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Beripikasyon ng Impormasyon 
 
Bilang isang matalinong pasyente, dapat mong malaman kung paano makilala ang katotohanan 
at kredibilidad ng impormasyon. Kaya kapag ikaw ay naghahanap ng impormasyon alinman sa 
internet o pahayagan, dapat kang magkaroon ng mga sumusunod na mga katanungan na 
tatandaan: 
  
1) Sino ang nagbigay ng impormasyong ito? 
2) Ito ba ay isang propesyonal sa kalusugan / organisasyon ng kalusugan / unibersidad/ 

kompanya/ indibidwal? 
3) Bakit naka-set up ang site na ito? 
4) Ang site ba ay naglalagay ng isang partikular na kaalaman? 
5) Ang mga may-akda ay malinaw na sinabi ang kanilang posisyon? 
6) Ang site ba ay na-sponsor ng isang kompanya / organisasyon? 
7) Ang site ba ay sinusubukan na magbenta ng isang produkto? 
8) Ang impormasyo ba ay ipinapakita sa balanseng paraan? 
9) Binibigyan ka ba ng web address ng anumang pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng 

impormasyon? 
10) Kredibilidad- gaano maaasahan ang impormasyon? 
11) Ang dokumento / pahina na iyong binabasa ay may reperensiya? 
12) Ang saklaw ba ay comprehensibong sapat? 
13) Ipinahayag ba ng (mga) may-akda kung saan nila nakuha ang pinagmulan ng impormasyon? 
14) Mayroon bang backround na impormasyon sa (mga) may-akda at sa kanilang karanasan / 

kadalubhasaan? 
15) Mayroon bang reperensiya na kasama sa dulo ng seksyon / pahina? 
16) Isinasama ba ng pahina / seksyon ang maikling impormasyon tungkol sa may-akda sa simula 

/ dulo? 
17) Kailan- gaano kabago ang impormasyon na ito? 
18) Sinasabi ba ng pahina / dokumento kung kelan ginawa ito? 
19) Ang impormasyon ba ay kasalukuyan o hindi na bago? 
20) Kailan huling na-update ang site? 

 Ang indibidwal na mga seksyon / mga publikasyon sa site ay may kasamang ng petsa ng 
paglalathala? 

 Ang Seksiyon ng "Tungkol sa Amin" ay may impormasyon tungkol sa kung gaano kadalas 
na-update ang site? 
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21) Paano ipinakita ang impormasyon? 

 Malinaw ba ang layout ng site? 
 Maari ka bang makagalaw sa site nang madalian? 
 Malinaw ba ang estilo ng pagkasulat? 
 Malaki ba ang sukat ng font? 
 Ang site ba ay gumagamit ng iba pang mga wika? 
 Mayroon bang mapa ng site? 
  Mayroon bang mga pindutan ng mga nabigasyon sa itaas / panig ng mga pahina? 
 Mayroon bang link ng hypertext sa impormasyon sa ibang wika? 
 Maaari bang ma-akses ang site ng mga taong may kapansanan? 
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