
Danish  
doktor at  
ospital

fac u lt y  o f  h e a lt h  a n d  m e d i c a l  s c i e n c e s
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n



3Dan i sh  dok to r  a t  o sp i t a l

Kompidensiyal
Lahat ng, sinasabi mo sa iyong sariling 
doktor o kaya sa mga tauhan sa ospital-
tungkol, hindi nila puwedeng ipagsabi 
kung kangino-nino – o hindi rin sa ka-
nilang asawang lalaki /babae, anak o sa 
miyembro ng pamilya. Ito ay tinatawag na 
kompidensiyal. Sarili mong desisyon, kung 
sino ang gusto mong makaalam ng sakit 
mo. Kailangang ikaw ay sumagot ng oo 
sa, na magbigay ng impormasyon tungkol 
sa iyong sakit at puwedeng ipaalam sa 
iba. Ang ibig sabihin nito, ay ikaw ay nasa 
sekuridad at ligtas na ipagsabi ang sarili at 
iyong sakit sa doktor at nars. 

Materiayales na impormasyon pamlets 
ay pinaghandaan sa pinagda-anang sa 
opisina ng kalusugan at paglalaban sa 
canser. “Ang Danish na pangkalusugan” 
sa mga imigrante. Materiyales ay pina-
ghandaan sa koneksiyon ng proyektong 
pananalisik. ”Sa may banda ng malusog 
na pamumuhay interbesyon para sa 
mandarayuhan. (SULIM) sa Copenha-
gen University ng gurong pang wika sa 
Vestegnens Wika – Kompetencecenter. 

Danish doktor 
at ospital
Eto ang impormasyon tungkol 
sa danish doktor at ospital. 
Maari mo rin basahin tungkol 
sa, kung saan ka puwedeng pu-
munta, kapag ikaw ay may 
sakit. At kung saan ka puwe-
deng magpasuri, para makatu-
long sa iyo at sa iyong pamilya 
para mapagaling. 

Pangkalusugang tarheta  
(seguridad natarheta)
Ang Munisipyo ay nagbibigay ng isang 
kalusugang tarheta para sa lahat. Na per-
manenteng nakatira sa Danmark. Lahat, 
nang may isang pangkalusungang tarheta, 
maaring makatanggap ng paggagamot sa 
pamamagitan ng mga doktor sa ospital. 
Kailangang ipakita mo ang iyong pang-
kalusugang tarheta palagi, kapag ikaw 
ay nagpapasuri sa doktor o kaya sa 
ospital. Libre para sa lahat doon sa 
iba kapag ikaw ay magpapasuri sa 
doktor o kaya ay susuruin. 

Sa Danmark ang lahat, kapag 
nagkasakit bigla ay may karapatang 
maospital ng libre. Bisita galing sa 
ibang bansa ay may karapatang pu-
masok sa ospital ng libre. 
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Tagasalin ng salita
Importanteng – importante, na doktor at 
tauhan sa ospital ay nakakaintindi, kung 
ano ang iyong sinasabi, kapag may prob-
lema sa wika, doon ang tauhan ay tata-
wag ng isang tagasalin ng salita. Ang tau-
han lamang ang puwedeng tumawag. 
Kapag ikaw ay kinakailangan ng isang ta-
gasalin ng salita sa doktor, kamadrona o 
kaya sa nars ng kalusugan, kailangang sa-
bihin mo, kapag gusto mong magpakuha 
ng isang oras. Hindi ikaw ang magba-
bayad sa tagasalin ng salita. 

Kapag ikaw ay permenante nas a Danmark, 
Pipili ka kung sino ang gusto mong doktor. 
Doktor na puwede mong tawagan o kaya ay 
puntahan, kapag ikaw ay may sakit. Ang 
doktor ay nagbibigay din ng pagbabakuna at 
puwede ring magsabi sa mga babae ang 
tungkol sa, kung papaanong hindi ulit 
magka- anak. Kapag ikaw ay may problema 
sa iyong katabaan, o kapag ikaw nagsisgari-
lyo ng marami, puwede kang makipag-usap 
sa doktor palagi kung ano ang tungkol sa. 

