
 

5  Midwife  
 

Ang trabaho ng midwife ay para lamang sa mga kababaihan. Sila ang tumutulong upang ligtas na mailuwal ng 

ina ang sanggol. Kuwalipikado rin sila bilang nurse, kaya maaring nilang magawa ang trabaho ng pagiging nurse. 

Dahil sa sila ang tumutulong sa mga buntis, sanggol at bata sa Health Center ng bawat lugar, malaki ang 

kapakinabang nila sa buhay ng mga kababaihan.  

Malaki ang sakop na konsultasyon ng ganitong trabaho katulad na lang pagdalaw at pagtulong sa mga inang 

nahihirapang magpalaki ng anak, mag-asawang hindi magka-anak, maagang pagbubuntis o pagpapalaglag ng 

teenager at problema sa pagdadalaga o pagbibinata. 

 

Para sa mga inang hindi marunong mag-Nihongo, malaki ang importansya ng trabahong ito dahil mas magiging 

kampante ang dayuhan kung alam niya na may midwife na nakakaiintindi sa salita niya, sinasabi na isang 

napakahalagang propesyon ang pagiging Midwife mula ngayon 

 

Para maging isang midwife 

 

 

 

 

 

 

＜Maagang preparasyon＞ 

Para makapasok sa paaralan ng midwifery, kinakailangan ang talino at mataas na antas ng kaalaman sa 

Nihonggo. Pagbutihin ang pag-aaral ng Nihonggo at iba pang subjects sa paaralan, ganun din ang 

paghahasa ng sariling salita. 

＜kung makakuha ng kuwalipikasyon, saan maaring magtrabaho＞ 

Maaring magtrabaho sa mga hospital, medical clinic, maternity clinic, health center at district health 

center. Dahil sa patuloy ang kakulangan ng Midwife , maraming oportunidad ang makikita sa ganitong 

klaseng trabaho at posible rin na magtayo ng sariling maternity clinic. Ang suweldo ay humigit kumulang 

sa 5,000,000 yen kada taon. 

 

＜Magkano ang magagastos sa pag-aaral (tuition fee)?＞ 

Sa mga national universities, aabutin ng mahigit 600,000 yen. Sa training school for midwifery, aabutin 

din ng mahigit 600,000 yen kada taon. 
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