sa concentrator ng 
oxygen  
(Tandaan: Ang ilang mga modelo ng oxygen concentrator ay walang dust filter). 
• Linisin ang oxygen outlet ng nasal tube tubig na may sabon araw-araw, 
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pagkatapos ay banlawan ng malinis na pinalamig na pinakuluang tubig clean. 
•Disimpektuhan ang nasal tube ng hindi bababa ng isang beses sa isang linggo. 

 

Mga pamamaraan ng pagdidisimpekta 

• Una, maghanda ng inihalong disinfectant solution sa isang malinis na daluyan. 
Ang 1:49 bleach ay maaring piliin bilang disinfectant solution 
• Ilagay ang bahagi ng oxygen sa outlet ng nasal tube sa disinfectant solution, 
tandaan na ang oxygen outlet ay dapat na nakaharap sa ibaba. 
• Isawsaw sa inihalong bleach sa loob ng 10 hanggang 30 minuto. 
• Banlawan ng malamig na pinakuluang tubig pagkatapos ang pagdidisimpekta, 
pagkatapos ay ipatuyo sa hangin. 

 

 

Ang mga tagubilin ng pagpapatakbo ng isang 
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oxygen conserver 

Kung ang pasyente ay kailangang makisali sa mga aktibidad sa labas sa loob ng 
mahabang oras, at ang kapasidad ng piling silindrong oxygen ay nabigo na 
magbigay ng sapat na oras ng suplay ng oxygen, ang Therapist ay maaaring 
konsultahin upang suriin at pumili ng isang oxygen conserver na angkop para sa 
paggamit ng pasyente. Ang oxygen conserver ay maaaring pahabain ang oras ng 
supply ng oxygen para sa 2 - 3 beses. 

 

 
Electronic oxygen conserver 
1. Ikonekta ang oxygen conserver sa silindrong oxygen, pagkatapos ay ang 

tubo ng oxygen. 
2. Buksan ang switch ng silindrong oxygen ng counter-clockwise. (Ang susi ay 

maaaring mailapat kung kinakailangan)  

 
3. Suriin kung sapat ang kapasidad. 
4. I-adjust sa “oxygen conservation” mode. 
5. I-adjust ang flow. 
6. Pagkatapos gamitin, unang iikot ang switch ng clockwise upang higpitan ito, 

pagkatapos ay pakawalan ang oxygen sa pamamagitan ng pagbukas sa mode 
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na "direktang daloy". 
7. Maghintay hanggang sa ang tagapagpahiwatig ng presyon ng daloy ng mero 

ay bumalik sa zero bago ibalik ang mode sa “oxygen conserving” mode.

 
Pneumatic oxygen conserver 
1. Ikonekta ang oxygen conserver sa silindrong oxygen, pagkatapos ay sa tubo ng 
oxygen. 
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2. I-bukas ang switch ng silindrong oxygen ng counter-clockwise. (Ang switch key 
ay maaaring mailapat kung kinakailangan) 

 

3. Suriin kung sapat ang kapasidad. 

 

4. I-adjust ang daloy. 
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5. Pagkatapos gamitin unang iikot ang switch ng silindrong oxygen ng clockwise 
nang mahigpit, pagkatapos ay buksan ang oxygen conservation knob sa 
direksyon ng direktang daloy (tuloy-tuloy). 

 
6. Kung ang tagapagpahiwatig ng presyon sa daloy ng metro ay bumalik sa zero, 
ayusin ang daloy sa "0". 
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Mga tala para sa paggamit ng oxygen conserver 

 
1. Kapag ginagamit ang isang elektronikong oxygen conserver, ang berdeng ilaw 
ay bubukas sa panahon ng paglanghap ng oxygen. Kung wala ang berdeng ilaw, 
bigyang-pansin ang paghinga at suriin ang tube ng oxygen. 
2. Kung napag-alaman na ang oxygen conserver ay nabibigo na magbigay ng 
normal na oxygen, ang oxygen conserver ay maaaring nababagay sa 
pagpapaandar ng direktang oxygen na paglabas para magpatuloy ang oxygen ng 
tuluy-tuloy. 
3. Kapag gumagamit ng elektronikong oxygen conserver, kung ang ilaw ng 
baterya ay nakabukas, kailangang mapalitan ang baterya. 