Puwede ka ring magtanong ng kung ano, sa 
pamamagitan ng sorpresa sa iyo. Kasi nga 
gusto ng gusto ng doktor, na ikaw ay mag-
sip. Kung ano ang magagawa para di ka 
magkasakit. Ikaw eksamplekumain ng di 
maraming asukal o kaya gumawa ng mara-
ming pagsasanay. Ito ay importante, na 
kailangang alagaan mong mabuti ang iyong 
katawan. 

Ang doktor ay bibgyan ka palagi ng pang-
gamot o kaya ay medisina, na kailangan mo. 

Maraming tao ang parehong doktor sa kara-
mihang taon. Iyon ay mabuti, kasi nga kila-
lang –kilala ka at ang pamilya mo, At ang 
doktor mo ay alam lahat ng ibat-ibang sakit, 
sa iyong pamilya. 

Ang iyong sariling doktor ay alam din ang 
maselang sakit. Ang doktor ay espesiyalista 
sa mga maselang sakit. Kaya nga, o mabibg-
yan ng isang paggagamot o kaya ay me-
disina. Minsan sumusulat ang doktor mon g 
isang sanggunian sa isang espesiyalistang 
doktor o kaya sa isang Ospital. Ikaw ay 
kailangang pumunta upang masuri at mab-
igyan ng medisina at paggagamot. 

Pangalan ng doktor, lugar teleponong nu-
mero na nakalagay sa kalusugang tarheta. 
Maraming mga doktro bukas ng nasa oras 
ng 08:00 – 16:00 bukas din ng gabi sa 
isang Linggo. Ikaw rin ay puwedeng palag-
ing tumawag at makipag-usap sa iyong 
sariling doktor hangang oras 08:00 -09:00 
sa umaga. 

ikaw ay tumawag at magpasabi ng 
oras sa iyong sariling doktor. Hindi 
ka basta puwedeng pupunta. 
Kailangang tumawag at sabihin sa 
doktor, kung ikaw ay hindi dadating 
sa pasabing oras. 

Kapag ikaw ay lumipat, puwede 
kang kumuha ng panibagong dok-
tor, iyon din ay libre, Puwede ka ring 
magpalit ng doktor, Kung iyon ang 
kagustuhan mo, pero iyon ay nag-
kakahalaga ng 150kr. Magbasa ka 
sa: www. borger. dk

Ang tagasalin ng salita ay propesyonal, o 
hind niya puwedeng ipagsabi, marinig, ip-
asabi sa iba. Hindi maganda, na kasama 
mo ang isang tao na pamilya mon a ta-
gasalin ng salita. Ang isang pamilya mo ay 
maraming damadamin sa iyo at baka 
naman hindi rin nakikinig sa, Ang tao sa 
iyong pamilya baka wala ring alam sa me-
disinang salita at kung papaano magpa-
hayag o kaya hindi tamang eksakto ang 
pagsasalin sa salita, kung ano sinasabi ng 
doktor sa iyo.

Ang saril ing mong doktor
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Reseta at medisina
Ang doktor ay suslat ng reseta sa iyo 
kapag kailangan mo ang medesina. 
Medisina sa reseta ay mabibili mo sa bot-
ika. Para sa sakit ng ulo og kaya ibang 
klaseng medisina ay mabibili mor in sa su-
permarket, sa Matas o kaya sa botika na 
walang reseta. 

Espesiyalistang  
doktor

Ang isang espesiyalistang doktor ay esp-
esiyalista sa halimbawa sakit sa balat o 
kaya sa sakit na pangbabae. Ang iyong 
sariling doktor ang magsusuri sa iyo o 
ikaw ang magdedesisyon, kung gusto 
mong magpasuri ng isang panibagong 
pagsusuri sa espesiyalistang doktor. Ang 
sarili mong doktor ang magsusulat sa 
isang papel sa iyo. Ang ibig sabihin ay 
isang rekomendasyon sa espesiyalistang 
doktor. Maraming beses magbibigay sa 
iyo ang sarili mong doktor ng pangalan 
ng isang mabuting espesiyalistang doktor. 
Puwede kar in maghanap ng sarili mong 
espesiyalistang doktor. Ikaw ang tatawag 
sa sarili mong espesiyalistang doktor at 
makikipag-ugnanayan ngo ras kung kai-
lan. Doktor sa mata, tainga, ilong, leeg ay 
espesiyal na mga doktor, na laig mong 
matatawagan sa o kaya makipag-ugnayan 
ng oras – na ang sarili mong doctor ay 
walang isinulat na rekomendasyon. 

