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Rumah Sakit Tung Wah Eastern – Catatan Admisi 
19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong 

http://www.ha.org.hk/tweh 
Telepon Utama Rumah Sakit: 2162 6888  Faks Rumah Sakit: 2162 6333 

Hotline Pertanyaan 24 Jam: 2162 6899 
 

Prosedur Admisi 
• Pasien perlu membawa surat admisi dan kartus identitas ke lokasi berikut untuk mengikuti prosedur admisi:  

 Departemen Kedokteran & Rehabilitasi Departemen Oftalmologi 

Jam kantor 
Kantor Registrasi di 1/F, Blok Utama 
Senin hingga Jumat  9:00 hingga 17:30 
Sabtu            9:00 hingga 12:00 

Kantor Registrasi di 1/F, Pusat Oftalmologi 
Senin hingga Jumat  8:00 hingga 17:00 

Di luar jam kantor Ruang Penerimaan di G/F, Blok Utama 
 

Informasi selama Admisi 
• Orang dewasa – Kartu Identitas Hong Kong / dokumen perjalanan yang masih berlaku 

• Anak-anak – akta lahir dan kartu identitas ayah atau ibu (jika berlaku)  

• Petugas sipil, staf HA, tanggung yang memenuhi syarat atau pasien di bawah ‘Skema Bantuan Jaminan Sosial 
Komprehensif (CSSA)’ perlu menginformasikan staf konter mengenai pemenuhan syarat mereka dan menunjukkan bukti 
identitas yang masih berlaku untuk verifikasi daring atau menunjukkan dokumen yang masih berlaku (HA181/182, GF181, 
TRY447) untuk pembebasan biaya, jika tidak, akan dikenakan biaya penuh. 

• Surat admisi 

• Bukti tempat tinggal yang masih berlaku dalam enam bulan terakhir, seperti tagihan listrik, tagihan air atau tagihan 
telepon bulanan (jika berlaku) 

 

Barang-barang Kebutuhan Pribadi 
• Pasien perlu membawa barang-barang kebutuhan pribadi seperti sandal, gelas, pasta gigi, sikat gigi, handuk, tisu dan 

cangkir, dll. 
 

Hal yang Perlu Diperhatikan untuk Rawat Inap 
• Untuk memastikan keselamatan, pasien sangat disarankan untuk tidak meninggalkan bangsal sendirian. Pasien perlu 

memberi tahu perawat atau staf bangsal jika mereka perlu pergi ke luar. 

• Pengoperasian beberapa perangkat medis dapat terpengaruhi oleh sinyal yang dikeluarkan dari ponsel. Mohon matikan 
ponsel Anda di dalam bangsal dan di area tertentu. 

• Untuk memastikan operasi normal sistem listrik rumah sakit, pasien tidak diperbolehkan memasang perangkat elektronik 
pribadi (seperti ponsel dan komputer pribadi) ke dalam saluran listrik rumah sakit. 

• Tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam bangsal. 

• Mohon hubungi ahli perawatan kesehatan jika memerlukan layanan penerjemahan dan bahasa isyarat. 

• Untuk membangun komunikasi yang diinginkan antara rumah sakit dan pasien, kami merekomendasikan pasien / keluarga 
untuk memberikan nomor telepon orang tertentu yang dapat dihubungi. Staf bangsal akan menghubungi keluarga yang 
ditentukan saat kondisi pasien berubah atau kapanpun perlu. 

• Mohon informasikan kepada staf bangsal jika pasien yang dirawat berada di bawah Perintah Perwalian dan berikan 
informasi kontak Wali.  

• Pasien dan anggota keluarganya diingatkan untuk tidak memberikan uang atau hadiah apapun kepada staf rumah sakit. 
Jika staf rumah sakit manapun meminta ung atau hadiah, Anda harus segera melaporkannya kepada Kantor Hubungan 
Pasien atau Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC). 

 

Barang Milik Pribadi / Barang Berharga Pasien 
• Mohon tidak membawa barang milik pribadi / barang berharga saat admisi dan selama di rawat di rumah sakit (“Rumah 

Sakit”) Otoritas Rumah Sakit (“HA”). 

• Pasien perlu menjaga semua barang milik pribadi / barang berharganya selama dirawat di rumah sakit. Semua barang 
tersebut (baik yang disimpan oleh pasien atau sementara disimpankan oleh Rumah Sakit) menjadi resiko pasien, dan 
pasien setuju bahwa HA / Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang tersebut, untuk alasan 
apapun. Semua barang-barang tersebut harus dilepaskan atau dikumpulkan oleh pasien atau keluarga/wali pasien atau 
perwakilan pribadi atas kepemilikan tersebut ketika basien tidak lagi tinggal di Rumah Sakit (untuk alasan pemulangan 
atau kondisi lainnya (“Pemulangan”). 

• Jika uang tunai pasien sementara disimpankan oleh Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit dapat mendepositkan uang tersebut 
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ke rekening bank HA untuk alasan keamanan. Jumlah uang yang sama (tanpa bunga) akan dikembalikan ke pasien atau 
keluarga/wali pasien atau perwakilan pribadi atas kepemilikan tersebut saat Pemulangan. Pasien setuju bahwa bunga 
apapun yang diperoleh dari rekening bank akibat uang tunai tersebut sepenuhnya milik HA.  

