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Mga Materyal na Nagbibigay Impormasyon -- Inyong Mga Karapatan at 
Responsibilidad 

Malugod na Pagbati sa Alameda County Behavioral Health Plan 

Malugod na Pagbati! Bilang isang miyembro (beneficiary) ng Alameda County Behavioral Health Plan (BHP) na humihiling 
ng mga serbisyo sa pangangalaga ng pag-uugali sa  tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na ito, hinihiling namin na balik-
aralan ninyo ang packet na itong naglalaman ng mga materyal na nagbibigay impormasyon na nagpapaliwanag ng iyong 
mga karapatan at responsibilidad. Kasama sa BHP ng Alameday County ang parehong mga serbisyo sa kalusugang 
pangkaisipan na inihahandog ng County Mental Health Plan at mga serbisyo ng paggagamot sa substance abuse disorder 
(SUD) na inihahandog ng Organized Delivery System ng County SUD; maaaring nakakatanggap kayo ng isa lang o parehong 
uri ng mga serbisyo. 

PANGALAN NG TAGABIGAY NG SERBISYO (PROVIDER):  

Ang taong malugod na nagpakilala at tumanggap sa inyo sa mga serbisyong ito ang kasama ninyong magbabalik-aral 
sa mga materyal na ito. Ibibigay sa inyo ang packet na ito para mauwi at balik-aralan kung kailan ninyo gusto, at 
hihilingin mula sa inyong lumagda sa huling pahina ng packet na ito para maipahiwatig kung ano ang tinalakay at 
patunay na natanggap ninyo ang mga materyal. Itatabi ng inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ang orihinal 
na pahina na may lagda. Ang mga tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay hinihiling rin na sabihin sa inyo ang tungkol 
sa availability ng ilang impormasyon sa packet na ito taon-taon at ang huling pahina ng packet na ito ay may 
natakdang lugar kung kailan magaganap ang mga abisong iyon. 

Ang packet na ito ay naglalaman ng maraming impormasyon, kaya’t huwag magmadali at malayang magtanong ng 
kahit na ano tungkol dito! Ang pag-aalam at pag-uunawa sa inyong mga karapatan at responsibilidad ay 
nakakatulong sa inyong makuha ang pag-aalaga na nararapat para sa inyo. 

 
Pahintulot sa Mga Serbisyo 

 

Bilang isang miyembro nitong Behavioral Health Plan (BHP), ang inyong lagda sa huling pahina ng packet na ito ay 
nagbibigay sa inyo ng pahintulot para sa boluntaryong serbisyong pangkalusugan sa tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider) na ito. Kung kayo ay isang legal na kinatawan ng beneficiary ng BHP na ito, ang inyong lagda ay nagbibigay 
ng nasabing pahintulot. 

Ang inyong pahintulot sa mga serbisyo ay nangangahulugan rin na ang tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na ito ay 
may tungkulin na sabihin sa inyo ang tungkol sa kanilang mga rekumendasyon sa pag-aalaga, para ang inyong 
desisyon na sumali ay magagawa nang may pabatid at makabuluhan. Bilang dagdag sa karapatan ninyong ipahinto 
ang mga serbisyo kahit kailan, mayroon rin kayong karapatan na tanggihan ang paggamit sa anumang rekumendasyon 
mga intervention para sa kalusugan ng pag-uugali o mga gagawin o procedure sa paggagamot. 

Ang tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay maaaring magbigay ng karagdagang consent form para lagdaan ninyo na 
naglalarawan nang mas detalyado ang mga uri ng serbisyo na maaaring matanggap ninyo. Maaaring kabilang sa mga ito, 
ngunit hindi limitado sa, mga assessment, mga pagtatasa, indibiduwal na pagpapayo, pagpapayo sa grupo, pamamagitan 
kung may krisis, psychotherapy, pamamahala sa kaso, mga serbisyo ng rehabilitasyon, mga serbisyo ng medikasyon, 
paggagamot na pantulong sa medikasyon, mga rekumendasyon sa iba pang mga propesyonal sa kalusugan ng pag-uugali, 
at mga konsultasyon sa iba pang mga propesyonal sa ngalan ninyo. 

Ang mga propesyonal na tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay maaaring kinabibilangan, ngunit hindi limitado 
sa, mga doktor, mga rehistradong nurse practicioner, mga katulong ng doktor, mga marriage at family therapist, 
mga clinical social worker (LCSW), mga propesyonal na clinical counselor, mga psychologist, mga nakarehistrong 
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associate, at mga may sertipikong peer specialist. Kung ang naglilingkod sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider) ay isang propesyonal na walang lisensya (hal. estudyanteng trainee o nakarehistrong associate) 
kailangang ipaalam sa inyo ito ng tagapagkaloob ng serbisyo (provider) sa pamamagitan ng kasulatan. Ang lahat ng 
walang lisensyang propesyonal na staff na nasa ilalim ng superbisyon ng mga may lisensyang propesyonal. 

 
Kalayaan sa Pagpili 

 

Responsibilidad namin bilang inyong plan sa kalusugan ng pag-uugali na sabihin sa inyo na sinumang 
nakakatanggap ng aming mga serbisyo (kasama ang mga menor de edad at mga legal na kinatawan ng menor 
de edad) ang mga sumusunod: 

A. Ang pagtanggap at paglalahok sa behavioral health system ay kusang loob; hindi ito isang 
kahilingan para maka-access ng iba pang mga serbisyo mula sa komunidad. 

B. Ang inyong karapatan na maka-access ng iba pang mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-uugali ay 
pinopondohan ng Medi-CAl at may karapatan na humiling* ng pagbabago ng tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider) at/o staff. 

C. Ang Plan sa Kalusugan ng Pag-uugali ay may mga kontrata sa maraming mga tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider) sa ating komunidad, na maaaring kabilang ang mga faith-based na tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider). May mga batas na namamahala sa mga faith-based na tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na 
tumatanggap ng Pederal na pagpopondo, kabilang na ang paglilingkod sa mga karapat-dapat na miyembro 
(anuman ang mga pinaniniwalaang relihiyon) at ang mga Pederal na pondo ay hindi dapat gamitin para 
suportahan ang mga relihiyosong aktibidad (tulad ng pananampalataya, pagtuturo sa relihiyon o pagtatangka na 
magpalit ng relihiyon ang isang miyembro). Kung kayo ay inirekumenda sa isang faith-based na tagapagkaloob 
ng serbisyo (provider) at di sumang-ayon na makatanggap ng mga serbisyo mula sa tagapagkaloob ng serbisyo 
(provider) na iyon dahil sa katangian nitong relihiyoso, mayroon kayong karapatan na magpatingin sa ibang 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider), kung hilingin*. 

*Ang BHP ay nakikipagtrabaho sa mga miyembro at sa mga pamilya nito para mabigyan ang bawat 
makatarungang kahilingan, ngunit hindi namin matitiyak na ang lahat ng mga kahilingan na magbago ng 
mga tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay maaaring mapatupad. Ang mga kahilingan ay ipagkakaloob, 
gayunman, para mabago ang tagapagkaloob ng serbisyo (provider) dahil sa pagtatanggi sanhi ng 
relihiyosong katangian nito. 

 
Kalayaan sa Pagpili 

 
Ang pagiging kompidensyal at privacy ng inyong impormasyong pangkalusguan habang lumalahok sa mga serbisyo ng 

paggagamot sa amin ay isang mahalagang karapatan ninyo. Ang packet na ito ay naglalaman ng inyong kopya ng “Abiso ng 

Mga Pamamalakad sa Privacy”, na naglalaman kung paano pinananatiling kompidensyal, ginagamit at ipinapahayag ang 

inyong mga rekord sa paggagamot at personal na impormasyon ng ALameda County Behavioral Health Care Services at 

paano ninyo maaaring ma-access ang impormasyong ito. Kung kayo ay tumatanggap ng mga serbisyo sa paggagamot para sa 

Substance Use Disorder (SUD), ang packet na ito ay naglalaman rin ng inyong kopya ng “Abiso ng Impormasyon 42 CFR PART 

2 - Impormasyon sa Pagpapahayag ng Pasyente ng Droga at Alak.” Ang inyong Tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay 

dapat magbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa pagkakompidensyal at privacy. 

 

Sa ilang mga situwasyon na kinasasangkutan ng inyong kaligtasan at kaligtasan ng iba, kahit na ang mga tagapagkaloob ng 

serbisyo (provider) ay karaniwang hindi maaaring ibunyag ang impormasyon na direkta o di direktang kikilala sa inyo bilang 
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isang beneficiary na tumatanggap ng mga SUD na serbisyo, ang mga tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ay hinihiling sa 

ilalim ng batas na talakayin ang inyong kaso sa mga taong nasa labas ng Behavioral Health Care Services system. 

Kabilang sa mga situwasyon na iyon: 

1. Kung nagbanta kayong saktan ang iba pang (mga) tao, na dapat sabihin sa (mga) taong iyon at/o sa pulis. 

2. Kung kinakailangan, ikaw ay nagiging isang malaking banta sa sarili ninyong kalusugan at kaligtasan. 

3. Ang lahat ng mga pangyayari ng pinaghihinalawaang pag-aabuso sa bata ay dapat i-ulat sa naaangkop na 
awtoridad ng estado o lokal. 

4. Ang lahat ng mga pangyayari ng pinaghihinalawaang pag-aabuso sa isang mas nakatatanda/dependent na 

adult ay dapat i-ulat sa naaangkop na awtoridad ng estado o lokal. 

5. Kung i-utos ng korte mula sa amin na ipalabas ang inyong mga rekord, gagawin namin ito. 

6. Ang pagsasagawa ng krimen ng isang pasyente sa mga ari-arian o laban sa isang tauhan ng Substance 

Use Treatment Provider; ang nasabing mga pag-uulat ay hindi pinoprotektahan. 

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa mga limitasyon na ito ng pagka-kompidensyal, mangyari lang makipag-

ugnayan sa taong nagpapaliwanag ng mga materyal na ito sa inyo. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa nabanggit 

sa itaas at iba pang mga limitasyon sa pagkakompidensyal ay nasa “Abiso ng Mga Pamamalakad sa Privacy” at sa “Abiso 

ng Impormasyon 42 CFR PART 2 - Impormasyon sa Pagpapahayag ng Pasyente ng Droga at Alak” na mga seksyon ng 

packet na ito. 

