HANDBOOK NG GAMOT MEDI-CAL PARA SA MIYEMBRO
Abril 2020

Ang Gabay na ito ay magbibigay-kaalaman sa iyo ng mga serbisyo na ibinibigay ng Substance Use
Disorder Services (Serbisyong Ukol sa Maling Paggamit ng Droga o Alkohol) ng County ng Alameda sa
pamamagitan ng komprehensibong network ng pampubliko at pribadong pagtutulungan.

Tanggapan ng Pagtiyak ng Kalidad
QAOffice@acgov.org

Language Assistance
English
ATTENTION: If you speak another language, language
assistance services, free of charge, are available to you.
Please contact your established provider directly or to
inquire about services call THE 24 HOUR TOLL-FREE
HELPLINE at 1-844-682-7215 (TTY: 711).
ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but
not limited to large print documents and alternative
formats, are available to you free of charge upon request.
Please contact your established provider directly or to
inquire about services call THE 24 HOUR TOLL-FREE
HELPLINE at 1-844-682-7215 (TTY: 711).
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Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla otro idioma, podrá acceder a
servicios de asistencia lingüística sin cargo.
Comuníquese directamente con su proveedor establecido
o, si desea preguntar por los servicios, llame a THE 24
HOUR TOLL-FREE HELPLINE al 1-844-682-7215 (TTY:
711).
ATENCIÓN: Los servicios y recursos auxiliares, incluidos,
entre otros, los documentos con letra grande y formatos
alternativos, están disponibles sin cargo y a pedido.
Comuníquese directamente con su proveedor establecido
o, si desea preguntar por los servicios, llame a THE 24
HOUR TOLL-FREE HELPLINE al 1-844-682-7215 (TTY:
711).
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Tiếng Việt (Vietnamese)
LƯU Ý: Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, chúng tôi có
các dịch vụ miễn phí để hỗ trợ về ngôn ngữ.
Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với nơi cung cấp dịch
vụ của quý vị hoặc để tìm hiểu về các dịch vụ hãy gọi cho
THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ở số 1-844-6827215 (TTY: 711).
LƯU Ý: Các trợ giúp và dịch vụ phụ trợ, bao gồm nhưng
không giới hạn vào các tài liệu in lớn và các dạng thức
khác nhau, được cung cấp cho quý vị miễn phí theo yêu
cầu. Xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với nơi cung cấp
dịch vụ của quý vị hoặc để tìm hiểu về các dịch vụ hãy gọi
cho THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ở số 1-844682-7215 (TTY: 711).
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Tagalog (Tagalog/Filipino)
PAALALA: Kung gumagamit ka ng ibang wika, maaari
kang makakuha ng libreng mga serbisyo sa tulong ng
wika.
Mangyaring direktang makipag-ugnayan sa iyong
itinalagang provider o tumawag sa THE 24 HOUR TOLLFREE HELPLINE sa 1-844-682-7215 (TTY: 711) upang
itanong ang tungkol sa mga serbisyo.
PAALALA: Ang mga auxiliary aid at mga serbisyo,
kabilang ngunit hindi limitado sa mga dokumento sa
malaking print at mga alternatibong format, ay available sa
iyo nang libre kapag hiniling. Mangyaring direktang
makipag-ugnayan sa iyong itinalagang provider o
tumawag sa THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE sa 1844-682-7215 (TTY: 711) upang itanong ang tungkol sa
mga serbisyo.
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한국어 (Korean)
안내: 다른 언어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를
무료로 이용하실 수 있습니다. 필요하신 경우 이용하고 계신
제공자에게 직접 연락하시거나 1-844-682-7215(TTY:
711)번으로 THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE에 전화해
서비스에 대해 문의해 주시기 바랍니다.

안내: 큰 활자 문서, 대체 형식 등 다양한 보조 도구 및
서비스를 요청 시 무료로 이용하실 수 있습니다. 필요하신
경우 이용하고 계신 제공자에게 직접 연락하시거나 1-844682-7215(TTY: 711)번으로 THE 24 HOUR TOLL-FREE
HELPLINE에 전화해 서비스에 대해 문의해 주시기 바랍니다.
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繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用其他語言，則可以免費使用語言协助服務
請直接與您的服務提供者聯繫，或致電THE 24 HOUR
TOLL-FREE HELPLINE，電話號碼：1-844-6827215（TTY：711）。
注意：可應要求免費提供輔助工具和服務，包括但不限於大
字體文檔和其他格式。
請直接與您的服務提供者聯繫，或致電THE 24 HOUR
TOLL-FREE HELPLINE，電話號碼：1-844-6827215（TTY：711）。
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Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե տիրապետում եք մեկ այլ
լեզվի, ապա կարող եք օգտվել լեզվական աջակցման
անվճար ծառայություններից:
Խնդրում ենք ուղղակիորեն կապվել ձեր
պաշտոնական մատակարարի հետ կամ
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ
ստանալու համար զանգահարել THE 24 HOUR
TOLL-FREE HELPLINE 1-844-682-7215 համարով
(հեռատիպ՝ 711):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հայտ ներկայացնելու դեպքում
կարող եք անվճար օգտվել օժանդակ միջոցներից և
ծառայություններից, այդ թվում՝ մեծածավալ
տպագիր և այլընտրանքային ձևաչափի
փաստաթղթերից: Խնդրում ենք ուղղակիորեն
կապվել ձեր պաշտոնական մատակարարի հետ կամ
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ
ստանալու համար զանգահարել THE 24 HOUR
TOLL-FREE HELPLINE 1-844-682-7215 համարով
(հեռատիպ՝ 711): (Հեռատիպ՝ 711):
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Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на другом языке, вы
можете бесплатно воспользоваться услугами
переводчика.
Свяжитесь напрямую со своим поставщиком или
узнайте подробнее об услугах, позвонив в THE 24
HOUR TOLL-FREE HELPLINE по телефону 1-844-6827215 (телетайп: 711).
ВНИМАНИЕ: Вспомогательные средства и услуги,
включая, помимо прочего, документы с крупным
шрифтом и альтернативные форматы, доступны вам
бесплатно по запросу. Свяжитесь напрямую со своим
поставщиком или узнайте подробнее об услугах,
позвонив в THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE по
телефону 1-844-682-7215 (телетайп: 711). (Телетайп:
711).
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) (Farsiفارسی
توجه :اگر شما به زبان دیگری صحبت می کنید ،خدمات کمک زبانی
بصورت رایگان در اختیار شما قرار دارند.
لطفا ٌ با ارائه دهنده تعیین شده خود به طور مستقیم تماس گرفته و یا برای
پرس و جو در مورد خدمات به THE 24 HOUR TOLL-FREE
 HELPLINEبه شماره ) 1-844-682-7215 (TTY:711تماس بگیرید.
توجه :کمک ها و خدمات کمکی ،از جمله اما نه محدود به اسناد چاپ
شده با حروف بزرگ و قالب های جایگزین ،درصورت درخواست شما
به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرند .لطفا ٌ با ارائه دهنده
تعیین شده خود به طور مستقیم تماس گرفته و یا برای پرس و جو در
مورد خدمات به  THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINEبه
شماره ) 1-844-682-7215 (TTY:711تماس بگیرید.
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日本語 (Japanese)

注意事項：他の言語を話される場合、無料で言語支援
がご利用になれます。
ご利用のプロバイダーに直接コンタクトされるか、支
援に関してお尋ねになるにはTHE 24 HOUR TOLLFREE HELPLINE、電話番号1-844-682-7215 (TTY:
711)までご連絡ください。

注意事項：ご要望があれば、大きな印刷の文書と代替
フォーマットを含むがこれらのみに限定されない補助
的援助と支援が無料でご利用になれます。ご利用のプ
ロバイダーに直接コンタクトされるか、支援に関して
お尋ねになるにはTHE 24 HOUR TOLL-FREE
HELPLINE、電話番号1-844-682-7215 (TTY: 711). (TTY:
711) までご連絡ください。
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Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lwm hom lus, muaj cov kev
pab cuam txhais lus uas pab dawb xwb rau koj tau siv.
Thov txuas lus ncaj nraim nrog koj tus kws pab kho mob
uas tau teeb los sis thov tau qhov kev pab cuam uas yog
hu rau THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ntawm 1844-682-7215 (TTY: 711).
LUS CEEV: Muaj cov kev pab cuam thiab khoom pab
cuam txhawb ntxiv, xam nrog rau tab sis kuj tsis txwv rau
cov ntaub ntawv luam loj thiab lwm cov qauv ntawv ntxiv,
muaj rau koj uas yog pab dawb xwb raws qhov thov. Thov
txuas lus ncaj nraim nrog koj tus kws pab kho mob uas tau
teeb los sis thov tau qhov kev pab cuam uas yog hu rau
THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ntawm 1-844-6827215 (TTY: 711). (TTY: 711).
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ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ, ਭਾਸਾ ਿ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾੀਂ, ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਧਪਤ ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਧਸਿੱਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ
ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਧ ਿੱਛ ਲਈ THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ਨੰ 1844-682-7215 (TTY: 711) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਡੇ ਧਪਰੰਟ
ਵਾਲੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਧਵਕਲਧਪਕ ਫਾਰਮੇਟ ਧਵਚ ਸ ਧਮਤ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਮੰ ਣ
ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਧਪਤ ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਧਸਿੱਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਸੇਵਾਵਾੀਂ
ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛਧ ਿੱਛ ਲਈ THE 24 HOUR TOLL-FREE HELPLINE ਨੰ 1844-682-7215 (TTY: 711) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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) (Arabicالعربية

انتباه :إذا كنت تتحدث لغة أخرى ،فإن خدمات المساعدة اللغویة متاحة لك
مجانًا.
یرجى االتصال بمزودك المعتاد مباشرة أواتصل على THE 24 HOUR
 TOLL-FREE HELPLINEلالستفسار عن الخدمات على الرقم 1-
( 844-682-7215الهاتف النصي.)711 :

انتباه :تتوفر لك الوسائل والخدمات المساعدة ،بما فیها دون حصر الوثائق
المطبوعة بخط كبیر والتنسیقات البدیلة ،مجانًا عند طلبها .یرجى االتصال
بمزودك المعتاد مباشرة أو اتصل على THE 24 HOUR TOLL-FREE
 HELPLINEلالستفسار عن الخدمات على الرقم 1-844-682-7215
(الهاتف النصي( .)711 :الهاتف النصي.)711 :
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ខ្មែ រ (Cambodian)

ចំណ៖ំ ប្រសិនបរើអ្នកនិយាយភាសាបសេងប ៀត
បសវាជំនួយភាសាបោយឥតគិតថ្លៃ គឺអាចស្សែ ងរកបាន
សប្ារ់អ្នក។
សូ មទាក់ ងបោយផ្ទាល់បៅកាន់អ្នក
សតល់បសវាស្ែលានការ ួ លសាាល់ររស់អ្នក ឬបែើមបី
ប្ែ ើការសាកសួ រអ្ំពីបសវាកមម នានា សូ ម ូ រសពា បៅ THE 24
HOUR TOLL-FREE HELPLINE តាមរយៈបលខ 1-844-6827215 (TTY: 711)។
ចំណ៖ំ សាារៈនិងបសវាកមម ជន
ំ ួ យ ានជាអា ិ៍
ឯកសារជាអ្កេរពុមព្ំ និងឯកសារជា ប្មង់បសេងប ៀត
អាចស្សែ ងរកបានសប្ារ់អ្នកបោយឥតគិតថ្លៃ បៅ
តាមការបសន ស
ើ ។ុំ សូ មទាក់ ងបោយផ្ទាល់បៅកាន់
អ្ន កសត ល់បសវាស្ែលានការ ួ លសាាល់ររស់អ្នក ឬ
បែើមបីសាកសួ រអ្ំពីបសវាកមម នានា សូ ម ូ រសពា បៅ THE 24
HOUR TOLL-FREE HELPLINE តាមរយៈបលខ 1-844-6827215 (TTY: 711). (TTY: 711)។
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MGA NILALAMAN
23

PANGKALAHATANG IMPORMASYON
Mga Serbisyong Pang-Emerhensiya

24

Sino Ang Kokontakin Ko Kung Naiisip Kong Magpakamatay?
24
Bakit Mahalagang Basahin Ang Handbook Na Ito?
24
Bilang Miyembro ng Alameda County Behavioral Health Plan (BHP – Plano Para Sa
Kalusugan Ukol Sa Pag-uugali Ng Alameda County), Ang ACBH Ay
Responsable Sa…
25

Impormasyon para sa Mga Miyembrong Nangangailangan Ng Mga Materyales
Na Nasa Ibang Wika

26

Impormasyon Para Sa Mga Miyembro Na Nahihirapan Sa Pagbabasa
Impormasyon Para Sa Mga Miyembro Na Nahihirapan Sa Pagdinig
Impormasyon Para Sa Mga Miyembro N May Kapansanan Sa Paningin

26
26
26

Paunawa ukol sa Pagkapribado (Notice of Privacy Practices)

27

Layunin nitong Paunawa

27

Ang Aming Pananagutan

28

Paano Namin Maaring Gamitin at Ibahagi ang Impormasyong Pangkalusugan
tungkol sa Iyo

28

Mga Paglalahad Na Hindi Namin Kinakailangang Bigyan Ka Ng Pagkakataong Sumang-ayon
O Tumutol
30
Paglalahad Lamang Matapos Na Bigyan Ka Ng Pagkakataong Sumang-ayon o Tumutol

33

Ang Mga Karapatan Mo Hinggil Sa Impormasyong Pangkalusugan Tungkol Sa Iyo

34

Mga Pagbabago sa Paunawang ito

37

Mga Reklamo

37

Sino Ang Dapat Kong Kontakin Kung Ako Ay Dumanas Ng Diskriminasyon?

38

MGA SERBISYO

40

Ano Ang Mga Serbisyong DMC-ODS?

40

Karagdagan, maaaring may mga karagdagang mga pangangailangan para sa drug testing
(Hukuman para sa Droga, SSA, Probasyon, atbp.) labas sa mga pangangailangan
ng ACBH.
40
19

Mga Deskripsiyon ng Serbisyo.

41

MEDIKAL NA PANGANGAILANGAN

48

Ano ang Medical Necessity (Pangangailangang Medikal) At Bakit Ito Lubhang Mahalaga? 48
Ano Ang Mga Pamantayan Ng ‘Medikal Na Pangangailangan’ Para Saklaw ng mga Serbisyo sa
Paggamot ng Maling Paggamit ng Droga o Alkohol?
48

PAGPILI NG TAGABIGAY-SERBISYO

50

Paano Ako Hahanap Ng Tagabigay-Serbisyo Para Sa Mga Serbisyo ng Paggamot ng Maling
Paggamit ng Droga At Alkohol na Kailangan Ko?
50
Kapag Nakahanap Ako Ng Tagabigay-Serbisyo, Maaari Bang Sabihin ng BHP sa TagabigaySerbisyo Kung Ano Ang Mga Serbisyong Nakukuha Ko?
50
Aling Mga Tagabigay-Serbisyo Ang Ginagamit Ng Aking OMC-ODS Plan?

51

PAUNAWA NG PASYANG DI-PAGKAKALOOB NG BENEPISYO

52

Ano Ang Isang Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo?

52

Kailan Ako Makakatanggap Ng Isang Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo? 52
Lagi Ba Akong Tatanggap Ng Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo Kung

53

Ano Ang Sasabihin Ng Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo Sa Akin?

53

Ano Ang Dapat Kong Gawin Kung Tumanggap Ako Ng Isang Paunawa Ng Di-Pagkakaloob
Ng Benepisyo?
53

MGA PROSESO NG RESOLUSYON NG PROBLEMA
Paano Kung Hindi Ko Makuha Ang Mga Serbisyong Gusto Ko Sa Aking County DMCODS Plan?

55
55

Makakakuha Ba Ako Ng Tulong Sa Pag-File Ng Apela, Karaingan O State Fair Hearing (Patas na
Pagdinig ng Estado)?
55
Paano Kung Kailangan Ko Ng Tulong Para Malutas Ang Isang Problema Sa Aking County DMCODS Plan Pero Ayokong Mag-File Ng Karaingan O Apela?
55

ANG PROSESO NG PAGHAHAIN NG KARAINGAN

57

Ano Ang Karaingan?

57

Kailan Ako Maaaring Mag-File Ng Karaingan?

57

Paano ako Makakapag-File Ng Karaingan?

57

Paano Ko Malalaman Kung Natanggap Ng BHP Ang Aking Karangian?

57

Kailan Magkakaroon Ng Desisyon Ang Aking Karangian?

58

20

Paano Ko Malalaman Kung Nakagawa Na Ng Desisyon Ang BHP Hinngil Sa
Aking Karangian?

58

Mayroon Bang Deadlnei Ang Pagpa-File Ng Karaingan?

58

ANG PROSESO NG APELA (Standard at Expedited)

58

Ano ang Standard Appeal

59

Kailan Ako Makakapag-File Ng Apela?

60

Paano Ako Makakapag-File Ng Apela?

60

Paano Ko Malalaman Kung Ang Aking Apela Ay Napapagpasyahan Na?

60

Meron Bang Huling Araw Para Mag-File Ng Apela?

61

Kailan Magkakaroon Ng Desisyon Tungkol Sa Aking Apela?

61

Paano Kung Hindi Ako Makapaghintay Ng 30 Araw Para Sa Desisyon Ng Aking Apela?

61

Ano Ang Pinabilis Na Apela?