• Pasien setuju bahwa semua barang milik pribadi / barang berharganya di Rumah Sakit (termasuk barang-barang yang sementara 
disimpankan oleh Rumah Sakit) yang tidak disingkirkan atau diambil selama lebih dari tiga bulan setelah Pemulang dianggap 
diabaikan oleh pasien dan Rumah Sakit dapat membuang barang tersebut kapanpun setelahnya dan dengan cara yang dianggap 
tepat, dan hasil pembuangan (jika ada) akan dipegang oleh Rumah Sakit untuk penggunaannya sendiri. Pasien selanjutnya setuju 
bahwa jika barang-barang tersebut dapat membusuk, berbahaya, menyinggung, atau menjijikkan, mereka dapat dibuang oleh 
Rumah Sakit kapan saja dan dengan cara apa pun yang dianggap tepat tanpa pemberitahuan kepada pasien atau keluarga/wali 
pasien atau perwakilan pribadi kepemilikan tersebut dan Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan 
yang diakibatkan olehnya. 

 

Fasilitas Rumah Sakit 
• Fasilitas bangsal 

- Telepon portable tersedia di beberapa bangsal untuk menfasilitasi pasien yang tidak dapat bergerak.  
- Tersedia lemari kecil di samping tempat tidur. Pasien dapat membawa gembok sendiri untuk mengunci sejumlah kecil 

barang milik pribadi. 
- Sistem pemanggil perawat dipasang di bangsal dan toilet bagi pasien untuk memanggil perawat kapanpun diperlukan. 

• Layanan telepon umum – Berada di G/F, Blok Utama. 

• Toserba - Berada di G/F, Pusat Mata (Jam layanan: Senin hingga Minggu, 8:00 hingga 19:00) 

• Mesin penjual minuman/kudapan - Berada di G/F dan 1/F Blok Utama dan 1/F, Pusat Mata. 
 

Jam Kunjungan 
• Mohon hubungi bangsal untuk rinciannya. 
 

Pembayaran 
• Secara langsung 

- Kantor Pembayaran berada di G/F, Pusat Mata. No. untuk bertanya: 2162 6020. 
- Uang tunai, EPS, kartu kredit, Octopus, e-wallet (Alipay, AlipayHK, WeChat Pay, WeChat Pay HK) dan cek adalah metode 

pembayaran yang dapat diterima. 
- Jam Kerja Kantor Pembayaran:  Senin hingga Jumat 9:00 hingga 17:30  
              Tutup pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional  
Pembayaran di Kios Elektronik melalui Octopus, kartu kredit atau e-wallet (Alipay, AlipayHK, WeChat Pay, WeChat Pay HK). 

• Cara pembayaran lain 
- Melalui pos, PPS, FPS, layanan perbankan daring/aplikasi ponsel Otoritas Rumah Sakit, ATM, pembayaran di toserba 7-

Eleven. 

• Pasien yang mengalami kesulitan keuangan dalam menghubungi staf bangsal atau Pekerja Sosial Medis yang kantornya 
berada di 4/F, Pusat Mata selama jam kantor 

 

Layanan Farmasi 
• Farmasi terletak di G/F, Blok Utama. 

• Jam Layanan:    Senin hingga Jumat       8:30 hingga 19:00 
          Sabut dan hari libur nasional   9:00 hingga 13:00     Tutup pada hari Minggu 
           

Layanan Pasien Lainnya 
• Pusat Sumber Daya Pasien 

- Melakukan kegiatan promosi kesehatan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat. 
Menyelenggarakan kuliah dan sesi berbagi bagi pasien dan keluarganya untuk mendorong pasien menguasai informasi 
kesehatan, menghadapi penyakitnya secara positif dan memanfaatkan sumber daya masyarakat dengan baik. Selain itu, 
mengembangkan layanan kerelawanan untuk menumbuhkan semangat tolong-menolong dan gotong royong. 

- Berada di G/F, Pusat Mata. No. untuk bertanya: 2162 6035. 

• Layanan Kerohanian Kristen & Layanan Pastoral Katolik 
Mohon hubungi staf di bangsal masing-masing. 

• Permohonan Laporan Medis & Akses Data 
Mohon ajukan permohonan di Konter Pertanyaan yang berada di 1/F, Blok Utama selama jam kantor.  
No. untuk bertanya: 2162 6107. 

• Layanan Kesejahteraan Sosial 
Departemen Layanan Sosial Medis berada di 4/F, Pusat Mata. No. untuk bertanya: 2162 6413 / Faks: 2162 6416. 
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Umpan Balik 
Jika Anda memiliki umpan balik atau apresiasi, silakan hubungi 2162 6108 atau isi formulir umpan balik dan masukkan di 
kotak saran di Rumah Sakit atau email ke tweh_enquiry@ha.org.hk atau kirimkan melalui pos atau hubungi Kantor 
Hubungan Pasien kami yang berada di 1/F, Blok Utama selama jam kantor. 
 

Undang-undang Data Pribadi (Privasi) 
Silakan merujuk pada “Pemberitahuan kepada Pasien” yang dipasang di Konter Pertanyaan di 1/F, Blok Utama untuk 
rinciannya. 
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