Pananatili ng isang Lugar na Malugod na 
Tumatanggap sa mga Tao at Ligtas  

 

Napakahalaga para sa amin na ang bawat miyembro ay nakakaramdam ng malugod na pagtanggap sa pag-aalaga 
kung sino at paano mismo sila. Ang aming pinakamahalagang trabaho ay tulungan kayong maramdaman na nasa 
tamang lugar kayo, at makikilala namin kayo at makakatulong sa inyong magkaroon ng isang masaya at 
produktibong buhay. Mangyari lang sabihin sa amin kung may anumang bagay na ginagawa namin na nagdudulot 
sa inyo ng pakiramdam na di kayo malugod na tinatanggap, di ligtas, o di ginagalang. 

Lubos rin na mahalaga na ang mga kinalalagyan ng aming mga serbisyo ay mga ligtas at malugod ang pagtanggap sa mga 
tao. Nais naming sabihin ninyo sa amin kung may anumag nagyari sa mga kinalalagyan ng aming serbisyo na 
nakakaramdam kayong di ligtas para masubukan naming matugunan ito. 

Ang isang paraan na makakatulong kaming lumikha ng kalusugan ay ang pagkakaroon ng mga tuntunin na 
nagtatanong sa lahat (sa mga tagapagkaloob ng serbisyo (provider) at sa mga miyembro) na magpakita ng mga 
ligtas at magalang na pag-uugali. Ang mga tuntunin na ito ay: 

 Kumilos sa mga ligtas na paraan patungo 
sa inyong sarili at sa iba. 

 Hindi magkaroon ng anumang uri ng armas. 

 Magsalita nang may paggalang patungo sa iba.  Galangin ang privacy ng mga tao. 

 Galangin ang pagmamay-ari ng iba at ng 
kinalalagyan nitong serbisyo. 

 Ang pagbenta, paggamit at pamamahagi ng alak, 
droga, nictone/tobacco na mga produkto at e-
cigarettes ay ipinagbabawal sa mga looban nito. 

 

Para magkaroon ng isang lugar na malugod na tinatanggap ang lahat, sinumang sadyang di ligtas ay hinihiling na umali 

mula sa pasilidad, ang mga serbisyo ay maaaring pansamantala o ganap na ipahinto, at, kung kinakailangan, may legal na 

pagkilos na maaaring gawin. Kaya’t kung iniisip ninyong maaaring may problema kayo sa pagsunod sa mga tuntunin na 

ito, mangyari lang sabihin sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider). Kami ay magsisikap na tulungan kayo na 

makaramdam ng malugod na pagtanggap sa isang paraan na ligtas ang pakiramdam ninyo at ng mga pumapalibot sa 

inyo, 
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Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtatrabaho kasama namin para sundin ang mga tuntunin na ito. 

 
Gabay sa Mga Serbisyo para sa Kalusugang Pangkaisipan ng Medi-Cal (Medi-Cal 

Mental Health Services), Gabay sa mga Serbisyo sa Gamot ng Medi-Cal, at 
Direktoryo ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) 

Ang Mga Gabay at Direktoryo ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) (buwanang ina-
update)  ay available online sa  www.acbhcs.org o maaari ninyong hilingin sa kanila tulad 

nang nakasaad sa ibab  
 

Ang beneficiary handbook ng Behavioral Health Plan(BHP), ang Gabay sa Mga Serbisyo para sa Kalusugang 
Pangkaisipan ng Medi-Cal  O Gabay sa mga Serbisyo sa Gamot ng Medi-Cat ay ibibigay sa inyo kapag nagsimula na 
kayo sa mga serbisyo. Ang mga ito ay naglalaman ng mga impormasyon kung paano karapat-dapat ang beneficiary sa 
mga serbisyo, anong mga serbisyo ang available at kung paano ma-access ang mga ito, sino ang aming mga 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider) .karagdagang impormasyon sa inyong mga karapatan at ang proseso sa Karaingan, 
Apela at Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair Hearing) Ang Mga Gabay ay naglalaman rin ng importannteng mga 
numero ng telepono hinggil sa Plan sa Kalusugan ng Pag-uugali. 

Ang Direktoryo ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ay isang listahan ng mga County at mga nakakontrata na 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali sa ating komunidad; ito ay naa-
update buwanan. Para sa mga rekumendasyon para sa outpatient na di emergency na serbisyo sa kalusugang 
pangkaisipan o para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Direktoryo ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider), 
tumawag sa ACCESS na program sa 1-800-4919099; maaaring sabihin sa inyo ng isang kinatawan kung may 
kasalukuyang mga bukas na oras ang iyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa kalusugang pangkaisipan. 

Para sa mga rekumendasyon sa mga serbisyo sa paggamit ng substance  o para sa karagdagang impormasyon tungkol sa 
Direktoryo ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider), tumawag sa Substance Use Treatment and Referral Helpline sa 1-
844-682-7215; maaaring sabihin sa inyo ng isang kinatawan kung may kasalukuyang mga bukas na oras ang iyong 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa paggagamot sa paggamit ng substance. Para sa mga limitasyon sa pandinig 
o pananalita, i-dial ang 711 para sa California Relay Service para sa tulong na makonekta sa customer service line. 

Ang Mga Gabay at Direktoryo sa Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) ay available sa website ng BHCS sa  
www.acbhcs.org, sa pamamagitan ng email kung hilingin ninyo o nasa papel kung hilingin nang walang dagdag na 
gastos sa inyo. Ang Mga Gabay at Direktoryo sa Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider)  ay available sa mga 
panimulang ginagamit na ibang wika (Ingles, Spanish, Cantonese, Mandarin, Vietnamese, Tagalog, Korean, at Farsi) at 
pati na rin sa mga alternatibong format. 

Hinggil sa Mga Gabay at Direktoryo ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider), ang tulong sa wika ay 
available sa pamamagitan ng pagtawag sa ACCESS Line sa 1 (800) 491-9099. 

 

Impormasyon sa Paglulutas ng Problema ng Beneficiary 
Pagpapasya Kung Saan Dadalhin ang Inyong Karaingan o Apela 

  

DI KASIYA-SIYANG SERBISYO – ang Karaingan ay maaaring tungkol sa kahit na ano Mga Halimbawa: 

 Kung hindi ka nakakatanggap ng anumang uri ng serbisyo na gusto mo. 

 Kung ikaw ay nakakatanggap ng di magandang kalidad ng serbisyo. 

 Kung hindi patas o di makatarungan ang pakikitungo sa inyo. 

 Kung ang mga appointment ay hindi kailanman nai-schedule sa mga oras na mainam para sa inyo. 

 Kung ang pasilidad ay hindi malinis o ligtas. 

 
 

http://www.acbhcs.org/
http://www.acbhcs.org/
http://www.acbhcs.org/
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Saan Dapat Isampa ang Inyong Karaingan  

sa Alameda County BHCS: 

Sa pamamagitan ng telepono: 1-800-779-0787 BHCS Consumer Assistance 

Para sa tulong sa pandinig o pananalita, tumawag sa 711, California Relay Service 

Sa pamamagitan ng US mail: 2000 Embarcadero Cove, Suite 400, Oakland, CA 94606 

Nang Personal: Sa pamamagitan ng pagbisita sa Consumer Assistance sa Mental Health Association 

954-60th Street, Suite 10, Oakland, CA 94608 

Sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider): Maaaring malutas ng inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) 
sa internal na pamamaraan ang inyong karaingan o nang direkta sa  

ACBHCS sa itaas. Maaari kayong makakuha ng mga form at tulong mula sa inyong 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider). 

MGA ADVERSE BENEFIT DETERMINATION - Maaari kayong magsampa ng Apela 

Maaari kayong makatanggap ng isang “Notice of Adverse Benefit Determination” (NOABD) na nagsasabi sa inyo tungkol 
sa isang kilos ng BHP hinggil sa inyong mga benepisyo. Mga Halimbawa: 

 Kung ang serbisyong hiniling ninyo ay tinanggihan o limitado. 

 Kung ang dating awtorisadong serbisyo na kasalukuyan ninyong natatanggap ay binawasan, nasuspinde o natapos. 

 Kung tinanggihan ng BHP na bayaran ang isang serbisyong natanggap ninyo. 

 Kung ang mga serbisyo ay hindi ipinagkakaloob sa inyo sa oras. 

 Kung ang inyong karaingan o apela ay hindi nalutas sa loob ng hinihiling na takdang panahon. 

 Kung ang inyong kahilingan para di sang-ayunan ang pinansiyal na pananagutan ay tinanggihan. 

Saan Isasampa ang Inyong Apela (ginagamit lang sa mga beneficiary ng Medi-Cal na tumatanggap ng 

mga serbisyo ng Medi-Cal) sa Alameda County BHCS: 

Sa pamamagitan ng telepono: 1-800-779-0787 Consumer Assistance 

Para sa tulong sa pandinig o pananalita, tumawag sa 711, California Relay Service 

Sa pamamagitan ng US Mail: 2000 Embarcadero Cove, Suite 400, Oakland, CA 94606 

Nang Personal: Sa pamamagitan ng pagbisita sa Consumer Assistance at Mental Health 

Association, 954-60th Street, Suite 10, Oakland, CA 94608 

Kayo ay may karapatan sa isang Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair Hearing), isang independiyenteng pagrerepaso 

na isinasagawa ng California Department of Social Services, kung nakumpleto ninyo ang proseso sa Mga Apela ng BHP at 

ang problema ay hindi nalutas ayon sa inyong kasiyahan. Isang kahilingan para sa Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair 

Hearing) ang kasama sa bawat Notice of Appeal Resolution (NAR); kailangan ninyong isumite ang kahilingan sa loob ng 

120 araw na natatakan ng koreo o ang araw na personal na ibinigay sa inyo ng BHP ang NAR. Maaari kayong humiling ng 

Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair Hearing) kung natanggap man ninyo o hindi ang NOABD. Para mapanatili ang 

inyong parehong mga serbisyo habang hinihintay ang isang pagdinig, kailangan ninyong hilingin ang pagdinig sa loon g 

sampung (10) araw mula sa petsa nang ang NAR ay naipadala sa koreo o personal na ibinigay sa inyo o bago ang petsa ng 

bisa ng pagbabago ng serbisyo, alinman ang mas huli. Dapat makapagdesisyon ang Estado sa loob ng 90 araw na batay 

sa kalendaryo mula sa petsa nang hiniling ang mga Standard na Pagdinig at para sa Mga Pinabilis na Pagdinig sa loob ng 3 

araw mula sa petsa nang hiniling. Ang BHP ay magbibigay awtorisasyon o ipagkakaloob ang mga serbisyong 

pinagtatalungan sa loob ng 72 oras mula sa petsa nang natanggap nito ang abiso na nagbabaliktad sa ABD ng BHP. 

