Citizen’s Health Care Research
Abiso sa 「Pananaliksik ukol sa mga buntis nagdadalantao」

Fukushima Prefecture
Fukushima Medical University
Mga kababaihang nagdadalangtao, ano ho ang kondisyon ninyo
matapos ang lindol?

Ang Unibersidad ng Fukushima at Komisyon ng lalawigan ng Fukushima ay nagsagawa ng
pagsisiyasat sa mga nagdadalangtao, bilang isang bahagi ng detalyadong pagsisiyasat ng
kalusugan ng mga residente.
Ang pagsisiyasat na ito ay:
① Sa mga nakatanggap ng maternity pasbuk mula noong Ika-1 Ng Agosto taong,
2010 hanggang Ika-31 Ng Hulyo taong,2011 sa kanilang munisipyo.
② Sa mga nakatanggap ng maternity pasbuk sa kani kanilang munisipyo sa labas ng
Fukushima at sa mga nagkaroon ng prenatal check-up pagkaraan ng Ika-11 Ng
Marso na kalamidad at para sa mga nanganak noong panahong ito at umuwi sa
kanilang bayan.
Ay padadalhan nito.
Kami ay nagsagawa ng pagsisiyasat na ito upang malaman naming ang kalagayan ng mga
ina at sanggol at kung mayroon silang mga alalahanin sa kalusugan ng mga sanggol at sa
sariling katawan.。Ito ay upang maalis ang pangangamba ng mga ina sa kasalukuyang
pamumuhay. Sa magiging resulta ng pagsisiyasat na ito ay pagbabasehan kung ano ang mga
pangangailangan ng mga ina at sanggol, na siya naming gagawin upang suportahan sila. Sa
dulo ng palatanungan na ito ay maari kayong magbigay ng inyong sariling opinyon at
hinanaing sa kasalukuyang pamumuhay tulad ng pagpapalaki sa mga anak at problema sa
sariling kalusugan. Nais naming marinig ang inyong mga tinig hinggil sa pagsisiyasat na ito.

Na isubmit mo na ba ang Basic Research?
① Kung may pagalala sa inyong panganganak maaring humingi ng konsultasyon at may
midwife na tutugon sa inyo。
② Kung makikita ng Health Care Residents Center na kinakailangan ninyo ng tulong ayon
sa palatanungan na inyong tinugunan, ay makikipag-ugnayan sa inyo at amin kayong
kokunsultahin.。
③ 専門的なご質問等には医師が直接対応いたします。
福島県で暮らす妊産婦の方々が健康に安心して暮らせるようお手伝いさせていただきます
ので皆様の様子をお知らせください。
この調査に対する質問等ございましたら、下記問い合わせ先へご連絡ください。

Na isubmit mo na ba ang Basic Research?
Ang basic research na ito ay upang malaman ang dosis ng radiation na inyong nakuha at upang
pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa ng mahabang panahon. Mangyaring punan ang mga
katanungan at ipadala sa kinauukulan。

Makipag-ugnayan sa sumusunod [ukol sa pagsisiyasat sa mga kababaihang nagdadalangtao]
Fukushima Medical University, Citizen’s Health Care Radiology Center
Tel: 024-549-5180（10:00～17:00 maliban sa weekends at opisyal na holiday）

