




Paunang Salita

Ang mga karapatan ng pasyente ay bahagi ng karapatan sa kalusugan, na 
isang batayang karapatang pantao. Ito ay mahalagang kilalanin, igalang at 
isakatuparan bilang hakbang sa pagtatamasa ng buhay na may dignidad at 
pagpapahalaga sa buhay ng tao.

Naniniwala ang Medical Action Group (MAG) na susi sa pagtamasa ng mga 
karapatang ito ang magkaroon ng tamang kaalaman at sapat na impormasyon 
upang ang mga karapatang ito ay maisakatuparan ayon na rin sa mga umiiral 
na batas at patakaran. 

Umaasa ang MAG na ang babasahing ito ay makatulong sa pagpapalaganap 
ng pagkilala at paggalang sa mga Karapatan ng Pasyente at sa mga Alituntunin 
nito. Ito nawa’y makapagbahagi hindi lamang ng kaalaman ngunit pati na rin 
pamamaraan kung paano ang karapatang pangkalusugan ay maipatupad para 
sa kagalingan ng lahat. 

Magsilbi din sana itong praktikal na gabay sa bawat isa sa pag-alam sa mga 
programang pangkalusugan ng pamahalaan ganundin kung paano maidudulog 
ang mga hinaing o mungkahi hinggil sa hindi tamang pamamalakad o 
kakulangan sa pagpapatupad ng mga serbisyo’t programang ito. 

Ang sampung (10) Karapatan ng mga Pasyente na nakatala sa komiks na 
ito ay hango mula sa DOH Administrative Order 2017-0061 (Official Version 
of Patient’s Rights), na isinalin sa Filipino at nakabase sa DOH Department 
Memorandum 2017-0061 (Adoption of the Filipino Translation of the Patient’s 
Rights). Ang pagsasalin ay nakatuon lamang sa buod ng mga dokumentong 
nabanggit at pagbibigay ng interpretasyon at paglalarawan ng MAG.  

Layon nitong ipaunawa sa mga mambabasa (pasyente man o pamilya niya, 
o tagapagbigay ng serbisyong medikal at ng publiko) na ang mga Karapatan 
ng Pasyente, ay hindi lang obligasyon ng pamahalaan na ipatupad bagkus 
responsibilidad ng lahat na kilalanin, pahalagahan at isabuhay.

Nagpasasalamat ang MAG sa DKA Austria sa tulong at suporta upang 
mailimbag at mapalaganap ang babasahing ito. 

Maraming Salamat.

Nemuel S. Fajutagana, MD, MHPEd
Tagapangulo
Medical Action Group, Inc.



MGA KARAPATAN NG PASYENTE
Hinihikayat namin kayong maging bukas sa pakikipag-usap sa inyong tagalaan ng 
serbisyong pangkalusugan, makibahagi sa inyong mapipiling paggamot, at maprotektahan 
ang inyong kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging maalam at nakikisangkot sa inyong 
kalusugan.

1.  May karapatan kang tumanggap ng mapagsaalang-alang, magalang at matulunging 
health care sa ligtas na lugar anuman ang iyong edad, sex, kasarian, relihiyon, 
etnisidad, kasapiang politikal, kapansanan, o kakayahang makapagbayad, na malaya 
sa lahat ng anyo ng pang-aabuso, kapabayaan, o maling pagggagamot. 

2.  May karapatan kang mabigyan ng mahusay na doktor at maipaalam ang mga 
pangalan ng lahat ng kasapi ng health care team na kwalipikadong susuri, gagamot, 
at magbibigay ng payong medikal. Gayundin, mayroon kang karapatang malaman 
ang iyong bayarin sa ospital at doktor, at makatanggap ng impormasyon hinggil sa 
posibilidad na tulong pinansyal. 

3.  May karapatan kang ipaalam sa miyembro ng iyong pamilya o sa sinuman at sa 
iyong napiling doktor ang iyong admisyon sa ospital.

4.  May karapatan kang magkaroon ng kasama sa iyong pananatili habang nasa ospital 
maliban kung nakokompromiso nito ang karapatan, kaligtasan, o kalusugan mo o 
ng iba. 

5.  May karapatan kang isagawa ang iyong espiritwal at kultural na paniniwala na 
umaayon sa kakayahan at mga tuntunin ng ospital. 

6.  May karapatan kang malaman at makapagbigay ng pahintulot bago ang anumang 
prosidyur o pamamaraan na di-emergency o pagsasaliksik/ eksperimento o 
tanggihan ang naturan. 

