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Tung Wah Silangang Ospital – Paalala ng Pagtanggap 

19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong 
http://www.ha.org.hk/tweh 

Pangunahing Switch ng Ospital: 2162 6888  Fax ng Ospital: 2162 6333 
24 Oras na Hotline para sa mga Tanong: 2162 6899 

 

Pamamaraan ng Pagpasok 
• Ang mga pasyente ay dapat dalhin ang kanilang sulat sa pagpasok at kard ng pagkakakilanlan sa mga sumusunod na lugar 

para sa pamamaraan ng pagtanggap: 

 Departamento ng Medisina at Rehabilitasyon Departamento ng Ophthalmology 

Oras Ng Tanggapan 

Tanggapan ng Pagpapatala sa 1/F, Main Block 
Lunes hanggang Biyernes  9:00 ng umaga 
hanggang 5:30 ng hapon 
Sabado  9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng 
tanghali 

Tanggapan ng Pagpapatala sa 1/F, Ophthalmic 
Centre 
Lunes hanggang Byernes. 8:00 ng umaga 
hanggang 5:00 ng hapon 

Hindi oras ng 
Tanggapan 

Silid tanggapan sa G/F, Main Block 

 

Detalye sa Pagpasok 
• Matanda-Kard ng Pagkakakilanlan sa Hong Kong/ balidong dokumento sa paglalakbay 

• Bata-Sertipiko ng Kapanganakan at Kard ng Pagkakakilanlan ng ama o ina (kung naaangkop) 

• Naninilbihan sa Pamahalaan, Tauhan ng HA, ang kanilang kwalipikadong mga nakadepende o pasyente sa ilalim ng 
“Komprehensibo”. Ang Iskema ng Tulong sa Seguridad na Panlipunan (CSSA) ay dapat na paalalahanan ang tauhan sa 
counter ng kanilang pagiging kwalipikado at magbigay ng balidong katunayan ng pagkakakilanlan para sa beripikasyon 
online o magbigay ng balidong dokumento (HA181/182,GF181, TRY447) para sa libreng kabayaran, kung hindi, ang buong 
bayad ay sisingilin. 

• Sulat sa Pagpasok 

• Balidong katibayan sa address ng tirahan sa nakalipas na anim na buwan, tulad sa bill ng kuryente, bill ng tubig o 
buwanang pahayag ng telepono (kung naaangkop) 

 

Personal na Pangangailangan 
• Ang pasyente ay dapat magdala ng kanilang personal na pangangailangan sa araw araw tulad ng tsinelas, inuminan, 

toothpaste, toothbrush, tuwalya, tissue at tasa, atbp. 
 

Mga Bagay na Dapat Tandaan para sa Serbisyo ng Pasyente na nananatili sa loob 
• Upang masiguro ang kaligtasan, mahigpit na pinaaalalahanan ang mga pasyente na huwag aalis ng ward ng nag-iisa. Dapat 

ipaalam ng pasyente sa nars o tauhan ng ward kung kailangan nilang pumunta sa labas. 

• Maaaring mapektuhan ng signal na inilalabas mula sa mobile phones ng pagpapatakbo ng ilang medikal na kagamitan. 
Mangyaring patayin ang inyong mobile phones sa loob ng ward at ilang piling lugar. 

• Upang masiguro ang normal na pagpapatakbo sa Sistema ng elektrisidad sa ospital, ang mga pasyente ay hindi 
pinapayagang magsaksak ng anumang personal na de kuryenteng kagamitan (tulad ng mobile phones at personal na 
kompyuter) sa saksakan ng kuryente sa ospital 

• Walang pagkuha ng larawan ang pinapayagan sa loob ng ward. 

• Mangyaring kontakin ang propesyonal na tagapangalaga ng kalusugan para sa pangangailangan ng taga salin sa ibang wika 
at serbisyo sa senyas ng mga kamay. 

• Para sa kaaya ayang komunikasyon sa gusali sa pagitan ng ospital at pasyente, aming iminumungkahi sa pasyente/ kaanak 
na magbigay ng numero ng telepono sa itatalagang taong kokontakin. Ang tauhan ng ward ay kokontakin ang itinalagang 
kaanak kapag ang kondisyon ng pasyente ay nagbago o kung kailan kinakailangan. 