Maaari kayong humiling ng Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair Hearing) sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(800) 952-

5253 o para sa TTY 1 (800) 952-8349, online sa http://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx o sa 

pamamagitan ng kasulatan sa: California Department of Social Services/State Hearings Division, P.O. Box 944243, Mail 

Station 9-17-37, Sacramento, CA 94244-2430. 

http://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
http://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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 MGA KARAPATAN NG PASYENTE 

Ang mga isyu na may kaugnayan sa di sadyang 5150 holds, 5250 holds at conservatorship ay pinapamahalaan sa 
pamamagitan ng mga kasalukuyan nang umiiral na  

legal na pinagkukuhanan ng tulong tulad ng Mga Karapatan ng Pasyente, kaysa sa pamamagitan ng proseso ng karaingan 
o apela. Makipag-ugnayan sa  

Patients’ Rights Advocates: 1 (800) 734-2504 o (510) 835-2505. 

Mga Halimbawa: 

 Kung kayo ay nilagyan ng pampigil (restraints) at sa palagay ninyo na ang pasilidad ay walang mabuting dahilan na 
gawin ito. 

 Kung kayo ay na-ospital laban sa kusa ninyo at hindi ninyo nauunawaan kung bakit o ano ang inyong mga 

posibleng opsyon. Saan Dapat Iparehistro ang Inyong Isyu sa Karapatan ng Pasyente 

 Tumawag sa Patients’ Rights Advocate at (800) 734-2504. Ito ay isang numero na matatawagan ng 24 oras 

na may answering machine kapag lampas na sa oras ng trabaho. Tinatanggap ang mga collect na tawag. 

Para sa mas detalyadong impormasyon sa proseso ng paglulutas sa problema ng beneficiary, mangyari lang 

humiling sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa kopya ng Gabay sa Mga Serbisyong 

Pangkalusugan ng Medi-Cal O Gabay sa Mga Serbisyo sa Gamot ng Medi-Cal ay inilalarawan sa Mga Pahina 2-3 

sa packet na ito. Para sa mga katanungan o tulong sa pagkukumpleto sa pagsusulat ng mga form, maaari 

ninyong hilingin sa inyong provider o tumawag sa: Consumer Assistance t 1(800) 779-0787 

Hinggil sa proseso ng paglulutas sa problema ng beneficiary, ang tulong sa wika ay available sa 
pamamagitan ng pagtawag sa Consumer Assistance sa 1 (800) 779-0787. 

Impormtasyon sa Advance Directive (Paunang Tagubilin) : 

“Ang Inyong Karapatan na Magdesisyon tungkol sa Medikal na Paggagamot” 

(Ito ay gagamitin lang kung kayo ay nasa edad na 18 taong gulang o mas matanda) 
Mga Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider): “Iyong Mga Karapatan na Magdesisyon 

tungkol sa Medikal na Paggagamot,” ay available sa maramihang wika sa  
7 ADVANCE DIRECTIVE BOOKLET.pdf.  

 

  

Kung kayo ay nasa edad na 18 o mas matanda, ang Plan sa Kalusuga sa Pag-uugali ay hinihiling ng pederal at pang-
estadong batas para ipagbigay-alam sa inyo ang inyong karapatan para magdesisyon sa pangangalaga ng 
kalusugan at kung paano ninyong maipa-plano ito ngayon para sa inyong medikal na pag-aalaga, sa kaganapanna 
hindi na ninyong kayang magsalita para sa inyong sarili sa hinaharap. Ang pagbabalangkas ng planong ito ngayon 
ay makakatulong na matiyak na ang inyong personal na mga ninanais at pinipili ay ipinagbibigay-alam sa mga 
taong kailangang makaalam nito. Ang prosesyong iyon ay tinatawag na pagbubuo ng isang Advanced Directive. 
 
Sa kahilingan ninyo, kayo ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa Advanced Directives na tinatawag na “Inyong 
Karapatan na Magdesisyon tungkol sa Medikal na Paggagamot.” Ito ay naglalarawan sa kahalagahan ng paglilikha ng 
isang Advance Directive, kung anong uri ng mga bagay ang makokonsidera ninyo kung magpasya kayo na gumawa nito, 
at naglalarawan sa mga mahahalagang batas ng estado. Hindi hinihiling sa inyo na sumulat ng isang Advance Directive 
ngunit hinihikayat namin kayong tuklasin at tugunan ang mga isyu na may kaugnayan sa paglikha nito. Ang mga 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ng Alameda County BHCS at ang mga staff nito ay makakapagbigay sa inyo ng 
suporta sa prosesong ito, ngunit hindi kami kami puwedeng gumawa ng Advance Directive para sa inyo. Umaasa kami na 
ang impormasyon ito ay makakatulong sa inyong maunawaan kung paano mapapalawak ang inyong kontrol sa inyong 
medikal na paggagamot. Ang pag-aalaga na ipinagkakaloob sa inyo ng anumang tagapagkaloob ng serbisyo (provider) ng 
Alameda County BHCS ay hindi nababatay kung kayo ay nakagawa ng isang Advance Directive. Kung mayroon kayong 
anumang mga reklamo tungkol sa mga kahilingan ng Advance Directive, mangyari lang makipag-ugnayan sa Consumer 
Assistance sa 1-800-779-0787. 

http://www.acbhcs.org/providers/QA/docs/qa_manual/10-7_ADVANCE_DIRECTIVE_BOOKLET.pdf
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Alameda County Health Care Services Agency 

Chuck McKetney Di rec to r  o f  Hea l th  

and  Bus iness  Data  Analy t i cs  1000 San 

Leandro Blvd . ,  Sui te  300  San Leandro,  

CA 94577  

(510) 667-3092 

PAUNAWA NG MGA PAMAMALAKAD PARA SA PRIVACY 
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) at 

Health Information Technology for Economic & Clinical Health (HITECH) Act 

ANG PAUNAWANG ITO AY NAGPAPALIWANAG KUNG PAANO MAAARING GAMITIN AT 

IPAHAYAG ANG MGA MEDIKAL NA IMPORMASYON TUNGKOL SA INYO AT KUNG PAANO KAYO 

MAKAKA-ACCESS SA IMPORMASYONG ITO. MANGYARI LANG BASAHIN ITO NANG MAINAM. 

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa paunawang ito, mangyari lang makipag-ugnayan sa inyong 

tagapagkaloob ng serbisyo (provider) sa pag-aalaga ng kalusugan o sa naaangkop na Department ng Alameda County 

Health Care Services Agency: 

Administration and Indigent Health sa (510) 618-3452 

Behavioral Health Care Services, Consumer Assistance Office sa (800)779-0787 

Public Health Department Office of the Director sa (510) 267-8000 

Department of Environmental Health sa (510) 567-6700 

Layunin ng Paunawang ito  

Ang paunawang ito ay naglalarawan sa mga pamamalakad sa privacy ng Alameda County Health Care Services Agency 

(ACHCSA), ang mga departamento at programa nito at ang mga indibiduwal na kabilang sa pagkakaloob sa inyo ng 

mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan. Ang mga indibiduwal na ito ay mga propesyonal sa pangangalaga ng 

kalusugan at ng iba pang mga indibiduwal na awtorisado ng County of Alameda para makapagbigay ng access sa 

inyong impormasyong pangkalusugan bilang parte ng pagbibigay sa inyo ng serbisyo o pagsusunod sa mga batas ng 

estado at ng pederal. 

Ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan at iba pang mga indibiduwal ay kinabibilangan ng: 

 Mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan (tulad ng mga doktor, mga nars, technician, estudyante ng 

medisina); 

 Ang mga propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan ng pag-uugali (tulad ng mga psychiatrist, psychologist, may 

lisensyang klinikal na social worker, mga marriage at family therapist, mga psychiatric technician, at mga 

nakarehistrong nars, mga intern); 

 Ang iba pang mga indiduwal na bahagi ng pag-aalaga sa inyo sa agency na ito o kung sino ang nagtatrabaho 

sa agency na ito para makapagkaloob ng pag-aalaga para sa mga kliyente nito, kabilang na ang mga 

empleyado, staff, at iba pang tauhan ng ACHSA na naglilingkod o ang trabaho ay gawing posible ang inyong 

pangangalaga sa kalusugan. 

Maaaring ibahagi ng mga taong ito ang impormasyong pangkalusugan ninyo sa isa’t isa at sa iba pang mga 

tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa pag-aalaga ng kalusugan para sa layunin ng paggagamot, pagbabayad, o 

mga operasyon sa pag-aalaga ng kalusugan, at sa iba pang mga tao para sa iba pang dahilan tulad nang inilarawan sa 

abisong ito. 
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Ang Aming Responsibilidad  

Ang inyong impormasyong pangkalusugan ay kompidensyal at protektado ng ilang mga batas. Responsibilidad namin 

na protektahan ang impormasyong ito tulad nang napapailalim sa mga batas na ito at para makapagkaloob sa inyo ang 

paunawang ito tungkol sa aming mga legal na tungkulin at mga pamamalakad sa privacy. Pananagutan rin namin na 

sumunod sa mga tuntunin ng abisong ito na kasalukuyang ipinapatupad. Ang abisong ito ay: 

 Kikilala sa mga uri ng gamit at pahayag ng inyong impormasyon na maaaring maganap nang wala ang inyong 

paunang nakasulat na pahintulot. 

 Kilalanin ang mga situwasyon kung saan bibigyan kayo ng oportunidad na sumang-ayon o di sumang-ayon sa 

paggamit o pagpapahayag ng inyong impormasyon. 

