
I. Nurse-Patient Interaction 

 

Nurse Patient  Analysis C.I. Comment 

Magandang umaga po! 

Ako po si Michelle de 

Leon, na taga Perpetual 

Help College Manila. 

Puwede po ba akong 

mag interview? (smile) 

Magandang umaga din 

po. Cge po wala naman 

po akong masyadong 

ginagawa. Dito na lang 

tayo sa may harapan 

kasi masikip  sa loob 

ng bahay. 

The patient is very 

accommodating and 

has showed 

willingness in 

participation in the 

interview. 

 

Meron lang po sana 

akong mga ilang 

katanungan sa inyo 

tungkol sa inyong 

pamilya lalong lalo na 

po tungkol sa inyong 

kalusugan. 

Sige. Ano po ba yun? The patient shows 

interest in the topic. 

 

Sandali lang naman po 

ito. Bago po ang lahat 

ano po ba ang inyong 

buong panagalan? 

Helen Arizala To identify the client 

and to know some 

personal data 

 

Ilang taon na po sila? 

 

30   

Si mister po ano 

pangalan? 

Juvy Arizala   

Ilang taon na po siya? 26   

Pwede po bang  

malaman kung sino-

sino ang kasama nyo sa 

bahay? 

Kami lang  mag-asawa 

at yung isang taong 

gulang naming anak na 

si Jana. 

To identify the 

members of the family 

and to know them 

better 

 

 

 

Maari po bang 

 

 

Construction worker 

  



malaman kun ano ang 

trabaho at kung 

magkano ang kita ni 

mister sa isang araw? 

siya sa Area 2, 250 ang 

kita niya sa isang araw. 

Ano po ba ang natapos 

ni mister pati na rin po 

kayo? 

Si mister di nakatapos 

ng elementarya, ako 

naman 2nd year high 

school. 

To know the 

educational 

background of the 

client. 

 

Ilang taon nap o 

kayong naninirahan 

dito? 

2 taon na.   

Saang probinsya po 

kayo nanggaling? 

Sa Antique.   

Ano po ang relihiyon 

ninyo? 

Katoliko po.   

Ilang buwan na po ang 

ipinagbubuntis ninyo? 

7 buwan na. To know the status of 

her pregnancy 

 

Kailan po kayo 

nakatandang 

manganak? 

Sa unang lingo ng 

hunyo. 

  

Kailan po kayo huling 

nagpatingin sa doctor? 

Noon pa pong pebrero 

ang huli kong check-

up. Magmula noon di 

pa ko 

nakakapagpatingin 

muli. 

  

Mas mabuti po sana 

kung buwan buwan e 

nag papatingin kayo sa 

health center. Para po 

matignan ang 

ipinagbubuntis ninyo 

kasama na rin po kung 

Kung minsan kasi 

marami akong 

ginagawa kaya 

nakakaligtaan ko na 

mag pa check-up. 

To educate the client 

about the importance 

of prenatal checkup. 

 



ano-ano ang nagiging 

problema ninyo sa 

pagbubuntis. 

May iniinom po ba 

kayong vitamins o 

kahit na anong gamot? 

Noong unang 3 buwan 

lang ako uminom pero 

ngayon hindi na, kasi 

wala na akong pambili. 

  

Ano po ang pangalan 

ng vitamins na iniinom 

ninyo? 

Ferrous Sulfate lang 

yung sa dugo. 

  

Ano po ang 

karaniwang nagiging 

sakit ng inyong 

pamilya? 

Ubo, sipon at kung 

minsan lagnat. Bihira 

naman po kami 

magkasakit sa awa ng 

Diyos. 

To know their health 

condition or usual 

heath problems. 

 

May istorya po ba kayo 

ng sakit sa pamilya? 

Wala naman po. To know their medical 

history. 

 

Nangungupahan po ba 

kayo? O sa inyo poi 

tong bahay at lupa? 

Nangungupahan lang 

kami. 

  

Magkano po ang renta 

nyo buwan-buwan? 

500 po isang buwan.   

May alaga po ba 

kayong hayop? 

Wala.   

Yung basura po ninyo 

saan ninyo tinatapon? 

Sa plastic lang. tapos 

kinukulekta ng trak 

dalawawang beses 

isang lingo tuwing 

umaga. 

  

Hindi po ba kayo nag-

aalaga ng halaman o 

bulaklak o iba pang 

pananim? 

Hindi po.   



Namamamalengke po 

ba kayo araw-araw? 

Oo. Kasi wala kaming 

ref. 

  

E saan ninyo po 

tinatago ang pagkain 

ninyo? 

Meron akong cabinet 

doon ko nilalagay. 

To know health 

practices 

 

Ano po ang kadalasan 

po ninyong niluluto? 

Gulay at isda. Bihira 

naman kaming mag 

karne. Kasi 

hindimahilig si mister 

sa karne. Kung minsan 

bumibili lang ng ulam 

dyan sa carinderia. 

  

Si Jana po yung anak 

ninyo, kumakain na po 

ba ng kanin? 

Konti lang pg may 

sabaw. Pero kadalasan 

Alaska condensed. 

Isang bote tatlong 

beses isang araw. 

  

Nag pa family-

planning po ba sila ni 

mister? 

Datimay IUD, pero 

pinatanggal ko na kasi 

nga gusto na naming 

magkaanak ni mister. 5 

years ako ng IUD bago 

kami nag anak. 

  

Pagnagkakasakit po 

kayo, saan po kayo nag 

pupunta? 

Sa health center, tapos 

minsan pag may 

konting pera sa private 

clinic ni Dr. Almonte. 

  

May telepono po ba 

kayo o cellphone? 

Wala po. Doon lang sa 

may tindahan 

nakikitawag. May 

bayad yun. 

  

Kapag po may 

pupunthan po kayo 

Tricycle, tapos jeep 

dyan sa may labasan. 

To know their means 

of transportion 

 



anopo ang sinasakyan 

ninyo? 

Nay, maraming-

maraming salamat po 

at pinaunlakan ninyo 

po kami. Sa uulitin po. 

Walang anuman.   

Pag may panahon po 

kayo dumalaw po kayo 

sa health center para po 

matignan ang 

ipinagbubuntis ninyo at 

nang malaman na rin 

po ninyo kung 

magiging normal ang 

inyong ipapanganak. 

Sige po salamat din. To encourage the 

client to visit the 

Health center and 

increase awareness 

regarding the 

importance of prenatal 

checkup 

 

    

 


