
WOMEN’S HEALTH COALITION OF ALBERTA 
SURVEY SA KARANASAN NG PASYENTE - Mayo 2022 

 
Layunin: Ang layunin ng survey na ito ay para maunawaan ang mga agwat sa pagitan ng mga inaasahan 
ng mga kliyente at mga kasanayan sa sistema ng kalusugan. Bilang karagdagan, ito ay batayan sa 
pagtukoy ng mga hadlang, agwat at pinakamahusay na kasanayan na nakakaimpluwensya sa pag-access 
sa mga suporta sa kalusugang ginekologiko sa Alberta. Ang survey ay isinasagawa mula sa pananaw ng 
mga kliyente/pasyente at practitioner.   
  

Mga kalalabasan ng survey:  
 Maunawaan ang mga kondisyon ng panahon ng paghihintay 
 Tukuyin ang mga pinakamahusay na kagawian na nagpapadali sa napapanahong pag-access 

sa ginekologikong kalusugan 
 Tukuyin ang mga kahinaan ng impormasyon/nabigasyon at mga pagkakataon para sa 

pagpapabuti 
  
Ang pananaliksik na survey na ito ay tatagal ng humigit-kumulang 10-15 minuto para makumpleto at 
gagamitin para tukuyin ang mga lugar para sa karagdagang pag-aaral. Ang lahat ng mga tugon ay 
anonimo. Ang mga highlight ng survey ay makikita ng publiko (Taglagas 2022). Ang komprehensibong 
mga resulta ng pag-aaral ay magagamit ng mga miyembro ng Women's Health Coalition. Maaari mong 
malaman ang higit pa sa www.TheWHC.ca o sa pakikipag-ugnayan kay Carmen Wyton, Tagapangulo, 
Women’s Health Coalition of Alberta sa info@TheWHC.ca.  
 

Impormasyon ng PASYENTE/Mga Demograpiko 

   Isa akong pasyente na nakipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa 
Alberta para sa kalusugang ginekologiko 
 
1. Nagpatingin na ako sa isang doktor ng pamilya o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 

at tinalakay ang mga alalahanin sa kalusugang ginekologiko sa: 

o Sa huling 6 buwan 
o 6-12 buwan 
o 12-24 buwan 

 

2. Ikaw ba ay isang residente ng Alberta?  Oo/Hindi 

Kung oo, saang lungsod ka pinakamalapit:    

 Edmonton  

 Calgary 

 Red Deer 

 Lethbridge,  

 Medicine Hat 

 Grande Prairie 

 Fort McMurray 

 Iba pa  

____________________ 

 

3. Kasarian sa Kapanganakan:  Lalaki  Babae  Intersex  Ayaw sabihin 
 

4. Kasarian:  Lalaki Babae Ayaw sabihin  Kinikilala ko ang sarili ko bilang ____________________ 
 

http://www.thewhc.ca/
mailto:info@TheWHC.ca


5. Edad   Wala pang 18  18-25  26-35  36-45  46-55  56-65 higit 65   
 

6. Kinakatawan ko ang isang grupong minorya:  Oo   Hindi  Ayaw sabihin  
Kung oo, pakitukoy: ___________________________________ 
 
 

NABIGASYON NG SISTEMA 

7. Ang huling pagkakataon na humingi ako ng suporta mula sa isang propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan, ang aking pagbisita ay dulot ng mga kondisyon at sintomas tulad ng: (I-tsek ang 

lahat ng nalalapat) 

o Malakas na pagdurugo ng regla 

o Hindi regular o masakit na mga regla 

o Masakit na pakikipagtalik 

o Kalusugang sekswal: Mababang libido, 

kawalan ng orgasmo 

o Mga impeksiyong nakukuha sa 

pakikipagtalik 

o Kalusugang pangkaisipan, depresyon 

o Kontrasepsyon 

o Kalusugan/kawalan ng pagpipigil ng 

pantog 

o Perimenopause/Menopause 

o Mga hormone 

o Kalusugang reproduktibo 

o Kalusugan ng dibdib 

o Regular na pangangalagang 

ginekolohiya 

o Iba pa 

__________________________ 

 

8. Ilang beses ka nang nag-access ng mga serbisyo sa emergency room para sa mga alalahanin sa 

kalusugang ginekologiko sa nakaraang taon? 