 Payuhan kayo na ang iba pang mga pagpapahayag ng inyong impormasyon ay magaganap lang kung 

nagkaloob kayo sa amin ng isang nakasulat na awtorisasyon. 

 Payuhan kayo ng inyong mga karapatan hinggil sa inyong personal na impormasyong pangkalusugan. 

Paano Namin Maaaring Gamitin at Ipahayag ang Impormasyong Pangkalusugan na Tungkol sa Inyo  

Ang mga uri ng gamit at pagpapahayag ng impormasyong pangkalusugan ay maaaring hati-hatiin sa mga kategorya. 

Inilalarawan sa ibaba ang mga kategoryang ito na may pagpapaliwanag at ilang mga halimbawa. Hindi bawat uri ng 

paggamit at pagpapahayag ay malilista, ngunit ang lahat ng mga gamit at pagpapahayag ay mapapailalim sa isa sa mga 

kategorya. 

 Paggagamot. Maaari naming gamitin o ibahagi ang inyong impormasyong pangkalusugan para makapagbigay sa 

inyo ng medikal na paggagamot o iba pang mga serbisyo sa kalusugan. Ang katawagan na “medikal na 

paggagamot” ay kinabibilangan ng paggagamot para sa pag-aalaga ng kalusugan ng katawan at pati na rin ang 

“mga serbisyo sa pag-aalaga ng kalusugan ng pag-uugali” (mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan at mga 

serbisyo ng paggagamot sa alak at iba pang droga) na maaaring tanggapin ninyo. Halimbawa, ang may lisensyang 

clinician ay maaaring ipaayos na tingnan kayo ng isang psychiatrist tungkol sa mga posibleng gamot at maaaring 

talakayin sa psychiatrist ang kaniyang pananaw tungkol sa inyong paggagamot. O, bilang miyembro ng aming staff, 

maaaring maghanda ng isang kautusan para sa isang gawain sa laboratoryo o kumuha ng rekumendasyon sa isang 

panlabas na doktor para sa isang pisikal na eksaminasyon. Kung ikaw ay makakuha ng pag-aalaga sa kalusugan 

mula sa ibang tagapagkaloob ng serbisyo (provider), maaari rin naming ipahayag ang inyong impormasyong 

pangkalusguan sa inyong bagong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa mga layunin ng paggagamot. 
 Pagbabayad. Maaari naming gamitin o ibahagi ang inyong impormasyong pangkaluguan para mapahintulutan 

kaming singilin kayo o ang isang kompanya ng insurance o ikatlong panig para magbayad sa paggagamot at mga 

serbisyo na aming ipinagkaloob sa inyo. Halimbawa, maaaring kailangan naming ibigay ang inyong impormasyon 

sa plan sa kalusugan tungkol sa paggagamot o pagpapayo na natanggap ninyo dito para bayaran nila tayo o isauli 

ang ibinayad ninyo para sa mga serbisyo Maaari rin naming sabihin sa kanila ang tungkol sa paggagamot o mga 

serbisyo na plano naming ipagkaloob para makatamo ng paunang pahintulot o para matiyak kung sasakupin ng 

inyong plan ang paggagamot. Kung ikaw ay makakuha ng pag-aalaga sa kalusugan mula sa ibang tagapagkaloob 

ng serbisyo (provider), maaari rin naming ipahayag ang inyong impormasyong pangkalusguan sa inyong bagong 

tagapagkaloob ng serbisyo (provider) para sa mga layunin ng pagbabayad. 
 Mga Pamamalakad sa Pag-aalaga ng Kalusugan. Maaaring gamitin o ipahayag ang inyong mga impormasyong 

pangkalusugan para sa layunin ng sarili naming pamamalakad. Maaari naming ibahagi ang mga limitadong parte 

ng impormasyong pangkalusugan sa mga departamento ng Alameda County ngunit hanggang sa saklaw na 

kinakailangan para sa pamamalakad ng mga mahahalagang tungkulin bilang pambigay suporta sa ating mga 

pamamalakad sa pangangalaga ng kalusugan. Ang mga gamit at pagpapahayag na ito ay kinakailangan para sa 

administratibong pamamalakad ng Agency para sa Serbisyo sa Pangangalaga ng Kkalusugan at para matiyak na 

ang lahat ng aming mga kliyente ay nakakakuha ng de kalidad na pag-aalaga. Halimbawa, maaari naming gamitin 

ang inyong impormasyong pangkalusugan: 
o Para repasuhin ang aming paggagamot at mga serbisyo at para tasahin ang pagganap ng staff na nag-

aalaga sa inyo. 

o Para magpasya kung anong mga karagdagang serbisyo ang maihahandog namin, anong mga 

serbisyo ang hindi kinakailangan, at kung ang ilang mga paggagamot ay mabisa. 

o Para sa pagrerepaso o aktibidad ng pag-aaral ng mga doktor, nars, clinician, technician, iba pang 

staff sa pag-aalaga ng kalusugan, mga estudyante, mga intern at iba pang staff ng agency. 



Pahina 9 ng 18 

QA: Mga Materyal na Nagbibigay Impormasyon - Tagalog 6-25-2018 

o Para makatulong sa amin sa aming pamamahala sa piskal at pagsunod sa mga batas. 

Kung ikaw ay makakuha ng pag-aalaga sa kalusugan mula sa ibang tagapagkaloob ng serbisyo (provider), maaari 

rin naming ipahayag ang inyong impormasyong pangkalusguan sa inyong bagong tagapagkaloob ng serbisyo 

(provider) sa katiyakan na para ito sa pamamalakad ng pag-aalaga sa kalusugan. Dagdag pa dito, maaari naming 

alisin ang impormasyong kumikilala sa inyo mula sa pangkat na ito ng mga impormasyong pangkalusguan para 

maaaring magamit ito ng iba sa pag-aaral ng pag-aalaga sa kalusugan at pagkakaloob ng pag-aalaga sa kalusugan 

nang hindi kinikilala ang mga tiyak na pasyente. 

o Maaari rin naming ibahagi ang medikal na impormasyon tungkol sa inyo sa ia pang mga 

tagapagkaloob ng serbisyo (provider) sa pag-aalaga ng kalusugan, sa mga clearinghouse ng pag-aalaga 

sa kalusugan at mga plan sa pangangalaga ng kalususgan na kasama namin sa “organized health care 

arrangements “ (mga OHCA) para sa alinman sa mga pamamalakad sa pag-aalaga ng kalusguan ng 

OHCA. Kabilang sa OHCA ang mga ospital, mga organisasyon ng doktor, mga planong 

pangkalusugan, at iba pang mga entity na sama-samang nagkakaloob ng mga serbisyo sa 

pangangalaga ng kalusugan. Isang listahan ng mga OHCA na kinabibilangan namin ay available mula 

sa ACCESS. 

o Sign-in Sheet. Maaari naming gamitin at ipahayag ang medikal na impormasyon tungkol sa inyo sa 

pamamagitan ng pagpapa-sign in sa inyo sa pagdating ninyo sa aming tanggapan. Maaari rin naming 

tawagin ang inyong pangalan kapag handa na kaming matingnan kayo. 

Abiso at Komunikasyon sa Pamilya. Maaari naming ipahayag ang inyong impormasyong pangkalusugan para 

maipabatid o makatulong sa pagsasabi sa isang miyembro ng pamilya, sa inyong personal na kinatawan o iba 

pang tao na may pananagutan sa inyong pag-aalaga tungkol sa inyong lokasyon, inyong pangkalahatang 

kondisyon o, maliban na lang kung iba ang inutos ninyo sa amin, sa kaganapan ng inyong kamatayan. Sa 

kaganapan ng isang sakuna, maaari naming ipahayag ang impormasyon sa isang relief organization para 

maisaayos nila ang mga pagsisikap sa pagbibigay abiso. Maaari naming ipahayag ang impormasyon sa isang 

tao na kabilang sa inyong pag-aalaga o tumutulong sa amin na bayaran ang inyong pag-aalaga. Kung kaya 

ninyo at available kayong sumang-ayon o tumanggi, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na tumanggi bago 

ibigay ang mga pahayag na ito, kahit na maaari naming ipahayag ang impormasyong ito sa isang sakuna kahit 

na tanggihan ninyo ito, kung naniniwala kami na kinakailangan ito para matugunan ang mga kaganapan ng 

emergency. Kung hindi ninyo magawa o hindi kayo available na sumang-ayon o tumanggi, ang aming mga 

propesyonal sa pag-aalaga ng kalusugan ay magpapasya sa pinakamabuting paraan para sa pakikipag-ugnayan 

sa inyong pamilya at sa iba pa. 

Pagpapahayag na Kung Saan Hindi Hinihilin mula sa Amin na Bigyan Kayo ng Pagkakataon na Sumang-ayon 

o Tumanggi.  

Dagdag pa sa mga nakasaad sa itaas na situwasyon, pinapahintulutan sa ilalim ng batas na ibahagi ang inyong 

impormasyong pangkalusugan nang hindi paunang kinukuha ang inyong pahintulot. Ang mga situwasyon na ito ay 

susnod na inilalarawan. 

 Tulad nang Inuutos sa Ilalim ng Batas. Aming ipapahayag ang impormasyong pangkalusugan tungkol sa inyo 

kapag hiniling mula sa amin na gawin ito ng batas ng pederal, pang-estado, o lokal. Halimbawa, ang impormasyon 

ay maaaring kailangang ipahayag sa Department of Health and Human Services para matiyak na ang inyong mga 

karapatan ay hindi nalabag. 

 Paghihinala ng Pag-aabuso o Kapabayaan. Ipapahayag namin ang inyong impormasyong pangkalusugan sa mga 

naaangkop na agency kung nauugnay ito sa isang paghihinala ng pag-aabuso o kapabayaan sa bata, sa mas 

nakakatanda o dependent na adult na pag-aabuso o kapabayaan, o kung hindi kayo isang menor de edad, kung kayo 

ay isang biktima ng pag-aabuso, kapabayaan o domestic violence at sumang-ayon sa pagpapahayan o awtorisado 

kami sa ilalim ng batas na ipahayag ito at pinaniniwalaan na ang pagpapahayag ay kinakailangan para maiwasan 

ang malubhang pinsala sa inyo o sa iba. 
 Pampublikong Kalusugan. Maaari naming ipahayag ang inyong impormasyong pangkalusugan para sa mga 

aktibidad ng pampublikong kalusugan. Ang mga aktibidad na ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga 

sumusunod: 
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 Para maiwasan o makontrol ang isang sakit, pinsala o kapansanan; 

 Para i-ulat ang mga kapanganakan o kamatayan; 

 Para i-ulat ang mga reaksyon sa mga gamot o problema sa mga produktong ito; 

 Para ipagbigay-alam sa mga tao ang mga pagbabawi o recall ng mga produktong maaaring ginagamit 

nila; 

 Para ipagbigay-alam sa isang taong maaaring nalantad sa isang sakit o maaaring nanganganib na mahawa 

o manghawa ng isang sakit o kondisyon. 