• Mangyaring ipaalam sa tauhan ng ward kung ang pasyente ay naipasok ayon sa Utos ng Tagapangalaga at ibigay ang kontak 
ng tagapangalaga. 

• Ang pasyente at miyembro ng pamilya ay pinapaalalahanan na huwag magbibigay ng pera o regalo sa tauhan ng ospital. 
Sa pagkakataong sinumang tauhan ng ospital ang humiling ng pera o regalo, ay kailangan mo itong ipagbigay alam sa 
Opisyal ng Relasyon sa Pasyente o ang Malayang Komisyon Laban sa Korapsyon (ICAC) agad agad. 

 

Personal na Pag aari ng Pasyente/ Mahalagang Bagay 
• Sa mga pasyente, mangyaring huwag magdala ng personal na pag-aari/mahalagang bagay sa pagpasok at habang nananatili sa 

ospital (Ang” Ospital”) ng Otoridad Ng Ospital (“HA”). 

http://www.ha.org.hk/tweh
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• Ang pasyente ay dapat ingatan ang lahat ng kanyang/personal na pag-aari / mahalagang bagay habang nananatili sa ospital. Ang 
peligro ng pagdadala ng lahat ng bagay (kahit pa tinatago ng pasyente o pansamantalang tinatago ng ospital) ay nasa pasyente, 
at pumapayag ang pasyente na ang HA/ ang ospital ay walang pananagutan sa anumang mawawala o masisira sa anumang 
bagay, anumang pangyayari. Lahat ng nasabing kagamitan ay dapat ding tanggalin o kunin ng pasyente o kaanak ng 
pasyente/sadya o aktuwal at personal na kinatawan sa pag-aari ng agad kapag ang pasyente ay hindi na nananatili sa ospital (sa 
kadahilanang pinalabas na o anumang pangyayari pa) (ang “Pagpapalabas”). 

• Kung ang pera ng pasyente ay pansamantalang itinatago ng ospital, Ang ospital ay maaaring ideposito ang pera sa bank account 
ng HA’s para sa kadahilanan ng seguridad. Ang kaparehong halaga ng pera (ng walang interes) ay ibabalik ng Ospital sa pasyente 
o sa kaanak ng pasyente/ sadya o aktuwal sa personal na kinatawan ng pag-aari sa oras ng Paglabas. Ang pasyente ay pumapayag 
na anumang interes na nabuo sa bank account mula sa pera ay tiyak na pag-aari ng HA. 

• Ang pasyente ay pumapayag na lahat ng kanyang/personal na pag-aari/ mahalagang bagay sa ospital (kasama ang mga bagay 
na pansamantalang nakatago sa ospital) na hindi tinanggal o kinuha sa loob ng tatlong buwan matapos ang paglabas ay 
kinokonsiderang inabandona na ng pasyente at ang ospital ay maaaring itapon ang nasabing bagay anumang oras pagkatapos 
noon sa anumang paraang kinokonsiderang naaayon, at ang kinita sa pagtatapon (kung mayroon) ay mananatili sa ospital para 
gamitin. Ang pasyente ay pumapayag din na kung ang bagay ay nabubulok, nakakalason, nakakasakit, kundiman nakakadiri, ay 
maaaring itapon ng Ospital anumang oras sa anumang paraang kinokonsiderang naaayon ng walang paalam sa pasyente o 
kaanak ng pasyente/ sadya o aktuwal sa personal na kinatawan ng pag-aari at ang Ospital ay walang pananagutan sa anumang 
nawala o nasira. 

 

Pasilidad ng Ospital 
• Pasilidad ng Ward 

- Mayroong Portable na telepono sa ilang ward upang mapadali ang pagtulong sa mga hindi makakilos na pasyente. 
- Mayroong maliit na kabinet sa tabi ng kama. Maaaring magdala ang pasyente ng kandado upang maikandado 

ang kaunting personal na bagay. 
- Ang Sistema ng pagtawag sa nars ay ikinabit sa mga ward at banyo para sa pasyente upang maalerto ang mag 

nars kung kinakailangan. 

• Serbisyo ng Pampublikong Telepono – maaaring makita sa G/F ng Main Block 

• Tindahan - matatagpuan sa G/F, Ophthalmic Centre (Oras ng Serbisyo: Lunes hanggang Linggo, 8:00 ng umaga hanggang 
7:00 ng gabi) 

• Inumin/snack vending machine - Makikita sa G/F at 1/F ng Main Block at 1/F, Ophthalmic Centre. 
 

