Doc2Doc
Pagsagot sa Mga Tanong ng
Manggagamot Tungkol sa
Pagtatapos-ng-Buhay

Magagamit sa 800.247.7421,

ang iyong konsultasyon ay maaaring
kabilangan ng pagtatalakay ng:

pampakalmang pangangalaga
»» Hospisyo,
at mabisang sakit at pamamahala ng

»»
»»
»»

Ang iyong relasyon sa mga pasyente ay kritikal upang matiyak na
natatanggap nila ang pangangalaga na talagang gusto nila. Ang Doc
2 Doc ay tumutulong sa mga manggagamot na magbigay ng walang
kinikilingan na impormasyon at nasa-panahong pangangalaga sa mga
pasyente na nagtatanong tungkol sa mga opsyon na magagamit tungkol
sa pagtatapos-ng-buhay.
Maaaring nakakagulat na mahirap talakayin ang tungkol sa terminal na sakit
at di maiiwasang kamatayan ng isang pasyente. Mahirap malaman kung
kailan upang tuklasin ang mga isyu, at kung anong mga partikular na
tatalakayin. Ang komunikasyon ng manggagamot tungkol sa mga opsyon ng
pagtatapos-ng-buhay ay maaaring maging bahagi ng patuloy na pakikipagusap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga sa bawat pasyente. Ang
kaalaman na iyong ibinahagi ay nakakatulong sa mga pasyente na timbangin
ang mga benepisyo at mga pasanin ng iba’t ibang mga pagpipilian sa
paggamot, at ihanay ang mga desisyon ng paggamot sa kung ano ang
pinakamahalaga sa kanila. Sa isip, ang mga usapin na ito ay dapat
magsimula kaagad pagkatapos na pumasok ang sakit sa masulong o
terminal na yugto at magpatuloy sa buong pag-unlad ng sakit na iyon.
Isang mapagkukunan na angkop para sa pagsasanay ng mga
manggagamot, ang Doc 2 Doc ay nag-aalok sa iyo ng nakahandang
magamit, libre, kumpidensiyal na konsultasyon sa telepono sa isa sa aming
mga kwalipikadong medikal na direktor, bawa’t isa ay may mga taon ng
karanasan tungkol sa pagtatapos-ng-buhay na pangangalagang medikal.

Ang aming Doc 2 Doc na mga manggagamot ay
laging handa na may impormayon at patnubay upang
mapangasiwaan ang masalimuot na desisyon tungkol sa
pagtatapos-ng-buhay.

Tawagan kami anumang oras: 800.247.7421.
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sintomas;
Pagtugon sa kahilingan ng pasyente
para sa tulong sa pagkamit ng isang
mapayapang kamatayan;
Maaasahang impormasyon para sa mga
pasyente tungkol sa mga isyu tungkol
sa pagtatapos-ng-buhay at maagang
pagpaplano;
Tulong sa pagkamatay– isang medikal na
pagsasanay kung saan ang may terminal
na sakit, nasa isip na may sapat na gulang
ay maaaring humiling ng reseta para sa
gamot na maaari nilang inumin sa
panahon ng kanilang pagpili na makamit
ang isang mapayapang kamatayan;
Pakikipag-usap sa mga pasyente, mga
parmasyutiko at mga miyembro ng
pamilya, kasalukuyang mga patnubay ng
klinikal na pagsasanay, at partikular na
mga batas ng estado na nakakaapekto sa
pag-aalaga sa pagtatapos-ng-buhay;
Ang pagsasanay ng boluntaryong
pagpapahinto na kumain at uminom
[voluntarily stopping eating and drinking
(VSED)] para sa sinadyang kamatayan,
kabilang na ang naaangkop na
suportadong pangangalaga;
Pagtugon sa mga tanong tungkol sa
pag-alis ng nagpapanatiling-buhay na
panggagamot;
Mga pangangalaga at pinakamahusay
na medikal na pagsasanay para sa isang
kamatayan na kinokontrol ng pasyente.

Ang Doc 2 Doc ay isang programa ng
Pagmamahal & Pamimili, ang pinuno sa mga
inisyatibo upang mapabuti ang pangangalaga
at palawakin ang pagpili sa dulo ng buhay.
Sa loob ng mahigit 30 taon, nagbigay kami
ng suporta at edukasyon para sa mga
indibidwal, kanilang mga mahal sa buhay at
mga propesyunal sa pangangalagang
pangkalusugan upang bumuo ng isang lipunan
na kung saan ang mga tao ay tumatanggap
ng makabagong pangangalagang
pangkalusugan at malawak na hanay ng
mga pagpipilian para sa maginhawang
kamatayan, na may dignidad at kontrol.