Bantay na  
manggagamot

Puwede kang tumawag sa bantay n man-
ggagamot, kapag ikaw ay nagkasakit 
kapag ang sarili mong doktor ay sarado. 
Puwede kang tumawag sa bantay na 
manggagamot, kapag matindi ang sakit 
mo, o kaya kapag hindi ka makapaghihin-
tay sa iyong sariling doktor na magbubu-
kas. Bantay na mangagamot ay puwe-
deng magsulat ng reseta para sa medisina 
o kaya puwede kang ipadala sa ospital. 
Bantay na manggagamot ay parang hindi, 
ikaw matindi ang sakit. Ang sinasabi ng 
bantay na manggagamot, ikaw ay tu-
mawag sa sarili mong doktor, kapag nag-
bukas. 

Minsan kasi ikaw mismo ang pupunta sa 
bantay na manggagamot. O siguro maka-
pag-aantay ka ng maikling oras sa silid 
nahintayan. Kasi nga minsan ay abala sa 
bantay na manggagamot. Bantay na man-
ggagamot ay bukas sa oras 16:00 – 08:00 
Lunes – Biyernes. Sa katapusan ng Linggo 
at sa bakasyon ay bukas hanggang 24:00 
magdamag. 
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Alarma 112

112 ay isang alarmang sentral. Tumawag 
ka sa 112, kapag kinakailangan mo ang 
ambulansiya. Tumawag ka, kapag may 
nakita kang naaksidente, Tumawag ka 
112 o kaya kaapg may biglang nagkasakit 
o na walang malay. Kailangang mong lag-
ing sasabihin, sino ka, ano ang nangyari, 
kailan nangyari o saan ka tumatawag. 

Sa kagipitan 
(skadestue)

Sa kagipitan pupunta ang mga taong, 
naaksidente, o kaya mga taong biglang 
nagkakasakit, na ang kanilang mga saril-
ing doctor ay hindi magagamot. Punta ka 
na agad sa kagipitang ospital, na kapag 
nabali ang daliri mo. Kailangang pumunta 
ka kaagad sa kagipitang ospital bago mag 
24 oras pagkatapos ng aksidente. Lagi na 
lang abala sa kagipitang ospital, at ang 
mga taong, na matindi ang sakit, ay lag-
ging nauuna sa doctor, Kaya minsan nor-
mal na umupong mag-intayng maikling 
oras sa silid ng hintatayan. Minsan pu-
wede kang mag-antay ng hanggang 2-3 
oras. Meron kagipitang ospital sa loob ng 
ospital, o minsan tumawag kar in bago ka 
pumunta doon. 

Kagipitang saykayatriko
Ang isang kagipitang saykayatriko ay sa 
mga taong may roong malaking problema 
sa pag-iisip. Mga taong, may mga hindi 
magandang pag-iisip o kaya may matagal 
na malaking –malaking kalungkutan. Ikaw 
ay tumawag o kaya pumunta ng diretso 
sa kagipitang saykayatriko. 
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Ang doktor ay itatanong din ang iyong 
pagkain, at kung ikaw ay naninigarilyo, at 
tungkol sa sakit sa iyong pamilya. 

Kamadrona
Ang doktor ay sinasabi sa kamodrona, na 
ikaw ay buntis. Padalhan ka ng isang sulat 
tungkol, kailan ka eeksaminin ng ka-
modran sa umpisa. Kailangang lagi kang 
may dalang sample na ihi, isang bagay 
ang ihi, na dala mos a kamoadrona. 
Kailangang dala mo palagi ang palakad 
na pahayagan (lahat ng papales). Ang 
kamadrona ay kakausapin ka tungkol sa, 
kamusta kana. Siay ay ekesaminin ang 
iyong sample na ihi at ang iyong tiyan, at 
siya ay pakikinggan ang tunog ng puso 
ng anak mo. 