61
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Kailan ako makahihiling na panatilihin ang aking nauna at ngayon ay out-of-network na
tagabigay-serbisyo?
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PANGKALAHATANG IMPORMASSYON
Malugod na pagbati mula sa Serbisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-uugali ng County ng
Alameda
MGA IMPORTANTENG NUMERO NG TELEPONO
Emerhensiya

911

Libreng Tawag 24-oras na Saklolo (Helpline) para sa SUD Services

(844) 682-7215

Serbisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-uugali
ng County ng Alameda

(510) 346-1000

Lapitan para sa Programa ng Kalusugan ng Kaisipan

(800) 491-9099

Opisina ng Tulong sa mga Konsumer

(800) 779-0787

Tagapagtanggol ng mga Karapatan ng mga Pasyente

(510) 835-2505

Mga Termino sa Handbook:
ACBH
BHP

DMC-ODS
SSA
SMHS
SUD(s)

Alameda County Behavioral Health Care Services (Mga Serbisyo sa Pangangalaga sa
Kalusugan ng Pag-uugali ng County ng Alameda)
Behavioral Health Plan (Plano sa Kalusugan ng Pag-uugali)- Pinagsama-samang
Serbisyo ng ACBH para sa Espesyalidad sa Kalusugang Pangkaisipan at
Disorder sa Paggagamit ng Droga o Alkohol (Specialty Mental Health
and Substance Use Disorder) na isinasagawa sa buong network ng
mga Programa ng County at ng mga Klinika, mga Kinontratang mga
Organisasyong Nakabase sa Komunidad, mga Ospital, at sa isang
Provider Network na maraming panunungkulan.
Drug Medi-Cal Organized Delivery System (Sistema ng Pagdedeliber ng Gamot MediCal)
Social Service Agency – Alameda County (Ahensiya ng Serbisyong Panlipunan –
Alameda County)
Specialty Mental Health Services (Dalubhasang Serbisyong Pangkalusugang
Pangkaisipan)
Substance Use Disorder Services (Mga Serbisyo Para sa Maling Paggamit ng Droga o
Alkohol)
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Mga Serbisyong Pang-Emerhensiya
Ang mga serbisyong pang-emerhensiya ay benepisyong sakop sa buong 24-oras sa isang araw at 7 araw
sa isang linggo. Kung sa iyong palagay ay may kalagayan kang pangkalusugan na isang emerhensiya,
tumawag lang sa 911 o magpunta at humingi ng tulong sa pinakamalapit na emergency room.
Ang mga Serbisyong pang-Emerhensiya ay mga serbisyong ibinibigay para sa mga di-inaasahang
kondisyong pangkalusugan, kasama na rin ang mga saykayatrik na emerhensiyang kondisyong medikal.
May emerhensiyang kondisyong pang-medikal kapag may mga sintomas ka na nagdudulot ng matinding
kirot o ng isang malubhang karamdaman o kapansanan, na ang isang maingat na karaniwang tao (isang
maingat o mahinahong taong walang kinalaman tungkol sa medisina) ay matuwid na naniniwalang, kung
walang medikal na pangangalaga ay:
•
•
•
•

Maglalagay ng iyong kalusugan sa lubhang panganib, o
Kung ikaw ay buntis, maglalagay ng iyong kalusugan o ng kalusugan ng iyong di pa isinisilang
na sanggol sa lubhang panganib, o
Magdudulot ng malubhang kondisyon na makakasama sa iyong katawan, o
Magdudulot ng malubhang pinsala sa alin mang sangkap o bahagi ng iyong katawan.

Mayroon kang karapatang magpunta sa kahit aling ospital para sa emerhensiyang kalagayan. Hindi
kailanman kinakailangan ng awtorisasyon ang mga serbisyong pang-emerhensiya.

Sino Ang Kokontakin Ko Kung Naiisip Kong Magpakamatay?
Kung ikaw o sinuman na kilala mo ay nasa krisis, tumawag sa National Suicide Prevention Lifeline
(Telepono para sa Saklolo ng Pambansang Pagsugpo ng Pagpapakamatay) sa 1-800-273-TALK (8255).
Para sa mga lokal na residente na naghahanap ng tulong sa krisis at makakuha ng mga programang
pangkalusugan ng kaisipan, mangyaring tumawag sa Crisis Support Services of Alameda County (Tulong
para sa Serbisyo sa Panahon ng Krisis ng Alameda County) sa 1-800-273-8255.

Bakit Mahalagang Basahin Ang Handbook Na Ito?
ANG MISYON NAMIN ay magbigay ng ganap na magkakaugnay na serbisyo ng pangangalaga ng
kalusugan sa pamamagitan ng isang komprehensibong network ng mga pampubliko at pampribadong
pagtutulungan na sumisiguro ng pinakamainam na kalusugan at kagalingan, pati na rin ng pagsasa-alangalang sa dibersidad ng lahat ng mga residente. Nakatanggap ka ng mliit na aklat na ito dahil ikaw ay
eligible na tumanggap ng Medi-Cal at kinakailangang malaman pa ang mga impormasyon ukol sa mga
Serbisyo para sa mga may Disorder sa Paggamit (Maling Paggamit) ng Droga o Alkohol (SUDs) na
ipinagkakaloob ng Alameda County at kung papaano matatamo ang mga serbisyong ito kung kailangan
mo.
Kung ikaw ay tumatanggap na ng serbisyo mula sa Mga Serbisyo sa Pangangalaga sa Kalusugan ng Paguugali ng County ng Alameda (ACBH), ang buklet na ito ay magbibigay sa iyo nang higit pang
impormasyon ukol sa kung papaano gumagana ang ACBH SUDs. Ang buklet na ito ay nagbibigay sa iyo
ng impormasyon ukol sa mga serbisyo para sa mga may disorder sa paggamit ng droga o alkohol, pero
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hindi pinapalitan ang mga nakukuha mong serbisyo. Mabuting itago ang buklet na ito para sa ganoon
masasangguni mo ang aming mga serbisyong ibinibigay sa hinaharap.
Kung hindi ka tumatanggap ng serbisyo ngayon, mabuting itago mo ito kung sakaling ikaw, o isang
kakilala mo, ay mangailangan ng impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo para sa may disorder sa
paggamit ng droga o alkohol sa hinaharap.
Ang booklet na ito ay magbibigay sa iyo ng impormasyon kung ano ang Mga Serbisyo para sa May
Disorder sa Paggamit ng Droga o Alkohol, kung makakakuha ka ng mga serbisyo at kung papaano
makakakuha ng tulong mula sa Alameda County Behavioral Health Care Services.
Mahalagang naiintindihan mo kung papaano gumagana ang mga plano ng Drug Medi-Cal Organized
Delivery System (DMC-ODS) para sa ganoon ay makakakuha ka ng pangangalagang kinakailangan mo.
Ang handbook na ito ay nagpapaliwanag ng mga benepisyo at kung papaano makakuha ng
pangangalaga. Sasagutin din nito ang marami sa iyong mga katanungan.
Malalaman mo:
•
•
•
•

Paano makatatanggap ng mga serbisyo para sa substance use disorder (SUD) sa pamamagitan
ng plano ng iyong county na DMC-ODS
Anong mga benepisyo ang mayroon ka o may-access ka
Anong gagawin kung may tanong ka o problema
Ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro ng planong DMC-ODS ng iyong
county

Kung hindi mo babasahin ang handbook na ito ngayon, dapat mong itago itong handbook para basahin
kapag may pagkakataon ka na.
Gamitin itong handbook bilang karagdagang impormasyon sa handbook para sa mga miyembro na
tinanggap mo noong nag-enrol ka sa iyong kasalukuyang benepisyo sa Medi-Cal. Yon ay maaaring
kasama ng plano ng pinamamahalaang kalinga ng Medi-Cal o ng regular na Medi-Cal “Fee for Service”
(“Bayad sa Serbisyo”) program.

Bilang Miyembro Ng Alameda County Behavioral Health Plan (BHP), Ang
ACBH Ay Responsable sa …
•
•
•

•

Pag-alam kung ikaw ay eligible o maaaring tumanggap ng mga serbisyo ng DMC-ODS mula sa
county o sa network nito ng tagabigay-serbisyo
Pamamahala ng pangangalaga sa iyo
Pagbibigay ng libreng tawag na numero ng telepono na sasagot 24 oras sa buong araw at 7 araw
sa isang linggo na magsasabi sa iyo kung papaano makakakuha ng mga serbisyo mula sa BHP.
Maaari mo ring kontakin ang BHP sa numerong ito upang humiling ng pangangalaga pagkatapos
ng oras ng trabaho (after-hours).
Pagkakaroon nang sapat na mga tagabigay-serbisyo upang tiyakin na iyong matatamo ang mga
serbisyo sa paggamot ng SUD na sagot ng BHP kung kailangan mo ang mga ito.
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Impormasyon Para sa mga Miyembro na Kailangan ng mga Materyales
sa Ibang Wika
•
•
•
•
•
•
•

Spanish:
Este folleto está disponible en Español
Vietnamese:
Tập sách này có bằng tiếng Việt
Korean:
이 책자는 한국어로 제공됩니다.
Chinese (Traditional):
這本手冊有中文版
Chinese (Simplified):
这本手册有中文版
( فارسیFarsi):
این اطالعات به زبان فارسی موجود است.
Tagalog (Tagalog/Filipino):
Ang impormasyong ito ay maaaring makuha sa Tagalog.

Impormasyon Para Sa Mga Miyembro na Nahihirapan Sa Pagbasa
Para makakuha ng tulong sa pagbabasa ng mga materyal ng BHP, maaaring tumawag sa Alameda
County 24 Oras na Libreng tawag sa Telepono-Saklolo para sa Serbisyo ng SUD sa (844)682-7215.

Impormasyon Para Sa Mga Miyembro Na May Kapansanan Sa Pandinig
Maaaring tumawag sa BHP sa tulong ng California Relay Service sa 711.

Impormasyon Para Sa Mga Miyembro Na May Kapansanan Sa Paningin
Maaaring tumawag sa Alameda County 24 Oras Libreng tawag sa Telepono-Saklolo para sa Serbisyo ng
SUD sa (844) 682-7215 para makatanggap ng mga mapagkukunan ng mga tulong para sa mga
miyembrong may kapansanan sa paningin.
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Notice of Privacy Practices
(Paunawa sa Pagkapribado)
IPINAPAKITA NG NOTISYANG ITO KUNG PAANO MAARING GAMITIN AT IPAALAM ANG IYONG MGA
IMPORMASYONG PANGKALUSUGAN, AT KUNG PAANO MO MAKUKUHA ANG MGA IMPORMASYONG
ITO.
MANGYARING BASAHING MABUTI.
Kung kayo ay may tanong ukol sa paunawang ito, mangyaring kontakin ang iyong tagapag-bigay
kalingang pangkalusugan o ang naaangkop na departamento ng Alameda Country Health Care Services
Agency:
Administrasyon at Kalusugan para sa mga Mahihirap sa (510) 618-3452
Tagabigay ng mga Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugang Pag-uugali, Tanggapan ng Tulong sa mga
Konsumer sa (800) 779-0787

Layunin nitong Paunawa
Ang paunawang ito ay naglalarawan ng privacy practices (ukol sa pagkapribado) ng Alameda County
Health Care Services Agency (ACHCSA), ng mga departamento at mga programa nito at ng mga
indibidwal na nasasangkot sa pagbibigay ng mga serbisyong pag-aalaga ng iyong kalusugan. Ang mga
indibidwal na ito ay mga dalubhasa na tagabigay-pangangalaga ng kalusugan at iba pang mga indibidwal
na awtorisado ng County ng Alameda na malaman ang iyong mga impormasyong pangkalusugan bilang
bahagi ng pagbibigay sa iyo ng mga serbisyo o pagtupad ng mga batas pang-estado at pederal.
Ang mga dalubhasa na mga tagabigay-pangangalaga ng kalusugan at ang iba pang mga indibidwal ay:
•
•

•

Dalubhasa na tagabigay-pangangalaga ng kalusugang pangkatawan (physical health) (tulad ng
mga medikal na doktor, mga nars, mga tekniko, mga estudyante ng medisina);
Dalubhasa na tagabigay-pangangalaga para sa kalusugang pag-uugali (tulad ng mga psychiatrist
o doktor sa isip, sikolohista, lisensiyadong mga social worker na klinikal, mga terapistang para sa
mag-asawa at pamilya, psychiatric technicians, mga rehistradong nars, mga intern);
Iba pang mga indibidwal na kasama sa pagbibigay ng pangangalaga sa iyo sa ahensiyang ito o
mga nagtatrabaho kasama ng ahensiyang ito upang magbigay ng kalinga sa kanilang mga
kliyente, kasama ang mga empleyado ng ACHCSA, mga tauhan, o iba pang mga personel na
nagbibigay ng mga serbisyo o mga gawain para maging posible ang pangangalagang
pangkalusugan para sa iyo.

Ang mga taong ito ay maaaring makibahagi sa impormasyong pangkalusugan ukol sa iyo sa isa’t-isa at sa
iba pang mga tagabigay ng serbisyong pangkalusugan para sa layuning ppaggamot, pagbabayad, o iba
pang mga pamamalakad na nauukol sa pag-aalaga ng kalusugan, at iba pang mga tao para sa mga
dahilang isinaad sa paunawang ito.
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Ang Aming Pananagutan
Ang iyong impormasyong pangkalusugan ay kompidensiyal at protektado ng ilang mga batas.
Responsibilidad namin na protektahan ang impormasyong ito alinsunod sa mga batas na ito at magbigay
sa iyo nitong paunawa ukol sa aming mga legal na tungkulin at mga privacy practices. Katungkulan din
naming sumunod sa mga takda nitong paunawa na kasulukuyang may bisà.
Gagawin ng paunawang ito:
•
•
•
•

Alamin ang mga uri ng pagkakagamit at mga pagbabahgi ng iyong impormasyon na maaaring
mangyari nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa iyo.
Alamin ang mga pagkakataong kung kalian ka mabibigyan ng pagkakataong sumang-ayon o disumang-ayon sa paggamit o pagbabahagi ng iyong impormasyon.
Payuhan ka na ang iba pang pagbabahagi ng iyong impormasyon ay mangyayari lamang kung
may paunang nakasulat na awtorisasyon mula sa iyo.
Payuhan ka ng mga karapatan mo ukol sa iyong personal na impormasyong pangkalusugan.

Paano Namin Maaring Gamitin at Ibahagi ang Impormasyong Pangkalusugan
tungkol sa Iyo
Ang mga uri ng paggagamitan at pagbabahagi ng mga impormasyong pangkalusugan ay maaaring uriin.
Nakalarawan sa ibaba ang mga kategorya na may mga paliwanag at ilang mga halimbawa. Hindi lahat
ng uri at pagbabahagi ay maaaring maitala, ngunit lahat ng uri at paghahayag ay mailalagay sa loob ng
isang kategorya.
•

•

Paggamot. Maaari naming gamitin o ibahagi ang iyong impormasyong pangkalusugan para
mabigyan ka ng medikal na lunas o ng ibang serbisyong pangkalusugan. Kasama sa teminong
“medical treatment” (paggamot na medikal o lunas) ang pangangalaga at paggamot ng pisikal na
kalusugan at maging ang “behavioral health care services” (mga serbisyong pangangalaga ng
kalusugan ng pag-uugali) (mga serbisyong pangkaisipang kalusugan at serbisyo para sa paglunas
ng paggamit ng alkohol at iba pang droga) na maaari mong matanggap. Halimbawa, ang isang
lisensiyadong klinisyan ay maaaring magsaayos na makita ka ng isang psychiatrist para sa
posibilidad na mabigyan ka ng gamot o kaya’y kausapin ang psychiatrist tungkol sa kanyang
naiisip sa paggamot sa iyo. O kaya, isang tauhan namin ang maaaring maghanda ng order ng
laboratory work o kaya’y kumuha ng referral sa labas para sa isang pisikal na eksaminasyon.
Kung nagpatingin ka sa ibang provider, maaari rin naming ibahagi ang iyong impormasyong
pang-kalugsugan sa iyong bagong tagabigay ng serbisyo para sa paggamot sa iyo.
Pagbabayad. Maaari naming gamitin o ibahagi ang iyong impormasyong pang-kalusugan para
makasingil kami sa iyo o sa kompanya ng seguro o sa ikatlong partido para sa kabayaran ng
paggamot at mga serbisyo na aming ibinigay sa iyo. Halimbawa, maaaring kailanganin naming
ibigay sa iyong health plan ang impormasyon tungkol sa paggamot o pagpapayo na iyong
tinanggap dito nang sa ganoon babayaran nila kami o isauli ang nagastos mo para sa mga
serbisyo. Maaari din naming sabihin sa kanila ang mga paggamot at serbisyong aming binabalak
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•

