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Para sa mamamayan na nangangambang na-apektuhan ang kanilang 

kalusugan dulot ng kalamidad, sa lindol at pagsabog ng Nuclear Power Plant. 

Nagpasiya ang Fukushima Prefecture na ikasatuparan ang Health Care 

Research upang alisin ang pangamba ng mamamayan sa epekto ng radyasyon 

at mapayuan sa pangangasiwa ng kanilang kalusugan sa hinaharap. 

 

１ Layunin ng Research 

Upang maipakita ang indibidwal na dosis ng radyasyon na nakaapekto sa 

kalusugan ng bawat mamamayan, mula sa unang pagsabog ng Tokyo 

Nuclear Power Plant(TEPCO) hangang Hulyo11. Ito ay para sa mga 

na-evacuate sa ibang lugar, at ito ay magiging pangunahing data na 

pagbabasehan sa pangangasiwa ng kalusugan sa hinaharap. 

 

2  Mga hangad sa Research  

    Kailangan naninirahan sa Fukushima mula noong Marso11   

     

３ Pamamaraan ng Research 

・Sa pamamagitan ng facilitated basic research questionnaire. 

・Kapag natanggap ang facilitated basic research questionnaire pakisagot 

ang mga katanungan at ibalik sa loob lamang ng dalawang linngo. 

・Kapag hindi sigurado sa mga sagot punan ang mga maalala lamang. 

・Maari kaming magtanong ng detalye sa mga isinagot ninyo sa mga 

katanungan. 

・Para sa mga menor de edad, kaylangan ng pagsang-ayon ng kanilang mga 

magulang. At para sa mga hindi pa nakaka-abot ng elementarya, ang 

kanilang magulang ang siyang dapat magpunan ng mga kasagutan. 

 

4 Pamamahala sa mga Resulta ng Research 

Nakaimbak ang mga itinipon na questionnaires sa isang ligtas na lugar. 

Hindi makikilala ang inyong pangngalan o personal na detalye dahil 

istatistika ang proseso ng mga data. 

Ang mga resulta ng pagaaral ng dosis ng radyasyon ay indibidwal na 

ipapahayag pagkatapos ng survey. 

 

〔Magtanong sa sumusunod〕(Sa Nihongo lamang) 

○ Para sa mga katanungan tungkol sa research 

Fukushima Prefecture Disaster Relief Headquarters 

Rescue Squad, Residence Health Care Team 

Sa teleponong: 024-521-8028（simula8:30hangang19:00nggabi）  

○ Para sa mga katanungan sa pag punan ng mga questionaires 

Fukushima Medical University Radiation Medical Science Center for Fukushima 

health management survey  Fukushima Health Management Survey Office 

Sa Teleponong:  024-549-5130（simula9:00hanggang17:00nghapon） 

Tungkol Fukushima Health Management Survey 