Panganganak
Ikaw ay makikipag-ugnayan sa sariling 
doktor, kung saan ka manganganak, 
Kung saan ospital ang gusto mo at ma-
buti sayo, o kaya puwede kar in manga-
nak sa bahay nakasama ang kamadrona. 

Pagpapalaglag (abort) 
Sa Danmark ang kababaihan ay may kara-
patang libreng pagpapalaglag sa isang os-
pital, kailang itong bago pumasok, ng 12 
Linggo ng pagbubuntis. Ang isang babae 
siya lang ang makapagdesisyon, kung 
gusto niyang magpalaglag, o kung gusto 
niyang inaanak ang kanyang anak. Kung 
gusto niyang magpalaglag, kailan niyang 
kausapin ang sarili niyang doktor. Ang 
doktor ay magbibigay ng rekomendasyon 
sa ospital. 

Pagbubuntis

Pagbubuntis ng mga kababaihan ay 
kailangang masuri ng kanilang sariling 
doctor o kaya kamadrona ng maraming 
beses, habang sila ay buntis. Meron ibat-
ibang klaseng eksaminasyon sa ospital, 
halimbawa ultrangeksaminasyon. Sa ek-
saminasyon sa ospital inieksamen ng mga 
doctor ang bata o ang ina ay mabuti. 
Kapag may problema, ay importanteng, 
ang doctor ay magapan sa madaling pan-
ahon. Puwede mong isama ang iyong 
asawa o kaya ibang tao sa eksaminasyon. 

Sariling doktor
Sa unang eksaminasyon er doon sa saril-
ing doktor. Ikaw ang tatawag sa sariling 
doktor para makipag-ugnayan, ng oras, 
kapag ikaw ay nabuntis. Doktor mo ay 
eeksaminin ka at isiusulat sa isang (jour-
nal) palakad na pahayagan ( ilang papeles) 
na kailangang lagi mong dala kapag ikaw 
ay ekesaminin. Sa papales ay may isunulat 
ang doktor mo o kaya ang kamadrona 
tungkol sa, kung anong laki ng anak mo, 
o kaya tungkol saan kung saan ka 
iniksamen. 

masyon librito nakasalin sa iba-ibang 
wika. Dito mababasa mo ang iba-ibang 
regulasyon, o tungkol sa pasiyente kung 
ano ang kanyang karapatan. Kapag hindi 
ka marunong magsalita ng danish, pu-
wede kang makakuha ng tagasalin ng 
salita. Sa ospital puwede kang makipag-
usap sa isang tagapayo ng pasiyente. Ang 
tagapayong pang pasiyente ay isang 
taong, puwedeng makatulong sa iyo ng 
maraming bagay. Halimbawasa iyong kas-
urian o kaya may posible kang lumipat ng 
ospital. Puwede ka rin makipag-usap sa 
tagapayong pang pampasiyente, kapag 
meron kang hindi maintindihan, o kaya 
kapag gusto mong magreklamo. Ang 
tagapayong pang pasiyente ay may kom-
pidensiyal. 

Ospital

Ang iyong doktor, isang espesiyalistang 
doktor o kaya bantay na manggagamot, 
padadalhan ka ng isang rekomendasyon, 
na pupunta ka sa ospital. Mayroon kang 
matatanggap na kasulatan na galing sa 
ospital tungkol, saan at kailan ka pu-
punta. Sa sulat nakalagay din doon, 
kapag may roong gagawin sa iyong esp-
esyal, bago ka pumunta sa ospital. 
Halimbawa kailangang hindi ka puwe-
deng kumain o uminom ng kung ano 
man. Kapag bigla kang nagkasakit, siyem-
pre kailangang kang maospital, kaagad. 
Maraming ospital ang marming impor-



