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PAHINTULOT SA PAGGAMOT SA PSYCHIATRY

(pangalan ng pasyente), ang inyong manggagamot
ay iminumungkahi na kayo any tumanggap ng (mga) sumusunod na gamot

mg sa 

- 

(Ruta) 

- 

beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.

Antianxiety: mg sa _ (Ruta) _ beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.

Sleeping agent: mg sa _ (Ruta) _ beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.

Moodstabilizer:-mgSa-(Ruta)-beses/arawhanggangsa-mg/araw'
Stimulants: mg sa _ (Ruta)- beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw

lbanggamot:-mgsa-(Ruta)-beses/arawhanggangsa-mg/araw.
lbang gamot: 

-mg 

sa 

- 

(Ruta)- beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.

Kinakailangang ipaalam sa inyo ang inyong karapatang tumanggap o tumanggi sa gamot. Maliban dito,
kinakailangan din na ipaalam sa inyo ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa bawat gamot:

- Ang kalagayan ng inyong karamdaman sa psychiatry, ang dahilan ng paggagamot, mga maaaring mangyari kung
walang gamot, at kung anu-ano pa ang maaaring maging ibang paraan ng paggagamot, kung mayroon man.

- Pangalan at uri ng gamot, dalas ng paggamit, dosis (kabilang ang "kung kinakailangan lamang"), ruta (inom o
iniksiyon), at kung gaano katagal ang paggagamot.

- Mga pangkaraniwang side effects, at mga maaaring mangyari sa inyong tanging kalagayan.

- Mga maaaring side effects kung kayo ay iinom ng gamot na mas matagalsa tatlong buwan; halimbawa, ang

antipsychotic ay maaaring magdulot ng hindi normal na kilos ng katawan. ltong sintoma ng tardive dyskinesia ay
maaaring maging permanente at maaaring magpatuloy kahit na itinigil na ang gamot.

- Maaari ninyong bawiin ang inyong pahintulot kahit kailan, ipaalam lamang sa miyembro ng namamahala sa
inyong paggagamot.

Ang inyong lagda sa ibaba ay nagpapahiwatig na (1) kayo ay pumapayag sa mga itinutukoy sa itaas, (21 may sapat na

impormasyon na tinalakay sa inyo ng inyong manggagamot, at (3), kayo ay pumapayag na tanggapin ang (mga) gamot.

Antidepressant:
Antidepressant:

sa 

- 

(Ruta) 

- 

beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw

Lagda: (pasyente/legalna kinatawan) Petsa:
(signature) (Patient/legal representative) (Date)

Kung nilagdaan ng taong maliban sa pasyente, isulat ang kaugnayan
l-print ang pangalan
(Print name)

gamitin ito, ngunit hindi pumapayag na

Antipsychotic:
Antipsychotic:

Lagda ng Manggagamot:
(Provider Signature)

Disposisyon: Orihinal sa Talaang Medikal Seksyon: Utos ng Doktor
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mg sa 

- 

(Ruta) 

- 

beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.

mg sa 

- 

(Ruta) 

- 

beses/araw hanggang sa 

- 

mg/araw.
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi
tr Hindi

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

Oras:_ AM/PM
(Time) (AM/PM)

tr Naiintindihan ng pasyente ang uri at epekto ng (mga) gamot at pumapayag na
pumirma sa nakasulat na pahintulot. Lagda ng saksi:-Petsa

(wíness-signatureJ¡oate¡
Oras:_AM/PM
(Time) (AM/PM)

Pahintulotnaibinigaysapamamagitannginterpreter:PangalannginterpreteratlD#

Ako ang nagbigay sa pasyente/kinatawan ng pasyente ng paliwanag tungkol sa paggagamot, mga maaaring panganib at
pakinabang, ng paggamit ng gamot, at kung hind magpagamot, at iba pang mga paraan ng paggamot. Ang pasyente ay
hinikayat na magtanong at ang lahat ng katanungan ay nasagot.

