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Republic of the Philippines 
Department of Health

OFFICE OF THE SECRETARY

May 30,2017

DEPARTMENT MEMORANDUM 
No.2017-

TO : ALL UNDERSECRETARIES. ASSISTANT SECRETARIES,
DIRECTORS OF BUREAUS. REGIONAL OFFICES AND
SERVICES: EXECUTIVE DIRECTORS OF SPECIALTY
HOSPITALS. CHIEFS OF MEDICAL CENTERS. HOSPITALS,
SANITARIA. INSTITUTES AND TREATMENT AND
REHABILITATION CENTERS: AND OTHERS CONCERNED

SUBJECT: Adoption of the Tagalo2 Translation of the Patient’s Rights

The Office of the President- Presidential Human Rights Committee (PHRC), with the 
assistance from the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) has endorsed to this Department the 
Tagalog version of the Patient’s Rights (DM No. 2017-0061). In this connection, all offices, 
bureaus, services and health facilities are hereby instructed to disseminate, and adopt the said 
document by posting it in strategic areas in the health facility.

For compliance.

PAULYN : ROSELL-UBIAL, MD, MPH, CESO H 
Secretary of Health
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MGA KARAPATAN NG PASYENTE

Hinihikayaf namin kayong maging bukas sa pakikipag-usap sa inyong health care 
provider, makibahagi sa inyong mapipiling paggamot, of maprofekfahan ang inyong 
kaligtasan sa pamamagifan ng pagiging maalam at nakikisangkot sa inyong kolusugan.

1. May karapatan kang tumanggap ng mapagsaalang-alang, magalang at matulunging 
health care sd ligtas na iugar anuman ang iyong edad, sex, kosarian, relihiyon, etnisiddd, 
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 doctor 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 dt doktor, at makatanggap ng impormasyon hinggil sa 
posibilidad na tulong pinansyal.

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

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

5. May karapatan kang isagawa ang iyong espiritwal at kultural na paniniwaia 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 so 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. Maori kang humiling ng kasama habang isinasagawa ang pisikal no 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 pagrereklarno at 
ipahayag ang mga hinaing nang walang takot sa igaganting-paratang o paghihiganti. 
Ikaw ay hinihikayat na direktang makipag-usap sa health care provider no 
nangangalaga sa iyo.

Kung may mga isyung di-naaayon sa Iyo, o kung nais mo ang tulong ng sinumang di- 
direkfang sangkot, kausapin ang kowani ng Ugnayang Pampasyente o Direkforng Ospital.

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

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


