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II Kalusugan at Pagpapagamot
II-1 Pagpapagamot (Paggamit ng Medikal Institusyon)

1. Pagpapagamot sa Bansang Hapon
Mataas ang pamantayan ng pagpapagamot sa bansang Hapon pero karamihan sa mga doctor ay hindi ipinapaliwanag

ng detalyado tungkol sa paraan ng paggamot at mga gamot na inireseta nito. Subalit kung kinakailangan mong malaman
ang tungkol dit, huwag mag-atubiling magtanong sa inyong doctor. Madalas ay maikling oras lamang ang ginugugol ng
mga doktor sa pagtingin ng mga pasyente. Karaniwan kailangang kumuha ng appointment kung magpapatingin sa
dentista subali’t karamihan sa mga ospital ay sinusunod ang sistemang first come first serve kung kaya’t may
pagkakataon na ikaw ay maghihintay ng matagal.

Hindi katulad sa ibang bansa, bihirang magbigay ng painkiller sa bansang Hapon.

2. Medikal Institusyon Mga uri
Klinika (iin), Tanggapan ng doktor (shinryoujo), at Ospital (pwede kang magpa-admit at may kaukulang kagamitan

sa mga pagsusuri.) Kung hindi mo alam kung ano ang iyong sakit o hindi malala ang sintomas nito, mabuting
magpatingin muna sa klinika at humingi ng payo ng doktor.

Oras ng Konsulta (Pagpapatingin)
 May mga ospital na sa umaga lamang tumatanggap ng konsulta.
 Karamihan sa mga klinika at tanggapan ng doktor ay umaga’t hapon ang pagtanggap ng konsulta subali’t

mayroon ding sarado sa hapon kahit na ordinaryong araw.

Wika o Pananalita
Halos karamihan sa mga doktor ay nakakaintindi ng wikang Ingles subali’t madalas na ang mga medical

questionnaire ay nakasulat sa wikang Hapon lamang. Kung hindi nakakaintindi ng wikang Hapon, gumamit ng medical
questionnaire na nakasulat sa inyong wika o magsama ng taong marunong mag-Hapon.

Medical Questionnaire: URL http://www.kifjp.org/medical/ (Kanagawa Kokusai Kouriyu Zaidan) Kanagawa
International Exchange Foundation

Papaano Magpatingin sa Doktor
 Reception Desk: Dalhin ang valid Health Insurance card at ipakita ito sa resepsyon ng ospital. Sagutin ang

medical questionnaire na ibibigay na nagtatanong tungkol sa mga sintomas na nararamdaman mo sa
kasalukuyan at tungkol sa mga nakaraang karamdaman. Pagkatapos, maghintay sa silid-hintayan hanggang sa
tawagin ang pangalan mo.

 Pagpapatingin: Magpatingin sa tanggapan ng doctor at magpagamot o kumuha ng pagsusuri kung
kinakailangan.

 Pagbabayad: Kunin ang mga ibibigay na gamot at hintayin na tawagin ka para magbayad sa kahera.
Kasalukuyang dumarami ang tumatanggap ng reseta at bumibili ng gamot sa botika.

3. Pagpapaospital
Ang mga ospital sa bansang Hapon ay may mga kwartong pribado, pang-dalawahan (twin) o pangmaramihan

(standard). Ang bayad sa kwartong pribado at pangdalawahan (twin) ay hindi sagot ng insyurans. Kailangang sagutin
ito ng pasyente.

Ang pagkaka-confine sa ospital sa bansang Hapon ay kadalasang mas matagal kumpara sa ibang bansa. Ito ay para
maibigay ang pinakamabuting pangangalaga sa pasyente.

Karamihan sa malalaking ospital ay mayroong nursing care, pero kung wala nito, maaaring makiusap sa ospital para
kumuha ng bantay. Sa ganitong sitwasyon, maaaring sagutin ng insyurans and bayad sa attendant.

http://www.kifjp.org/medical/
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4. Mga Ospital na Nakakaintindi ng Wikang Banyaga
Bumisita sa website ng “Osaka Medical Facilities Information System” para sa detalye ng mga ospital na may mga

staff na nakakapagsalita ng iba’t ibang wikang banyaga. Maaari ring tawagan ang “Osaka Information Service for
Foreign Residents” na nasa ilalim ng Osaka Prefecture o ng AMDA (Association of Medical Doctors of Asia) International
Medical Information Center (Apendise IX-2)
Osaka Medical Facilities Information System:
URL http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx

5. Kapinsalaan o Karamdaman sa Gabi o sa Araw na walang Pasok
Kung masugatan o magkasakit sa gabi o araw na walang pasok, maaaring magpatingin sa malapit na emergency

clinic ng ospital sa inyong lugar. Subali’t maaaring hindi makaintindi ng wikang banyaga ang ospital na inyong
pupuntahan kaya’t makabubuting magsama ng taong marunong magsalita ng wikang Hapon. May posibilidad rin na
maaaring nagbubukas lamang ang emergency clinic sa mga takdang araw at oras. (Apendise IX-3)

6．Gamot
Ang gamot ay nahahati sa dalawang klase. Isa ay ang ginagawa ng pharmacist base sa reseta na binigay ng doktor

ng ospital o clinic pagkatapos pagsusuri. Ang isa pa ay ang gamot na nabibili mo over the counter sa botika o drugstore.
Nahahati ang gamot depende sa uri nito.
Ngayon, puwede kang magpa-reseta ng generic na gamot. Ito ay gamot na ipinagbibili pagkatapos nag-expire ang

patent, pero kapareho nito ang epekto ng bagong gamot at aprobado ng bansa na ligtas. Mas mura ang halaga nito
kaysa sa bagong gamot.

Ang mga listahan ng pinakamalapit na botika sa inyong lugar ay makikita dito:
Health Insurance Pharmacies System (English, Chinese, Korean, Japanese)
URL http://kensaku.okiss.jp/Pc/

http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx
http://kensaku.okiss.jp/Pc/