 Mga Aktibidad sa Superbisyon ng Kalusugan. Maaari naming ipahayag ang mga impormasyong pangkalusugan 

sa isang health oversight agency para sa mga aktibidad na awtorisado sa ilalim ng batas. Ang mga aktibidad sa 

superbisyon na ito ay kinabibilangan, halimbawa, ng mga pag-audit, imbestigasyon, mga inspeksyon, at pagbibigay 

ng lisensya. Ang mga aktibidad na ito ay kinakailangan para mabantayan ng gobyerno ang system sa pangangalaga 

ng kalusguan, mga programa ng gobyerno, at pagsusunod sa mga batas ng karapatang sibil. 
 Mga Paglilitis ng Hukom at Administratibong Paglilitis. Maaari naming ipahayag, at minsan ay inuutos ito sa 

ilalim ng batas, ang inyong personal na impormasyong pangkalusugan sa buong itatagal ng administratibo o pang-

hukom na paglilitis hanggang sa saklaw na malinaw na ipinahiwatig ng korte o ng administrative order. Maaari rin 

naming ipahayag ang impormasyon tungkol sa inyo bilang pagtugon sa isang subpoena, discovery request o iba 

pang mga legal na proseso kung may makatuwirang mga pagsisikap para ipagbigay-alam sa inyo ang kahilingan at 

hindi kayo tumanggi dito, o kung ang inyong mga pagtanggi ay nalutas ng korte o ng administratibo. 
 Pagpapatupad ng Batas. Maaari naming ipalabas ang impormasyong pangkalusguan kung hilingin namin na 

gawin ito ng isang opisyal ng alagad ng batas: 
 Bilang pagtugon sa kautusan ng korte o katulad nitong kautusan. 

 Para makilala o matagpuan ang isang suspek, saksi, nawawalang tao, atbp. 

 Para makapagbigay ng impormasyon sa nagpapatupad ng batas tungkol sa isang biktima ng krimen. 

 Para maulat ang isang kriminal na aktibidad o mga banta na may kinalaman sa aming mga pasilidad o 

staff. 

 Mga Coroner, Medical Examiner at Funeral Director. Maaari naming ipalabas ang impormasyong 

pangkalusugan sa isang coroner o medical examiner. Maaaring kinakailangan ito, halimbawa, para makilala ang 

isang namatay na tao o mapagpasyahan ang sanhi ng kamatayan. Maaari rin naming ipalabas ang impormasyong 

pangkalusugan tungkol sa mga pasyente sa aming mga pasilidad para makatulong sa mga funeral director kung 

kinakailangan para magawa nila ang kanilang mga tungkulin. 
 Donasyon ng Organ o Tissue. Kung kayo ay isang organ donor, maaari kaming magpalabas ng impormasyong 

medikal sa mga organisasyon na namamahala sa mga organ donation o mga transplant. 
 Pananaliksik: Maaari rin naming gamitin o ipahayag ang inyong impormasyon para sa layunin ng mga 

pananaliksik sa ilalim ng ilang mga limitadong pangyayari. 
 Para Makalayo sa isang Matinding Pagbabanta sa Kalusugan o Kaligtasan. Maaari naming gamitin at 

ipahayag ang impormasyong pangkalusugan tungkol sa inyo kung kinakailangan para maiwasan ang matinding 

pagbabanta sa inyong kalusugan at kaligtasan, o sa kalusugan at kaligtasan ng publiko o ng ibang tao. Gayunman, 

anumang pagpapahayag, ay magagawa lang sa isang tao na pinaniniwalaan namin na mapapaiwas ang paggaganap 

ng isang banta o pinsala. 
 Para sa Mga Natatanging Tungkulin ng Gobyerno. Maaari naming gamitin o ipahayag ang inyong 

impormasyong pangkalusugan para makatulong sa gobyerno sa pagganap nito ng mga tungkulin na may kaugnayan 

sa inyo. Ang inyong impormasyong pangkalusugan ay maaaring ipahayag sa (i) military command na awtoridad 

kung kayo ay isang miyembro ng hukbong sandatahan, para makatulong sa pagsasagwa ng isang misyon ng militar; 

(ii) sa awtorisadong mga pederal na opisyal para sa pagkakaloob ng mga serbisyong proteksyon sa Presidente o sa 

iba pang mga tao o para sa mga imbestigasyon tulad nang napapailalim sa batas; (iv) sa isang correctional institution 

(bilangguan), kung kayo ay nasa bilangguan, para sa pag-aalaga ng kalusugan, mga layuning may kinalaman sa 

kalusugan at kaligtasan; (v) sa mga workers’ compensation programa para sa proteksyon ng mga pederal at pang-

estado na nahalal na constitutional officer at mga pamilya nito; (vii) sa California Department of Justice para sa 

layunin ng pagkilos at pagkikilala tungkol sa partikular na pasyenteng kriminal, o hinggil sa mga taong maaaring 

hindi bumili, may dala o nagkokontrol ng armas; (viii) sa Senate o Assembly Rules na organisasyon para sa 
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proteksyon at pagtatangol at County Patients’ Rights Office para sa mga layunin ng ilang mga imbestigasyon tulad 

nang hinihiling ng batas. 
 Iba pang Natatanging Kategorya ng Impormasyon. Kung naaangkop. Maaaring ipataw ang mga espesyal na 

legal na kahilingan para sa paggamit o pagpapahayag ng ilang mga kategorya ng impormasyon –– hal. mga 

pagsusuri sa human immunodeficiency virus (HIV) o paggagamot at serbisyo para sa pag-aabuso sa alak at 

droga. Bilang karagdagan, medyo may ibang mga tuntunin ang gagamitin sa paggamit at pagpapahayag ng 

medikal na impormasyong may kinalaman sa anumang general medical (non-mental health) na pag-aalagang 

natanggap ninyo. 
 Mga Tala sa Psychotherapy. Kung naaangkop. Ang mga talaga sa Psychotherapy ay nangangahulugan anumang 

mga pagtatala (sa anumang paraan) ng isang tagapagkaloob ng serbisyo (provider) sa pangangalaga ng kalusugan 

na isang propesyonal sa kalusugang pangkaisipan na nagsasadokumento o nagsusuri ng mga nilalaman ng isang 

pag-uusap habang may pribadong counseling na sesyon o para sa grupo na counseling, pinagsama, o pampamilyong 

counseling na sesyon at hiniwalay mula sa iba pang medikal na rekord ng indibiduwal. Hindi kasama sa mga tala 

sa psychotherapy ang mga resetang medikasyon at pagbabantay, mga oras ng pag-uumpisa at pagtatapos ng 

counseling na sesyon, mga paraan at dalas ng mga ipinagkaloob ng paggagamot, mga resulta ng klinikal na 

pagsusuri, at anumang buod ng mga sumusunod na item: diagnosis, functional status, plan sa paggagamot, mga 

sintomas, prognosis, at progreso hanggang sa ngayon. 
Maaari naming gamitin o ipahayag ang inyong mga tala sa psychotherapy kapag hiniling ng batas, o: 

 Para sa paggamit ng pinagmulan ng mga tala 
 Sa isang supervised na programa para sa pagsasanay sa kalusugang pangkaisipan na para sa mga estudyante, trainee, 

o mga practitioner 

 Ng tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na ito para sa pagtatanggol sa isang legal na kaso o kilos o iba pang 

paglilitis na mula sa indibiduwal 
 Para maiwasan o mabawasan ang mga malulubha o hindi maiiwasang banta sa kalusugan o kaligtasan ng isang tao 

o ng publiko 
 Para sa superbisyon ng kalusugan ng pinagmulan ng mga tala sa psychotherapy 
 Para sa paggamit o pagpapahayag sa coroner o medical examiner na i-ulat ang kamatayan ng pasyente 

 Para sa paggamit o pagpapahayag na kinakailangan para maiwasan o mapakaunti ang malubha o di maiiwasang 

pagbabanta sa kalusugan o kaligtasan 
 ng isang tao o ng publiko 

 Para sa paggamit o pagpapahayag sa inyo o ng Secretary ng DHHS sa buong itatagal ng imbestigasyon o ayon sa 

pangangailangan 
 ng batas 

 Sa coroner o medical examiner pagkatapos ng inyong kamatayan. Hanggang sa salaw na binabawi ang 

awtorisasyon na gamitin o 
 ipahayag ang inyong mga tala sa psychotherapy, ititigil namin ang paggamit o pagpapahayag ng mga talang ito. 

 

 Pagbabago sa Pagmamay-ari. Kung naaangkop. Sa kaganapan na ang pamamalakad/program na ito ay nabenta 

o nag-merge sa iba pang organisasyon, ang inyong personal na impormasyong pangkalusugan/rekord ay magiging 

pagmamay-ari ng bagong may-ari, kahit na mayroon pa rin kayong karapatan na hilingin na ang mga kopya ng 

inyong personal na impormasyong pangkalusugan ay ilipat sa iba pang pamamalakad/program. 

Pagpapahayag Lamang Makalipas na Mabigyan Kayo ng Oportumidad na Sumang-ayon o Tumanggi.  