•

gawin upang makakuha ng prior approval (awtorisasyon) o alamin kung ang iyong plano ay
babayaran ang paggamot. Kung mayroon kang tinatanggap na pangangalagang pangkalusugan
mula sa ibang tagabigay ng serbisyo, maaari din naming ipaalam ang iyong impormasyong
pangkalusugan sa iyong bagong provider para sa pagbabayad.
Pamamalakad ng Pangangalagang Pangkalusugan. Maaari naming gamitin at ibahagi ang
impormasyong pangkalusugan tungkol sa iyo sa sarili naming mga operasyon. Maaari naming
ipaalam ang limitadong bahagi ng iyong impormasyong pangkalusugan sa mga departamento ng
Alameda County ngunit yaon lamang kinakailangan para sa papapatupad ng mga mahahalagang
gawain na sumosuporta sa aming mga operasyon ng pangangalaga ng kalusugan. Ang mga
paggamit at pagpapahayag ay kinakailangan para sa pangangasiwa ng mga operasyon ng aming
Health Care Services Agency at makasiguro na lahat ng aming mga kliyente ay tumatanggap
nang mahusay na pangangalaga. Halimbawa, maaari naming gamitin ang iyong impormasyong
pangkalusugan :
o Upang rebyuhin ang aming paggamot at mga serbisyo at suriin ang pagsasagawa ng
aming mga tauhan ng pagbibigay ng pangangalaga sa iyo.
o Para makatulong magpasya kung anong mga karagdagang serbisyo ang aming dapat na
ibigay, anong mga serbisyo ang hindi kailangan, at kung ang ilang mga bagong
pagbibigay-lunas ay epektibo.
o Para sa pagsusuri o mga aktibidad sa pag-aaral ng mga doktor, nars, klinisyan,
teknisiyan, iba pang mga tauhang tagabigay ng pangangalagang pang kalusugan, mga
estudyante, mga intern at iba pang tauhan ng ahensiya.
o Para matulungan kami sa mga piskal na pamamalakad at pagsunod sa mga batas.
o Kung tumatanggap ka ng pangangalagang pangkalusugan sa ibang tagabigay ng
serbisyo, maaari rin naming ihayag ang iyong impormasyong pangkalusugan sa iyong
bagong provider para sa ilang mga operasyong pangangalagang pangkalusugan.
Karagdagan pa, maaari naming tanggalin ang impormasyong tumutukoy sa iyo sa
grupong ito ng impormasyong pangkalusugan upang maaaring magamit ito ng iba upang
pag-aralan ang pangangalaga ng kalusugan at paghahatid ng pangangalagang
pangkalusugan nang hindi nabubunyag ang pagkatao ng espesipikong mga pasyente.
o Maaari din naming ibahagi ang impormasyong medikal tungkol sa iyo sa ibang mga
tagabigay ng serbisyong pangkalusugan, mga tanggapang nangongolekta at
namamahagi ng mga kaalaman (clearinghouse) sa pangangalaga ng kalusugan at mga
planong pangkalusugan na nakikilahok sa aming “organisadong mga isinaayos na
pangangalaga ng kalusuugan” (“organized health care arrangement,” OHCAs) para sa
alin mang mga operasyon ng pangangalaga ng kalusugan ng OHCA. Kasama sa OHCA
ang mga ospital, organisasyon ng mga manggagamot, mga planong pangkalusugan, at
iba pang mga entidad na kolektibong nagbibigay ng mga serbisyong pangangalaga ng
kalusugan. Ang listahan ng mga kasali sa OHCA na kami ay kabilang ay matatagpuan sa
24 NA ORAS NA LIBRENG-TAWAG SA TELEPONO-SAKLOLO (24 HOUR TOLL-FREE
HELPLINE).
o
Sign-in Sheet. Maaari naming gamitin at ihayag ang iyong impormasyong medikal sa
pamamagitan ng pagpapatalâ sa iyo pagdating mo sa aming tanggapan. Maaari din naming
tawagin ang iyong pangalan kapag handa na kaming harapin kayo.
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•

Notipikasyon at Komunikasyon sa Pamilya. Maaari naming ihayag ang iyong impormasyong
pangkalusugan para ipaalam o tulungan kang ipaalam sa iyong kapamilya, iyong personal na
representante o iba pang tao na may pananagutan sa pangangalaga sa iyo, kung nasaan ka, ang
pangkalahatang kondisyon mo, o dili kaya pinagbawalan ninyo kami, sa sandaling mangyari ang
iyong pagkamatay. Sa mga pangyayari ng sakuna, maaari naming ilahad ang impormasyon sa
organisasyong nagbibigay tulong upang maisaayos nila itong mga pagsusumikap na maihatid ang
mga notipikasyon. Maari din naming ibahagi ang iyong impormasyon sa sinumang bahagi ng
pangangalaga sa iyo o tumutulong sa pagbabayad sa iyong pangangalaga. Kung ikaw ay
maykakayahan o maaaring sumang-ayon o di-sumang-ayon, ikaw ay aming bibigyan ng
pagkakataon na sumalungat bago pa man mangyari itong mga pagbibigay ng iyong
impormasyon, bagaman maaari naming ipaalam ang mga impormasyong ito sa oras ng
kalamidad sa kabila ng iyong pagtutol kung sa aming palagay ay kinakailangan na tumugon sa
mga sitwasyong pang-emergency. Kung hindi mo kaya o wala ka upang sumang-ayon o tumutol,
ang aming mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan ay gagamitin ang kanilang
pinakamatalisik na pagpapasya sa pakikipag-ugnay sa iyong pamilya at sa iba.

Mga Paglalahad Na Hindi Namin Kinakailangang Bigyan Ka ng Pagkakataong
Sumang-ayon o Tumutol.
Dagdag sa mga siwasyong nabanggit na, pinapayagan kami ng batas na ibahagi ang iyong
impormasyong pangkalusugan na hindi humihingi muna ng iyong pahintulot. Ang mga sitwasyong
ito ay nakalarawan sa sumusunod.
•

Alinsunod sa Batas.

•

Hinala ng Pang-aabuso o Pagpapabayâ.

•

Mga Panganib sa Kalusugan ng Publiko.

Aming ibabahagi ang iyong impormasyong pangkalusugan kapag
kinakailangan ayon sa batas pederal, estado, o lokal. Halimbawa, impormasyong maaaring
kinakailangang ibahagi sa Departamento ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao upang
masiguro na ang iyong mga karapatan ay hindi nalabag.
Aming ilalahad ang iyong impormasyong
pangkalusugan sa mga naaangkop na ahensiya kung may kaugnayan ito sa hinalang pang-aabuso
ng bata o pagpapabaya, o ng pang-aabuso o pagpapabayâ sa matanda o ang pang-aabuso o
pagpapabayâ sa may sapat nang gulang na dependent, o kung ikaw ay hindi isang menor-deedad, kung ikaw ay biktima ng pang-aabuso, pagpapabayâ o domestikong karahasan at ikaw ay
sumang-ayon sa paglalahad o kaya kami ay awtorisado ayon sa batas na ilahad ito at pinan na
iniwalaang ang paglalahad ay kinakailangan upang maiwasan ang malubhang pinsalang
makakasama sa iyo at sa mga iba.
Maaari naming ilahad ang impormasyong
pangkalusugan tungkol sa iyo para sa mga aktibidad na pampublikong kalusugan. Sa
pangkalahatan, kasama sa mga aktibidad na ito ang mga sumusunod:
o Upang pigilan o kontrolin ang sakit, kapinsalaan o disabilidad;
o Upang ireport ang mga kapanganakan at kamatayan;
o Upang ireport ang mga reaksiyon sa medisina o mga problema sa mga produkto;
o Upang ipabatid sa madla ang mga produktong ipinabalik na maaaring ginagamit nila;
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o

Upang ipaalam sa isang taong maaaring nalantad sa isang sakit o nalagay sa panganib na
madapuan o magpakalat ng sakit o kondisyon.

•

Maaari naming ibahagi
ang impormasyong pangkalusugan sa ahensiya na tagapamahala ng aktibidades para sa
kalusugan na awtorisado ng batas. Ang mga pinamamahalaang aktibidades na ito, halimbawa,
mga pag-awdit, mga imbestigasyon, mga inspeksiyon, at paglilisensiya. Ang mga aktibidades na
ito ay kinakailangan para mamonitor ng pamahalaan ang sistema ng pangangalagang
pangkalusugan, mga programa ng gobyerno, at pagsunod sa mga batas ng mga karapatang sibil.

•

Hudisyal at Administratibong Paglilitis.

•

Pagpapatupad ng Batas.

•

Mga Koroner, Mga Medikal na Tagasuri at Mga Direktor ng Punerarya.

Pamamahala ng mga Gawaing Patungkol sa Kalusugan.

Maaari namin, at kung minsan ay
kinakailangan ayon sa batas, na ihayag ang iyong personal na pangkalusugang impormasyon sa
loob ng aming pamamalakad o hudisyal na paglilitis hanggang sa malinaw na saklaw na ibinigay
na kapangyarihan ng utos ng hukuman o administrasyon. Maaari din naming ilahad ang
impormasyon tungkol sa iyo sa pagtugon sa isang subpena, kahilingan sa pagtuklas o iba pang
mga proseso ayon sa batas kung isinagawa ang makatuwirang pagsisikap na ikaw ay napadalhan
ng notisya ukol sa kahilingan at ikaw ay hindi tumutol, o kung ang iyong mga pagtutol ay
naresolba na ng korte o ng pangasiwaan.
Maaari naming ipahayag ang iyong impormasyong
pangkalusugan kung hiniling ng opisyal ng tagapagpatupad ng batas:
o Sa pagtugon ng isang utos ng korte o katulad na direktiba.
o Upang tukuyin o alamin ang kinalalagyan ng isang suspek, saksi, nawawalang tao, atbp.
o Upang magbigay ng impormasyon sa tagapagpatupad ng batas hinggil sa isang biktima
ng krimen.
o Upang ireport ang kriminal na aktibidad o mga banta ukol sa aming mga pasilidad o mga
tauhan.
Maari naming ibigay ang impormasyong pangkalusugan sa koroner o sa medikal na tagasuri. Ito
ay maaaring kinakailangan, halimbawa, para kilalanin ang isang taong namatay o tukuyin ang
sanhi ng kamatayan. Maaari din naming ibigay ang impormasyong pangkalusugan ng isang
pasyente sa aming pasilidad upang matulungan ang mga direktor ng punerarya kung
kinakailangan upang tuparin ang kanilang mga tungkulin.

•

Donasyon ng Bahagi ng Katawan o Tisyu (Organ or Tissue).

•

Pananaliksik.

•

Upang Maiwasan ang Isang Malubhang Banta sa Kalusugan o Kaligtasan.

Kung ikaw ay isang
organ donor, maaari naming ibigay ang impormasyong medikal sa mga organisasyong
nangangasiwa ng mga donasyon ng mga organ o mga transplant.
Maaari naming gamitin o ihayag ang iyong impormasyon para sa layunin ng
reserts na napapasailalim sa ilang mga sitwasyong nalilimitahan.
Maaari naming gamitin at ilahad ang impormasyong pangkalusugan tungkol sa iyo kung
kinakailangan upang pigilin ang isang malubhang banta sa iyong kalusugan at kaligtasan, o sa
kalusugan at kaligtasan ng publiko o ng ibang tao. Anumang paglalahad gayunpaman, ay sa tao
lamang na aming pinaniniwalaang makakapigil ng banta o pinsala na mangyari.
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•

Para sa mga Di-pangkaraniwang mga Tungkulin ng Pamahalaan.
Maaari naming gamitin o ihayag ang iyong impormasyong pangkalusugan upang tulungan ang
pamahalaan sa paggaganap nito ng mga tungkulin na may kaugnayan sa iyo. Ang iyong
impormasyong pankangkalusugan ay maaaring ihayag sa (i) sa mga utos ng mga awtoridad ng
militar kung ikaw ay kasapi ng hukbong sandatahan, upang makatulong sa pagtupad ng misyong
militar; (ii) sa mga awtorisadong pederal na mga opisyal para gampanan ang mga gawaing
pambansang seguridad; (iii) sa mga awtorisadong mga opisyal na pederal para sa pagkakaloob
ng mga serbisyong pamproteksiyon sa Pangulo o ibang mga tao o para sa pagsisiyasat na
pinapahintulutan ng batas; (iv) sa institusyon ng koreksiyonal, kung ikaw ay nasa piitan, para sa
pangangalaga ng kalusugan, at mga layuning pang kalusugan o kaligtasan; (v) sa mga programa
ng kompensasyon ng mga manggagawa (workers’ compensation programs) na pinapahintulutan
ng batas; (vi) sa mga ahensiya ng mga tagapagpatupad ng batas ng pamahalaan para sa
proteksiyon ng mga napiling mga konstitusyonal na mga pinuno at ng kanilang mga pamilya; (vii)
sa Kagawaran ng Hustisya ng California para sa pagkilos at pagtiyak ng ilang mga pasyenteng
kriminal, o hinggil sa mga taong hindi maaaring bumili, magkaroon o humawak ng isang baril o
nakamamatay na sandata; (viii) sa Senado o Komite ng Asambleya ng Patakaran para sa layunin
ng pambatasang pagsisiyasat; (ix) sa malawakang pang-estadong organisasyong
pangproteksiyon at adbokasiya at Tanggapan gn Karapatan ng mgga Pasyente ng County para sa
mga layunin ng ilang mga imbestigasyon ayon sa pangangailangan ng batas.

•

Iba pang mga Espesyal na Kategorya ng Impormasyon. Kung angkop.

•

Mga Tala ng Psychotherapy (Psychotheraphy notes).

Ang
natatanging legal na pangangailangan ay maaaring ilapat sa paggamit o paglalahad ng ilang mga
kategorya ng impormasyon -- e.g., pagsusuri ng mga human immunodeficiency virus (HIV) o
paggamot at mga serbisyo para sa pang-aabuso ng alkohol at droga. Karagdagan pa, medyo
naiibang mga patakaran ang maaaring gamitin sa paggamit o paghahayag ng mga
impormasyong medikal na kaugnay ng anumang pangkalahatang medikal (di-pangkaisipang
kalusugan) na pangangalagang tinatanggap mo.
Kung angkop. Ang mga
tala ng psychotherapy ay mga naitala (sa anomang medium) ng isang tagabigay-serbisyo ng
kalusugan na isang tagapagtalang dalubhasa ng kalusugan ng isip o nagsusuri ng mga nilalaman
ng pag-uusap sa isang pribadong sesyon ng pagpapayo o isang grupo, kasama, o sesyon ng
pagpapayo ng pamilya at hiwalay sa lahat ng medikal na rekord ng isang indibidwal. Hindi
kasama sa mga talang pang-psychotherapy ang mga iniresetang gamot at monitoring, ang mga
oras ng simula at pagtatapos ng mga sesyon ng pagpapayo, ang mga anyo at dalas ng mga
paggamot na ibinigay, mga resulta ng mga clinical test, at anumang buod ng mga sumusunod:
diagnosis, functional status o kakayahan ng indibidwal na gawin ang normal na pang-araw-araw
na mga aktibidad na kailangan upang matamo ang mga batayang pangangailangan at gawin ang
mga gawain at mapanatili ang kalusugan at kabutihan ng sariling kapakanan, ang plano ng
paggamot, mga sintomas, prognosis, at pag-unlad sa kasalukuyan.
o Maaari naming gamitin o ilahad ang iyong mga psychotherapy notes, ayon sa batas, o;
o Para sa gamit ng nagtala ng mga notes
o Sa mga pinangasiwaang mga programang pagsasanay ukol sa kalusugan ng isip para sa
mga estudyante, mga nagsasanay, o mga dalubhasa at mga nagpa-practice

32

o
o
o
o
o
o
o

•

Ng tagabigay-serbisyo na ito sa pagtatanggol ng legal na aksyon o iba pang pag-uusig ng
isang indibidwal
Upang iwasan o mabawasan ang mga mabibigat at nalalapit na banta sa kalusugan o
kaligtasan ng isang tao o ng publiko
Para sa pangangasiwa ng kalusugan ng pinagmulan ng psychotherapy notes
Para sa paghahayag sa koroner o medikal eksaminer upang ireport ang pagkamatay ng
pasyente
Para sa paggamit o paghahayag na kinakailangan para maiwasan o mabawasan ang
mabibigat at nalalapit na banta sa kalusugan o kaligtasan ng isang tao o ng publiko
Para sa paggamit o paghahayag sa iyo o ng Kalihim ng DHHS sa mga nangyayari sa
imbestigasyon o ayon sa hinihingi ng batas
Para sa koroner o medikal eksaminer pagkamatay mo. Hanggang sa bawiin mo ang
awtorisasyon na gamitin o ihayag ang iyong mga psychotherapy notes, kami ay hihinto
sa paggamit o paghahayag nitong mga tala.

Pagpapalit ng Pag-aari. Kung angkop.

Sa sandaling itong practice/programa ay ibinenta
o isinama sa ibang organisasyon, ang iyong personal na impormasyong pangkalusugan/rekord ay
magiging pag-aari ng bagong may-ari, bagaman mananatili ang iyong karapatan na hilingin na ang
mga kopya ng iyong personal na impormasyong pangkalusugan ay ilipat sa ibang practice/programa.

