
* Kabilang ang mga doktor na naturopathic alinsunod sa HRS§455-8 

Pisikal na Pagsusuri ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Baitang sa Hawaii  
Papel ng Impormasyon at mga Kadalasang Itinatanong 

 
             
            Tagalog 
Panimula 
Para sa kapakanan ng kalusugan ng kabataan sa Hawaii, mayroon bagong kakailanganin para sa 
mga batang papasok sa ikapitong baitang na dapat kumpletuhin ang isang pisikal na pagsusuri na 
tinatawag ding pagpapatingin ng batang walang sakit o ‘well-child visit’.  
 
Ang ‘well-child visit’ ay isinasagawa ng isang lisensyadong doktor*, katulong ng doktor o 
‘advanced practice registered nurse’. 
 
Ang ‘well-child visit’ ay lumilikha ng isang ligtas na lugar upang makausap ng mga kabataan 
ang mga Tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kalusugan, at makakatulong 
din upang mapag-usapan at maiwasan ang mga problemang may kaugnayan sa kalusugan tulad 
ng labis na katabaan, paninigarilyo at ‘stress’.  Isa rin itong pagkakataon upang makatanggap ang 
inyong anak ng mga bakunang naaangkop sa edad. 
 
Ano ang mga dapat kong malaman? 
Dapat sumailalim ang lahat ng mag-aaral na papasok sa ikapitong baitang sa isang pisikal na 
pagsusuri alinsunod sa batas ng Estado (HRS §302A-1159).   
 
Maaaring tumanggap ang bata ng isang pisikal na pagsusuri sa loob ng labindalawang (12) 
buwan bago magsimula ang unang araw ng pag-aaral. Hindi kinakailangan ang dagdag na 
clearance para sa TB maliban kung bago ang mag-aaral sa sistema ng paaralan. 
 
Ang mga magulang o mga legal na tagapangalaga ay dapat magsumite ng isang nasagutang Form 
14 (Student’s Health Record) sa paaralan kapag ipinarehistro na nila ang kanilang anak sa 
ikapitong baitang.   
 
May kailangan bang sagutan na ‘form’?   
Oo.  Sa takdang araw ng pisikal na pagsusuri ng inyong anak, pakibigay sa tagapaglaan ng 
pangangalagang pangkalusugan ang Form 14 upang masagutan habang isinasagawa ang 
pagsusuri.  Isumite ang nakumpletoņg Form 14 sa paaralan na papasukan ng iyong anak sa 
ikapitong grado.. 
 
Link sa Form 14: 
Upang mag-download ng kopya ng Form 14 at para sa higit pang impormasyon tungkol sa 
kinakailangang pisikal na pagsusuri para sa mga mag-aaral ng ikapitong baitang, bisitahin ang 
www.HawaiiPublicSchools.org at hanapin ang “Physical Exam.” 
 
Bakit ito mahalaga? 
Ang pagbibinata at pagdadalaga ay isang yugto kung saan napakaraming nangyayaring 
pagbabago sa katawan, sa emosyon at sa pakikipagkapwa-tao.  Sa panahong ito, maaaring 
magkaroon ang mga kabataan ng maraming problema sa kalusugan, na marami sa mga ito ay 
maiiwasan.  Ang ‘well-child visit’ ay magandang pagkakataon at ligtas na lugar upang makausap 
ng mga kabataan ang kanilang doktor tungkol sa anumang usaping pang-kalusugan, at 
makakatulong upang mapag-usapan at maiwasan ang mga problemang may kaugnayan sa 
kalusugan.  Magbibigay rin ito ng pagkakataon na makahabol sa mga imyunisasyon na maaaring 
nalampasan nila at tanggapin ang mga kinakailangan para makapasok sa ika pitong grado.

http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol10_Ch0436-0474/HRS0455/HRS_0455-0008.htm
https://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol05_Ch0261-0319/HRS0302A/HRS_0302A-1159.htm
https://www.hawaiipublicschools.org/DOE%20Forms/Enrollment/StudentHealthRecord.pdf
https://www.hawaiipublicschools.org/DOE%20Forms/Enrollment/StudentHealthRecord.pdf
http://www.hawaiipublicschools.org/
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Academy of Pediatrics’ na magkaroon ang mga bata at kabataan ng isang ‘well-child visit’ sa 
Tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan kahit minsan sa isang taon. 
 