May mga situwasyon kung saan hindi namin ibabahagi ang inyong impormasyong pangkalusugan maliban kung 

natalakay namin ito sa inyo (kung maaari) at hindi kayo tumanggi sa pamamahaging ito. Ang mga situwasyon ay: 
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 Direktoryo ng Pasyente. Kung saan namin itinatabi ang direktoryo ng mga pangalan, katayuan sa kalusugan, 

lokasyon ng paggagamot, atbp. ng pasyente para sa layunin ng pagpapahayag sa mga miyembro ng clergy o sa 

mga taong nagtatanong tungkol sa inyong pangalan, kokonsultahin namin kayo kung ang inyong impormasyon 

ay maibabahagi sa mga taong ito. 
 Mga Taong Kabilang sa Inyong Pag-aalaga o Pagbabayad sa Inyong Pag-aalaga. Maaari naming ipahayag 

sa isang miyembro ng pamilya, sa isang malapit na personal na kaibigan, o iba pang tao na maaaring pinangalanan 

ninyo bilang kabilang sa inyong pag-aalaga ng kalusugan (o sa pagbabayad ng inyong pag-aalaga sa kalusugan) 

ang inyong impormasyong pangkalusugan na may kaugnayan sa pagiging bahagi ng nasabing tao. Halimbawa, 

kung magtanong kayo sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan na kumuha ng gamot para sa inyo sa isang 

pharmacy, maaari naming sabihin sa taong iyon kung ano ang gamot at kailan ito magiging handa na kunin. At, 

maaari rin naming sabihin sa miyembro ng pamilya (o iba pang taong responsable para sa inyong pag-aalaga) 

tungkol sa inyong lokasyon at medikal na kondisyong ipinagkaloob na hindi kayo tumanggi na gawin namin. 
 Mga Pagpapahayag sa Pakikipag-ugnayan sa Inyo. Maaaring may mga komunikasyon kami sa inyo na kung 

saan ibabahagi namin ang inyong impormasyong pangkalusugan. Halimbawa, maaari naming gamitin at 

ipahayag ang impormasyong pangkalusugan para makontak kayo bilang paalala na may appointment kayo sa 

pagpapagamot dito, o sabihin sa inyo ang tungkol o magrekumenda ng mga opsyon sa paggagamot o alternatiba 

na maaaring pagka-interesan ninyo. Maaari naming gamitin at ipahayag ang impormasyong pangkalusugan 

tungkol sa inyo para sabihin sa inyo ang tungkol sa mga benepisyong may kaugnayan sa kalusugan o mga 

serbisyo na maaaring pagka-interesan ninyo. Maaari kaming makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa aming mga 

fundraising na aktibidad. 
 Iba Pang Mga Gamit sa Impormasyong Pangkalusugan. Ang iba pang mga gamit at pagpapahayag ng 

impormasyong pangkalusugan na hindi sakop ng abisong ito o ng mga batas na ipinapataw sa amin ay magagawa 

lang nang may nakasulat na pahintulot ninyo. Kung bigyan ninyo kami ng pahintulot na gamitin o ipahayag ang 

impormasyong pangkalusugan tungkol sa inyo, maaari ninyong bawiin ang nasabing impormasyo, sa 

pamamagitan ng kasulatan, kahit kailan. Kung bawiin ninyo ang inyong pahintulot, hindi na namin gagamitin o 

ipapahayag ang impormasyong pangkalusugan na tungkol sa inyo para sa mga dahilan na sakop sa inyong 

nakasulat na awtorisasyon. Nauunawaan ninyo na hindi namin magagawang bawiin ang anumang mga 

pagpapahayag na nagawa na namin nang binigay ninyo sa amin ang pahintulot, at hinihiling mula sa amin na 

itabi ang aming mga rekord hinggil sa pag-aalaga na ipinagkaloob namin sa inyo. 

Ang Inyong Mga Karapatan sa Impormasyong Pangkalusugan na Tungkol sa Inyo  

Mayroon kayong mga sumusunod na karapatan hinggil sa impormasyong pangkalusugan na tungkol sa inyo na 

tinatabi namin: 

 Abiso sa Paglalabag: Sa kaganapan ng isang paglalabag sa unsecure na protektadong personal na 

impormasyong pangkalusugan, sasabihin namin sa inyo tulad nang nakasaad sa ilalim ng batas. Kung kayo ay 

nagbigay sa amin ng pinakabagong email address, maaari naming gamitin ang email para sabihin ang 

impormasyong may kaugnayan sa paglalabag. Sa ilang mga pangyayari, ang aming kaanib sa negosyo ay 

maaaring magbigay ng abiso. Maaari rin kaming magbigay ng abiso sa iba pang paraan kung paano ito 

naaangkop. [Tandaan: ang abiso sa email ay gagamitin lang kung tiyak kami na hindi ito naglalaman ng PHI 

at hindi magpapahayag ng di angkop na impormasyon. Halimbawa, kung ang aming email address ay 

"digestivediseaseassociates.com" ang email na ipinadala gamit ang address na ito ay, kung mapunta sa iba, 

kumilala sa pasyente at sa kanilang kondisyon.] 

 Karapatan na Mag-inspeksyon at Kopyahin. Ikaw ay may karapatan na inspeksyunin at kopyahin ang 

impormasyong pangkalusugan na ito. Karaniwan, ito ay kinabibilangan ng medikal at billing na mga rekord, 

ngunit maaaring hindi kasama ang ilang mga impormasyong pangkalusugan ng kaisipan. Ipapataw ang ilang mga 

pagbabawal: 

 Kailangan ninyong isumite ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng kasulatan. Maaari kaming magbigay sa 

inyo ng form para dito at mga instruksyon kung paano ito isusumite. 

 Kung humiling kayo ng photocopy, maaaring kaming sumingil ng isang makatuwirang kaukulang halaga para 

sa mga gastusin sa pagkokopya, pagpapadala sa koreo, o iba pang mga supply na may kaugnayan sa inyong 

kahilingan. 

http://digestivediseaseassociates.com/
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 Maaasahan ninyong matatanggap ninyo ang abiso na may kaugnayan sa kahilingan na ito sa loob ng 10 araw 

na may pasok sa trabaho. 

 Maaari naming tanggihan ang inyong kahilingan sa ilang mga pangyayari. Kung tanggihan kayo ng access sa 

impormasyong pangkalusugan, maaari ninyong hilingin na ang pagtatanggi ay repasuhin tulad nang nakasaad 

sa batas. 

 Kung tanggihan namin ang inyong kahilingan na ma-access ang inyong mga psychotherapy notes, may 

karapatan kayong ipalipat ang mga ito sa iba pang propesyonal sa kalusugang pangkaisipan. 

 Karapatan sa Pagbabago. Kung sa palagay ninyo na ang nakatabi naming impormasyong pangkalusugan ay 

hindi wasto o hindi kumpleto, maaari ninyong hilingin sa amin na iwasto o baguhin ang impormasyon. Hindi 

namin hinihiling na gawin ang pagbabago kung mapagpasyahan namin na ang kasalukuyang impormasyon 

ay wasto at kumpleto. Hindi hinihiling mula sa amin na alisin ang impormasyon mula sa inyong mga rekord. 

Kung nagkaroon ng isang kamalian, ito ay iwawaasto sa pamamagitan ng pagdadagdag ng panlinaw o dagdag 

na impormasyon. Ikaw ay may karapatan na humiling ng pagbabago hangga’t ang impormasyon ay itinabi o 

para sa pasilidad. Ipapataw ang ilang mga pagbabawal: 

 Kailangan ninyong isumite ang inyong kahilingan ng pagbabago sa pamamagitan ng kasulatan. Maaari 

kaming magbigay sa inyo ng form para dito at mga instruksyon kung paano ito isusumite. 

 Kailangan ninyong magbigay ng dahilan na nagbibigay suporta sa inyong kahilingan. 

 Maaari naming tanggihan ang inyong kahilingan para sa isang pagwawasto kung wala ito sa isang kasulatan 

o hindi kasama ang isang dahilan 

na nagbibigay-suporta sa kahilingan. Dagdag pa dito, maaari naming tanggihan ang inyong kahilingan kung 

hilingin ninyo sa amin na baguhin ang impormasyon na: o Hindi namin ito ginawa, maliban kung ang 

lumikha ng impormasyon ay hindi na available para maisagawa ang pagbabago; 

o Hindi bahagi ng impormasyong pangkalusugan na itinabi o para sa aming pasilidad; o Hindi 

bahagi ng 

impormasyon na pinapahintulutan ninyong ma-inspekyon o kopyahin. Kahit na tinatanggihan namin ang inyong 

kahilingan para sa isang pagbabago, kayo ay may karapatan na mag-sumite ng isang nakasulat na addendum 

(pandagdag), bilang konsiderasyon sa anumang item o pahayag sa inyong rekord na pinaniniwalaan ninyong di 

kumpleto o hindi wasto. Kung malinaw ninyong ipinapahiwatig sa kasulatan na nais ninyo na ang addendum ay 

maging bahagi ng inyong rekord sa kalusugan, ilalakip namin ito sa inyong mga rekord at isasama ito tuwing 

magbibigay kami ng pahayag sa item o pahayag na pinaniniwalaan ninyong hindi kumpleto o hindi wasto. 

 Karapatan na Humiling ng Espesyal na Proteksyon sa Privacy. Kayo ay may karapatan na humiling ng 

restriksyon o limitasyon sa impormasyong pangkalusugan na gagamitin namin o ipapahayag tungkol sa inyo para 

sa paggagamot, pagbabayad, o mga pamamalakad sa pangangalaga ng kalusugan. May karapatan rin kayong 

humiling ng limitasyon sa impormasyong pangkalusugan na ipinapahayag namin tungkol sa inyo, sa isang taong 

kabilang sa inyong pag-aalaga o sa pagbabayad ng inyong pag-aalaga, tulad ng miyembro ng pamilya o kaibigan. 

Halimbawa, maaari ninyong hilingin na hindi namin gamitin o ipahayag ang anumang impormasyon sa isang 

kaibigan o miyembro ng pamilya tungkol sa inyong diagnosis o paggagamot. 
Kung sumang-ayon kami sa inyong kahilingan para bigyang limitasyon kung paano namin ginagamit ang inyong 

impormasyon sa paggagamot, pagbabayad, o mga pamamalakad sa pangangalaga ng kalusugan, kami ay susunod 

sa inyong kahilingan maliban na lang kung ang impormasyon ay kinakailangan para mabigyan kayo ng 

emergency na paggagamot. Para humiling ng mga restriksyon, kailangan ninyong gumawa ng kahilingan sa 

pamamagitan ng kasulatan sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider). Sa inyong kahilingan, kailangan 

ninyong sabihin sa amin kung anong impormasyon ang nais ninyong lagyan ng limitasyon, kung gusto ninyong 

limitahan ang aming paggamit, pagpapahayag o pareho, at kung kanino ipapataw ang mga limitasyon. 