7.  May karapatan ka sa pagiging pribado at kumpidensyal ng iyong ulat medikal 
alinsunod sa batas gayundin sa mga diskusyon sa pangangalaga, eksaminasyon 
at paggagamot, at ang karapatang makita o mabigyan ng kopya ng ulat medikal 
maliban kung ang natukoy na ulat ay di-pinahihintulutan ng batas. 

8. Maaari kang humiling ng kasama habang isinasagawa ang pisikal na eksaminasyon. 

9.  May karapatan kang katawanin ng iba upang magpasiya para sa iyo kung hihingiin 
ng pagkakataon.

10.  May karapatan kang magtanong at malaman ang proseso ng pagrereklamo at 
ipahayag ang mga hinaing nang walang takot sa igaganting-paratang o paghihiganti. 
Ikaw ay hinihikayat na direktang makipag-usap sa tagalaan ng serbisyong 
pangkalusugan na nangangalaga sa iyo. 

Kung may mga isyung di-naaayon sa iyo, o kung nais mo ang tulong ng sinumang di-
direktang sangkot, kausapin ang kawani ng Ugnayang Pampasyente o Direktor ng Ospital.

Kung ang mga nabanggit sa itaas ay hindi kasiya-siya, maaari kang magsampa ng pormal 
na hinaing sa sumusunod na ahensiya: 

DOH- Regional Office ________  Department of Health- Central Office
    Health Facilities & Services Regulatory Bureau
    (02) 711-6982
     (02) 651-7800 loal 2500-2512, 2525-2527, 2528, 

2529

Opisyal na salin ng: Komisyon sa Wikang Filipino
---
*Batay sa Department of Health Administrative Order No. 2017-0061



1. MAY KARAPATAN KANG TUMANGGAP NG MAPAGSAALANG-ALANG, MAGALANG 
AT MATULUNGING HEALTH CARE SA LIGTAS NA LUGAR ANUMAN ANG IYONG EDAD, 
SEX, KASARIAN, RELIHIYON, ETNISIDAD, KASAPIANG POLITIKAL, KAPANSANAN, O 
KAKAYAHANG MAKAPAGBAYAD, NA MALAYA SA LAHAT NG ANYO NG PANG-AABUSO, 
KAPABAYAAN, O MALING PAGGGAGAMOT.

Nagkasakit ang anak ni Aling 

Tina, ngunit nag-aalangan silang 

magpagamot SA health center Sa 

pagpilit ng isang kaibigang dating 

nagtatrabaho roon, nagtungo ang 

mag-ina.  

Hayaan mo na anak, buti nga 

may doktor na titingin sayo.

Nay, o.

Pero ‘nay baka mas 

magkasakit pa ako dito.

Hala, nay! Ayaw ko dito, ang dumi naman.

Pasensya na po. Medyo 

nagkulang lang po 

kami sa trabahante 

ngayon, pero 

LILINISIN naman po 

NAMIN yan

Bakla! Bakla! Dapat hindi ka 

nagpapacheck-up dito, baka 

mahawa mo pa kami.

Maam, lahat po tayo ay may 

karapatang magpagamot dito.  

Dahil ang pagamutang ito ay 

para sa lahat at tinatanggap 

NAMING walang diskriminasyon

Tama na bata.



2. MAY KARAPATAN KANG MABIGYAN NG MAHUSAY NA DOKTOR AT MAIPAALAM ANG 
MGA PANGALAN NG LAHAT NG KASAPI NG HEALTH CARE TEAM NA KWALIPIKADONG 
SUSURI, GAGAMOT, AT MAGBIBIGAY NG PAYONG MEDIKAL. GAYUNDIN, MAYROON 
KANG KARAPATANG MALAMAN ANG IYONG BAYARIN SA OSPITAL AT DOKTOR, AT 
MAKATANGGAP NG IMPORMASYON HINGGIL SA POSIBILIDAD NA TULONG PINANSYAL.

Sa emergency room ng isang ospital. Naku, doc wag niyo na po 

i-admit ang anak ko, wala po 

kaming pambayad.

Ay opo doc. Meron po kami nyan.  

Pero may mga kapitbahay din 

po kami na mahirap din pero di 

nakatatanggap ng 4Ps. Pwede rin 

po ba sila?