Anong uri ng medikal na ‘practitioner’ ang maaaring magsagawa ng pisikal na pagsusuri? 
Ang pisikal na pagsusuri ay isinasagawa ng isang lisensyadong doktor*, katulong ng doktor o 
‘advanced practice registered nurse’. 
 

Sino ang sasagot sa mga gastusin sa pisikal na pagsusuri? 
Ang mga pagpapatingin ng ‘well-child visit’ ay isang taunang sinasaklaw na benepisyo sa ilalim 
ng ‘Patient Protection and Affordable Care Act (ACA)’. 
 

Ano ang ‘Patient Protection and Affordable Care Act’? 
Ang ‘Patient Protection and Affordable Care Act’, madalas na tinutukoy na ‘Affordable Care Act 
o ACA’, ay isang batas sa reporma ukol sa pangangalaga ng kalusugan na ipinasa ng Kongreso 
at nilagdaan upang maging batas ni Pangulong Barack Obama noong Marso 2010.  Ang 
pangunahing layunin ng batas ay mapabuti ang kalidad, pag-access, at pagiging abot-kaya ng 
pangangalagang pangkalusugan at ‘insurance’ ukol sa kalusugan sa Estados Unidos.   
 

Kailangan ba ang mga imyunisasyon para makapasok sa ika pitong grado? 
Oo. Bilang karagdagan sa pisikana eksaminasyon, hinihingi ng batas ng estado ng Hawaii sa mga 
mag-aaral nz magkaroon ng mga imyunisasyon bago magsimula sa ika pitong grado. Ang 
detalyadoņg impormasyon tungkol sa mga hinihinging imyunisasyon para sa ikapitong grado ay 
makikita sa website ng Kagawarang Pangkalusugan sa Estado ng Hawaii: 
http://health.hawaii.gov/docd/school-health-requirements/ 
  
Anong mangyayari kung hindi makatanggap ng isang pisikal na pagsusuri ang isang bata 
bago ito pumasok sa ikapitong baitang? 
Kung hindi makakatanggap ang bata ng pisikal na eksaminasyon sa unang araw ng ikapitong 
grado, papayagan pa rin siyang makapasok. Gayunman, magtutulungan ang Kagawarang 
Pangkalusugan at Kagawaran ng Edukasyon at susundan ang mga magulang o legal na 
tagapangalaga ng mag-aaral sa buong taon, upang himukin na magtakda ng pag bisita sa pag-
alam ng mabuting kalagayan.. 
 

Magkapareho ba ang pisikal na eksaminasyon para sa sports at ang pisikal na 
eksaminasyon? 
Hindi, ang pisikal na eksaminasyon para sa sports ay dinisenyo lamang para sa paglahok ng 
atleta sa sports habang ang pisikal na eksaminasyon ay naglalaan ng mas malawak na 
pagtataya ng pangkalahatang kalusugan ng mag aaral. 
 

Maaari bang makumpleto ang pisikal na eksaminasyon para sa sports at ang pisikal na 
eksaminasyon sa iisang pagbisita? 
Oo, maraming tagapaglaan ng pangangalagang pangkalusugan ay mas gustong gawin ang mga  
ito sa iisang pagbisita. 
 

Magagamit ba ng mga pamilyang may maliit na kita ang ‘insurance’ sa kalusugan? 
Oo. Ang Medicaid ay isang programang pagtutulungan ng pederal at estado na nagbibigay ng 
saklaw sa kalusugan para sa mga bata at matatandang may maliit-na kita.  Bisitahin ang site ng 
Kagawaran ng Serbisyong Pantao MedQUEST: mybenefits.hawaii.gov/medicaid-faqs/ para sa 
marami pang detalye. 

http://health.hawaii.gov/docd/school-health-requirements/
http://mybenefits.hawaii.gov/medicaid-faqs/

