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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

KARAPATAN

presyo ng gamot ang bersyon
ni Sen. Roxas. Nagbigay din ng
pasaring na mayroong isang
bilyong piso na lobby money na
inilabas ang mga multinational
drug corporations upang hindi
maipasa ang bill. Pinabulaanan
ni Sen. Roxas ang ganitong mga
alegasyon. Aniya, gumagawa na
lamang ng dahilan ang mga
kongresistang ito upang hindi
masisi sa hindi pagpasa ng HB
No. 6035.

Ang Senate Bill No. 2263, ang
bersyon ng Cheaper Medicines Bill
sa Senado ay naipasa sa third
reading nitong nakaraang Enero,
samantalang ang House Bill No.
6035 ay naiwang nakabinbin sa
second reading.

Cheaper medicines matapos ang
ika-13 Kongreso

Matapos ang mainit na
bangayan, pamumulitika at
publicity na nakamit ng Cheaper
Medicines Bill, muling nadinig
ang iba’t ibang pangako ng mga
pulitiko.

Maging si Pangulong Arro-
yo ay hindi nagpahuli. Sa
kanyang nakalipas na State of the
Nation Address, umapela ito sa
Kongreso at maging sa publiko
na tulungan sina Senador Roxas,
Rep. Biron at Rep. Locsin upang
mabigyan ng abot-kayang alter-
natibong gamot ang mga ma-
mamayan. Ito ay sa pamama-
gitan ng pagsasabatas ng Cheaper
Medicines Bill na aniya’y halos
naipasa noong Hunyo.

Ilang araw din pagkatapos
magbukas ang ika-14 na

Kongreso, mayroon nang
walong (8) panukalang batas na
nagnanais mapababa ang
presyo ng gamot. Nakahain na
ang mga ito sa Mababang
Kapulungan. Nagkaroon na ng
iba’t ibang anyo at iba’t ibang
pangalan ang noo’y House Bill
No. 6035 – ang panukalang batas
na mag-aamyenda sa Intellectual
Property Code ng Pilipinas.

Sa pagbubukas ng paniba-
gong Kongreso, sumagi sa aking
isip ang naisagot ko sa aming
nakatatandang kasapi, isang
araw bago tuluyang matapos
ang ika-13 Kongreso. Marami
akong iniisip na dapat
naisagot sa kanya. Gusto kong
ipaliwanag ang matinding
pulitika na pumatay sa isang
napakagandang panukala.
Gusto kong ipaliwanag ang
garapalang korupsyon na
namamayani sa hanay ng mga
naihalal na kongresista. Gusto
kong sabihin na walang maa-
sahan ang mga Pilipino hang-
ga’t nanatiling ganid sa salapi
ang mga pinagkatiwalaang
kinatawan sa Kongreso.

Ngunit nagkasya na lamang
ako sa pagsasabing, “Sana nga
po‚ Nay.”

Dahil sa kabila ng matin-
ding dismaya, nangibabaw pa
rin ang pagnanasang makita
ang araw na wala nang
Pilipinong mamamatay dahil sa
kawalan ng pambili ng gamot.

Si CANDY DIEZ ay Assistant

NG MGA
SANGGOL SA
GATAS NG INA

Coordinator ng Medical Action
Group (MAG).
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Photo: MEDICAL ACTION GROUP BAHAGI ng pandaigdigang kampanya para
sa karapatan sa kalusugan ang
pagsusulong ng ‘breastfeeding’ o

pagpapasuso ng mga ina.  Iba’t-ibang
pandaigdigang mga ahensya at organisasyon ang
naghihikayat sa mga nanay sa buong mundong

magpasuso ng kanilang mga
sanggol.

Kasi nga, walang pwedeng pumalit sa gatas
ng ina bilang pinakamasustansyang pagkain
para sa mga sanggol, mula sa kanilang

paglabas sa sinapupunan hanggang sa
ikalawang taon ng kanilang buhay.

Dito sa ating bansa, taong 1992 pa
pinagtibay ang pangunahing batas na
magtataguyod sa pagpapasuso ng mga ina

at ito ang Republic Act 7600 o
ang “Rooming-in and

Breastfeeding Act of
1992.”  Ang batas na ito
ay sumasakop sa lahat ng
uri ng ospital o klinikang

nagpapaanak, publiko man
o pribado, na nagtataguyod
ng polisiyang “rooming-in”

at “breastfeeding.”