 
(Para sa iba pang mga pangangailangan, mangyaring makipag-ugnay sa supplier 
upang ayusin para sa isang inspeksyon.) 
* Ang pag-andar ng iba't ibang mga modelo ng oxygen conserver ay magkakaiba. 
Mangyaring kumunsulta sa iyong may tarabahong therapist o may katulad na 
mga medikal na tauhan.. 
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Iba pang kagamitan para sa oxygen terapi 

Oxygen conserving nasal cannula 
• Ang malambot na lamad sa oxygen conserving nasal cannula ay hindi dapat 
basang-basa. Kung basa ito, dapat itong mapalitan ng bago. 
• Ang oxygen conserving cannula dapat palitan ng isang beses sa isang buwan. 
• Ang oxygen conserving cannula ay hindi pwedeng gamitin ng sabay sa 
electronic / pneumatic oxygen conservers. 

 

Portable na oxygen concentrator 
• isang maliit at compact portable oxygen concentrator na gagamitin sa mga 
baterya. Ang mga portable oxygen concentrator ay maaaring magbigay ng 
kaginhawaan para sa mga pasyente na makagawa ng mas mahabang oras ng mga 
aktibidad sa labas at maikling biyahe. 
• Ang mga pag-andar ng iba't ibang mga modelo ng portable oxygen concentrator 
ay magkakaiba, at ang daloy ng ilan sa mga ito ay nababagay mula 1 hanggang 6. 
• Ang oras ng paggamit ay naiiba ayon sa iba't ibang daloy. (Mga 50 minuto 
hanggang 10 oras) 
• Mangyaring kumunsulta o humiling para sa isang pagtatasa mula sa iyong may 
trabahong therapist o maykatulad na mga medikal na tauhan. 
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Mga tagubilin sa kaligtasan 
Pangkalahatang mga gabay sa kaligtasan 
• Dahil ang oxygen mismo ay isang pagkasunog na sumusuporta sa gas, ang lahat 
ng mga oxygen concentrator at portable na silindrong oxygen ay dapat iwasan 
mula sa pag-iimbog, grasa, mga mapagkukunan ng init at mga inflammable, at 
ang pinakamainam na distansya ng paglalagay ay hindi bababa sa 6 talampakan. 
Huwag manigarilyo kung ang kagamitan sa oxygen terapi ay nasa operasyon sa 
silid, kung hindi man ay maaring magdulot ng sunog. 
• Para sa mga pasyente na tumanggi na tumigil sa paninigarilyo, hindi namin 
inirerekumenda ang magreseta ng oxygen terapi para sa kanila. 
• Kasabay nito, ang paninigarilyo ay lubos na mabawasan ang pagiging epektibo 
ng oxygen terapi, kaya ang mga pasyente ay dapat sumuko sa paninigarilyo sa 
lalong madaling panahon. 
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Bigyang-pansin ang paggamit ng 

oxygen tube 
• Subukang gumamit ng isang maikling tubo na karaniwang hangga't maaari, 
gumamit ng isang barge kung kinakailangan, ngunit ang kabuuang haba ay hindi 
dapat lumampas sa 40 talampakan. 

 

• Ang tubo ng oxygen ay dapat na maayos na mailagay upang maiwasan ang 
pagtulo. 
• Iwasan ang pagtiklop ng tubo ng oxygen upang matiyak ang normal na paglabas 
ng oxygen. 