Paglalahad Lamang Matapos na Bigyan Ka ng Pagkakataong Sumang-ayon o
Tumutol.
May mga sitwasyong hindi namin ibabahagi ang iyong impormasyong pangkalusugan maliban kung
natalakay na ito sa iyo (kung posible) at hindi ka tumutol sa pagbabahaging ito. Ang mga sitwasyong ito
ay:
Direktoryo ng mga Pasyente. Sa pinanghahawakan namin na isang talaan ng mga pangalan ng aming
mga pasyente, lagay ng kalusugan, lugar ng paggamot, atbp. para sa layunin ng paghahayag sa mga pari
o sa mga taong nagtatanong tungkol sa iyo, kukunsultahin ka namin kung ang iyong mga impormasyon
ay maaaring ibahagi sa mga taong ito.
Mga Taong Kasama sa Pag-aalaga sa Iyo o sa Bayad sa Pag-aalaga sa Iyo. Maaari naming ibahagi sa
isang miyembro ng pamilya, malapit na personal na kaibigan, o ibang tao na tinukoy mo na kasama sa
pag-aalaga sa iyong kalusugan (o sa bayad para sa pag-aalaga ng iyong kalusugan) ang iyong
impormasyong pangkalusugan na may kinalaman sa pagkakasangkot ng taong ito. Halimbawa, kung
hiniling mo sa miyembro ng pamilya o kaibigan na kunin ang iyong medikasyon sa parmasiya, maaari
naming sabihin sa taong ito kung ano ang medikasyong ito at kung kailan handa na ito para makuha.
Maaari din naming sabihan ang isang miyembro ng pamilya (o kung sinumang responsable sa pag-aalaga
sa iyo) ang iyong kinaroroonan at medikal na kondisyon kung hindi ka tutol.
Paghahayag sa mga Komunikasyon sa Iyo. Maaari kaming makipag-ugnay sa iyo at doon ibabahagi
namin ang iyong impormasyong pangkalusugan. Halimbawa, maaari naming gamitin at ilahad ang
impormasyong pangkalusugan para makipag-ugnay bilang paalala na meron kang appointment para
magpagamot dito, o sabihin sa iyo ang tungkol sa o irekomenda ang ibang mga posibleng paggamot na
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mapagpipilian o mga alternatibong lunas na maaaring interesado ka. Maaari naming gamitin o ihayag
ang mga impormasyong pangkalusugan tungkol sa iyo para sabihin ang tungkol sa mga benepisyong
nauugnay sa kalusugan o mga serbisyo na maaaring interesado ka. Maaari kaming makipag-ugnay sa iyo
tungkol sa aming mga aktibidad sa pangangalap ng pondo.
Iba Pang mga Gamit ng Impormasyong Pangkalusugan. Ang iba pang mga gamit at paghahayag ng mga
impormasyong pangkalusugan na hindi nasasaklaw ng paunawang ito o batas na sumasakop sa amin ay
maaari lamang mangyari sa pamamagitan ng iyong nakasulat na pahintulot. Kung binigyan mo kami ng
pahintulot na gamitin o ihayag ang impormasyong pangkalusugan ukol sa iyo, maaari mong bawiin ang
pahintulot, sa pamamagitan ng isang kasulatan, sa anumang oras. Kung binawi mo ang iyong pahintulot,
hindi na namin gagamitin o ihahayag ang impormasyong pangkalusugan ukol sa iyo sa mga dahilang
nakapaloob sa iyong nakasulat na awtorisasyon. Nauunawaan mo na hindi na namin mababawi ang
anumang mga paghahayag na nagawa na namin na may pahintulot mo, at na kinakailangan namin na
panghawakan ang aming mga rekord ukol sa pangangalaga na aming ibinigay sa iyo.

Ang Mga Karapatan Mo Hinggil Sa Impormasyong Pangkalusugan Tungkol Sa Iyo.
Ang sumusunod ay mga karapatan mo hinggil sa impormasyong pangkalusugan na pinanghahawakan
namin:
•

•

Notipikasyon ng Paglabag. Sa kaso ng paghahayag ng unsecured protected personal health
information (protektadong impormasyong pangkalusugan na magagamit, mababasa, maisasalin
sa normal na lengguwahe), ipagbibigay alam namin sa iyo alinsunod sa batas. Kung ibinigay mo
sa amin ang iyong kasalukuyang email address, maaari naming gamitin ang email para sabihin sa
iyo ang impormasyong kaugnay sa paglabag. Sa ilang mga pagkakataon ang aming kasama sa
negosyo ay maaaring magbigay ng notipikasyon. Maaari rin kaming magbigay ng notipikasyon
sa ibang mga pamamaraan kung naaangkop. [Tala: ang mga paunawang email ay gagamitin
lamang kung aming natitiyak na wala itong PHI at hindi ito magbubunyag ng hiindi naaangkop na
impormasyon. Halimbawa ang aming email ay “digestivediseaseassociates.com” ang email na
ipinadala gamit ang ganitong email na address ay maaaring, kung naharang, tukuyin ang
pasyente at ang kanilang kondisyon.]
Karapatang Siyasatin at Kopyahin. May karapatan kang suriin at kopyahin itong impormasyong
pangkalusugan. Karaniwan kasama dito ang mga medikal o pagsingil na mga rekord, ngunit
maaaring hindi kasama ang ilang mga impormasyong pangkalusugan ng isip. May ilang mga
restriksiyon:
o Dapat kang magsumite ng iyong kahilingan na nakasulat. Maari ka naming bigyan ng
form para dito at ng mga tagubilin kung paano ito i-sumite.
o Kung humiling ka ng isang kopyang Xerox, maaari ka naming singilin ng makatuwirang
bayad para sa halaga ng pagkopya, koreyo, o iba pang mga suplay na may kaugnayan sa
iyong kahilingan.
o Maaari mong asahan na makatatanggap ka ng abiso kaugnay nitong kahilingan sa loob
ng 10 araw ng trabaho.
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•

•

•

Maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan sa ilang mga pagkakataon. Kung ikaw ay
tinanggihan na mapagkalooban ng impormasyong pangkalusugan, maaari mong hilingin
na ang pagttangi ay siyasatin alinsunod sa batas.
o Kung aming tinanggihan ang iyong kahilingang makuha ang iyong mga psychotherapy
notes, magkakaroon ka ng karapatang ilipat ang mga ito sa ibang propesyonal ng
kalusugang pangkaisipan.
Karapatang Baguhin. Kung sa iyong palagay ang impormasyong pangkalusugan ukol sa iyo na
nasa amin ay hindi wasto o hindi kumpleto, maaari mong hilingin na baguhin ang impormasyon.
ung sa iyong palagay na ang mga impormasyong pangkalusugan na sa iyo ay hindi wasto o hindi
sapat, maaari mong hilingin sa amin na baguhin ang impormasyon. Hindi kami kinakailangang
gumawa ng anumang pagbabago kung natukoy namin na ang impormasyon na nasa amin ay
tumpak at kumpleto. Hindi namin kinakailangang magtanggal ng impormasyon sa iyong mga
rekord. Kung may pagkakamali, ito ay maiwawasto sa pagdaragdag ng mga pagliliwanag at
karagdagang impormasyon. May karapatan kang humiling ng pag-aamyenda hangga’t ang
impormasyon ay pinganghahawakan ng o para sa pasilidad. May ilang mga restriksiyon:
o Dapat kang magsumite ng iyong kahilingan ng pag-aamyenda nang nakasulat. Maaari ka
naming bigyan ng isang form para dito at mga tagubilin kung paano ito i-sumite.
o Dapat kang magbigay ng dahilan na sumusuporta sa iyong kahilingan.
o Maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan sa pagaamyenda kung hindi ito nakasulat
o hindi nagbigay ng dahilan upang suportahan ang kahilingan. Karagdagan, maaari
naming tanggihan ang iyong kahilingan kung hiningi mo na baguhin ang impomasyon na:
0 Hindi kami ang lumikha, maliban na lang kung ang lumikha ng impormasyon ay wala
na upang gumawa ng pagbabago;
Hindi bahagi ng impormasyong pangkalusugan na pinanghahawakan ng o para sa aming
pasilidad. 0 Hindi bahagi ng impormasyon na maaaring may pahintulot kang suriin o kopyahin.
Kahit na tanggihan namin ang iyong kahilingan sa pag-amyenda, may karapatan kang magsubmit ng nakasulat na addendum, tungkol sa kahit anong aytem o pahayag sa iyong rekord na
sa palagay mo ay hindi kumpleto o mali. Kung malinaw mong isinulat na nais mong maging
bahagi ang addendum ng iyong rekord na pangkalusugan, ilalakip namin ito sa iyong mga rekord
at isasama ito sa tuwing kami ay maghahayag ng aytem o pahayag na sa paniwala mo ay hindi
kumpleto o hindi wasto.
Karapatang Humiling ng Espesyal na mga Proteksiyon ng Pagkapribado. Ikaw ay may
karapatang humiling ng restriksiyon at limitasyon sa impormasyong pangkalusugan na aming
ginagamit o inihahayag ukol sa paggamot sa iyo, bayad, o mga pamamalakad ng pag-aalaga ng
kalusugan. May karapatan ka ring humiling na limitahan ang impormasyong pangkalusugan na
aming ihahayag tungkol sa iyo sa sinuman na kasangkot sa pag-aalaga sa iyo o kabayaran ng pagaalaga sa iyo, tulad ng kapamilya o kaibigan. Halimbawa, maaari mong hilingin na hindi namin
gamitin o ihayag ang anumang impormasyon sa kaibigan o kapamilya tungkol sa diagnosis o
paggamot.
o Kung kami ay sumang-ayon sa iyong kahilingang ilimita kung paano namin ginagamit ang
iyong impormasyon para sa paggamot, pagbabayad, o mga pamamalakad ng
pangangalaga ng kalusugan kami ay susunod sa iyong kahilingan maliban kung ang
impormasyon ay kinakailangan para malapatan ka ng pang-emerhensiyang paggamot.
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•
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•

Para humiling ng mga restriksiyon, dapat mong isulat ang iyong paghiling sa iyong
tagabigay-serbisyo. Sa iyong hiling, dapat mong sabihin sa amin kung anong
impormasyon ang iyong nais na limitahan ang aming paggamit, paghahayag o pareho, at
kanino mo gustong ilapat ang mga limitasyon.
o Kung sabihan mo kaming huwag ihayag ang impormasyon sa iyong health plan tungkol
sa mga bagay o mga serbisyo ng pangangalaga ng kalusugan ng isip na iyong binayaran
nang buo, out-of-pocket, kami ay susunod sa iyong hiling, maliban kung dapat kaming
maghayag ng impormasyon para sa paggamot o legal na mga dahilan. May karapatan
kaming na tanggapin o tanggihan ang anumang kahilingan, at aming ipagbibigay alam sa
iyo ang aming desisyon.
Karapatang Humiling ng Kumpidensiyal na mga Komunikasyon. May karapatan kang humiling
na kami ay makipag-ugnay sa iyo tungkol sa mga bagay na medikal sa isang tiyak na
pamamaraan o sa isang tiyak na lokasyon, halimbawa, maari mong hilingin na kami ay makipagugnay lamang sa iyo sa iyong pinagtatrabahuhan o sa pamamagitan ng koreyo. Para humiling ng
kumpidensiyal na mga komunikasyon, dapat isulat mo ang iyong kahilingan sa iyong tagabigay
ng serbisyo. Hindi namin tatanungin sa iyo ang dahilan mo para sa iyong kahilingan. Aming
pauunlakan ang lahat ng makatuwirang mga kahilingan. Dapat tukuyin ng iyong kahilingan kung
paano o saan mo nais na makipag-ugnay.
Karapatang Magkaroon ng Kopyang nasa Papel ng Paunawa. May karapatan kang magkaroon
ng kopya sa papel nitong paunawa. Maaari mo kaming hingan ng kopya nitong paunawa
anumang oras. Kahit na pumayag kang tanggapin itong paunawa na elektroniko, may karapatan
ka pa ring magkaroon ng kopyang nasa papel nitong paunawa. Maaari kang makakuha ng kopya
nitong paunawa sa iyong tagabigay-serbisyo o sa alin man sa tinukoy na mga programa sa itaas.
Karapatan ng Imbestigasyon ng mga Paghahayag. May karapatan kang humiling ng
“accounting of disclosures” o imbestigasyon ng mga paghahayag. Ito ay listahan ng mga
paghahayag na aming ginawa hinggil sa impormasyong pangkalusugan tungkol sa iyo sa loob ng
anim (6) na taon bago ng petsa ng iyong kahilingan ng imbestigasyon. Ang imbestigasyon ay
hindi maglalaman ng mga:
o Mga paghahayag kinakailangan sa paggamot, bayad o mga pamamalakad ng pag-aalaga
ng kalusugan
o Mga paghahayag na ginawa namin sa iyo
o Mga paghahayag na nagkataon lamang sa kung hindi man ay may pahintulot o
kailangang paghahayag
o Mga paghahayag na ginawa na may nakasulat na awtorisasyon mula sa iyo.
o Ilang tiyak na iba pang mga paghahayag na ginawa namin na may pahintulot o
kinailangan ayon sa hinihingi ng batas.
Para humingi nitong listahan o akawnting ng mga paghahayag, dapat kang magsumite ng iyong
nakasulat na kahilingan. Puwede ka naming bigyan ng form para dito at mga instruksiyon kung
paano ito isumite. Ang iyong kahilingan ay dapat magbigay ng takdang panahon, na hindi
maaaring lumampas ng anim (6) na taon at hindi maaaring kasama ang mga petsa bago Abril 14,
2003. Dapat tukuyin ng iyong kahilingan kung anong porma ang listahan (halimbawa, sa papel o
elektroniko). Ang unang listahang iyong hiniling sa loob ng 12-buwang panahon ay walang
bayad. Para sa karagdagang mga listahan, maaari ka naming singilin ng halaga ng pagbibigay ng
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listahan. Sasabihin namin sa iyo ang gastos at maaari mong iurong o baguhin ang iyong
kahilingan sa panahong iyan bago magkaroon ng anumang gastos.
Sa karagdagan, kami ay kinakailangang magbigay-alam sa iyo ayon sa hinihingi ng batas kung ang
iyong impormasyong pangkalusugan ay labag sa batas na natamo o inihayag.

Mga Pagbabago sa Paunawang Ito
May karapatan kaming baguhin ang paunawang ito. May karapatan kaming gawin ang nirebisang
paunawa o pinalitang notisya na may bisa para sa impormasyong pangkalusugan na mayroon na kami
tungkol sa iyo pati na ang anumang impormasyong matatanggap namin sa hinararap. Maglalagay kami
ng kopya ng pangkasalukuyang notisya sa aming mga pasilidad at sa aming provider website.
Makatatanggap ka ng kopya ng isang bagong notisya kapag/kung ang Notice of Privacy Practices o
dokumento na kasama ang impormasyon na naglalarawan kung paano ginagamit ang iyong medikal na
impormasyon, kung paano inihahayag ang iyong impormasyon, at kung paano mo makukuha ang
impormasyon ay nagbago, o kung nagrehistro ka sa isang bagong lugar na nagkakaloob ng serbisyo

Mga Reklamo
Lahat ng mga programa na nakapaloob sa Health Care Services Agency ay may obligasyong protektahan
ang pagkapribado ng iyong personal na impormasyong pangkalusugan. Kung naniniwala ka na ang iyong
mga karapatan sa pagkapribado ay nalabag, maaari kang magsampa ng reklamo sa departamento kung
saan naniniwala kang nangyari ang paglabag. Iimbestigahan namin ang iyong pahayag sa
napapanahong paraan at magsasagawa ng kaukulang pagwawasto kung kinakailangan.
Lahat ng mga karaingan ay dapat isumite na nakasulat. Hindi ka parurusahan sa pagsasampa ng
karaingan. Maaari kang makakuha ng kopya ng form at mga tagubilin sa paghahain ng reklamo sa
pagkontak ng:

BEHAVIORAL
HEALTHCARE SERVICES
(Mga Serbisyong
Pangangalagang
Pangkalusugan ng Paguugali)
Consumer
Assistance Office
2000 Embarcadero
Cove
Suite 400 Oakland CA
94606
(800) 779-0787

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL
HEALTH (Kagawaran ng
Kalusugang
Pangkaligiran)
Office of the Director
1131 Harbor Parkway
Alameda, CA 94502
(510) 567-6700

ADMINISTRATION
AND INDIGENT
HEALTH
(Pangangasiwa at
Kalusugan ng May
Mababang Kita)
Office of the Director
1000 San Leandro Blvd
Suite 300
San Leandro CA
94577
(510) 618-3452
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PUBLIC HEALTH
DEPARTMENT
(Kagawaran ng
Pampublikong
Kalusugan)
Office of the Director
ATTN: Privacy Issue
1000 Broadway
5th Floor
Oakland, CA
94607
(510) 267-8000

Maaari ka ring mag-file ng karaingan sa U.S. Department of Health and Human Services. Ang
department ang magtatanong sa HCSA na imbestigahan ang reklamo, kaya ang paglutas ng iyong
reklamo ay maaaring magtagal kaysa kung kinontak mo ang HCSA nang direkta sa mga address sa itaas.
Para sa pag-file ng reklamo sa Sekretaryo ng U.S. Department of Health and Human Services, kontakin
ang:

Office of Civil Rights (Tanggapan ng mga Karapatang Sibil)
U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao) ng
E.U.)
50 United Nations Plaza, Room 322
San Francisco, CA 94102
(415) 437-8310; (415) 437-8311 (TDD)
(415) 437-8329 FAX
Website: www.hhs.gov/ocr

Sino Ang Dapat Kong Kontakin Kung Ako Ay Dumanas Ng
Diskriminasyon?
Ang diskriminasyon ay labag sa batas. Ang Estado ng California at ang DMC-ODS ay sumusunod sa mga
naaangkop na pederal na mga batas ng mga karapatang sibil at hindi nag-didiskrimina base sa lahi, kulay,
bansang pinanggalingan, pinagmulang angkan, relihiyon, kasarian, marital na istatus, pagkakakilanlang
pangkasarian, oryentasyong sekswal, edad, o disabilidad. DMC-ODS:
•

•

Nagbibigay ng libreng mga tulong at mga serbisyo sa mga taong may disabilidad, tulad ng:
o Kwalipikadong tagapagsalin ng wika sa senyas
o Impormasyong nakasulat sa ibang mga pormat (braille, malalaking tipo, audio,
accessible na mga pormat na elektroniko, at iba pang mga pormat)
Nagbibigay ng libreng mga serbisyong pangwika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi
Inggles, tulad ng:
o Kwalipikadong tagapagsalin na pasalita
o Impormasyon sa primaryang mga wika (threshold languages) ng 3,000 mga benepisyaro
o 5% ng populasyon ng benepisyaryo kung alin ang mas mababa sa isang lugar