Kung sabihin ninyo sa amin na huwag ipahayag ang impormasyon sa inyong planong pangkalusugan hinggil sa 

mga item sa pangangalaga ng kalusugang pangkaisipan o mga serbisyo nito kung saan buo kayong nagbayad, 

out-of-pocket, kami ay susunod sa inyong kahilingan, maliban kung kailangan naming ipahayag ang 

impormasyon para sa paggagamot o legal na kadahilanan. Nakareserba sa amin ang karapatan na tanggapin o 

tanggihan ang anumang iba pang kahilingan, at ipagbibigay-alam sa inyo ang aming desisyon. 
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 Karapatan na Humiling ng Kompidensyal na Mga Komunikasyon. Kayo ay may karapatan na hilingin na 

sabihin namin sa inyo ang tungkol sa mga medikal na bagay-bagay tungkol sa inyo sa isang paraan o sa isang 

tiyak na loksayon, halimbawa, maaari ninyong hilingin na makipag-ugnayan lang sa inyo sa trabaho o sa 

pamamagitan ng koreo. Para hilingin ang mga kompidensyal na komunikasyon, kailangan ninyong gumawa ng 

kahilingan sa pamamagitan ng kasulatan sa inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider). Hindi namin tatanungin 

sa inyo ang dahilan ng inyong kahilingan. Aming tatanggapin ang lahat ng mga makatuwirang kahilingan. 

Kailangang tiyakin sa inyong kahilingan kung paano o saan dapat makipag-ugnayan sa inyo. 
 Karapatan sa Kopyang nasa Papel ng Abiso. Mayroon kayong karapatan na makakuha ng kopyang nasa papel 

ng Pahintulot na ito: Maaari ninyong hilingin sa amin na bigyan kayo ng kopya ng paunawang ito, kailanman. 

Kahit na sumang-ayon kayong matanggap sa electronic na paraan ang abisong ito, may karapatan pa rin kayo sa 

kopyang papel ng abisong ito. Maaari kayong makakuha ng kopya nitong abiso mula sa inyong tagapagkaloob 

ng serbisyo (provider) o mula sa alinman sa mga nabanggit sa itaas na Program. 
 Karapatan sa isang Accounting ng Mga Pahayag. Kayo ay may karapatan na humiling ng isang “accounting 

ng mga pahayag.” Ito ay isang listahan ng mga pahayag na ginawa namin ng impormasyong pangkalusugan na 

tungkol sa inyo sa loob ng anim (6) na taon bago ang petsa nang hiniling ninyo ang accounting. Hindi kabilang 

sa accounting ang: 

 Mga pahayag na kinakailangan para sa paggagamot, pagbabayad o mga pamamalakad para sa 

pangangalaga ng kalusugan. 

 Mga pahayag na ginawa namin sa inyo. 

 Mga pahayag na di sadya sa isang pinahintulutan o kailangang ibigay na pahayag. 

 Mga pahayag na ginawa nang may nakasulat na pahintulot ninyo. 

 Ang ilang mga pahayag na ginawa ay pinapahintulutan o hinihiling sa ilalim ng batas. 

Upang mahiling ang listahang ito o ang accounting ng mga pahayag, kailangan ninyong isumite ang inyong 

kahilingan sa pamamagitan ng kasulatan. Maaari kaming magbigay sa inyo ng form para dito at mga instruksyon 

kung paano ito isusumite. Kailangang nakasaad sa inyong kahilingan ang takdang panahon, na hindi maaaring mas 

matagal sa anim (6) na taon at hindi maaaring makabilang ang mga petsa bago ang Abril 14, 2003. Kailangang 

nakasaad sa inyong kahilingan kung sa anong uri ninyo nais ang listahan (halimbawa, nasa papel o electronic na 

paraan). Ang unang listahan na hihilingin ninyo sa loob ng 12 buwan na panahon ay walang bayad. Para sa mga 

karagdagang listahan, maaari namin kayong singilin para sa mga gastusin sa pagkakaloob ng listahan. Sasabihin 

namin sa inyo ang nagastos at maaari ninyong piliin na bawiin o baguhin ang inyong kahilingan sa panahong iyon 

bago tuluyang gumastos. 

Dagdag dito, hinihiling mula sa amin na sabihin sa inyo tulad nang hinihiling sa ilalim ng batas kung ang inyong 

impormasyong pangkalusugan ay labag sa batas na na-access o napahayag. 

Mga Pagbabago sa Abisong Ito  

Nakareserba ang aming karapatan na baguhin ang paunawang ito. Kami ay may karapatan na bigyang bisa ang mga 

binagong abiso na tungkol sa inyong impormasyong pangkalusugan na nasasa amin na at pati na rin ang anumang 

impormasyon na matanggap namin sa hinaharap. Kami ay maglalagay ng kopya ng kasalukuyang abiso sa aming mga 

pasilidad at sa website ng aming tagapagkaloob ng serbisyo (provider). Ikaw ay makakatanggap ng kopya ng bagong 

abiso kapag/kung magbago Mga Pamamalakad sa Abiso ng Privacy, o kung ikaw ay nagparehistro sa isang bagong site 

ng serbisyo. 

Mga Reklamo   

Ang lahat ng mga programa sa loob ng Health Care Services Agency ay may pananagutan na protektahan ang privacy 

ng inyong personal na impormasyong pangkalusugan. Kung kayo ay naniniwala na ang inyong mga karapatan sa 

privacy ay nalabag, maaari kayong magsampa ng isang reklamo sa department kung saan pinaniniwalaan ninyong 

naganap ang paglalabag. Aming iimbestigahan ang inyong claim sa oras at gagawa ng mga pangwastong kilos kung 

kinakailangan. 

Ang lahat ng mga reklamo ay dapat isumite sa pamamagitan ng kasulatan. Hindi kayo paparusahan sa pagsasampa ng 

reklamo. Maaari kayong makakuha ng kopya ng form at mga instruksyon sa pagsasampa ng reklamo sa pamamagitan 

ng pakikipag-ugnayan sa: 
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BEHAVIORAL  

HEALTH CARE  

SERVICES 

DEPARTMENT OF 

ENVIRONMENTAL 

HEALTH 

ADMINISTRATION 

AND INDIGENT HEALTH 

PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT 

Consumer Office of the Director Office of the Director Office of the 

Assistance Office 1131 Harbor Parkway 1000 San Leandro Blvd Director 

2000 Embarcadero Alameda, CA 94502 Suite 300 ATTN: Privacy 

Cove (510) 567-6700 San Leandro, CA 94577 Issue 

Suite 400   (510) 618-3452 1000 Broadway 5th 

Oakland, CA 94606     Floor 

(800) 779-0787     Oakland, CA 94607 

      (510) 267-8000 
 

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa U.S. Department of Health and Human Services. Hihilingin 
ng department ang HCSA na imbestigahan ang reklamo, kaya’t ang paglulutas sa inyong reklamo ay 
maaaring mas matagal kaysa kung kayo ay makipag-ugnayan sa HCSA nang direkta sa address na 
nakasulat sa itaas. Para magsampa ng reklamo sa Secretary ng U.S. Department of Health and Human 
Services, makipag-ugnayan sa: 

Office of Civil Rights 
Kagawaran ng Kalusugan at Paglilingkod na Pantao sa U.S. 
50 United Nations Plaza, Room 322 
San Francisco, CA 94102 

415) 437-8310; (415) 437-8311 (TDD) 
(415) 437-8329 FAX 
Web Site: www.hhs.gov/ocr  

 

ABISO NG IMPORMASYON 42 CFR PART 2:  

Impormasyon sa Pagpapahayag ng Pasyente ng Droga at Alak  

MANGYARI LANG BASAHIN ITO NG MAINAM. 

(Naaangkop sa mga beneficiary na tumatanggap ng mga serbisyo para sa paggagamot ng pagkalulong 

sa subsrance lang) 

42 CFR, Part 2: Ang pangkalahatang impormasyon hinggil sa inyong pag-aalaga ng kalusugan, 

kasama na ang bayad para sa pag-aalaga ng kalusguan, ay protektado sa ilalim ng mga pederal na 

batas at regulasyon, kabilang na ang Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 

(“HIPAA”), 42 U.S.C. § 1320d et seq., 45 C.F.R. Parts 160 & 164, & the Confidentiality Law, 42 

U.S.C. § 290dd-2, and 42 C.F.R. Part 2. Sa ilalim ng mga batas at regulasyong ito, ang pagiging 

kompidensyal ng inyong Substance Use Disorder (“SUD”) Treatment na rekord para protektahan ang 

pagiging kompidensyal ng pagkakakilanlan, diagnosis, prognosis, o rekord sa paggagamot na 

itinatabi bilang koneksyon sa pagganap ng anumang programa na tinutulungan ng pederal o aktibidad 

na may kaugnayan sa edukasyon para sa pag-aabuso sa substance, pag-iiwas, pagsasanay, 

rehabilitasyon sa paggagamot o pananaliksik. Hindi maaaring sabihin ng Tagapagkaloob ng Serbisyo 

(Provider) sa taong nasa labas ng program na ikaw ay dumadalo sa programa, ni hindi maaaring 

ipahayag ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ang anumang impormasyon na kumikilala sa inyo 

bilang isang pasyente sa pagpapagamot sa alak o droga, o ipahayag ang anumang iba pang 

protektadong impormasyon maliban kung pinapahintulutan sa ilalim ng pederal na batas. Dapat 

makuha ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ang inyong nakasulat na pahintulot bago nito 

mapapahayag ang impormasyon tungkol sa inyo para sa mga layunin ng pagbabayad. Halimbawa, 

http://www.hhs.gov/ocr
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kailangang makuha ng Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ang inyong nakasulat na pahintulot 

bago nito maipapahayag ang impormasyon sa inyong insurer sa kalusugan para mabayaran ang mga 

serbisyo. Hinihiling rin mula sa Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ang inyong nakasulat na 

pahintulot bago ito makakapagbenta ng impormasyon tungkol sa inyo o magpahayag ng 

impormasyon tungkol sa inyo para sa layunin ng marketing. Sa pangkalahatan, kailagan rin ninyong 

lumagda sa isang nakasulat na pahintulot bago mababahagi ng Tagapagkaloob ng serbisyo 