Prebentibong eksaminasyon para 
sa serbikal kanser at kanser sa suso

Lahat ng kababaihan nasa edad ng 23 
at 59 taong gulang ay may natatang-
gap na isang imbistayong sulat kada 3 
taon para sa eksaminasyon sa serbikal 
kanser. Ang eksaminasyon ay doon sa 
sariling doktor mo. Sa eksaminasyon 
doon makikita ng doktor kung merong 
serbikal kanser. Kapag ang doktor ay 
nadiskubre ng maaga, ay may magan-
dang posibilidad na, gagaling ka muli. 
Kapag ikaw ay nakatanggap ng sulat, 
kailangan mong tumawag sa iyong 
sariling doktor at makipag-ugnayan ngo 
ras. 

Kung saang lugar dito sa Danmark ay 
iniimbita ang mga kababaihan sa edad 
50 – 69 taon sa isang pagsususri sa 
suso sa bawat 2 taon. Ang pagsusri ay 
tinatawag na (mammografi). Ang 
mga kababaihan ay makakatang-
gap ng isang na nakatagdang 
araw kung kailan, oras at lugar. 

Ginekologing pagsusuri – 
may problema sa matres 
Kapag ikaw ay may problema sa 
matres, kailangang ikaw ay mag-
pasuri sa iyong sariling doktor. 
Ang pagsusuri ay tinatawag na gine-
kologi. Kapag ikaw ay merong spesial 
na problema sa iyong matres, ikaw ay 
makakuha ng isang rekomandasyong 
sulat sa isang ginekologi. 
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Mga pambatang 
pagsusuri

Pangkalusugang nars
Ang isang pangkasalusugang nars, 
sila ay espesialista sa mga sakit ng 
mga bata. Tinitingnan din nila ang 
lagay ng mga pamilya, kung sila ay 
nasa mabauting kalagaya. Bumibisita 
sila sa bahay, kapag ikaw ay naka-
panganak. Sinusuri niya ang bata at 
sinasagot ang mga katanungan, hal-
imbawa tungkol sa prebentibong 
tableta at ang pagpapasuso. Siya ay 
bumibisita ng maraming beses, 
hanggang ang bata ay naka-edad ng 
2 taon. Tinitingnan din kung ang 
bata ay lumalaki, at susukatin, at tit-
ingbangin. Ang gusto niyang mang-
yari ang bawat bata at pamilya ay 

Pagsusuri sa bata at pagbabakuna 
doon sa doktor
Lahat ng mga bata ay makakakuha ng li-
breng pagsusuri at bakuna doon sa dok-
tor, Ang unang pagsusuri ay normsl, 
kapag ang iyong anak ay nasa 5 Linggo 
edad. Ang bata ay titingbangin at susu-
katin, susuruin din gn doktor kung nasa 
mabuting kalagayan at lumalaki ng ayos. 
Ang unang bakuna ng bata, kapag ito ay 
nasa 3 buwan. Ang layunin ng pagbaba-
kuna sa iyong anak ay hindi makakakuha 
ng ibat-ibang malubhang sakit. 

Kailangang tandaan mong kumuhang 
pag-uugnay ng oras sa doktor para pag-
susuri at pagbabakuna. Ang pangkalusug-
ang nars ay magbibgay sa iyo ng maliit na 
libro tungkol, kung kailan muli ang pagsu-
suri at pagbabakuna. 

nasa mabuting kalagayan. Ang pangkalu-
sugang nars ay puwedeng maggawa ng 
isang grupo ng mga kababaihan, na ka-
papanganak Ang tawag doon ay grupo 
pang mga ina. Sa grupo ikaw ay 
makakasalamuha ng mga ibang kabaihan, 
na malapit sa iyong tirahan. Puwede ka 
rin makipag-usap sa ibang mga kaba-
baihan tungkol sa iyong anak, at tungkol 
kung ano sa iyong pamilya. 

Puwede kar in kumuha ng taga salin ng 
salita, kapag ang Pangkalusungang nars 
ay bibisita sayo. 
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Pangtahanang pangkalusugang nars
Ang matatanda ay puwedeng makakuha 
ng tulong sa pag-kuha ng medisin at pag-
tayo, para maligo at sa pagbibhis. Ikaw 
makakakuha kaagad ng tulong, kapag 
ikaw ay may sakit. May isang doktor ang 
madedesisyon, kung ikaw ay makakakuha 
ng pangtahang pangkalusugang nars. 