Kung kailangan mo itong mga serbisyo, kontakin ang Alameda county 24 Hour Toll-Free Helpline para sa
SUD Services sa (844) 682-7215.
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Kung sa palagay mo ang Estado ng California o DMC-ODS ay hindi nagkaloob nitong mga serbisyo o nagdikrimina sa ibang paraan base sa lahi, kulay, pambansang pinanggalingan, edad, disabilidad, o kasarian,
puwede kang mag-file ng karangian sa:
Alameda County Behavioral Health Consumer Assistance Office
2000 Embarcadero Cove, Suite 400, Oakland, CA 94606
1-800-799-0787 (TTY: 711); FAX 1-510-636-1346
Maaari kang mag-file ng iyong karangian nang personal o sa pamamagitan ng koreyo o fax. Kung
kailangan mo ng tulong sa pag-file ng karaingan, tumawag sa ACBH Consumer Assistance sa 1-800-7790787.
Ang mga form para sa karaingan ay makukuha sa http://www.ACBH.org/consumer-grievance/.
Maaari ka ring mag-file ng karaingan ukol sa mga karapatang sibil nang elektroniko sa U.S. Department
of Health and Human Rights Services, Office for Civil Rights sa pamamagitan ng Office for Civil Rights
Complaint Portal, na nasa http://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf. Kayo ay maaaring magfile ng karaingang nauukol sa mga karapatang sibil sa koreyo o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independent Avenue, SW
Room 509F, HHHBuilding
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TOO)
Ang mga form para sa mga karaingan ay makukuha sa https://www.hhs.gov/ocr/filing-withocr/index.html.
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MGA SERBISYO
Ano Ang Mga Serbisyong DMC-ODS?
Ang mga serbisyong DMC-ODS ay mga serbisyong pangangalaga ng kalusugan para sa mga taong
mayroong kahit isang SUD na hindi kayang gamutin ng isang regular na doktor.
Kasama sa mga serbisyong DNC-ODS ang:
• Mga Serbisyong Outpatient
• Intensibong Paggamot sa Outpatient (Intensive Outpatinet Treatment)(pasyenteng hindi
nakatira sa ospital)
• Parsiyal na Hospitalisasyonn (Partial Hospitalization) (maaari lang sa ilang mga county)
• Residensyal na Paggamot (Residential Treatment) (kailangan ng paunang awtorisasyon mula sa
county)
• Pamamahala ng Sintomas ng Pagtigil sa Paggamit ng Droga (Withdrawal Management)
• Paggamot sa Pagkagumon sa Opyo (Opiod Treatment)
• Paggamot na may Tulong ng Medisina (nag-iiba-iba sa mga county)
• Mga Serbisyo para sa Paggaling (Recovery Services)
• Pamamahala ng Kaso (Case Management)
Maaaring mapabilang sa serbisyo ng paggamot ng SUD ang mga sumusunod na pamamaraan:
Pagtatasa, Pagdebelop ng Plano, Pang-indibidwal o Grupong Pagpapayo, Pamamahala ng Kaso,
Pagsusuri ng Droga, Teraping pang Pamilya, at Plano sa Pag-uwi. May karapatan kang tumanggi ng kahit
alin sa mga sumusunod na: Pagpapayong Pang-indibidwal, Pagpapayong Pang-grupong, Pamamahala ng
Kaso, Pagsusuri ng Droga, Teraping Pang-pamilya, at Pagpaplano sa Pag-uwi. Tandaan na kapag patuloy
ang iyong pagtanggi sa mga serbisyo ng programa na iniaalok sa iyo, ang mga tauhan sa paggamot sa iyo
ay maaring magrekomenda nang mas nararapat na paglalagyan sa iyo. Bawat antas ng pag-aalaga ay
may ilang tiyak na minimum na pangangailangan (tulad ng mga oras kada linggo). Kung ang iyong
pagtanggi sa mga serebisyo ay lumalabas na hindi mo nagagampanan ang mga pangangailangang ito,
malamang na ilagay ka sa ibang antas ng pangangalaga.

Karagdagan, maaaring may mga karagdagang pangangailangan para sa
drug testing (Drug Court, SSA, Probatiohn, etc.) labas sa
pangangailangan ng ACBH.
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Mga Deskripsiyon ng Serbisyo
Mga Tahanan para sa Pagpapagaling (Recovery Residences)
Kinakailangang magpa-test ang mga maninirahan sa Tahanan para sa Pagpapagaling.

Mga Programa para sa Paggamot sa Opyo (OTP*)
Ang mga OTP ay kinakailangang magsagawa ng drug testing ayon sa mga pangangailangan ng programa.
Ang mga dahilan para sa pagtatanggal sa programa ay kasama ang paglikha ng isang nakakagambala o
di-ligtas na kapaligiran para sa ibang kalahok. Ito ay minsan dahil sa may kliyenteng lasing. Sa oras na
iyon, tatalakayin ito sa iyo ng iyong tagapayo at maaaring magrekomenda ng agarang drug testing.
Bagamat ang testing para droga ay maaring tanggihan, mahalagang malaman na ito ay kailangang
bahagi ng pagtalakay ng ugali na sa palagay ng tagapayo ay nakagagambala o hindi ligtas para sa ibang
mga kliyente. Kung sumang-ayon ka man, o tumanggi, sa drug testing sa pagkakataong ito, ikaw ay
maaari pa ring pauwiin (ang haba ng panahon ay pag-aaralan) kung ang iyong pag-uugali ay hindi
mahaharap o mababago para lumikha ng isang hindi nakakagambala at ligtas na kapaligiran para sa lahat
na nasa programa.
Ang etikal na tugon sa isang positibong resulta sa testing sa droga ay ang pakikipag-usap sa kliyente
tungkol sa kinalabasan at pagsasaalang-alang ng isang pagbabago na nakababtay sa ebidensiya sa iyong
plano ng paggamot. Ang mga propesyunal na gumagamot ng pagka-adik at ang mga organisasyon na
mga tagabigay-serbisyo ang gagawa ng nararapat na mga hakbang upang masiguro na ang resulta ng
pagtesting sa droga ay nananatiling kumpidensiyal hanggang sa pinapahintulot ng batas.
Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa bawat serbisyo ng DMC-ODS na maaari mong makuha,
tingnan ang mga paglalarawan sa ibaba:
Mga Serbisyong pang-Outpatient (pasyenteng pinauuwi pagkatapos ng ppaggamot)
Ang mga serbisyong pagpapayo ay makakamtan ng miyembro ng hanggang siyam na oras sa isang linggo
para sa mga matatanda at kulang sa anim na oras para sa mga kabataan kung napag-alaman na may
medikal na pangangailangan at sang-ayon sa sinadyang planong pang-indibidwal ng kliyente. Ang mga
serbisyo ay maaaring ibigay ng isang lisensiyadong propesyunal o ng isang sertipikadong tagapayo sa
isang naaangkop na kapaligiran sa komunidad.
Ang mga Serbisyong pang-Outpatient ay kasama ang pagtatala at pagtatasa, plano ng ppaggamot,
indibidwal na pagpapayo, pangmaramihang pagpapayo, terapiyang pampamilya, mga serbisyong
collateral (mga serbisyong ibinibigay ng mga terapista at mga tagapayo sa indibidwal na tumatanggap ng
SUD Services)edukasyon ng miyembro, mga serbisyong pagbibigay ng medikasyon, mga serbisyo para sa
interbensiyon ng krisis, pag-test sa droga at pagpaplano sa pagpapauwi.
Ang alameda County ay nagkakaloob ng komprehensibong mga serbisyo na ppaggamot na pangoutpatient para sa mga nagdurusa sa maling paggamit ng droga o alkohol. Ang mga interesadong
tumatanggap ng benepisyo ay maaaring tumawag sa Alameda County Substance Use Treatment at
Referral Helpline (Pagsangguni sa Telepono-saklolo) sa 888-682-7215 o direktang magtungo sa isang
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kinontratang tagapagserbiyo ng paggamot ng outpatient (paki- tingnan ang direktoriyo ng SUD
treatment provider para sa kalaman ng ispesipikong programa). Ang serbisyong ito ay maaaring makuha
ng lahat na eligible na mga benepisyaryo ng Alameda County basta’t ito ay may pang-medikal na
pangangailangan.

Intensibong mga Serbisyong Pang-Outpatient
Ang intensibong mga Serbisyong pang-Outpatient ay ipinagkakaloob sa mga miyembro (di-kukulangin sa
siyam na oras at hindi lalampas ng labing-siyam na oras sa isang linggo sa mga matatanda at minimum
na anim na anim na oras at hindi lalampas ng labinsiyam na oras sa mga kabataan) kung natayang may
medikal na pangangailangan at alinsunod sa sinadyang indibidwal na plano ng kliyente. Binubuo ang
mga serbisyo na pangunahin ay counseling at edukasyon tungkol sa mga suliraning may kaugnayan sa
pagkagumon. Ang mga serbisyo ay maaaring ipagkaloob ng isang lisensiyadong propesyunal o ng isang
sertipikadong taga-payo sa kahit saang naangkop na lugar sa komunidad.
Kasama sa Intensibong mga Serbisyong pang-Outpatient ang parehong mga sangkap para sa mga
Serbisyong pang-Outpatient. Ang mas maraming oras ng serbisyo ang pangunahing pagkakaiba.
Ang Alameda County ay nagbibigay ng komprehensibong mga serbisyong pang-outpatient na paggamot
para sa mga nagdurusa sa maling paggamit ng mga droga o alkohol. Ang mga benepisyaryong
interesado ay maaaring kumontak sa Alameda County Substance Abuse Treatment at Referral Helpline
sa 844-682-7215 o direktang magpunta sa isang kontratadong tagabigay-serbisyong paggamot para sa
outpatient (paki-tingnan ang direktoriyo ng SUD treatment provider para sa kaalaman ng ispesipikong
programa). Ang serbisyong ito ay maaaring makuha ng lahat na eligible na benepisyaryo ng Alameda
County hangga’t may pang-medikal na pangangailangan.
Parsiyal na Pagpapaospital (makukuha lang sa ilang mga county)
Ang mga serbisyong Parsiyal na Pagpapaospital ay nagtatampok ng dalawampu o higit pang intensibong
kilinikal na programa kada linggo, alinsunod sa tinukoy ng planong paggamot ng miyembro. Ang mga
programang parsiyal na pagpapaospital ay karaniwang may tuwirang access sa mga serbisyong
psychiatry, medikal, at mga serbisyong pang laboratoryo, at nararapat na maabot ang mga
pangangailangan na kailangan ng pang-araw-araw na pagsubaybay at pamamahala na maaaring
matugunan ng naaangkop na may istrukturang paggamot ng outpatient.
Ang mga serbisyong Parsiyal na Pagpapaospital ay katulad ng intensibong mga serbisyong pang
outpatient, na may karagdagang oras at karagdagang pagtatamo ng mga serbisyong medikal ang
pangunahing kaibahan.

Kasalukuyang hindi matatamo ang serbisyong ito sa Alameda County.
Residential Treatment (nangangailangan ng awtorisasyon ng county)
Ang Residential Treatment ay isang hindi-institusiyonal na paggamot, na 24-oras na hindi medikal, na
panandaliang residensiyal na programa na nagkakaloob ng mga serbisyong rehabilitasyon sa mga
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miyembro na may diagnosis ng SUD kung natukoy na may medikal na pangangailangan at alinsunod sa
isang sinadyang planong pang indibidwal na paggamot. Bawat miyembro ay maninirahan sa loob ng
pasilidad at susuportahan sa kanilang mga pagsisikap na mapanumbalik, mapanatili at matuto ng
pakikipag-kapwa at indibiwal na kasanayan sa pamumuhay at gamitin ang mga sistemang sumusuporta
sa komunidad. Ang mga tagabigay-serbisyo at ang mga residente ay magtatrabaho nang sama-sama
para tukuyin ang mga hadlang, magtakda ng mga priyoridad, magtatag ng mga layunin, maglikha ng mga
plano sa paggamot, at lutasin ang mga problemang kaugnay ng SUD. Kasama sa mga layunin ang
pagpapatuloy ng abstinensiya (sustaining abstinence), paghahanda sa mga pangyayaring nagpapasimula
ng pagbabalik ng adiksiyon (relapse triggers), pagpapabuti ng personal na kalusugan at pakikitungo sa
lipunan, at pakikisangkot sa patuloy na pag-aalaga ng kalusugan.
Ang mga serbisyong residensiyal ay nangangailangan ng paunang awtorisasyon mula sa County Plan.
Bawat awtorisasyon para sa mga serbisyong residensiyal ay maaaring di-lalampas ng 90 araw para sa
mga matatanda at 30 araw para sa mga kabataan. Dalawa lamang na awtorisasyon ang pinahihintulutan
para sa mga serbisyong residensiyal sa loob ng isang taon. Maaaring makakuha ng 30 araw na
ekstensiyon kada taon base sa medikal na pangangailangan. Ang mga buntis ay maaaring tumanggap ng
mga serbisyong residensiyal hanggang sa huling araw ng buwan ng ika-60 araw pagkaraan ng
panganganak. Ang Early Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT) ng mga eligible na mga
miyembro (kulang sa edad na 21) ay hindi nangangailangan ng mga limitasyon sa awtorisasyon na
inilarawan sa itaas basta ang medikal na pangangailangan ay nagtatatag ng pangangailangan para sa
patuloy na mga serbisyong residensiyal.
Kasama sa mga Serbisyong residensiyal ang intake o pagkuha ng mga demograpiko, sosyal at mga
impormasyong pangklinika at pagtatasa (assessment), plano ng paggamot, indibidwal na pagpapayo,
grupong pagpapayo, terapiyang pampamilya, serbisyong collateral (mga serbisyong ibinibigay ng mga
terapista at mga tagapayo), edukasyon ng miyembro, mga serbisyong nauukol sa medikasyon, pag-iingat
ng mga medisina (ang mga pasilidad ang siyang magtatago ng lahat ng mga medisina ng residente at ang
mga tauhan ng pasilidad ay maaaring tumulong sa residente na magbigay sa sarili ng medisina), mga
serbisyong interbensiyon sa krisis o pagbibigay ng kagyat na tulong sa oras ng emosyonal, mental, pisikal
at pag-uugaling mga suliranin, transportasyon (probisyon ng o pagsasaayos ng transportasyon papunta
sa at mula sa kinakailangang paggamot) at pagpaplano ng pagtransisyon ng pangangalaga sa kliyente
mula sa isang lebel ng pag-aalaga sa susunod (discharge planning).
Ang Alameda County ay nagbibigay ng komprehensibong mga serbisyong paggamot na residensiyal para
sa mga nagdurusa sa maling paggamit ng mga droga o alkohol (SUD). Ang mga benepisyaryong
interesado ay maaaring kumontak sa Alameda County Substance Abuse Treatment at Referral Helpline
sa 844-682-7215 para magsagawa ng screening at umpisahan ang referral process (proseso ng pagtukoy
ng mga kinakailangang sanguniing angkop na espesyalista o ahensiya para sa tiyak na paggamot). Ang
serbisyong ito ay matatamo ng lahat ng eligible na mga benepisyaryo ng Alameda County; maaaring
magkaroon ng mga limitasyon ang panahon at pagtanggap. Ang mga benipisyaryong buntis o kagagaling
sa pagbubuntis ay maaaring kumontak ng mga ispesipikong programa upang mapadali ang proseso ng
pagtanggap.

Withdrawal Management (Pamamahala ng Pag-alis ng Droga o Alkohol)
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Ang mga serbisyo sa Pamamahala ng Withdrawal ay ibinibigay kapag napagtanto na may medikal na
pangangailangan at alinsunod sa sinadyang indibiwal na plano ng kliyente. Ang bawat miyembro ay
kinakailangang nakatira sa pasilidad kung tumatanggap ng residensiyal na serbisyo at susubaybayan sa
proseso ng detoxification. Kinakailangang medikal na mga serbisyong habilitative at rehabilitative ay
ipinagkakaloob sang-ayon sa sinadyang indibidwal na plano ng kliyente na inireseta ng isang
lisensiyadong manggagamot, o lisensiyadong tagapagreseta at aprobado at awtorisado ayon sa mga
pangangailangan ng Estado ng California.

Kasama sa mga Serbisyong Pamamahala ng Withdrawal ang intake at assessment, obserbasyon (para
malaman ang katayuan ng kalusugan at reaksiyon sa anumang iniresetang gamot), mga serebisyong
pang-medikasyon at pagpaplano ng discharge o susunod na lebel ng pangangalaga.
Ang Alameda County ay nagbibigay ng madaling pag-access ng mga serbisyong residensiyal na
pamamahala ng withdrawal. Ang mga interesadong benipisyaryo ay maaaring i-refer ang sarili o
kumontak sa Alameda County Substance Abuse Treatment at Referral Helpline sa 844-682-7215 para sa
mga espesipikong referral at impormasyon ng contact. Walang takdang oras at ang serbisyong ito ay
maaaring makamtan ng lahat ng eligible na mga benipisyaryo ng Alameda County.