Ang atin pong OSPITAL AY PAMPUBLIKO AT 

tumutulong sa mga indigent NA TULAD NIYO 

upang makapagkonsulta sa isang doctor at 

MAIPALIWANAG SA INYO ang inyong sakit at tamang 

pag-inom ng gamot nang walang bayad. 

OPO, DAHIL MERON TAYONG POLISIYA NA NBB (No 

Balance Billing Policy), na nagsasabing ang mga 

indigents NA NA-CONFINE sa isang pampublikong 

OSPITAL ay walang babayaran na anuman.

misis, huwag po 

kayong mag-alala, 

ang pampublikong 

ospital ay 

tumutulong sa mga 

Indigent na kagaya 

ninyo. nakatatanggap 

po ba kayo ng 4Ps?

Hindi po eh. Maliban po dito, may iba 

pang programang pangkalusugan 

ang ospital na tumutulong sa mga 

pasyenteng nangangailangan.

Maaari po kayong lumapit sa 

aming social worker at doon 

po ay ipapaliwanag sa inyo ang 

kinakailangang dokumento at 

prosesong dadaanan.

Paano po’ yun?

So hindi po 

sakop nito ang 

pagpapakonsulta 

sa private?

2. MAY KARAPATAN KANG MABIGYAN NG MAHUSAY NA DOKTOR AT MAIPAALAM ANG 
MGA PANGALAN NG LAHAT NG KASAPI NG HEALTH CARE TEAM NA KWALIPIKADONG 
SUSURI, GAGAMOT, AT MAGBIBIGAY NG PAYONG MEDIKAL. GAYUNDIN, MAYROON 
KANG KARAPATANG MALAMAN ANG IYONG BAYARIN SA OSPITAL AT DOKTOR, AT 
MAKATANGGAP NG IMPORMASYON HINGGIL SA POSIBILIDAD NA TULONG PINANSYAL.

Sa emergency room ng isang ospital.



3. MAY KARAPATAN KANG IPAALAM SA MIYEMBRO NG IYONG PAMILYA O 
SA SINUMAN AT SA IYONG NAPILING DOKTOR ANG IYONG ADMISYON SA 
OSPITAL.

dumating ang pasyente sa hospital na ang 

kasama lang ay ang kanilang kapitbahay.

wala bang kasamang kamag-anak 

YUNG dumating na pasyente?

Kuya, naririnig niyo po BA ako? ako si Dr. Yvonne. 

Nasaan po ang inyong pamilya? Kasi kailangan 

nilang malaman na nandito kayo sa ospital.

Kailangan po naming maipaalam ito sa sinumang 

gusto niyong SABIHAN NG inyong kondisyon
Huwag na dra. Bukod sa malayo, wala rin po 

silang pamasahe PAPUNTA RITO SA maynila

Ito po ay kung sakaling may mga desisyon 

na kailangang gawin sa inyong kalagayan at 

makatulong sila sa inyong kinakailangan.

‘Yung kapatid na lang po ng nanay ko sa Quiapo 

ang itext nyo. Pakisabi nalang po NA NASA ER ako ng 

ospital AT NAKA-CONFINE. Salamat po Dra Yvonne.

malayo po, nasa 

Davao po mga 

magulang at mga 

kapatid ko. Para 

saan po ba at 

hinahanap niyo sila?

DOKTORA, YUNG kapitbahay lang 

po ANG nagdala RITO



4. MAY KARAPATAN KANG MAGKAROON NG KASAMA SA IYONG PANANATILI 
HABANG NASA OSPITAL MALIBAN KUNG NAKOKOMPROMISO NITO ANG 
KARAPATAN, KALIGTASAN, O KALUSUGAN MO O NG IBA. 

Sa isang pampublikong ospital na 

dagsa ang mga pasyente sa ward. ang 

matandang nanay lang ng pasyenteng si 

DARWIN ang nagbabantay sa kanya

Nay, wala na po ba kayong ibang 

kamag-anak na pwedeng magbantay 

dito sa ospital?

ay ayokong iba ang magbantay sa 

akin dito, gusto ko nanay ko lang.

yun isa kong anak 

na lalaki, kaso sa 

Bulacan na sya 

nakatira.

kasi Nay, pwede naman po 

na mayroon kasamang 

bantay ang pasyente dito 

sa ospital kaya lang po 

hindi maganda sa inyo ang 

KAPALIGIRAN ng ospital. 

Baka po mahawaan kayo 

ng sakit dito.

sana naintindihan mo rin ANG 

kalusugan ng nanay mo. Sobrang 

tanda na niya at mahina na rin 

ang resistensya. Baka sa huli 

magkasakit na rin SIYA DAHIL LAGI 

SIYANG EXPOSED SA MARAMING TAO 

na may sakit.

basta gusto ko lang 

ang nanay ko.

Nalaman ng iba pang kapatid ni Darwin na sya ay 

na-admit sa ospital. Nag-alala ang mga ITO dahil 

matanda na rin ang kanilang ina para mag-alaga.

Darwin, ako na 

lang magbabantay 

sa iyo dito kasi 

baka magkasakit 

din SI NANAY sa 

pagbantay sayo

oo, pinapayagan naman ng ospital ang 

pagdalaw sa pasyente, bukod sa MAYROON 

talagang kasamang nagbabantay SA’YO.

sige na nga, basta 

dadalawin pa din ako 

ni nanay dito ha. 

Pwede ka NAMANG dalawin 

ng nanay mo. Pero DAPAT 

ANG magbabantay sa’yo 

ay yung malakas ang 

resistensya.



5. MAY KARAPATAN KANG ISAGAWA ANG IYONG ESPIRITWAL AT KULTURAL NA 
PANINIWALA NA UMAAYON SA KAKAYAHAN AT MGA TUNTUNIN NG OSPITAL. 

Nako, ayoko magpaconfine sa ospital, 

pwede bang ilabas niyo na ako? Balita ko 

KAY PARENG ENO, hindi raw niya maisagawa 

ang PAGDARASAL niya dito sa ospital.

E paano po kapag mga katutubo? Dahil may sariling paraan 

ng panggagamot ang mga 

katutubo, kailangang 

matutong respetuhin ng 

mga nasa ospital ang 

KANILANG MGA PANINIWALA, 

habang ipinaliliwanag kung 

ano ang paraang medikal na 

maaari nilang gawin dito.

Hindi MAAARI yun. AYON 

sa batas, dapat may 

espasyo SA MGA OSPITAL 

na nakalaan para sa 

pagsasagawa NG MGA 

espiritwal o kultural na 

gawain - kasama na rito 

ang lugar na maaaring 

pagdasalan

Oo, hindi nila dapat 

binabalewala ‘yan. Isa pa, 

DAPAT LAHAT NG ASPETO 

ay nirerespeto nila – 

pagkain man yan, damit o 

ibang pangangailangan.

Halimbawa, sa mga 

kapatid nating Muslim, 

dapat alam ng doktor 

ang kultura na kapag 

babae ang pasyente, ay 

kailangan ding babae 

ang doktor o grupo ng 

manggagamot.

Ah, ganoon ba. Kaya naman hindi 

NILA AKO maaaring pigilan ano?



6. MAY KARAPATAN KANG MALAMAN AT MAKAPAGBIGAY NG PAHINTULOT BAGO 
ANG ANUMANG PROSIDYUR O PAMAMARAAN NA DI-EMERGENCY O PAGSASALIKSIK/ 
EKSPERIMENTO O TANGGIHAN ANG NATURAN. 

Sa isang hospital ward, nag-iikot ang doktor at kinakausap ang mga pasyente…

Nay, kamusta na po kayo, ano 

NA PONG nararamdaman nyo?

Sa Kabilang kama ng pasyente.
Makalipas ang ilang araw na 

pamamalagi nila sa ospital,  

NAKALABAS NA RIN SI JUNJUN, 

AT KASAMA NIYA ANG KANYANG 

KAPATID. Kinamusta SIYA 

NG INA ni Toto NA KANILANG 

KAPITBAHAY.

Oh, Junjun. Kamusta ka 

naman? Anong ginawa 

sa’yo ng doktor? 

Mukhang Malala ang 

sugat mo noong 

nakaraan ah.

Medyo mabuti na po dok. 

Nakakakain na po ako NANG 

maayos at hindi na sumasakit 

ang aking tiyan.

Hindi ko po alam eh. 

Hinayaan ko lang si doc. 

May tiwala na po 

ako kay doc.Wala 

rin naman po akong 

alam DOON eh.

Buti naman, kahit wala kang alam, 

dapat ay binabahagi at ipinaliliwanag 

pa rin ito ng doktor at nurse sayo. 

Sa huli, dapat naintindihan mo ang 

mga posibleng PAMAMARAAN at ikaw 

ang mamili kung ano ang gusto 

mong gawin sa’yo.

Tama lang, dahil yan ay parte ng 

pagsiguro na KASAMA ang pasyente sa 

pagpili ng mga gagawin sa kanya. 

Kapag may iba kang kakilala na NAG-

AALANGANG magpacheck-up, sabihin mo 

sa kanila ‘WAG MAHIHIYANG MAGTANONG 

DAHIL KARAPATAN NILA IYAN.

Ay opo, nasabi naman po ni dok. 

Pinagkumpara pa po niya ang bawat 

isa kung alin ang mas maganda, 

kasama na ang mga posibleng 

epekto nito kay Junjun. 

Ha? Ibig sabihin 

hindi ka man lang 

kinonsulta?

mainam naman at medyo guminhawa 

na pakiramdam nyo. Nay, papayagan 

nyo po ba kung ipresinta ko yun 

sakit nyo sa aking mga estudyante? 

Pupuntahan po NAMIN kayo ulit 

bukas para makita rin nila kayo. 

Hahaha, wala nay, ipapakita 

ko lang din kasi sa kanila yun 

itsura ng balat nyo na epekto 

ng gamot sa inyo. Sige po, 

bukas na lang ulit Nay.

Ok lang po DOK. Wala 

naman po silang 

gagawin sa akin?

DOK, kaninang umaga nagsuka at nahihilo pa 

rin ako maski uminom na ako ng gamot. 

ayoko po sana DOK. Nahihirapan 

NA PO kasi ako NANG kakasuka.

Pero kahit na, dapat meron ka 

pa ring ibang pagpipilian. Alam 

mo dapat ang iba pang mga 

PAMAMARAAN na pwedeng gawin.

Nagtanong lang po ako kay doktor 

tungkol sa mga gagawin tapos 

ipinaliwang naman niya sa akin.

magandang hapon po Tay. 

Kamusta po kayo?

Sige po ‘tay, papapalitan ko 

sa nurse yun iniinom mong 

gamot. ‘Tay, gusto ko rin po 

sanang magpaalam sa inyo 

NA dadalhin ko rito yung 

mga residenteng doktor 

bukas para i-presinta ang 

inyong sakit at yung gamot 

na iniinom niyo. PANdagdag 

kaalaman sa kanilang 

pagsasanay bilang doktor.

ok lang po kung hindi 

kayo PAPAYAG, wala pong 

problema sa amin Tay.



7. MAY KARAPATAN KA SA PAGIGING PRIBADO AT KUMPIDENSYAL NG IYONG ULAT 
MEDIKAL ALINSUNOD SA BATAS GAYUNDIN SA MGA DISKUSYON SA PANGANGALAGA, 
EKSAMINASYON AT PAGGAGAMOT, AT ANG KARAPATANG MAKITA O MABIGYAN 
NG KOPYA NG ULAT MEDIKAL MALIBAN KUNG ANG NATUKOY NA ULAT AY DI-
PINAHIHINTULUTAN NG BATAS. 

Dahil nagtatrabaho ang anak na si Toto, kailangan sa trabaho nila na MAGPASA ng 

medical certificate o katibayan ng kanyang pagkakasakit at pagkakaospital para 

maikonsidera ng kaniyang kompanya sa sick leave. Pumunta siya sa records section 

NG OSPITAL para humingi nito.

Maaari po bang makahingi ng records ng 

anak ko? Para lang po sa trabaho niya.

Ay, ganoon ba? Nakalagay na rin ba 

roon kung bakit siya naospital? 

nako mommy, pasensya na po pero hindi niyo po 

pwede makuha ang records ng anak niyo. Siya lang 

po ang maaaring kumuha, o kung may dala po 

kayong kautusan mula sa korte. Kung para naman 

po sa trabaho, maaari po namin kayong bigyan ng 

medical certificate. 

opo, nakalagay po roon pero 

hindi ang buong diagnosis niya. 

Para rin po ito sa kapakanan ng 

pasyente kung sakaling gamitin 

laban sa kanya ang mga medical 

records niya.

MAAARI PO KAYONG MAGREQUEST SA 

DOKTOR NA TUMINGIN SA INYO. Minsan 

po ay may kaukulang bayad ito, at 

dapat ay maibigay agad makalipas ang 

ILANG araw.

Ahh, ganoon ba. Sige, saan ko ba 

makukuha yan?

Sige, maraming Salamat iha.



8. MAAARI KANG HUMILING NG KASAMA HABANG ISINASAGAWA ANG PISIKAL 
NA EKSAMINASYON.

Napagkuwentuhan NINA Regine at ng kanyang mga kaopisina ang tungkol sa 

mga karanasan nila sa ospital…

Ayaw magpa check-up NG kakilala ko kasi nahihiya 

raw SIYA sa DOKTOR. May halong takot at hiya 

DAHIL YUNG bukol ay nasa bandang pwetan.

NOONG nagpa-check-up ako, sinamahan 

ako ng nanay ko kasi sabi naman ng nars, PWEDE 

naman daw KAMING dalawa ANG PUMASOK, kaya 

isinama ko na SI NANAY. Proteksyon  din yun ng 

pasyente, pati na rin ng doktor, kung sakaling 

may magreklamo sa kanila.

Ahh, sige at least alam ko na ANG 

PWEDENG GAWIN. SASABIHAN KO NA 

LANG YUNG KAKILALA KO.



9. MAY KARAPATAN KANG KATAWANIN NG IBA UPANG MAGPASIYA PARA SA 
IYO KUNG HIHINGIIN NG PAGKAKATAON.

Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan patungkol sa iba pa nilang KARANASAN sa ospital. 

Ikinuwento naman ng kasama niya kung paano mayroong hiwalay na tagapagpasya ang 

KANYANG kaibigan dahil MAY kondisyon ITONG NAKAHAHADLANG PARA makapagdesisyon sa 

kanyang sarili.

‘Yung kaibigan ko naman, grabe. NOONG isang 

beses na na-comatose yun, hindi na siya 

makapagsalita o makausap, ang asawa na nya 

ang nagdesisyon sa gagawin. Pero ewan ko 

ba, NOONG may isasagawa naman kay misis na 

operasyon, hindi naman ako kinonsulta.

Oo eh, may malay siya, at alam niya ang 

nangyayari. 

Ay, kaya naman pala. Kapag mga 

ganoong pagkakataon, talagang 

ang pasyente muna ang IKOKONSULTA 

maliban nalang kung walang malay 

ito, o sa tingin ng doktor eh wala siya 

sa kakayanang magpasya.

Baka naman p’re okay siya 

NOONG panahong iyon?



10. MAY KARAPATAN KANG MAGTANONG AT MALAMAN ANG PROSESO NG 
PAGREREKLAMO AT IPAHAYAG ANG MGA HINAING NANG WALANG TAKOT 
SA IGAGANTING-PARATANG O PAGHIHIGANTI. IKAW AY HINIHIKAYAT NA 
DIREKTANG MAKIPAG-USAP SA TAGALAAN NG SERBISYONG PANGKALUSUGAN NA 
NANGANGALAGA SA IYO. 

Hindi NAGING maayos ang pakikitungo ng mga empleyado ng ospital 

SA MGA kamag-anak ni Rachelle...

Pwede niyo yun ireklamo. Sa mga ospital, 

meron silang mga pamamaraan para 

bigyan ng marka ang serbisyo na inyong 

natatanggap. Meron ding mga desk na 

pwede niyong lapitan para magsumbong. Pero di na kami nakapagsumbong 

eh, masyado pang abala sa oras 

tsaka baka magalit yung health 

professional sa amin.

Pero dapat ay nirereport niyo ang 

mga ganoong pagkakataon, dahil yun 

ang nakatutulong sa pagpapabuti 

pa sa ospital. Pwede kayong 

tumawag sa DOH o sa 8888 para mas 

maisaayos pa ang kanilang serbisyo.

Sige sa susunod di na kami mag-

aalinlangan na magsabi sa nakatataas, 

para rin naman pala sa mga pasyente yun. 



Kung may mga isyung di-naaayon sa iyo, o kung nais mo ang tulong 
ng sinumang di-direktang sangkot, kausapin ang kawani ng Ugnayang 

Pampasyente o Direktor ng Ospital.

Kung ang mga nabanggit sa itaas ay hindi kasiya-siya, maaari kang 
magsampa ng pormal na hinaing sa sumusunod na ahensiya:

DOH- Regional Office No.

Department of Health- Central Office
Health Facilities & Services Regulatory Bureau

(02) 711-6982
(02) 651-7800 local 2500-2512, 2525-2527, 2528, 2529
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No. 20 Road 9, Barangay Project 6,
1100, Quezon City, Philippines

+632-3-454-75-13; +632-8-273-46-09
Email address: mag.1982@magph.org

Website: www.magph.org
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