Wala   1-3 beses   3-7 beses   Higit sa 7 beses 

Mga Komento: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Mayroon ka bang regular na doktor ng pamilya o medikal na klinika?                   Oo   Hindi 

 

 

10. Noong una kang nakaranas ng mga sintomas ng ginekologiko, gaano katagal bago ka nakakuha ng 

appointment sa isang doktor ng pamilya o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan? 

o 1 buwan o mas mababa 

o 2-6 buwan 

o 7-12 buwan 

o higit sa isang taon 

Iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan (pakitukoy) 

_____________________________________________ 

 



11. Mula sa unang beses na nagpatingin ka sa isang doktor ng pamilya, o iba pang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan, para sa mga isyung ginekologiko, gaano katagal bago ka na-refer 

sa isang ginekologista o iba pang espesyalista? 

 

o 6 buwan o mas mababa 

o 6-12 buwan 

o 1-3 taon 

o 4-7 taon 

o 7 taon o higit pa 

o Hindi pa ako na-refer sa isang Ginekologista o Espesyalista 

KAALAMAN KUMPYANSA AT KAGINHAWAAN 

12. Sa iyong pinakahuling appointment sa isang doktor ng pamilya o pangkalahatang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan, tiwala ka ba na ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan ay may mga mapagkukunan ng pasyente, kaalaman at kasanayan na nauugnay sa 

iyong mga pangangailangang ginekologiko:   

          Oo         Hindi    Kung hindi, pakipaliwanag 

 

13. Naging komportable ba para sa iyo na makipag-usap sa iyong doktor ng pamilya o iba pang 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga alalahanin sa kalusugang 

ginekologiko?    Oo   Hindi   Kung minsan 

Kung hindi. o kung minsan, anong mga alalahanin sa kalusugang ginekologiko ang sa tingin mo ay 

mas mahirap talakayin?  

Komento: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Mayroon bang bagay na magpapadali sa pagsisimula ng talakayan? 

 

Komento: _________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Sa iyong huling pagbisita, nagpasimula ba ang iyong doktor ng pamilya o tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan ng mga karagdagang tanong tungkol sa kalusugang ginekologiko 

bilang karagdagan sa orihinal na dahilan ng pagbisita. (I-tsek ang lahat ng nalalapat) 

o Regla 

o Kalusugan ng bituka o pantog 

o Kalusugan ng ari 

o Kalusugang Pangkaisipan 

o Perimenopause/Menopause 

o Mga hormone 



o Kalusugang Sekswal  

o Kalusugang reproduktibo 

o Iba pa 

____________________________________ 

 

16. Kapag nagpapatingin ka sa iyong doktor ng pamilya o ibang tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan, sa palagay mo ba ay may sapat na oras para harapin ang lahat ng iyong mga 

alalahanin sa kalusugang ginekologiko?   

         Oo   Hindi   Kung minsan 

        Kung hindi o kung minsan, pakipaliwanag. _______________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

 

17. Sa iyong pinakahuling appointment sa doktor ng pamilya o tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan para sa mga isyu sa kalusugang ginekologiko, na-refer ka ba para sa karagdagang 

pag-follow up? (I-tsek ang lahat ng nalalapat) 

o Mga lab test 

o Ultrasound 

o MRI 

o X-Ray 

o Wala sa itaas 

Iba pang mga pagsubok o komento:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

18. Saan ka nakaranas ng oras ng paghihintay:  

 Ultrasound  MRI  PAGPAPA-OPERA 
o 1 buwan o mas mababa 
o 2-6 buwan 
o 7-12 buwan 
o higit sa isang taon 
o N/A  
o 1 buwan o mas mababa 

o 2-6 buwan 
o 7-12 buwan 
o higit sa isang taon 
o N/A  
o 1 buwan o mas mababa 
o 2-6 buwan 

o 7-12 buwan 

o higit sa isang taon 

o N/A  

 

19. Pakibahagi ang anumang karagdagang insight ng pasyente, karanasan, puwang, bias, at pagkakataon.  
 

 
 

 

 

 

 