Opiod Treatment (Paggamot ng Adiksiyon sa Opyo)
Ang mga serbisyong Opiod (Narcotic) Treatment Program (OTP/NTP) ay makakamtan sa mga
lisensiyadong pasilidad ng NTP. Mga medikal na kinakailangan na mga serbisyo ay ipinagkakaloob ayon
sa sinadyang indibidwal na plano ng kliyente na tinukoy ng isang lisensiyadong manggagamot o
lisensiyadong perscriber (o tagapagreseta), at aprobadong at awtorisado ayon sa mga pangangailangan
ng Estado ng California. Ang mga OTP/NTP ay kinakailangang magbigay at mag-perscribe ng mga
medikasyon sa mga miyembrong sakop ng mga pormularyo ng DMS-ODS kasama ang methadone,
buprenorphine, naloxone, at disulfiram.
Ang miyembro ay kinakailangang tumanggap, ng di-kukulangin, ng 50 minuto ng mga counseling session
sa isang terapista o counselor at hanggang 200 minuto sa isang buwan ng kalendaryo, bagaman ang
karagdagang mga serbisyo ay maaring ipagkaloob base sa pangangailangang medikal.
Pareho ang mga Sererbisyong Paggamot ng Opiod sa mga sangkap ng mga Serbisyong Paggamot ng
Outpatient, na may kasamang medikal na psychotherapy na binubuo ng harap-harapang talakayan na
pinangangasiwaan ng isang manggagamot kasama ang isang miyembro. Lahat ng mga elemento ng
programa ay kinakailangan maliban sa grupong pagpapayo na isang opsiyonal na serbisyo o hindi
obligatoryo.
Ang Alameda County ay may isang komprehensibong network ng Opioid Treatment Services na may
pitong kinontratang mga ahensiya sa iba’t ibang mga lugar sa buong Bay Area. Ang mga interesadong
benepisyaryo ay maaaring lumapit sa kahit alin mang mga lugar na ito o kontakin ang Alameda County
Substance Use Treatment at Referral Helpline sa 844-682-7215 o magpunta nang diretso sa kahit aling
kinontratang OTP (pakitingnan ang talaan ng tagabigay-serbisyo ng Paggamot ng SUD para sa
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impormasyon ukol sa espesipikong programa). Ang serbisyong ito ay maaaring makuha ng lahat ng mga
eligible na mga benepisyaryo ng Alameda County hanggat may medikal na pangangailangan.
Medication Assisted Treatment (Paggamot na may Tulong ng Medikasyon) (nag-iiba-iba ayon sa
county)
Ang Medication Assisted Treatment (MAT) Services ay matatanggap sa labas ng mga klinikang OTP. Ang
MAT ay ang paggagamit ng mga medikasyong nangangailangan ng reseta, na may kasamang pagpapayo
at ng mga terapiya sa pag-uugali (behavioral therapies), para magkaloob ng isang buong-táong lapit sa
paggamot ng SUD. Ang pagbibigay nitong antas ng serbisyo ay opsiyonal sa mga kalahok na county.
Kasama sa mga serbisyo ng MAT ang pag-order, pagreseta, pangangasiwa, at pagmonitor ng lahat ng
mga medikasyon na pang-SUD. Ang pagkadepende sa opiod at alkohol, sa particular, ay mayroon nang
mga maayos na naitatag na pagpipiliang paggamot. Ang mga manggagamot at mga tagabigay ng
preskripsiyon ay maaaring magbigay ng mga medikasyon sa mga miyembrong sakop sa ilalim ng
pormularyo ng DMC-ODS kasama ang buprenorphine, naloxone, disulfiram, Vivitrol, acamprosate, o alin
mang approbadong medikasyon ng FDA para sa paggamot ng SUD.
Ang SCBH sa kasalukuyan ay may dalawang outpatient MAT na tagabigay-serbisyo para sa mga
benepisyaryo at nagbabalak na palawakin ang mga serbisyo para makapagbigay ng komprehensibong
mga serbisyong MAT sa kabuuan ng county. Ang mga interesadong benepisyaryo ay dapat kontakin ang
Alameda Country Substance Use Treatment at Referral Helptine sa 844-682-7215 para sa espesipikong
referral at impormasyon ng kontak (pakitingnan ang direktoryo ng mga tagabigay-serbisyo sa paggamot
ng SUD para sa impormasyon para sa espesipikong programa). Walang takdang-panahon at ang
serbisyong ito ay makakamtan ng lahat ng eligible na mga benepisyaryo ng Alameda County.

Recovery Services (Mga Serbisyo ukol sa Pagpapabuti ng Kalusugan)
Ang Recovery Services ay mahalaga sa paggaling at kagalingan ng miyembro. Ang komunidad ng
paggamot ay nagsisilbing puwersang tumutulong sa paggaling (therapeutic agent) kung saan ang mga
miyembro ay nabibigyan ng kapangyarihan at kahandaan na pamahalaan ang kanilang kalusugan at
pangangalaga ng kalusugan. Samakatuwid, ang paggamot ay dapat na bigyang-diin ang pangunahing
tungkulin ng miyembro sa pangangasiwa ng kanilang kalusugan, gumamit ng mabisang mga
estratehiyang susuporta sa pansariling-pangangasiwa, at mag-orginisa ng internal at mga mapagkukunan
ng tulong sa komunidad para magbigay ng patuloy na pansariling-pangangasiwang suporta sa mga
miyembro.
Kasama sa Recovery Services ang indibidwal at pangprupong pagpapayo; pagsubaybay ng
paggaling/tulong sa pag-iwas sa pag-abuso ng droga at alkohol (mga serbisyong recovery coaching o
patnubay at pagtuturo sa tuluyang paggaling, prebensiyon ng pagbabalik sa pag-aabuso ng droga o
alkohol at masamang gawi, at peer-to-peer services o direktang mga serbisyo ng kapwa); at
pamamahala ng kaso (mga koneksiyon sa pang-edukasyon, hanapbuhay (vocational), mga suporta sa
pamilya, mga suporta mulaom sa komunidad, pabahay, transportasyon, at iba pang mga serbisyong base
sa pangangailangan).
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Ang mga Recovery Services ay maaaring makuha sa lahat ng kinontratang ACBH outpatient SUD
providers para sa mga benepisyaryong nakakumpleto ng SUD treatment. Ang mga interesadong
benepisyaryo ay dapat kontakin ang Alameda County Substance Use Treatment at Referral Hotline sa
844-682-7215 para sa espesipikong referral at impormasyon ng kontak (paki tingnan ang direktoryo ng
SUD treatment provider para sa impormasyon ng espesipikong programa). Walang takdang-panahon at
ang serbisyong ito ay makakamtan sa lahat ng eligible na benepisyaryo ng Alameda County.

Case Management (Pamamahala ng Kaso)
Ang Serbisyong Pamamahala ng Kaso ay tumutulong sa mga miyembro na makuha ang mga
kinakailangang medikal, pang-edukasyon, sosyal, prevocational (tulad ng pagpapayo, ebalwasyon ng
mga interes, mga kakayahan, testing, atbp), bokasyonal, pagbabalik-kalusugan at panunumbalik ng
normal na pamumuhay, o iba pang mga serbisyong ibinibigay ng komunidad. Ang mga serbisyong ito ay
nakapokus sa koordinasyon ng pangangalaga ng SUD, integrasyon ng pagbibigay ng primaryang
pangangalaga lalo na para sa mga miyembro na matagal at paulit-ulit ang SUD (chronic), at interaksiyon
sa sistema ng hustisiyang pang krimen, kung kinakailangan.
Kasama sa Serbisyong Pamamahala ng Kaso ang isang komprehensibong pagtatasa at pana-panahon na
balik-pagtatasa ng mga pangangailangan ng indibidwal para alamin ang pangangailangan pagpapatuloy
ng mga serbisyong pamamahala ng kaso; paglipat sa masmataas o masmababang antas ng pangangalaga
ng SUD; paglikha at pana-panahong pagbabago ng plano ng kliyente na may nakapaloob na mga
aktibidad na pang serbisyo; komunikasyon, koordinasyon, referral at iba pang kaugnay na mga
aktibidad; pagmomonitor ng paghahatid ng serbisyo upang masiguro na nakukuha ng miyembro ang
serbisyo at may access sa sistema ng paghahatid ng sebisyo; pag-monitor ng pag-unlad ng miyembro; at
adbokasiya ng miyembro, mga koneksiyon sa pangangalaga ng kalusugang pampisikal at pangkaisipan,
transportasyon at sa pagpapanatili ng mga serbisyong primaryang pangangalaga.
Ang pamamahala ng kaso ay nararapat na alinsunod sa at hindi lalabag sa pagiging kumpidensiyal ng
sinumang miyembro na itinakda ng batas Pederal at batas ng California.
Ang mga Serbisyong Pamamahala ng Kaso ay maaaring makuha sa bawat antas ng pangangalaga at sa
tagabigay ng serbisyo na kinontrata ng Alameda Coounty Behavioral Health (ACBH) para magbigay ng
mga serbisyong paggamot ng SUD. Ang mga interesadong benepisyaryo ay dapat kontakin ang Alameda
County Substance Use Treatment at Referral helpline sa 844-682-7215 para sa espisipikong referral at
impormasyon ng kontak (paki tingnan ang direktoriyo ng tagabigay ng serbisyo sa paggamot ng SUD
para sa impormasyon ng espesipikong programa). Walang takdang-panahon at ang serbisyong ito ay
makakamtan ng lahat ng eligible na mga benepisyaryo ng Alameda County.

Early Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (EPSDT) (Maagang Pana-panahong Screening,
Diagnosis at Paggamot)
Kung ikaw ay wala pang 21 taong gulang, maaari kang tumanggap ng dagdag na kinakailangang mga
serbisyong medikal na kasama ng Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment (EPSDT)
(Maagap na Pana-panahong Screening, Diagnosis, at Paggamot). Kasama sa mga serbisyo ng EPSDT ang
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screening, ang mata, ngipin, pandinig at lahat ng iba pang kinakailangnang mandatoryo at opsiyonal na
medikal na mga serbisyo na nakatala sa batas pederal 42 U.S.C. 139d(a) para iwasto o mapabuti ang mga
depekto at pisikal at mental na mga sakit o mga kondisyon na natukoy sa EPSDT screening sakop man o
hindi ang serbisyo para sa mga matanda. Ang kahilingan para sa medikal na pangangailangan at ang
halaga at pagiging epektibo ang tanging mga limitasyon o ekslusyon na nauukol sa mga serbisyo na
EPSDT.
Para sa higit na kompletong deskripsiyon ng mga serbisyong EPSDT na matatanggap at para masagot ang
iyong mga katanungan, pakitawagan ang ACBH ESPFT Coordination Office sa 510-567-8171. Mga
Serbisyong Pang-miyembro.
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MEDIKAL NA PANGANGAILANGAN
Ano Ang Medikal Na Pangangailangan At Bakit Ito Lubhang Mahalaga?
Isa sa mga kondisyong kinakailangan para tumanggap ng mga serbisyong paggamot ng SUD sa
pamamagitan ng iyong DMC-ODS plan ng county ay isang bagay na tinatawag na ‘medikal na
pangangailangan.’ Nangangahulugan ito na isang doktor o ibang lisensiyadong propesyunal ay
makikipag-usap sa iyo para makapag-desisyon kung may medikal na pangangailangan para sa mga
serbisyo at kung matutulungan ka ng mga serbisyo kung matatanggap mo ang mga ito.
Ang terminong medikal na pangangailangan ay mahalaga dahil tutulong ito sa desisyon kung ikaw ay
eligible para sa mga serbisyong DMC-ODS, at kung anong mga serbisyong DMS-ODS ang naaangkop.
Ang pagpapasya ng medikal na pangangailangan ay isang napakahalagang bahagi ng proseso sa pagkuha
ng mga serbisyong DMC-ODS.

Ano Ang Mga Pamantayan Ng ‘Medikal Na Pangangailangan’ Para
Saklaw Ng Mga Serbisyo Sa Paggamot Ng Maling Paggamit Ng Droga O
Alkohol (Substance Use Disorder Treatment Services)?
Bilang bahagi ng pagpa pasya kung kailangan mo ng mga serbisyong paggamot ng SUD, ang plano ng
county na DMC-ODS ay makikipag-tulungan sa iyo at sa iyong tagabigay-serbisyo na magpasya kung ang
mga serbisyo ay medikal na pangangailangan, tulad ng ipinaliwanag sa itaas. Ang seksiyong ito ay
magpapaliwanag kung paanong ang kalahok na county ay gagawa ng desisyong iyon.
Para makatanggap ng mga mga serbisyo sa pamamagitan ng DMC-ODS, dapat mong matugunan ang
sumusunod na mga pamantayan:
•
•
•

•

Dapat naka-enrol ka sa Medi-Cal.
Dapat naninirahan ka sa county na kalahok sa DMS-ODS.
Dapat mayroon kang isa man lang na diagnosis mula sa isang Diagnosis and Statistical Manual of
Medical Disorders (DMS) pasa sa Substance-Related and Addictive Disorder (Sakit na Kaugnay ng
Maling Paggamit ng mga Sangkap at Pagiging Adik). Sinumang may sapat na gulang, o kabatang
kulang ang edad sa 21, na natasang “at-risk” (nasa panganib) na magkaroon ng SUD ay magiging
eligible para sa mga serbisyong Maagap na Interbensiyon kung hindi nila natutugunan ang
medikal na pangangailangang pamantayan.
Dapat tumutugon ka sa pakahulugan ng American Society of Addiction Medicine (ASAM) ng
medikal na pangangailangan para sa mga serbisyo base sa Mga Pamantayan ng ASAM (ang
ASAM Criteria ay mga pambansang mga pamantayan sa paggamot ng mga kondisyong pagiging
adik at substance–related o may kaugnayan sa droga o alkohol).
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Hindi mo kailangang malaman kung ikaw ay may diagnosis para humingi ng tulong. Ang planong DMCODS ng iyong county ang tutulong sa iyong kumuha ng impormasyon at mag-aalam ng medikal na
pangangailangan na may pagtatasa.
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PAGPILI NG TAGABIGAY-SERBISYO
Paano Ako Hahanap Ng Tagabigay-Serbisyo Para Sa Mga Serbisyo Ng
Paggamot Ng Maling Paggamit ng Droga At Alkohol Na Kailangan Ko?
Maaariing lagyan ng ilang mga limitasyon ng BHP ang iyong pagpipiliang mga tagabigay-serbisyo. Ang
planong DMC-ODS ng iyong county ay dapat magbigay sa iyo ng pagkakataong pumili sa pagitan ng hindi
kukulangin sa dalawang tagabigay-serbisyo sa umpisa ng iyong pagtanggap ng mga serbisyo, maliban
kung may mabuting dahilan ang BHP kung bakit hindi ito makapagkakaloob ng mapagpipilian,
halimbawa, iisa lang ang provider na makapagbibigay ng kinakailangan mong serbisyo. Dapat payagan
ka ng iyong BHP na magpalit ng mga tagabigay-serbisyo. Kung humiling ka na magpalit ng mga
tagabigay-serbisyo, kailangang payagan ka ng county na pumili sa di-kukulangin na dalawang tagabigayserbisyo, maliban na lang kung may isang mabuting dahilan na hindi ito maaari.
Minsan ang mga kinontratang tagabigay-serbisyo ng county ay lumilipat ng county network nang kusa o
sa hiling ng BHP. Kapag ito ay nangyari, kinakailangan na pagsumikapan ng BHP na magbigay ng
nakasulat na abiso ng terminasyon ng isang tagabigay-serbisyong kinontrata ng county sa loob ng 15
araw pagkatanggap o pagpapalabas ng termination notice, sa bawat tao na tumatanggap ng mga
serbisyong paggamot ng SUD sa provider o tagabigay-serbisyo na ito.

Kapag Nakahanap Ako Ng Tagabigay-Serbisyo, Maaari Bang Sabihin Ng
BHP Sa Tagabigay-Serbisyo Kung Ano Ang Mga Serbisyong Nakukuha
Ko?
Ikaw, ang iyong tagabigay-serbisyo, at ang BHP ay kasaling lahat sa pagpapasya kung anong mga
serbisyo ang kailangan mong tanggapin mula sa county alinsunod sa mga pamantayan ng medikal na
pangangailangan at ng talaan ng mga nasasakop na mga serbisyo. Minsan hinahayaan ng county kayo at
ng inyong tagabigay-serbisyo na magpasya. Sa ibang mga pagkakataon, hinihiling ng BHP sa iyong
tagabigay-serbisyo na hilingin sa BHP na rebyuhin ang mga dahilan ng tagabigay-serbisyo kung bakit sa
palagay nito ay kailangan mo ang isang serbisyo bago ipagkaloob ang serbisyo. Dapat gumamit ang BHP
ng kwalipikadong propesyunal upang magsagawa ng rebyu. Ang proseso ng rebyung ito ay tinatawag na
plan payment authorization process.
Ang proseso ng awtorisasyon ng BHP ay dapat sumunod sa mga espesipikong takdang oras (specific
timelines). Para sa istandard na awtorisasyon, dapat gumawa ang plano ng desisiyon sa kahilingan ng
iyong tagabigay-serbisyo sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo. Kung ikaw o ang iyong tagabigayserbisyo ay humiling o kung sa palagay ng BHP na makakabuti sa iyo na kumuha nang higit pang
impormasyon mula sa iyong tagabigay-serbisyo, ang takdang panahon ay maaaring dagdagan pa ng mga
14 na araw ng kalendaryo. Ang isang halimbawa kung kailan ang pagdaragdag ng araw ay makakabuti sa
iyo ay kung sa palagay ng county ay maaari nilang aprubahan ang kahilingan ng iyong tagabigay-serbisyo
ng awtorisasyon kung may karagdagang impormasyon ang BHP mula sa iyong tagabigay-serbisyo at
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kailangang tanggihan ang kahilingan kung wala ang impormasyon. Kung pahabain ng BHP ang timeline,
magpapadala sa iyo ang county ng nakasulat na notisya tungkol sa ekstensiyon.
Kung hind nakapag-desisyon ang county sa loob ng itinakdang panahon na kinakailangan para sa isang
istandard o pinabilis (expedited) na hiling na awtorisasyon, dapat kang padalhan ng BHP ng isang Notice
of Adverse Benefit Determination na nagsasabi sa iyo na ang mga serbisyo ay hindi ipinagkaloob at na
ikaw ay maaaring mag-apela o humiling ng isang State Fair Hearing o Patas na Pagdinig ng Estado.
Maaari kayong humingi sa BHP ng karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng awtorisasyon. Suriin
ang unang seksiyon nitong handbook para makita kung paano humiling ng impormasyon.
Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng BHP ukol sa proseso ng awtorisasyon, maaari kang mag-file
ng apela sa county o humiling ng isang Patas na Pagdinig ng Estado (State Fair Hearing).