 
• Ang mga tubo ng oxygen na hindi ginagamit ay dapat ilagay sa malinis na mga 
plastik bag upang matiyak ang kalinisan. 
• Sa pangkalahatan inirerekumenda na palitan ang tubo ng oxygen ng regular 
para sa mga 2 - 3 buwan. 
• Kapag ang tubo ng oxygen ay nagiging matigas o may mantsa o naharang, dapat 
itong mapalitan sa lalong madaling panahon. 
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Mga patnubay sa kaligtasan para sa 

paggamit ng mga portable na 

silindrong oxygen kung lalabas at 

kumuha ng mga sasakyan sa 

transportasyon 
• Sa Hong Kong, ang naka-compress na oxygen ay isa sa mga mapanganib na 
kalakal na kontrolado ng Dangerous Goods Ordinance (Chapter 295). Sa 
kasalukuyan, ang mga pangunahing pampublikong institusyon ng transportasyon 
ay may ilang mga paghihigpit sa transportasyon ng mga naka-compress na mga 
silindrong oxygen (halimbawa class II dangerous goods). Samakatuwid, kapag 
ang mga gumagamit ay nagdadala ng mga portable na na medikal na silindrong 
oxygen sa pampublikong transportasyon, hinihigpitan din sila ng mga nauugnay 
na regulasyon. 
• Ang mga gumagamit ng Oxygen ay dapat bigyang pansin ang mga paghihigpit 
ng mga nauugnay na mga panuntunan at kaligtasan ayon sa aktwal na 
pangangailangan. 
• Kapag ang isang portable na silindrong oxygen ay gumagana, ang parehong 
gumagamit at ang drayber ay dapat gumawa ng naaangkop na pag-iingat upang 
maiwasan ang paglitaw ng emerhensiya kung sumakay sila sa pampublikong 
sasakyan o pribadong sasakyan. 
• Kung ang pasyente ay kailangang lumabas nang mahabang panahon, tulad ng 
paglalakbay sa ibang bansa o pagsakay sa eroplano, dapat na kumunsulta muna 
siya sa mga propesyonal na medikal na tauhan, at makipag-ugnay sa supplier ng 
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oxygen at ang eroplano nang maaga upang gumawa ng kaugnay na pag-aayos. 
 

 

Alternatibong hakbang kung may 

sunog 
• Tumakas sa eksena sa lalong madaling panahon kung sakaling may sunog. 
• Sabihin ang drayber na itigil ang sasakyan at lumipat kaagad ng makina kung 
ang pasyente ay sumakay sa isang sasakyan. 
• Sundin ang mga palatandaan sa pagtakas sa on-site o mga tagubilin ng mga 
tauhan sa site na tumutulong sa paglikas na umalis sa pinangyarihan o ang 
sasakyan na sinasakyan kaagad. 
• Kung ligtas na gawin ito, subukang alisin ang portable na silindrong oxygen  
mula sa eksena nang nasa panganib. 
• Kung ang anumang portable na silindrong oxygen  ay naiwan sa lugar na nasa 
panganib, ang pulisya, serbisyo ng sunog at ang mga tauhan sa site na 
tumutulong sa paglikas ay dapat ipaalam upang mag-follow up. 
 

Alternatibong hakbang kung may 

pagkabigo sa kuryente / makina 
• Manatiling kalmado, bawasan ang aktibidad at magpahinga pa. 
• Sa kaso ng pagkabigo ng makina, mangyaring tawagan ang 24 na oras na 
hotline ng emerhensiya ng supplier upang ayusin ang pagpapagawa o palitan. 
• Sa kaso ng isang pagkabigo ng kuryente, mangyaring makipag-ugnayan upang 
magtanong sa may-katuturang partido ng tagal ng kabiguan ng kuryente. 
• Laging maghanda ng isang portable na silindrong oxygen para sa backup. 
• Sa kaso ng malubhang hika o hypoxia, ang pasyente ay dapat humingi ng tulong 
mula sa A&E kaagad.  
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Buod 
Hindi lamang malulutas ng oxygen terapi sa bahay ang problema ng hypoxia sa 
mga pasyente, ngunit mababawasan din ang hika kapag nakikitungo sila sa 
pang-araw-araw na buhay at panlabas na mga gawain. Kung ang oxygen terapi ay 
maayos na inilalapat, ang mga pasyente ay maaaring mapanatili ang mga normal 
na aktibidad, madaragdagan ang tiwala, at aktibong harapin ang buhay, sa gayon 
mapapabuti ang kanilang kalidad ng buhay at pagpapahaba ng kanilang buhay. 
 
Para sa mga katanungan, mangyaring tumawag na makipag-ugnay sa 
may-katuturang mga tauhang medikal o may trabahong therapist. 
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