Petsa
(Date)

Kopya papra sa Pasyent€ / Konserbator / Tagapangalaga / Magulang
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PAHINTULOT SA PAGGAMOT SA PSYCHIATRY

SIDE EFFECTS

Ang anumang gamot ay maaaring magdulot ng di-hangad na epekto, Ang mga sumusunod ay listahan ng mga maaaring
mangyari na side effects. Kapag may mangyari, ipaalam agad sa inyong manggagamot. Ang pangangati, pantal,
pamamaga ng labi aVo dila at hirap sa paghinga ay maaaring palatandaan ng allergy. Kapag mangyariang anuman sa
mga ito, itigil kaagad ang (mga)gamot, tumungo sa pinakamalapit na emergency room, at ipaalam sa inyong
manggagamot. Kung walang ganitong side effects, huwag itigilo baguhin ang dose ng gamot nang hindimuna nakikipag-
usap sa inyong manggagamot. Ang paggawa nito ay maaaring makapinsala o maging sanhi ng sintomas ng biglaang
pagtigil ng pag-inom ng gamot (withdrawal). Kumunsulta sa inyong maggagamot bago gumamit ng over-the-counter na
gamot at mga herbal o tinatawag na "natural" na paggagamot dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto sa isa't-isa. Ang
mga gamot ay maaaring magdulot ng pagkaantok, kawalan ng koordinasyon ng kalamnan, (muscle coordination),
kombulsiyon, na maaring makapinsala sa iyong kakayahan na magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya, or
magsagawa ng maselang trabaho. lwasan ang alcohol at droga dahil maaring madagdagan ang mga side effects ng
gamot. lpaalam sa iyong manggagamot kung ikaw ay nagdadalantao o may planong magdalantao o nagpapasuso
(breastfeeding), dahilang (mga) gamot ay maaaring magdulot ng panganib sa gayong kalagayan.

Babala sa ltim na Kahon para sa malubhang pantal (Lamotrigine at Carbamazepine): Kung mangyariang mga
problema katulad ng pangangati, pantal, lagnat, pamamaga ng lymph glands, masakit na sugat sa loob ng bibig at sa
paligid ng mata, o pamamaga ng labio dila, ipaalam kaagad sa inyong manggagamot.

Antipsvchotics Maaaring side effects: pagkaantok, tuyong bibig, hirap sa pagdumi, pagkahilo o pagkawala ng malay,
pagkabalisa o panginginig, pantal, pagtaas or pagbaba ng timbang, hindi regular na regla, pagtaas ng asukal at
cholesterol at triglycerides sa dugo.

Madalang na side effects: hirap sa paglunok, mababang bilang ng cells sa dugo, kombulsiyon abnormal na kilos.

Antidepressants Maaaring side effects: pagkaantok, pagsusuka, pagduduwal, pagtatae, sakit ng ulo, nerbiyos,
panginginig, pagpapawis, hirap sa pagtulog, problema sa sex at sa gana sa pagkain.

Madalang na side effects: abnormal na pasa o pagdurugo, kombulsiyon

Babala sa ltim na Kahon: mas mataas na panganib na mag-isip na magpakamatay sa mga pasyente hanggang sa edad
na24.

Antianxietv and Sleep AEents Maaaring side effects: pagkaantok, pagkahilo, pagduduwal, panghihina, pagkalito, sakit
ng ulo, addiction, kahirapan sa konsentrasyon,

Madalang na side effects: Pagkalimot, hallucination, hindi pangkaraniwang problema sa pagtulog, (nagmamaneho o
naglalakad habang tulog)

Mood Stabilizers Maaaring side effects: pagkaantok, pagkahilo, panunuyo ng bibig, pagtatae, pagbaba/pagtaas ng
timbang, pananakit ng ulo

Madalang na side effects: paglabo /pagdodoble ng paningin, hirap sa pagdumi, pagkalito, bawas sa gana sa pagkain,
abnormal na pasa o pagdurugo, mababang bilang ng cells sa dugo, problema sa bato /atay, paglalason (Lithium)

Stimulants Maaaring side effects: sa gana sa pagkain at sa timbang, nerbiyos, hirap sa pagtulog, pagtaas ng bilis ng
puso/presyon ng dugo, pagkahilo

Madalang na side effects: pagkibot ng muscle, malubhang problema sa puso, lumalalang sintomas sa psychiatry
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