Aling Mga Tagabigay-Serbisyo Ang Ginagamit Ng Aking DMC-ODS Plan?
Kung bago ka sa BHP, isang kumpletong talaan ng mga tagabigay-serbisyo sa iyong BHP ay matatagpuan
sa likuran ng handbook na ito at naglalaman ng impormasyon kung saan ang lokasyon ng mga tagabigayserbisyo, ang mga serbisyong paggamot ng SUD na kanilang ibinibigay, at iba pang impormasyong
makatutulong sa pag-access ng pangangalaga, kasama na ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong
pang-kultura at pangwika na magagamit mula sa mga provider. Kung may mga katanungan ka ukol sa
mga tagabigay-serbisyo, tumawag sa libreng-tawag na numero ng telepono ng iyong county na
matatagpuan sa unang sesiyon nitong handbook.
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PAUNAWA NG PASIYANG DI-PAGKAKALOOB NG
BENEPISYO
Ano Ang Isang Paunawa Ng Pasiyang Di-Pagkakaloob Ng Benepisyo?
Ang isang Paunawa ng Pasiyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo (Notice of Adverse Benefit
Determination), na minsan tinatawag na NOABD, ay isang form na ginagamit ng iyong county DMC-ODS
plan na nagsasabi kung kalian nagpapasya ang plan kung makukuha mo o hindi ang mga serbisyong
Medi-Cal SUD treatment. Ang Paunawa ng Pasiyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo ay ginagamit din
upang sabihin sa iyo kung ang karaingan, apela, o pinabilis na apela ay hindi naresolba sa loob ng
takdang panahon, o kung hindi mo nakuha ang mga serbisyo sa pamantayan ng panahong itinakda ng
timeline sa pagkakaloob ng mga serbisyo.

Kailan Ako Makakatanggap Ng Isang Paunawa ng Pasyang DiPagkakaloob Ng Benepisyo?
Ikaw ay tatanggap ng isang Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo:
•

•

•

•

•

Kung ang iyong BHP o isa sa mga tagabigay-serbisyo ay nagpasyang hindi ka kwalipikadong
tumanggap ng anumang mga serbisyong Medi-Cal SUD treatment dahil hindi mo natutugunan
ang ang pamantayan ng medikal na pangangailangan.
Kung sa palagay ng iyong tagabigay-serbisyo na kailangan mo ng serbisyo para sa SUD at
humiling na aprubahan ng BHP, pero hindi sumasang-ayong ang BHP at tinanggihan ang hiling ng
iyong tagabigay-serbisyo, o kaya’y pinalitan ang uri o dalas ng serbisyo. Kadalasan ay tatanggap
ka ng Paunawa ng Pasiyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo bago mo matanggap ang serbisyo,
pero minsan ang Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo ay matatanggap matapos
mong matanggap ang serbisyo, o habang tinatanggap mo ang serbisyo. Kung tumanggap ka ng
Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo pagkatapos na natanggap mo na ang
serbisyo hindi mo kailangang bayaran ang serbisyo.
Kung ang iyong tagabigay-serbisyo ay hiniling sa BHP na aprubahan, pero kailangan ng BHP ng
karagdagang impormasyon upang gumawa ng desisyon at hindi nakompleto ang proseso ng pagaapruba sa takdang oras.
Kung ang iyong BHP ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa iyo base sa timeline na itinakda ng
BHP. Tawagan ang iyong BHP upang alamin kung ang iyong BHP ay nagtakda ng mga
pamantayang timeline.
Kung ikaw ay nag-file ng karaaingan sa BHP at ang BHP ay hindi sumagot sa iyo ng isang
nakasulat na desisyon hinggil sa iyong karaingan sa loob ng 90 araw ng kalendaryo. Kung nag-file
ka ng apela sa BHP at ang BHP ay hindi sumagot sa iyo ng isang nakasulat na desisyon hinggil sa
iyong apela sa loob ng 30 araw ng kalendaryo o, kung ikaw ay nag-file ng isang pinadaling apela,
at hindi ka tumanggap ng sagot sa loob ng 72 oras.
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Lagi Ba Akong Tatanggap Ng Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob Ng
Benepisyo Kung Hindi Ko Natatanggap Ang Mga Serbisyong Nais Ko?
Mayroong mga kaso na maaaring hindi ka makatatanggap ng Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng
Benepisyo. Maaari ka pa ring mag-file ng apela sa BHP o kung nakumpleto mo na ang proseso ng pagapela, puwede kang humingi ng isang state fair hearing kapag ang mga ito ay nangyari. Ang
impormasyon kung paano mag-file ng apela o humiling ng isang patas na pagdinig ng estado ay nasa
handbook na ito. Ang impormasyon ay dapat makukuha rin sa tanggapan ng iyong tagabigay-serbisyo.

Ano Ang Sasabihin Ng Paunawa Ng Pasyang Di-Pagkakaloob Ng
Benepisyo Sa Akin?
Ang Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo ay sasabihin sa iyo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kung ano ang ginawa ng iyong BHP na nakakaapekto sa iyong abilidad na kumuha ng serbisyo.
Ang epektibong petsa ng desisyon at ang dahilan kung bakit gumawa ng desisyon ang plano.
Ang mga panuntunan ng estado o pederal na sinunod ng county nang gumawa ito ng desisyon.
Ano ang iyong mga karapatan kung hindi ka sumasang-ayon sa ginawa ng plan.
Paano mag-file ng apela sa plan.
Paano humiling ng isang State Fair Hearing (Patas na Pagdinig ng Estado)
Paano humiling ng isang pinadaling apela o ng isang pinadaling fair hearing.
Paano humingi ng tulong sa pag-file ng apela o pa ng isghiling ng isang State Fair Hearing.
Gaaano katagal kang mag-file ng apela o humiling ng isang State Fair Hearing.
Kung ikaw ay eligible na patuloy na tumanggap ng mga serbisyo habang naghihintay ka ng apela
o ng desisiyon ng State Fair Hearing.
Kailan ka dapat mag-file ng iyong Aplela o humiling ng State-Fair Hearing kung gusto mong
magpatuloy ang mga serbisyo.

Ano Ang Dapat Kong Gawin Kung Tumanggap Ako Ng Isang Paunawa ng
Pasyang Di-Pagkakaloob Ng Benepisyo?
Kapag tumanggap ka ng Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo, dapat mong basahin nang
maingat ang lahat ng impormasyon sa form. Kung hindi mo naiintindihan ang form, makakatulong sa iyo
ang iyong BHP. Maari ka ring humingi ng tulong sa ibang tao.
Maaari kang humingi ng pagpapatuloy ng serbisayo na ipinahinto nang nagsumite ka ng apela o ng
kahilingan para sa State Fair Hearing. Dapat kang humiling ng pagpapatuloy ng mga serbisyo nang hindi
lalampas ng sampung araw ng kalendaryo pagkaraan ng petsa ng Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob
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ng Benepisyo ay natatakan ng petsa at oras na dinala ito sa serbisyo postal o personal na iniabot sa iyo,
o bago sa epektibong petsa ng pagbabago.
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MGA PROSESO NG RESOLUSYON NG PROBLEMA
Paano Kung Hindi Ko Makuha Ang Mga Serbisyong Gusto Ko Sa Aking
County DMC-ODS Plan?
Ang iyong BHP ay may paraan para sa iyo upang malutas ang problema tungkol sa kahit anong isyu
kaugnay ng mga serbisyong paggamot ng SUD na tinatanggap mo. Ang tawag dito ay proseso ng
paglutas ng problema at ito ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na mga proseso:
1. Ang Proseso ng Karaingan – isang pagpapahayag ng di-kasiyahan sa anumang mga serbisyong
paggamot ng SUD, liban sa Pasiyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo.
2. Ang Proseso ng Apela – pagrebyu ng isang desisiyon (di pagkakaloob o mga pagbabago sa mga
serbisyo) na isinagawa sa iyong mga serbisyong paggamot ng SUD ng BHP o ng iyong tagabigayserbisyo.
3. Ang Proseso ng State Fair Hearning – pagrebyu ng pagtiyak na natanggap mo ang mga
serbisyong paggamot ng SUD na may karapatan ka sa ilalim ng programa ng Medi-Cal.
Ang pag-file ng karaingan o apela, o ng State Fair Hearing ay hindi makakasama sa iyo at hindi
makakaapekto sa mga serbisyong tinatanggap mo. Kapag kompleto na ang iyong karaingan o apela,
ipagbibigay-alam sa iyo ng iyong BHP at sa ibang mga kasangkot ng kinahinatnan sa dakong huli. Kapag
kompleto na ang iyong State Fair Hearing, ipagbibigay-alam sa iyo ng tanggapan ng State Fair Hearing at
sa ibang mga kasangkot ng kinahinatnan sa dakong huli.
Matuto nang higit pa sa bawat proseso ng paglutas ng problema sa ibaba.

Makakakuha Ba Ako Ng Tulong Sa Pag-File Ng Apela, Karaingan O State
Fair Hearing?
Ang iyong BHP ay may mga tauhang handang magpaliwanag sa iyo ng mga prosesong ito at tumulong sa
iyo sa pagreport ng isang problema maging sa karaingan, apela, o sa paghiling ng State Fair Hearing.
Maaari ka rin nilang tulungang magdesisyon kung kwalipikado ka sa tinatawag na ‘expedited’ (pinabilis)
na proseso, na ang ibig sabihin ay ito ay mas mabilis na susuriin dahil ang iyong kalusugan o estabilidad
ay nasa panganib. Maaari mo ring bigyan ng awtorisasyon ang ibang tao na kumatawan para sa iyo, pati
na ang iyong tagabigay-serbisyo ng paggamot ng SUD. Kung gusto mo ng tulong, tumawag sa 1-844682-7215.

Paano Kung Kailangan Ko Ng Tulong Para Malutas Ang Isang Problema
sa Aking County DMC-ODS Plan Pero Ayokong Mag-File ng Karaingan o
Apela?
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Puwede kang humingi ng tulong sa Estado kung nahihirapan kang makahanap ng tamang mga tao sa
county upang tulungan ka na matutunan ang paggamit ng sistema.
Maaari kang makakuha ng libreng legal na tulong sa iyong lokal na tanggapan ng legal aid sa Public
Inquiry and Response Unit:
Tumawag ng libre sa: 1-800-952-5253
Kung ikaw ay bingi o gumagamit ng TDD, tumawag sa: 1-800-952-8349
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ANG PROSESO NG PAGHAHAIN NG KARAINGAN
Ano Ang Karaingan?
Ang isang karaingan ay isang pagpapahayag ng kawalang-kasiyahan tungkol sa anuman na nauukol sa
iyong mga serbisyong paggamot ng SUD na hindi isa sa mga problemang sakop ng apela at ng mga
proseso ng State Fair Hearing.
Ang proseso ng karaingan ay:
•
•
•

•
•
•

Binubuo nang simple, at madaling maintindihang mga pamamaraan na magpapahintulot sa iyo
na magpahayag ng iyong karangian ng pabigkas o pasulat.
Hindi makasasama sa iyo o sa iyong tagabigay-serbisyo sa anumang paraan.
Pinapayagan kang mag-awtorisa ng ibang tao para kumilos para sa iyo, kasama ang iyong
tagabigay-serbisyo. Kung nag-awtorisa ka ng ibang tao para kumilos para sa iyo, maaring hingin
ng BHP na lagdaan mo ang isang form na nagbibigay awtorisasyon sa plan na ibigay ang
impormasyon sa taong iyon.
Siguraduhing ang mga indibidwal na gumagawa ng mga desisyon ay kwalipikado na gawin ito at
hindi nasangkot sa naunang anumang mga antas ng pagsusuri o pagdedesisyon.
Tukuyin kung ano ang mga katungkulan at responsibilidad mo, ng iyong BHP at ng iyong
tagabigay-serbisyo.
Magbigay ng kalutasan sa karaingan sa kinakailangang takdang haba ng panahon.

Kailan Ako Maaaring Mag-File Ng Karaingan?
Maaari kang mag-file ng isang karaingan sa BHP kahit anong oras na hindi ka nasisiyahan sa mga
serbisyong paggamot ng SUD na tinatanggap mo sa BHP o kung mayroon kang ibang ikinababahala
tungkol sa BHP.

Paano Ako Makakapag-File ng Karaingan?
Maaari kang tumawag sa numerong libreng-tawag sa telepono ng BHP para humingi ng tulong sa
karangian. Ang county ay magbibigay ng mga sobreng may sariling address sa lahat ng tanggapan ng
mga tagabigay-serbisyo para maipadala mo sa koreo ang iyong karangian. Ang mga karangian ay
maaaring i-file nang pasalita o nang nakasulat. Ang mga karaingang ipinarating nang pasalita ay hindi
kinakailangang sundan ng sulat na humihinging gawan ito ng aksiyon.

Paano Ko Malalaman Kung Natanggap Ng BHP Ang Aking Karaingan?
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Ipaaalam sa iyo ng iyong BHP na natanggap nito ang iyong karangian sa pagpapadala sa iyo ng isang
nakasulat na kumpirmasyon.

Kailan Magkakaroon Ng Desisyon Ang Aking Karaingan?
Ang BHP ay kinakailangang magpasya tungkol sa iyong karaingan sa loob ng 90 araw ng kalendaryo mula
sa petsa kung kailan mo nai-file ang iyong karaingan. Ang takdang haba ng panahon ay maaaring
padagdagan ng 14 na araw ng kalendaryo kung humiling ka ng ekstensiyon, o kung ang BHP ay
naniniwala na mayroong pangangailangan ng karagdagang impormasyon at na ang pagkaantala ay para
sa iyong kapakanan. Isang halimbawa kung kailan ang pag-antala ay para sa iyong kapakanan ay kung
ang county ay naniniwalang mareresolba nila ang iyong karaingan kung ang BHP ay pinagkalooban pa ng
karagdagang panahon na kumuha ng impormasyon sa iyo o sa ibang mga taong may kinalaman.

Paano Ko Malalaman Kung Nakagawa Na Ng Desisyon Ang BHP Hinggil
Sa Aking Karaingan?
Kung may desisyon na hinggil sa iyong karangian, ipapaalam ng BHP sa iyo o sa iyong kinatawan ang
desisyon nang pasulat. Kung hindi nakapagbigay ng notipikasyon sa iyo ang BHP o sa mga partidong
apektado ng desisyon sa karaingan sa takdang panahon, magpapadala ang BHP sa iyo ng isang Paunawa
ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo na nagpapayo sa iyo ng iyong karapatan na humiling ng isang
State Fair Hearing. Ang iyong BHP ay magbibigay sa iyo ng isang Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng
Benepisyo sa takdang petsa kung kailan ang nakatakdang panahon ay magtatapos.

Mayroon Bang Deadline ang Pagpa-File ng Karaingan?
Maaari kang mag-file ng karaingan kahit anong oras.

ANG PROSESO NG APELA (Standard at Expedited)
Ang iyong BHP ay may responsibilidad na hintulutan kang humiling ng pagrerebyu ng desisyon na ginawa
tungkol sa iyong mga serbisyong paggamot ng SUD ng iyong plan o ng iyong tagabigay-serbisyo. May
dalawang pamamaraan na makakahiling ka ng pagrerebyu. Ang isa ay sa paggamit ng standard appeals
process. Ang ikalawa ay sa paggamit ng expedited appeals process. Ang dalawang uri ng apelang ito ay
nagkakapareho; subbalit, mayroong mga espesipikong mga kahilingan para maging karapat-dapt na
mapagkalooban ng pinabilis na apela o expedited appeal. Ang mga espesipikong pangangailangan ay
ipinapaliwanag sa ibaba.
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Ano Ang Standard Appeal?
Ang isang standard appeal ay isang kahilingan para marebyu ang isang problema na mayroon ka hinggil
sa iyong plan o sa tagabigay-serbisyo na maaring tinanggihan o binago ang mga serbisyo na sa palagay
mo ay iyong kailangan. Kung humiling ka ng isang standard appeal, ang BHP ay maaaring magtagal ng
hanggang 30 araw ng kalendaryo upang rebyuhin ito. Kung sa iyong palagay ang paghihintay ng 30 araw
ay ilalagay ang iyong kalusugan sa panganib, dapat kang humingi ng isang ‘expedited appeal’ (apelang
pinabilis).
Ang proseso ng standard appeals ay:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Pinahihintulutan kang mag-file ng apela nang personal, sa telepono, o nang pasulat. Kung
nagsumite ka ng apela ng iyong apela nang harap-harapan o sa telepono, dapat mo itong sundan
ng isang pirmadong nakasulat na apela. Puwede kang humingi ng tulong sa pagsulat ng apela.
Kung hindi ka nag-follow-up ng isang pirmadong nakasulat na apela, ang iyong apela ay hindi
mareresolba. Subalit, ang petsa kung kailan ka nagsumite ng pasalitang apela ay ang petsa ng
iyong pag-file.
Sinisigurong ang pag-file ng apela ay hindi makakasama sa iyo o sa iyong tagabigay-serbisyo sa
anumang paraan.
Pinapayagan kang mag-awtorisa ng ibang tao na kumilos para sa iyo, maging ang isang
tagabigay- serbisyo. Kung binigyan mo ng awtorisasyon ang isang tao para kumilos para sa iyo,
ang plan ay maaaring humingi sa iyo ng isang form na nagbibigay ng awtorisasyon sa plan na
ibigay ang impormasyon sa taong iyon.
Pinapangyayari ang patuloy na pagtanggap ng iyong mga benepisyo kung humiling ng apela sa
loob ng takdang panahon, na 10 araw ng kalendaryo mula sa petsa ng iyong Paunawa ng
Masamang Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo ay namarkahan sa koreo o personal na
ibinigay sa iyo. Hindi mo kailangang magbayad para sa patuloy na mga serbisyo habang
naghihintay ng desisyon ng apela. Kung humiling ka ng pagpapatuloy ng benepisyo, at ang pinal
na desisyon ng apela ay nagpapatotoo na ang desisyong bawasan o ihinto ang serbisyong iyong
tinatanggap, maari kang pagbayarin ng halaga ng mga serbisyong naibigay na habang ang apela
ay nakabitin.
Sinisiguro na ang mga indibidwal na gumagawa ng mga desisyon ay kwalipikado na gawin ito at
hindi nasangkot sa alinmang naunang antas ng pagsusuri o pag-dedesisyon.
Pinahihintulutan ka o ang iyong kinatawan na suriin ang iyong case file, pati ang iyong medical
record, at ano pa mang ibang mga dokumento o mga rekord na isinaalang-alang habang patuloy
ang proseso ng apela, bago o habang nagaganap ang proseso ng apela.
Binibigyan ka nang sapat na pagkakataong magharap ng ebidensiya at mga alegasyon na
katunayan o batas, nang personal o nakasulat.
Pinapayagan ka, ang iyong kinatawan, o ang legal na kinatawan ng naiwang salapi at ariarian ng
isang namatay na miyembro na maging kabilang sa mga partido sa apela.
Sinasabihan ka na ang iyong apela ay sinusuri sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang
nakasulat na kumpirmasyon.
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•

Binibigyan ka ng impormasyon hinggil sa iyong karapatang humiling ng isang State Fair Hearing,
pagkaraan ng pagtatapos ng proseso ng apela.

