
Impormasyon sa mga medikal na interpreter  
Sa ospital na ito, ang mga nag-aalala tungkol sa komunikasyon sa wikang Hapon ay maaaring makatanggap 
ng medikal na interpretasyon sa parehong mga sitwasyon sa outpatient at inpatient. Kinakailangan ang mga 
paunang pagpapareserba, kaya mangyaring makipag-ugnayan sa Sentro ng Suporta ng Pasyente kung gusto 
mo. 
(sinusuportahang wika)  
13 wika: Chinese, Spanish, Portuguese, Korean / Korean, Tagalog, Thai, English, Vietnamese, Laos, 
Cambodian, Russian, French, Nepali 
(Daloy hanggang gamitin)  
① Kung gusto mong gumamit ng medikal na interpreter, ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay 
dapat makipag-ugnayan sa staff ng Patient Comprehensive Support Center (sa prinsipyo, mahirap tumugon 
sa araw na iyon).  
②Ang staff ng Pasyente Comprehensive Support Center ay hihiling sa MIC Kanagawa na magpadala ng 
isang medical interpreter na staff.  
③ Kapag nagpasya ang MIC Kanagawa na magpadala ng isang medical interpreter staff, kokontakin ang 
staff ng Patient Comprehensive Support Center.  
④ Ang staff ng Patient Comprehensive Support Center ay nag-uulat sa mga pasyente at kanilang mga 
pamilya na ang pagpapadala ng mga medical interpreter na staff ay napagpasyahan na. 
(presyo)  
1100 yen sa loob ng 3 oras, para sa mga detalye, tingnan ang kalakip na "Medical Interpreter (MIC 
Kanagawa) Patient Burden List" 
(Patakaran sa Pagkansela)  
Kung gusto mong kanselahin ang paggamit, mangyaring makipag-ugnayan sa Patient Support Center bago 
ang 13:00 sa araw ng negosyo bago ang petsa ng reservation (Biyernes para sa mga reservation na ginawa 
tuwing Sabado, Linggo, at Lunes). Kung kakanselahin mo pagkatapos noon, sisingilin ang bayad sa 
pagkansela na 3,300 yen. 
(Patunguhan ng link)  
・ Negosyo ng sistema ng dispatch ng medikal na interpreter --Homepage ng Prefecture ng Kanagawa  
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f544/index.html  
・ MIC Kanagawa, isang tinukoy na non-profit na organisasyon  https://mickanagawa.web.fc2.com 
(iba naman)  
* Pakitandaan na maaaring hindi namin magawang ayusin ang isang interpreter.  
* Ang aming ospital at mga interpreter ay hindi kumukuha ng anumang medikal na responsibilidad para sa 
maling pagsasalin ng mga interpreter.  
(Counter ng konsultasyon) Sagamihara Kyodo Hospital Patient Support Center 042-761-6020 (Kinatawan) 
Lunes-Biyernes 9: 30-16: 00 Sabado (hindi kasama ang ikatlong Sabado) 9: 30-12: 00 


