
Tanungin ang 
tagapagbigay mo 
ng pag-aalaga sa 

kalusugan:

Reve

1
2
3

Ligtas 
Magtanong

n  Katulad ng maraming tao, maaaring 
mahigit sa isang tagapagbigay ng 
pag-aalaga sa kalusugan ang pinu-
puntahan mo.

n  Ilista sa ibaba ang lahat ng gamot 
na iniinom mo.

Pangalan: 

Mga Gamot Mo
n 

n 

n 

n 

n 

Mga Gamot na Walang Reseta  
(mga gamot na mabibili mo nang walang reseta ng doktor)

n 

n 

n 

n 

Mga Bitamina/Herbal
n 

n 

n 

Mayroon ka bang anumang mga allergy 
o masamang reaksiyon sa mga gamot?

Emerhensiyang kontak   
(pangalan at numero ng telepono)

Ang mga dulugan ay inayon mula sa  
Manitoba Institute for Patient Safety – Setyembre 2021

sharedhealthmb.ca/quality 

Ano ang problema 
ko sa kalusugan?

Ano ang kailangan 
kong gawin?

Bakit ko ito  
kailangang gawin? 



Karapatan Mong 
Magtanong
Sino ang kailangang magtanong?
n  Ikaw! Ang lahat ng tao ay may mga 

tanong tungkol sa kalusugan nila.
n  Hindi lang ikaw ang tanging   

 nalilito minsan..

n  Magtanong para maintindihan     
 kung paano gagaling at paano   
 aalagaan.

Paano kung magtanong ako at 
hindi ko pa rin maintindihan?
n  Sabihin, “Bago ito sa akin. 
Pakipaliwanag muli.”
n  Huwag mahiya kung hindi mo pa 

rin naiintindihan.

n  Magtanong pa kung gusto mo.

Sino ang makakasagot
Gusto kang tulungan ng iyong 
tagapagbigay ng pag-aalaga sa 
kalusugan sa pamamagitan ng 
pagsagot sa mga tanong mo.

Puwede bang may kasama ako?
Oo, ang isang kaibigan, miyembro ng 
pamilya o taong mapagkakatiwalaan 
mo ay maaaring:
n  Magpaalala sa iyo kung ano ang 

sasabihin
n  Magsulat ng tala at kumuha ng 

impormasyon
n  Tulungan kang maintindihan ang 

mga kundisyon ng kalusugan mo o 
alalahanin sa kalusugan

Bago ang pagbisita:
Isulat ang mga tanong mo, at mga 
bagay na gusto mong sabihin sa 
tagapagbigay ng pag-aalaga sa 
kalusugan. Halimbawa, ano sa 
katawan mo ang masama ang 
pakiramdam, saan at kailan?
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Bago ako umuwi, gusto kong 
malaman ang impormasyon 
tungkol sa...
Problema Ko sa Kalusugan
 Sagot _______________________________
_________________________________
_________________________________ 
Ano ang kailangan kong gawin
 Sagot _______________________________
_________________________________
_________________________________ 
Bakit ko ito kailangang gawin
 Sagot _______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
Ano ang maaasahan ko
 Sagot _______________________________
_________________________________
_________________________________ 
Sino ang tatawagan kung kailangan 
ko ng tulong
 Sagot _______________________________

Ano ang problema 
ko sa kalusugan?

Ano ang kailangan 
kong gawin?

Bakit ko kailangang 
gawin ito?1 2 3

Tanungin ang tagapagbigay mo ng pag-aalaga sa kalusugan:


