MAPANDAN COMMUNITY HOSPITAL
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Functional Statement
The primary function of the hospital is the promotion, protection,
and preservation/restoration of the health of the people through the
provision and delivery of health services and through the regulation
and encouragement of providers of health goods and services (EO
119, Sec. 3).
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POZORRUBIO COMMUNITY HOSPITAL
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Functional Statement
The Pozorrubio Community Hospital, in partnership with the
local government units and other people’s organizations, will ensure
quality health care to the people.
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UMINGAN COMMUNITY HOSPITAL
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Functional Statement
Implements and operates for disease prevention and cure and
health promotion that will provide quality health care to the people.
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PANG KOMUNIDAD NA OSPITAL
(Community Hospitals)

MGA PANGUNAHING SERBISYO
PAGPAPA KONSULTA
PARA SA EMERGENCY PATIENTS
PAGPAPA KONFINE
PAGPAPALABORATORYO
PAGBILI NG GAMOT
PARA SA MADIDISCHARGE NA PASYENTE
PARA SA MGA PASYENTENG MAY PHILHEALTH
PAGKUHA NG BIRTH, MEDICAL, MEDICO – LEGAL AT DEATH CERTIFICATES
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I. PAGPAPA KONSULTA
Araw at Oras ng Serbisyo:
Mula Lunes hanggang Biyernes
Ika 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon
Sinu-sino ang Maaaring Kumuha ng Serbisyo?
Lahat ng mga Taga – Pangasinan at ang Publiko
Itinakdang Oras Para Tapusin ang Buong Proseso sa Normal Na Sitwasyon:
45 minuto

MGA DAPAT GAWIN
HAKBANG

KLIYENTE

TAGABIGAY NG SERBISYO

MGA KAILANGAN

NAKATALAGANG
KAWANI

LOKASYON

5 minuto

Index Card Patient’s Card
Logbook

Nakatalagang Nars

Out – Patient
Department (OPD)

1. Kunin ang mga vital signs at tanungin ang kanyang
Pumunta sa pangalawang mesa para
karamdaman at isulat sa kard ng pasyente. Ibigay ang
malaman ang kondisyon ng pasyente at
patient’s card sa nakatalagang doktor.
sa paunang pagsusuri (chief complaints at
vital signs). Kunin ang mga sumusunod:
Sabihan ang pasyente na puntahan ang doktor sa
- Presyon ng dugo
consultation area.
- Temperatura
- Pulso at Bilis ng Paghinga
- At iba pa…

5 minuto

Index at Patient’s Cards

Nakatalagang Nars

Out – Patient
Department (OPD)

3

Magtungo sa lugar ng konsultasyon para 1. Suriin ang pasyente. Bigyan siya ng kaukulang lapat at
tagubilin.
suriin ng doktor.
Kung may laboratoryo o mananatili ang pasyente sa ospital:
(Kung may laboratoryo sundin ang
Gagawa ng sulat kahilingan para sa laboratoryo
proseso.)
Gagawa ng kautusan (doctor’s order).
(Kung mananatili sa ospital ang pasyente,
Sabihin sa pasyente kung ano ang proseso at kung saan
sundin ang proseso sa pagtanggap ng
siya dadalhin.
pasyente (admitting section ng emergency
room)

30 minuto Prescription slip
Sulat Kahilingan
(Laboratory request form)

Nakatalagang Doktor

Lugar ng
Konsultasyon
(Consultation Area)

4

Ipakita ang reseta ng doktor sa parmasya
ng ospital
(Sundin ang proseso sa pagbili ng gamot
sa Parmasya ng Ospital.)

5 minuto

Nakatalagang
Parmasis

Parmacia ng Ospital

1

Pumunta at magpalista sa Information
Desk para sa Index at Patient’s Cards.

2

1. Tanungin kung ang pasyente ay bago o datihan na.
Kung datihan, hanapin at kunin ang medikal rekords
sa files.
Kung bago, tulungan ang pasyente sa pagsagot sa
kaukulang impormasyon sa index at patient’s cards.
2. Ituro sa pasyente ang susunod niyang gagawin o
pupuntahan.

1. Kunin ang reseta at tignan kung may stak na gamot at
gamit.
Gumawa ng charge slip at ituro sa guardian/tagabantay
kung saan magbabayad.

DULO NG PROSESO
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TAGAL/
ORAS

Charge slip
Reseta ng doktor

II. PARA SA EMERGENCY PATIENTS
Araw at Oras ng Serbisyo:
Mula Lunes hanggang Linggo
Bukas 24 oras
Sinu-sino ang Maaring Kumuha ng Serbisyo?
Lahat ng mga Taga – Pangasinan at ang Publiko
Itinakdang Oras Para Tapusin ang Buong Proseso na Normal Na Sitwasyon:
Agarang Lunas- 38 minuto
MGA DAPAT GAWIN
HAKBANG
1

2

KLIYENTE

Dalhin ang pasyente sa kwarto ng
agarang lunas (Emergency Room) para
sa agarang aksyon.

Hintayin ang kaukulang aksyon at
tagubilin ng nakatalagang Doktor

TAGABIGAY NG SERBISYO

MGA KAILANGAN

1. Tawagin ang nakatalagang utility worker para salubungin at
isakay sa wheelchair o ihiga sa stretcher ang pasyente at
dalhin sa kwarto ng agarang lunas.
2. Ilipat ang pasyente sa kama sa kwarto ng agarang lunas .
3. Sabihan ang guardian o bantay na kumuha ng Index at
Patient’s Card.
4. Alamin ang karamdaman at gagawa ng medikal rekord ng
pasyente. Kunan ng mga vital signs at isulat sa patient’s
card
5. Lapatan ng paunang lunas at tawagin ang nakatalagang
doktor

10 minuto Wheelchair, stretcher

1. Suriin agad ang pasyente para mabigyan ng karampatang
lunas at tagubilin
Kung hindi mananatili ang pasyente sa ospital:
2. Ihabilin sa nakatalagang nars para isagawa ang
karampatang lunas at ipaliwanag ang tagubilin ng doktor.

15 minuto Patient’s Card

Kung mananatili sa ospital:
Pagkatapos ipatupad ang agarang lunas, ilipat ang pasyente
sa ward o pribadong silid.
3

TAGAL/
ORAS

1. Ihanda ang mga babayarin at isulat sa charge slip.
Kung may babayaran, kunin ang charge
slip sa nakatalagang nars at magbayad sa 2. Ituro kung saan magbabayad.
3. Kunin ang charge slip at pera. Mag-isyu ng resibo.
kahero.
(Kung ang pasyente ay magbabayad pagkalipas ng alas
singko ng hapon, ang nakatalagang nars ang tatanggap ng
bayad at mag iisyu ng resibo.)

NAKATALAGANG
KAWANI

LOKASYON

Nakatalaganga
Narses at Utility

Silid ng Agarang
Lunas

Nakatalagang Doktor

Silid ng Agarang
Lunas

Index at Patient’s Cards
BP apparatus
Weighing scale
Thermometer
Stethoscope
Timer

Patient’s Card

Nakatalagang Nars

3 minuto

Patient’s chart

Nakatalagang Nars
at utility worker

5 minuto

Charge slip

Nakatalagang Nars

5 minuto

Charge slip
Resibo

Akawnting Seksyon
(Accounting
section)

DULO NG PROSESO
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III. PAGPAPA CONFINE
Araw at Oras ng Serbisyo:
Mula Lunes hanggang Linggo
Bukas 24 oras
Sinu-sino ang Maaring Kumuha ng Serbisyo?
Lahat ng mga Taga – Pangasinan at ang Publiko
Itinakdang Oras Para Tapusin ang Buong Proseso sa Normal na Sitwasyon:
1 oras at 38 minuto
MGA DAPAT GAWIN
HAKBANG
1

KLIYENTE

1. Dalhin ang pasyente sa kwarto ng
agarang lunas (Emergency Room) para
sa agarang aksyon.(Bilhin ang
mgakailangang gamot sa Parmacia ng
Ospital.)

TAGABIGAY NG SERBISYO

1. Tatawagin ang utility on duty para salubungin at isakay o
ihiga ang pasyente sa wheelchair o stretcher at dalhin sa
Emergency Room.
2. Ilipat ang pasyente sa Emergency Room bed.
3. Lapatan ng doktor ng karampatang lunas at tagubilin.
Ibigay ng doktor sa nars ang patient’s chart para
ipaliwanag ang tagubilin ng doktor at papirmahan sa
pasyente o guardian ang “consent to care”

2

Hintayin ilipat sa ward seksyon o
pribadong kwarto.
(Kung may laboratoryo, sundin ang
proseso ng laboratoryo)

3

Hintayin ang pag –ikot/pag –bisita ng
nakatalagang doktor para sa regular na
pag obserba ng kalagayan ng pasyente

1. Tatawagin ang nakatalagang utility para ilipat ang pasyente
sa ward section o pribadong kwarto.

5 minuto

MGA KAILANGAN

NAKATALAGANG
KAWANI

Wheelchair o stretcher

Nakatalagang Nars
at Utility Worker

3 minuto Emergency Room bed
10 minuto Patient’s Chart

Nakatalagang Nars
at Doktor

5 minuto

Index at Patient’s Cards

5 minuto

Patient’s Chart
Wheelchair o stretcher

LOKASYON
Silid ng agarang
Lunas
(Out-Patient Area at
Emergency Room
Area)
Silid ng Agarang
Lunas (Emergency
Room Area)

Nakatalagang Nars
at Doktor

Silid ng Agarang
Lunas(Emergency
Room Area

Nakatalagang Nars
at Doktor

Ward

Ipapaalam sa guardian o watcher ang mga alituntunin ng
ospital
1. Puntahan at suriin muli ang pasyente.
2. Kunin at ipakita sa doktor ang mga resulta ng laboratoryo.
3. Idokumento (charting) ang mga ginawa ng nars.
4. Gagawa ng progress notes at panibagong kautusan
(doctor’s order.)
5. Ipatupad ang bagong doctor’s order. Kung “May go home,”
sundin ang proseso sa pagdischarge.

DULO NG PROSESO
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TAGAL/
ORAS

15 minuto
20 minuto
10 minuto
5 minuto

Patient’s chart
Patient’s chart
-Presyon ng dugo
-Temperatura
-Pulso at Bilis ng Paghinga
20 minuto At iba pa
Resulta ng Laboratoryo
Patient’s chart