Ano ba ang ibig sabihin ng
“rooming-in”?

Sa mga ‘normal’ na panganganak, dapat ay
makasuso agad ang mga sanggol sa kanilang mga
ina tatlumpung minuto matapos nilang
makalabas sa sinapupunan.  Dapat ding
masunod ito kahit na sa mga sanggol na
mababa ang timbang pero kayang sumuso.
(Seksyon 5)

Ang mga batang ipinanganak naman sa
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Ano ang tungkulin ng DOH?

Isa sa mahalagang tungkulin ng ahensyang ito ang pagbibigay ng
edukasyon sa mga doktor, nars, komadrona, at iba pang mga tauhang
pangkalusugan hinggil sa kahalagahan at iba pang mahahalagang
usapin kaugnay ng pagpapasuso ng mga nanay.

Ano ang insentibo
para sa mga ospital at
klinika?

Maaaring ibawas sa buwis
ng mga pribadong
i n s t i t u s y o n g
pangkalusugan ang
kanilang mga nagastos
bunga ng pagsunod sa batas na ito.  Subalit
ang pwede lamang makakuha ng
benepisyong ito ay ‘yung mga ospital at
klinikang pumailalim sa batas na ito sa loob ng anim na buwan

matapos itong mapagtibay.

Ang mga pampublikong pagamutan
naman ay makakatanggap ng
dagdag na badyet mula sa
pamahalaan.

Ano ang parusa ng mga
lalabag?

Binigyan ng batas na ito ng
kapangyarihan ang Kalihim ng DOH
na bigyan ng babala o kaya ay
suspindihin ang lisensya ng mga
ospital na mapapatunayang
lumabag sa mga probisyon ng batas
na ito.

pamamagitan ng “caesarian operation” ay dapat makasuso sa kanilang
mga ina makalipas ang tatlo o apat na oras mula nang sila ay ilabas.

(Seksyon 6)

Ang mga bata namang hindi ipinanganak
sa institusyong pangkalusugan pero
pagkatapos ay ‘na-admit’ din sa ospital o

klinika ang kanilang mga ina ay
kailangan ding agad na mapasuso ng
kanilang mga nanay, basta ang

kanilang kondisyon ay naaayon sa
Seksyon 5 ng batas na ito.

Kailan hindi dapat sumuso ang sanggol sa ina?

• Kung batay sa pagsusuri ng doktor
ay wala sa pisikal na kondisyon ang
sanggol para sumuso.
• Kung ang ina ay may seryosong
karamdaman.
• Kung ang ina ay naggagamot at
magkakontra ang gamot at
pagpapasuso.
• Kung ang ina ay wala sa wastong
pag-iisip at bayolente.
• Kung ayon sa pagsusuri ng doktor ay
wala sa kondisyong magpasuso ang ina.
Ang mga sanggol sa ganitong sitwasyon
ay kailangan pa ring mapasuso ng
gatas ng ina na pwedeng makuha sa
pamamagitan ng ‘pag-e-express’ o kaya
ay pagkuha ng “wet nurse.”

Paano kung ayaw magpasuso ng
ina?

Papayagan lamang na hindi magpasuso ang
ina pagkatapos maipaliwanag sa

kanya ang kabutihan ng “breastfeeding,” at
ang tamang paraan ng pagpapasuso sa bote,
at kung gagawa siya ng kasulatan na mas gusto
niya ang “formula milk” para sa kanyang
sanggol.

Ano ang obligasyon ng mga
klinika at ospital?

Kailangan silang maglagay o magbigay ng mga kasangkapan, pasilidad,
at mga materyales para sa pangongolekta, pag-iimbak, at maayos na
paggamit ng gatas ng ina.  Ang mga pamantayan para sa mga kagamitang
ito ay dapat na itakda ng Department of Health (DOH).

Responsibilidad din ng mga institusyong pangkalusugang turuan,
sanayin, at suportahan ang mga nanay sa pamamagitan ng mga
mapanlahok na pamamaraan upang maging matagumpay ang
pagpapasuso nila.