Oras ng Pagbisita 
• Mangyaring kontakin ang ward para sa detalye. 

 
 

Pagbabayad 
• Ng Personal 

- Ang Tanggapan ng Shroff ay makikita sa G/F, Ophthalmic Centre. Numero para sa Katanungan: 2162 6020. 
- Cash, EPS, credit card, Octopus, electronic wallet (Alipay, Alipay HK,WeChat Pay HK) at crossed cheque ay tinatanggap para 

sa pagbabayad. 
- Oras sa Tanggapan ng Shroff: Lunes hanggang Byernes 9:00 ng umaga hanggang 5:30 ng gabi 

                        Sarado ng Sabado, Linggo at pista opisyal 
- Pagbabayad sa Electronic Kiosk ng Octopus, credit card o electronic wallets (Alipay, AlipayHK, WeChat Pay HK). 
 

• Iba pang paraan ng Pagbabayad 
- Sa pamamagitan ng post, PPS, FPS, serbisyo ng internet banking/ Otoridad ng Ospital sa aplikasyong mobile, ATM’s, 

bayaran sa tindahan ng 7-Eleven.  

• Sa mga pasyenteng nahihirapan sa pagbabayad, maaari nilang kontakin ang tauhan ng ward o ang Medikal na 
Manggagawang Panlipunan kunsaan ang mga tanggapan ay matatagpuan sa 4/F, Ophthalmic Centre sa oras ng tanggapan. 

 

Serbisyo ng Botika 
• Ang Botika ay matatagpuan sa G/F, Main Block. 

• Oras ng Serbisyo:   Lunes hanggang Biyernes   8:30 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi 
Sabado at piyesta opisyal  9:00 ng umaga hanggang 1:00 ng gabi  Sarado ng Linggo 

 
           

Iba Pang Serbisyo sa Pasyente 
• Sentrong mapagkukunan ng Pasyente 

- Pana-panahong pagsasagawa ng gawain para sa pagpapalaganap ng kaalaman sa komunidad. Pag-aayos ng panayam 
at sesyon ng pagbabahagi para sa pasyente at kanilang pamilya upang lubos na maunawaan ang mga impormasyong 
pangkalusugan, positibong harapin ang kanilang karamdaman at magamit ng maayos ang mapagkukunan sa 
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komunidad. Bilang karagdagan, makabuo ng boluntaryong serbisyo upang matatag ang diwa ng pagtulong sa sarili at 
sa kapwa. 

- Matatagpuan sa G/F, Ophthalmic Centre, Numero para sa katanungan: 2162 6035. 

• Serbisyo ng Kristiyanong Chaplaincy & Serbisyo ng Katolikong Pastoral 
Mangyarng kontakin ang tauhan sa kanya kanyang ward 

• Medikal na Ulat & Hiling Para sa pag access ng datos 
Mangyaring magsumite ng aplikasyon sa Counter ng Katanungan na matatagpuan sa 1/F, Main Block sa oras ng Tanggapan. 
Numero ng telepono para sa katanungan: 2162 6107. 

• Serbisyo sa Kapakanang Panlipunan 
Ang Medikal na Departamento ng Serbsyong Panlipunan ay matatagpuan sa 4/F, Ophthalmic Centre. Numero ng telepono 
para sa katanungan: 2162 6413/Fax:2162 6416. 
 

 

Puna 
Kung mayroong anumang puna o pagpapahalaga, mangyaring tumawag sa 2162 6108 o punan ang dokumento ng puna at 
ihulog sa mga kahon para sa suhestyon sa Ospital o mag-email sa tweh_enquiry@ha.org.hk o magpadala ng sulat o 
kumontak sa aming Opisyal ng Relasyon sa Pasyente matatagpuan sa 1/F, Main Block sa oras ng tanggapan. 
 

Ordinansa ng Personal na Datos (Pribado) 
Mangyaring sumangguni sa “Paalala sa Pasyente” nakapaskil sa Counter ng Pagtatanong sa 1/F, Main Block para sa detalye. 
 

mailto:tweh_enquiry@ha.org.hk

