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Paghahanda Bago Pumunta sa Konsultasyon sa Medisina 

Ang kawani ng medisina at mga pasyente ay parehong dapat matutunan ang mga kasanayan sa 

pakikipag-usap upang makamit ang epektibong dalawang-daan ng komunikasyon. Dapat kang maging 

kalmado, tapat at matulungin at gumawa ng makatwirang mga kahilingan kapag nakikipag-usap sa 

mga mga kawani ng medisina sa halip na komprontahin sila. Sa madaling salita, kapag isinasaalang-

alang ang iyong mga pangangailangan, maging makonsiderasyon sa iba. 

(1) Bago ang Konsultasyon sa Medisina  

1. I-rekord ang anumang mga pagbabago sa iyong katawan, tulad ng: 

 Oras at lugar ng pagsisimula ng sakit 

 Mga sintomas (temperatura ng katawan, timbang, kulay/uri ng ihi at dumi, kirot na 

nadadama, gana sa pagkain, estado ng kaisipan, pisikal na lakas, pagkalumpo ng kalamnan, 

atbp.) 

 Kung saan at kung gaano kadalas nagaganap ang mga sintomas na ito at kung ano ang 

sanhi nito 

 Ang iyong medikal na kasaysayan at paggamot na natanggap 

 Alerdyi sa gamot 

 Medikal na kasaysayan ng iyong pamilya 

2. Pagkolekta ng data: mangolekta ng sapat at tamang impormasyon kung sakaling maantala ang 

diagnosis. 

 Kausapin ang iyong doktor o humingi ng payo sa iba pang mga doktor 

 Magbasa ng mga medikal na materyales o impormasyong inilathala bilang reperensiya o 

pumunta sa Resource Centre para sa Pasyente ng Ospital para sa karagdagang 

impormasyon 

 Ibahagi ang iyong impormasyon sa ibang mga pasyente na may o dumuranas ng parehong 

sakit 

 Huwag naniniwala sa hindi nakumpirmang mga impormasyon 

3. Pumunta sa appointment at tumanggap ng paggamot sa tamang oras. Kung hindi, dapat mong 

ipaalam sa kaukulang ospital/klinika at magtakda ng isa pang appointment. 
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(2) Sa Araw ng Medikal na Konsultasyon  

1. Dapat mong dalhin ang anumang gamot na kinukonsumo mo, listahan ng appointment, nakalaang 

test paper, (mga) ulat ng pagsusuri, (mga) film ng X-ray, (mga) medikal na ulat, atbp. 

2. Maaari mong isulat ang iyong mga katanungan nang maaga kung sakali para sa hindi pag-aaksaya 

ng oras at hindi makaligtaan. Narito ang ilang mga halimbawa: 

i. Kung ikaw ay na-diagnose na sa unang pagkakataon, maaari mong tanungin ang:  

 Anong sakit ang mayroon ako? Anong paggamot ang mayroon na magagamit ko? 

 Aling paggamot ang nagiging sanhi ng mga side effect at ang sequelae? Ano ang magiging 

epekto nito sa aking katawan? 

 Epektibo ba ang paggamot? Ano ang mga posibilidad ng paggaling? 

 Paano nakakaapekto ang paggamot sa aking katawan? 

 Ano ang mga posibilidad ng paggaling sa paggamot na ito? 

 Gaano katagal ang paggamot? Maaari pa ba akong magtrabaho? Kailan ako makakabalik sa 

trabaho? 

 Ano ang dapat kong gawin kung ang kondisyon ko ay nagbabago? 

ii. Kung ikaw ay isang follow-up na pasyente, maaari mong tanungin ang: 

 Ano ang yugto ng sakit na mayroon ako? Nakontrol ba ang aking kalagayan? Paano 

mabawasan ang epekto ng sequelae? Mayroon bang iba pang mga sequelae? 

 Mayroon bang mga side effect ang mga gamot? Paano komunsumo ng gamot nang tama? 

Mayroon bang mga side effect sa pangmatagalang  pagkonsumo ng gamot? 

 Paano ko malalaman kung lumala ang aking sakit o mas bumuti? Halimbawa, mauulit muli o 

komplikasyon? 

 Ang mga sequela ba ay nasa loob ng normal na limitasyon pagkatapos matanggap ang 

paggamot? 

 Kamakailan lamang ay hindi masyadong maganda ang mga nararamdaman ko. May 

kaugnayan ba ito sa aking karamdaman? Anong dapat kong gawin? 

iii. Kapag ang iyong kalagayan ay nagbago o ikaw ay nagkasakit muli, maaari mong tanungin 

ang: 

 Aling bahagi ng aking katawan ang may sakit muli? 

 Anong mga sintomas ang magaganap pagkatapos? Ano ang epekto nito sa akin? Ang 

sintomas ba ay pansamantala o magiging talamak? Maaari ba itong gamutin? 
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 Kung maaari itong gamutin, anong paggamot ang mayroon na magagamit ngayon? Ano ang 

mga posibilidad ng paggaling? 

 Kung wala itong lunas, maaari pa rin ba akong makatanggap ng paggamot at mayroon bang 

anumang pag-asa para sa paggaling? 

 Mayroon bang mga paggamot na maaaring magbigay ng ginhawa mula sa mga sintomas 

(tulad ng kirot)? 

 Doktor, anong paggamot sa tingin mo ang angkop para sa aking sakit? Paano ginagawa ang 

paggamot? Ano ang mga epekto at mga side effect? Paano ko dapat ito gawin? 

 (Tandaan: Ang mga halimbawa sa itaas ay mga reperensiya lamang. Dapat kang gumawa ng 

iyong sariling mga pagpipilian at mga pagbabago batay sa iyong kondisyon at ang 

impormasyon na nais mong malaman. 

 

(3) Mga Punto na Tatandaan Pagkatapos ng Konsultasyon  

1. Dapat kang komunsumo ng gamot alinsunod sa itinakdang iskedyul at ibinigay na dosis; isulat 

kung ano ang nangyayari sa iyong katawan, kung gaano katagal ito, kung hanggang anong antas 

ito naging at kung ano ang mga side effect na  nangyari pagkatapos ng pagkonsumo ng gamot; 

ipakita sa doktor ang iyong mga gamot at may kaugnayang mga rekord sa oras ng iyong follow-

up appointment. 

2. Kung nakaranas ka ng anumang di-komportableng mga sintomas matapos ang pagkonsumo ng 

gamot, ipaalam agad ito sa mga kawani ng medisina. 

3. Talakayin ang iyong kondisyon nang detalyado kasama ang iyong pamilya upang makakuha ng 

tamang pangangalaga at atensyon. 

 

(4)  Mga Tip sa Komunikasyon sa Mga Kawani ng Medisina 

 Ipahayag ang layunin ng iyong konsultasyon nang malinaw at sikaping maunawaan ang mga 

detalye ng paggamot at pagsusuri. 

 Sabihin sa doktor ang iyong mga sintomas at iwasan ang pag-diagnose sa sarili. 

 Huwag mag-alala kung mayroon kang mga problema, subukang magtanong. Kung hindi mo 

maintindihan, magtanong muli. 

 Hindi mo kailangang maunawaan ito agad, magtanong nang maraming beses. 
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 Maaari kang samahan ng iyong mga miyembro ng pamilya kapag pumapasok sa isang 

appointment kung kinakailangan at maaari silang magtanung sa doktor sa ngalan mo. 

 Bigyang-pansin ang mga damdamin ng magkabilang panig, manatili sa layunin, at ipahayag ang 

iyong mga pangangailangan at hangarin. 
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