Kapag ikaw ay nanggaling sa ospital, at 
paminsan –minsan ay may sakit pa rin, 
pag-uwi mo sa bahay. Siguro ay kailangan 
mo ng tulong. Ang ospital ang magsasabi 
sa munisipyo, kapag kailangan mo ng tu-
long. Siguro may isang Pangtahang katu-
long o kaya isang pangkalusungang nars 
para tulungan ka. 

Dentista ng mga bata
Sa Danmark ang lahat ng bata ay puwe-
deng pumunta sa libreng dentista 
hangang 18 taon. Ang anak ay nasa ban-
dang 2 taon ay unang bibisita sa dentista. 
Ikaw ay makakatanggap ng imbistasyon. 
Kapag ang iyong anak ay may problema 
sa ngipin, bago magdalawang taon ay pu-
wede ikaw at ang anak mo pumunta sa 
dentista ng mga bata. Puwede mor in 
itanong sa Pangkalusugang nars. 

Kapag ang anak mo ay nag-umpisang pu-
masok sa paaralan, ay awtomatikong nasa 
sa paaralang dentista. 

Pagsusuri ng mga bata sa paaralan
Kapag ang anak mo ay nag-umpisang pu-
masok sa paaralan, ay kailang suruin ng 
munisipyong doktor at pangkalusugang 
nars. Ang doktor ay susuruin ang anak 
mo at titiningnan, kung siya ay nasa mab-
uting kalagayan at lumaki ng normal. Ang 
pagsusuri ng doktor ay laging nasa 0 
klase, at doon din sa huling klase. Ang 
pangkalusugang nars sa paaaralan ay 
kailangang suruin ang iyong anak ng mar-
aming beses. Sisiyasatin niya ang mata at 
tainga, at suskatin at titingbangin ang 
iyong anak. 

Kapag ang iyong anak ay may problema 
sa paaralan, puwede kayong makipag-
usap sa sikologo. 

Sa Danmark ay ang munisipyo at tauhan 
ng munisipyo, sila ang nag-aalaga sa mga 
matatanda. Ang matatandang tao ya na-
kakakuha ng tulong sa at maraming 
bagay, kapag sila ay nakatira sa kanilang 
tahanan. Sa ibang pamilya na hindi matu-
lungan ang matatanda palagi. Kaya 
naman ang matatanda ay normal na na-
kakakuha ng tulong sa munisipyo. 

Tulong sa tahanan
Ang matatanda ay puwedeng magtanong 
kung sila ay makakakuha ngtulong sa pa-
glilinis at pamimili. Puwede rin mag-
tanong, tungkol kung puwedeng 
makakuha ng tulong sa paglalaba at pag-
bibihis. Puwedeng makakuha ng tulong 
kapag may sakit. Ikaw ay magtanong sa 
munisipyo, tungkol sa tulong. 

Munisipyong tulong at pag-aalaga sa tahanan



Lahat ng impormasyon ay batay sa, Papaano ang Danish na doctor 
at ospital ay nakadirekta noong 1 ng Enero 2012-01-04

Københavns Universitet
Det Sundhedsfaglige Fakultet

Institut for Folkesundhedsvidenskab

Afdeling for 
Sundhedstjenesteforskning
Forskningscenter for Migration, 
Etnicitet og Sundhed

Ang libritong ito ay nai-publish sa 
pamamagitan ng
Copenhagen University 
Mag propesyonal na propesor na 
pangkalusugan
Departamento ng pangkalusung 
pangpubliko 
Kagawaran ng serbisyong pananalik-
sik sa kalusugan
Research Centre sa Migration, 
Ethnicity at Kalusugan

DANISH RESEARCH CENTRE FOR MIGRATION, ETHNICITY AND HEALTH ME U

F I L I P P I N S K / T A G A L O G

fac u lt y  o f  h e a lt h  a n d  m e d i c a l  s c i e n c e s
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n


