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Mga Umiiral at Planong Alituntunin sa pagpapalaganap ng pantay pantay na 

Pagtingin sa Iba’t Ibang Lahi  

 

Kagawaran ng Pangkalusugan 

 

 

Ang Kagawaran ng Pangkalusugan (DH) ay ang ahensya at tagapayo ng pamahalaan na 

tumutulong magpatupad ng mga polisiya at batas sa paksang pangkalusugan. Ang DH 

ang nagbabantay ng kalusugan ng mga tao ng Hong Kong sa pamamagitan ng 

serbisyong pagpapalaganap, pag-iiwas, pagbibigay lunas at rehabilitasyon, pati na rin 

ang pagpapaunlad ng pakikipag-isa sa mga komunidad at pakikipagtulungan sa mga 

internasyunal na kagawaran. 

 

 

Mga Kaukulang 

Serbisyong 

Ang mga sumusunod na pangunahing sector ng serbisyo 

publiko na ibinibigay ng DH -- 

⚫ Serbisyong pangkalusugan (hal. Seybisyo para sa 

pangunahing pag-aalaga, espesyal na serbisyo medikal, 

serbisyong dental, atbp.)  

⚫ Proteksyong pangkalusugan (hal. Pagpapalaganap ng 

kalusugan, pagkontrol at pag-iwas ng sakit, hal.) 

⚫ Mga kapakanang pangregulasyon (hal. Pagbibigay 

lisensya, pagpapatupad ng mga batas na may kinalaman 

sa kalusugan, atbp.) 

 

Mga Umiiral na 

Alituntunin 

Kakayahang makakuha ng mga Serbisyo Publiko 

⚫ Ang serbisyong pagsasalin ng wika ay maaaring makuha 

para sa pagpunta sa mga pampublikong klinika ng mga 

DH 

⚫ Mga gabay para sa serbisyo ng DH ay maaaring makuha 

sa iba’t ibang wika. 

  

Pantay Pantay na Pagtingin sa Kalusugan 

⚫ Ang mga impormasyong pangkalusugan tulad ng mga 

impormasyong pang edukasyon ay maaaring makuha sa 

iba’t ibang wika. 

⚫ Mayroong mga serbisyong pangkalusugan na sinadya 

ayon sa mga pangangailangan ng iba’t ibang pangkat 

etniko. 
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Karanasan at Kasiyahan ng Kliyente 

⚫ Mga pagsasanay ng kawani ay itinatag upang

mapalaganap ang kaalaman at kamalayan ng pantay

pantay na pagtingin ng iba’t ibang lahi

Pagtatasa ng mga 

Trabaho sa 

Hinaharap 

⚫ Ang DH ay nangongolekta ng mga impormasyon sa mga

piling wika ng kliyente sa ibang mga serbisyong klinikal 

upang pangasiwaan ang mga probisyon para sa 

serbisyong pagsasalin. 

Mga karagdagang 

alituntunin na 

kailangang 

kuhanin/ 

kukuhanin 

⚫ Ang DH ay magpapatuloy na palakasin ang mga serbisyo

para sa iba’t ibang lahi na may kinalaman sa kanilang 

mga pangangailangan upang aralin ang mga alituntunin 

sa bawat oras. 

Para sa mga katanungan na may kinalaman sa mga umiiral at planong alituntunin sa 

pagpapalaganap ng pantay pantay na pagtingin sa iba’t ibang lahi, ikontak si, 

Ehekutibong Opisyal (Pagpplano), sa pamamagitan ng mga sumusunod - 

Telepono : 

Fax : 

Email : 

Address : 

Kelly Chan
2961 8923 

2573 7392 

eo_p@dh.gov.hk  

21/F, Wu Chung House, 

213 Queen’s Road East, 

Wan Chai, Hong Kong 

Kagawaran ng Pangkalusugan 
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Pangalan : 

mailto:eo_p@dh.gov.hk