(Provider) ang impormasyon para sa layunin ng paggagamot o para sa mga pamamalaad sa pag-

aalaga ng kalusugan. Kahit na ang Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ay karaniwang hindi 

maaaring magpahayag ng impormasyon na direkta o di direktang mapapahayag ang kliyente sa 

isang SUD na kliyente, pinapahintulutan sa ilalim ng pederal na batas at mga regulasyon sa 

Tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na ipahayag ang impormasyon nang wala ang inyong 

nakasulat na pahintulot, na maaaring kabilang ang: 

1. Kapag ang isang kliyente ay isang panganib sa sarili o sa iba; 

2. Kapag ang isang kliyente ay isang panganib o nagbanta ng pinsala sa iba; 

3. Kapag ang isang kliyente ay malubhang may kapansanan at hindi magawang 

makapagdesisyon nang may katuwiran sa kaniyang pangangailangan para sa pagpapagamot; 

4. Kapag ang isang kliyente ay pinaghihinalaan ng pag-aabuso o kapabayaan sa bata; 

5. Kapag ang isang kliyente ay pinaghihinalaan ng pag-aabuso sa mas nakatatanda; 

6. Kapag ang isang kliyente ay may medikal na emergency at hindi magawang makapagbigay ng 

pahintulot; 

7. Kapag ang impormasyon ng kliyente ay ginamit para sa pagrerepaso sa kalidad; 

8. Alinsunod sa isang kasunduan sa isang qualified service organization (QSO), hal. sa 

pagtatabi ng rekord, accounting, o iba pang mga propesyonal na serbisyo; at  

9. Para sa pagrerepaso ng accrediting at licensure na mga entity. 

Ang paglalabag sa pederal na batas at mga regulasyon ng isagn programa na sumasailalim sa 42 

CFR part 2 ay isang krimen, at ang pinaghihinalaang mga paglalabag ay maaaring i-ulat sa 

naaangkop na mga awtoridad, kasama na ang U.S. Attorney for the Northern District of California 

(450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102) at ng California Department of Health Care 

Services (1501 Capital Avenue, MS 0000, Sacramento, California 953897413). 

Bago magagamit o maipapahayag ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) ang anumang 

impormasyon tungkol sa inyong kalusugan sa anumang paraan, na hindi nailarawan sa itaas o dili 

kaya’y pinahintulutan sa ilalim ng mga naaangkop na batas o regulasyon (hal. 42 CFR part 2), dapat 

nitong  

unang matamo ang inyong tiyak na nakasulat na pagsang-ayon na nagpapahintulot dito na ibigay ang 

pahayag. Anumang nasabing nakasulat na pahintulot ay maaaring bawiin ninyo nang binibigkas o sa 

kasulatan. 

Mga Tungkulin ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider): Ang Tagapagkaloob ng serbisyo 

(Provider) ay hinihiling sa ilalim ng batas na panatilihin ang inyong impormasyon sa kalusugan at sa 

SUD at magkaloob sa inyo ng isang paunawa ng aming mga legal na tungkulin at pamamalakad sa 

privacy bilang kaugnayan sa impormasyong pangkalusugan ninyo. Hinihiling sa ilalim ng batas na 

ang Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) ay dapat sumunod sa mga tuntunin ng abisong ito at 

magkaroon ng malay sa mga bagong kondisyon ng abiso na ipinapatupad sa lahat ng mga 

protektadong impormasyong pangkalusugan na itinatabi nito. Ang pagbabago at pag-update ng mga 

abiso ay ipagkakaloob sa mga indibiduwal habang ang mga sesyon sa paggagamot at ilalagay sa 

Public Notice Board sa lobby. 

Mga Paglalabag sa Karaingan at Pag-uulat:  Kung hindi kayo nasisiyahan sa anumang bagay na may 

kaugnayan sa inyong mga serbisyo kabilang na ang mga isyu sa pagiging kompidensyal o di 

komportableng makipag-usap sa inyong Tagapagkaloob ng serbisyo (Provider) tungkol sa isang isyu, 

maaari kayong makipag-ugnayan sa Consumer Assistance sa 1 (800) 779-0787. Basahin ang Proseso 
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ng Paglulutas sa Problema ng Beneficiary sa Pahina 4-5 sa packet na ito para sa karagdagang 

impormasyon. 

  

Alameda County Behavioral Health Care Services 

Pangalan ng Beneficiary: 
Pangalan ng Programa:  

RU #, kung naaangkop: 

Petsa ng Kapangakanan: Petsa ng 
pagkakapaso

k: 
INSYST #:  

Mga Materyal na Nagbibigay Impormasyon -- Inyong Mga Karapatan at Responsibilidad      Pagkikilala sa 

Pagtanggap  

Pahintulot sa Mga Serbisyo  
Tulad nang inilarawan sa unang pahina ng packet na ito, ang inyong lagda sa ibaba ay nagbibigay sa inyo ng 
pahintulot na makatanggap ng boluntaryong serbisyo para sa pangangalaga ng kalusugan sa pag-uugali mula sa 
tagapagkaloob ng serbisyo (provider) na ito. Kung ikaw ay isang legal na kinatawan ng beneficiary, ang inyong 
lagda ay nagbibigay ng pahintulot na iyon. 

Mga Materyal na Nagbibigay Impormasyon  
Ang inyong lagda ay nangangahulugan rin na ang mga materyal na minarkahan sa ibaba ay tinalakay sa inyo sa 
isang wika o paraan na mauunawaan ninyo, na kayo ay binigyan ng Materyal na Nagbibigay Impormasyon na 
packet para sa inyong mga rekord, at kayo ay sumasang-ayon sa paraan ng paghahatid ng Gabay at Direktoryo 
ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) tulad nang may tsek. Maaari kayong humiling ng isang pagpapaliwanag 
at/o mga kopya ng materyal muli, kahit kailan. 

Paunang Abiso: Mangyari lang markahan ang mga kahon sa ibaba para maipakita kung aling mga materyal ang 
tinalakay sa inyo sa pagpasok o kahit na kailan. 

□ Pahintulot sa Mga Serbisyo 

□ Kalayaan sa Pagpili 
□ Pagiging Kompidensyal at Privacy 
□ Pananatili ng isang Malugod na Tinatanggap at Ligtas na Lugar (hindi isang hinihiling ng Estado na materyal na 

nagbibigay impormasyon) 

□ “Gabay sa Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Medi-Cal” O “GGabay sa Mga Serbisyo sa Gamot ng Medi-Cal” 

Delivery sa pamamagitan ng:  Web access  E-mail electronic na kopya Papel na kopya 

□ Direktoryo ng Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider) Alameda County Behavioral Health Plan 

Delivery sa pamamagitan ng:  Web access  E-mail electronic na kopya Papel na kopya 

□ Impormasyon sa Paglulutas ng Problema ng Beneficiary  
□ Impormasyon sa Advance Directive (Paunang Tagubilin) (para sa edad na 18+ at kapag ang kliyente ay umabot 
sa edad na 18) 

Ikaw ba ay nakagawa na kahit kailan ng isang Advance Directive? L1Oo L1Hindi 
Kung oo, maaari ba kaming magkaroon ng kopya para sa aming mga rekord? L1Oo L1Hindi 
Kung hindi, maaari ba namin kayong tulungan na gumawa nito? L1Oo L1Hindi 

□ Abiso sa Mga Pamamalakad sa Privacy – HIPAA & HITECH 
□ Abiso ng Impormasyon 42 CFR PART 2: Impormasyon sa Pagpapahayag ng Pasyente ng Droga at Alak (para sa 

mga kliyenteng nakakatanggap lang ng mga serbisyo para sa Paggagamot sa Pagkalulong sa Substance) 
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Lagda ng Beneficiary: 

(o legal na kinatawan, kung naaangkop) Petsa: 

Initial ng Clinician/Staff Saksi: Petsa: 

E-amil address para sa pagpapadala ng Gabay at Direktoryo ng Tagapagkaloob ng serbisyo (provider), kung naaangkop: 
 

Taunang Abiso: Dapat ipaalala sa inyo ng inyong tagapagkaloob ng serbisyo (provider) taon-taon na 
ang mga materyal na nakalista sa itaas ay available para mabalik-aralan ninyo. Mangyari lang ilagay 
ang inyong mga initial at petsa sa isang kahoin para maipakita kung kailan mangyayari iyon. 

 

Initials at petsa: Initials at petsa: Initials at petsa: Initials at petsa: 

Gumamit ng isang kahon kada taon (tingnan sa itaas) para sa initials at petsa ng beneficiary (o ang kanilang 
legal na kinatawan). 

Mga Tagubilin sa Tagapagkaloob ng Serbisyo (Provider)  

+ Paunang Abiso: Talakayin ang bawat makabuluhang item sa packet kasama ng beneficiary (o legal na 
kinatawan) sa kanilang piniling wika o paraan ng komunikasyon. Kumpletuhin ang kumikilalang kahon ng 
impormasyon sa itaas ng naunang pahina. Markahan ang mga nauugnay na check box para ipahiwatig ang 
mga item na natalakay/naibigay. Hilingin sa beneficiary na lumagda at lagyan ng petsa ang naaangkop na 
kahon. Ibigay ang mga initial at petsa ng staff sa naaangkop na kahon. Ibigay ang natitirang packet ng 
nagbibigay impormasyon na materyal sa beneficiary para sa kanilang mga rekord. I-file ang pahina na may 
lagda sa chart na ito. 

+ Taunang Abiso: Ipaalala sa mga beneficiary ang availability ng lahat ng mga materyal para kanilang mabalik-
aralan, at 

pagbabalik-aral sa anumang mga materyal, kung hilingin. Kumuha ng naaangkop na mga petsa at 

initial sa mga kahong ipinagkaloob. + Ang packet sa lahat ng mga panimulang ginagamit na ibang wika 
at isang detalyadong instruction sheet ay available sa 

www.acbhcs.org/providers,sa QA tab. 

http://www.acbhcs.org/providers