Kailan Ako Makakapag-File ng Apela?
Puwede kang mag-file ng apela sa iyong county DMC-ODS Plan:
•

•

•

•
•
•
•

Kung ang iyong county o isa sa mga kinontratang tagabigay-serbisyo ng county ay nagpasyang
hindi ka kwalipikadong tumanggap ng Medi-Cal SUD treatment services dahil hindi mo
natutugunan ang mga pamantayan ng medikal na pangangailangan.
Kung sa palagay ng iyong tagabigay-serbisyo na kailangan mo ng SUD treatment service at
humingi sa county na aprubahan, pero hindi sumang-ayon ang county at tinanggihan ang hiling
ng iyong tagabigay-serbisyo, o kaya binago ang uri o dalas ng serbisyo.
Kung ang iyong tagabigay-serbisyo ay humingi ng aprobasyón sa BHP pero kailangan pa ng
county ng impormasyon para makagawa ng desisyon at hindi nakompleto ang proseso ng
pagpapa-apruba sa takdang panahon.
Kung ang iyong BHP ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo base sa tumeline na naitakda na ng
BHP.
Kung sa iyong palagay ang BHP ay hindi ka pinagkakalooban ng mga serbisyo kaagad-agad para
matugunan ang iyong mga pangangailangan.
Kung ang iyong karaingan, apela o pinabilis na apela ay hindi naresolba sa takdang panahon.
Kung ikaw at ang iyong tagabigay-serbisyo ay hindi nagkakaisa sa mga serbisyong pang SUD na
kailangan mo.

Paano Ako Makakapag-File ng Apela?
Maaari mong tawagan ang libreng tawag na numero sa telepono ng iyong BHP para kumuha ng tulong
sa pag-file ng apela. Ang plan ay magkakaloob ng self-addressed envelopes sa lahat ng tanggapan ng
tagabigay-serbisyo para maipadala mo ang iyong apela sa koreo.

Paano Ko Malalaman Kung Ang Aking Apela Ay Napagpasyahan Na?
Ang iyong county DMC-ODS plan ay magpapabatid sa iyo o sa iyong kinatawan sa isang sulat tungkol sa
kanilang desisyon ukol sa iyong apela. Ang notipikasyon ay may sumusunod na impormasyon:
•
•

Ang kinalabasan ng proseso ng paglutas ng apela.
Ang petsa kung kailan ginawa ang desisyon.

60

•

Kung ang apela ay hindi ganap na naresolba na pabor sa iyo, ang paunawa ay maglalaman din ng
impormasyon hinggil sa iyong karapatan na magtamo ng isang State Fair Hearing at ng
pamamaraan sa pagpa-file ng isang State Fair Hearing.

Meron Bang Huling Araw Para Mag-File Ng Apela?
Dapat kang mag-file ng apela sa loob ng 60 araw ng Kalendaryo mula sa petsa na nakatatak sa Paunawa
ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo. Isaalang-alang na hindi ka laging makakakuha ng Paunawa ng
Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo. Walang takdang araw para mag-file ng apela kung hindi ka
nakatanggap ng Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo; kaya maaari kang mag-file ng
ganitong uri ng apela kahit na anong oras.

Kailan Magkakaroon Ng Desisyon Tungkol Sa Aking Apela?
Dapat magdesisyon ang BHP sa iyong apela sa loob ng 30 araw ng kalendaryo mula kung kailan
tinanggap ng BHP ang iyong hiling para sa apela. Ang takdang panahon ay maaaring dagdagan ng
hanggang 14 na araw ng kalendaryo kung humiling ka ng dadag na panahon, o kung naniniwala ang BHP
na kailangan pa ng karagdagang impormasyon at ang pag-antala ay para sa iyong kapakanan. Isang
halimbawa kung kailan ang pag-antala ay para sa iyong kapakanan ay kung naniniwala ang county na
maaari nitong aprubahan ang iyong apela kung ang BHP ay nabigyan ng karagdagang panahon pa na
kumuha ng impormasyon sa iyo o sa iyong tagabigay-serbisyo.

Paano Kung Hindi Ako Makapaghintay Ng 30 Araw Para sa Desisyon ng Aking
Apela?
Ang proseso ng apela ay maaaring mas mabilis kung ito ay kwalipikado para sa prosesong pinabilis na
mga apela.

Ano ang Pinabilis na Apela?
Ang pinabilis na apela ay isang mas mabilis na paraan para makapagdesisyon ukol sa isang apela. Ang
proseso ng pinabilis na mga apela ay sumusunod sa parehong proseso ng proseso ng istandard na mga
apela.
Gayunpaman,
•
•
•

Ang iyong apela ay dapat tumugon sa ilang mga kinakailangan.
Ang proseso ng pinabilis na mga apela ay sumusunod sa ibang mga takdang huling araw na hindi
katulad ng istandard na mga apela.
Maaaring kang humiling ng berbal na pagpapabilis ng apela. Hindi mo kailangang isulat ang
iyong kahilingan para sa pinabilis na apela.
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Kailan Ako Maaaring Mag-File Ng Isang Pinabilis Na Apela?
Kung sa iyong palagay ang 30 araw ng kalendaryo para sa desisyon ng isang istandard na apela ay
maglalagay sa panganib ng iyong buhay, kalusugan o kakayahang magtamo, magpanatili o
makapagpanumbalik ng lakas, maaari kang humiling ng isang pinabilis na resolusyon ng isang apela.
Kung sumang-ayon ang BHP na ang iyong apela ay tumutugon sa mga kahilingan ng pinabilis na apela,
ang iyong county ay magreresolba ng iyong pinabilis na apela sa loob ng 72 oras pagkatanggap ng BHP
ng apela. Ang takdang panahon ay maaaring dagdagan ng hanggang 14 na araw ng kalendaryo kung
humiling ka ng karagdagang panahon, o kung ipakita ng BHP na may pangangailangnan para sa
karagdagang impormasyon at ang pag-antala ay para sa iyong kapakanan. Kung dinagdagan ng BHP ang
takdang panahon, ang plan ay magbibigay sa iyo ng isang nakasulat na paliwanag kung bakit ang mga
takdang panahon ay pinalawig.
Kung nagpasya ang BHP na ang iyong apela ay hindi kwalipikado sa pinabilis na apela, ang BHP ay dapat
gumawa ng makatuwirang mga pagsisikap na bigyan ka nang agarang pasalitang abiso at padadalhan ka
ng isang paunawang nakasulat sa loob ng 2 araw ng kalendaryo na nagsasabi kung ano ang dahilan sa
desisyon. Ang iyong apela ay susunod sa gayon sa takdang panahon na napapaloob sa isang standard
appeal na binalangkas sa unahan ng seksiyong ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng county
na ang iyong apela ay hindi tumutugon sa mga pamantayan ng pinabilis na apela, maaari kang mag-file
ng isang karaingan.
Kapag naresolba na ng BHP ang iyong pinabilis na apela, ang plan ang siyang magbibigay nang pabigkas o
nakasulat na paunawa sa iyo at sa lahat ng apektadong mga partido.

ANG PROSESO NG STATE FAIR HEARING (Patas na Pagdinig ng Estado)
Ano ang State Fair Hearing?
Ang State Fair Hearing (Patas na Pagdinig ng Estado) ay isang independiyenteng (walang pinapanigan)
rebyu na isinasagawa ng Departamento ng mga Serbisyong Panlipunan ng California (California
Department of Social Services) upang tiyakin na natanggap mo ang mga serbisyong paggamot ng SUD na
iyong karapatan sa ilalim ng programang Medi-Cal.

Ano ang Aking mga Karapatan sa State Fair Hearing?
May karapatan kang:
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•
•
•
•

Magkaroon ng isang pagdinig o paglilitis sa harap ng California Department of social Services (na
tinatawag din na State Fair Hearing).
Masabihan kung paano humingi ng isang State Fair Hearing.
Masabihan tungkol sa mga reglamento na namamahala sa representasyon sa State Fair Hearing.
Maipagpatuloy ang iyong mga benepisyo ayon sa iyong kahilingan habang isinasagawa ang
proseso ng State Fair Hearing kung humiling ka ng isang State Fair Hearing sa loob ng
kinakailangang takdang panahon.

Kailan Ako Maaaring Mag-File Ng Isang State Fair Hearing?
Maaari kang mag-file ng isang State Fair Hearing:
•
•

•

•

•
•
•
•

Kung nakompleto mo na ang proseso ng apela ng BHP.
Kung ang iyong county o isa sa mga kinontrata ng county na mga tagabigay-serbisyo ay
nagpasyang hindi ka kwalipikadong tumanggap ng anumang mga serbisyong paggamot na MediCal SUD dahil hindi mo natutugunan ang kinakailangang mga pamantayang medikal.
Kung ang iyong tagabigay-serbisyo ay may sapantaha na kailangaan mo ng serbisyong paggamot
ng SUD at humingi ng aprobasyón sa BHP, pero hindi sumang-ayon ang BHP at tinanggihan ang
hiling ng iyong tagabigay-serbisyo, o pinalitan ng ibang uri o dalas ng serbisyo.
Kung ang iyong tagabigay-serbisyo ay humingi ng pag-aprobá sa BHP, pero ang county ay
nangangailangan ng karagdagang impormasyon para makapagpasya at hindi nakompleto ang
proseso ng pag-aprobá sa takdang panahon.
Kung ang iyong BHP ay hindi nagkakaloob sa iyo ng mga serbisyo base sa mga naaayong
panahon (timeline) na naitakda na ng county.
Kung sa iyong palagay ang BHP ay hindi nagkakaloob ng mga serbisyo nang maagap para
matugunan ang iyong mga pangangailangan.
Kung ang iyong karaingan, apela o pinabilis na apela ay hindi naresolba sa tamang oras.
Kung ikaw at ang iyong tagabigay-serbisyo ay hindi sumasang-ayon sa serbisyong paggamot ng
SUD na iyong kinakailangan.

Paano Ako Hihiling Ng Isang State Fair Hearing?
Maari kang humiling ng isang State Fair Hearing nang direkta sa California Department of Social Services.
Maaari kang humingi ng isang State Fair Hearing sa pagsulat sa:
State Hearing Division
California Department of Social Services
744 P Street, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 95814
Puwede ka ring tumawag sa 1-800-952-8349 o para sa TDD 1-800-952-8349.
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Mayroon Bang Takdang Huling Araw Sa Pagpa-File Para Sa Isang State Fair
Hearing?
Mayroon ka lang 120 araw ng kalendaryo upang humingi ng isang State Fair Hearing. Ang 120 araw ay
maaaring magsimula mula sa kinabukasan ng araw na ibinigay sa iyo nang personal (harapan) ng BHP
ang paunawa nito ng desisyon ng apela, o sa kinabukasang araw ng pagka tatak-koreo ng paunawa ng
desisyon na apela ng county.
Kung hindi ka nakatanggap ng Paunawa ng Pasyang Di-Pagkakaloob ng Benepisyo, maaari kang mag-file
para sa isang State Fair Hearing kahit anong oras.

Maaari Ba Akong Magpatuloy Ng Mga Serbisyo Habang Naghihintay Ako Ng
Desisyon Ng State Fair Hearing?
Oo, kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng paggamot at nais mong ipagpatuloy ang paggamot
habang ikaw ay nag-aapela, dapat kang humingi ng isang State Fair Hearing sa loob ng 10 araw mula sa
petsa ng paunawa ng desisyon ng apela ay natatakan ng koreo o idineliber sa iyo O bago ng petsa na
sinabihan ka ng iyong BHP na ang mga serbisyo ay ihihinto o babawasan. Kapag humiling ka ng State
Fair Hearing, dapat mong sabihin na nais mong patuloy na matanggap ang paggamot sa iyo.
Karagdagan, hindi mo kailangang bayaran ang mga serbisyong tinanggap habang hindi pa tapos ang
State Fair Hearing.
Kung humiling ka nga ng pagtutuloy ng benepisyo, at ang kinalabasang desisyon ng State Fair Hearing ay
kinumpirma ang desisyong bawasan o ihiinto ang serbisyong tinatanggap mo, maaaring kailanganing
bayaran mo ang halaga ng mga serbisyong ipinagkaloob habang nakabitin pa ang pasya ng State Fair
Hearing.

Paano Kung Hindi Ako Makapaghintay Ng 90 Araw Para Sa Desisyon Ng Aking
State Fair Hearing?
Maaari kang humingi ng isang pinabilis (expedited, mas mabilis) na State Fair Hearing kung sa palagay
mo ang normal na 90 araw ng kalendaryo na panahon ay magdudulot nang malubhang mga suliranin sa
iyong kalusugan, kasama ang iyong abilidad na magkamit, magpanatili, o magpanumbalik ng mga
mahahalagang mga funsiyon sa buhay. Ang Department of Social Services, State Hearings Division, ay
rerebyuhin ang iyong kahilingan para sa isang pinabilis na State Fair Hearing at magpapasya kung ito ay
pumasá. Kung ang iyong hiniling na pinabilis na pagdinig ay naaprubahan, gaganapin ang isang paglilitis
at ang desisyon sa pagdinig ay ilalabas sa loob ng 3 araw ng trabaho ng petsa na ang iyong paghiling ay
tinanggap ng State Hearings Division.
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IMPORTANTENG IMPORMASYON TUNGKOL SA PROGRAMANG
MEDI-CAL NG ESTADO NG CALIFORNIA

Sino ang Puwedeng Kumuha ng Medi-Cal?
Ikaw ay maaaring magkwalipika para sa Medi-Cal kung ikaw ay isa sa mga grupong ito:
•
•
•
•
•
•
•

65 taong gulang, o masmatanda pa
Wala pang 21 taong gulang
Isang may sapat na gulang (adult), sa pagitan ng 21 at 65 base sa iyong elihibilidad ayon sa kita
Bulag o bingi
Buntis
Ilang mga refugee, o Cubano/ mga imigranteng Haitian
Tumatanggap ng pangangalaga sa isang nursing home

Ikaw ay nararapat na naninirahan sa California para magkwalipika sa Medi-Cal. Tumawag o bumisita sa
iyong lokal na tanggapan ng county social services at humingi ng isang Medi-Cal application, o kumuha
ng isa sa Internet sa
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/MediCalApplications.aspx

Kailangan Ko Bang Magbayad Para Sa Medi-Cal?
Maaaring kailangan mong magbayad para sa Medi-Cal depende sa perang nakukuha mo o kinikita kada
buwan.
•
•

•

Kung ang iyong kita ay masmababa sa mga limit ng Medi-Cal para sa laki ng iyong pamilya, hindi
mo kinakailangang magbayad para sa mga serbisyo ng Medi-Cal.
Kung ang iyong kita ay higit sa mga limit ng Medi-Cal para sa laki ng iyong pamilya,
kinakailangan mong magbayad ng bahagi ng iyong medikal o mga serbisyong paggamot ng SUD.
Ang halaga na iyong binabayaran ay tinatawag na iyong ‘share of cost’ (kabahagi ng halaga).
Kapag nabayaran mo na ang iyong ‘share of cost,’ babayaran ng Medi-Cal ang iyong natitirang
saklaw na bayaring medikal sa buwan na iyon. Sa mga buwang wala kang mga gastos na
medikal, wala kang anumang dapat bayaran.
Maaaring kailangan mong magbayad ng ‘co-payment’ para sa anumang paggamot sa ilalim ng
Medi-Cal. Ang ibig sabihin nito ay may babayaran kang halagang ‘out of pocket’ sa bawat
pagtanggap mo ng medikal o serbisyong paggamot ng SUD o ng isang droga na may
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preskripsiyon (medisina o gamot) at ‘co-payment’ kung ikaw ay magpunta sa emergency room
ng isang ospital para sa iyong regular na mga serbisyo.
Sasabihan ka ng iyong tagabigay-serbisyo kung kailangan mong magbayad ng ‘co-payment.’

Sakop Ba Ng Medi-Cal Ang Transportasyon?
Kung nahihirapan kang makarating sa iyong medikal na mga appointment o sa mga appointment para
sa paggamot ng droga o alkohol, ang programang Medi-Cal ay makakatulong sa iyong humanap ng
transportasyon.
•

•

•

Para sa mga bata, ang programa ng county na Child Health and Disabillity Prevention (CHDP) ay
maaaring tumulong. Maaari mo ring kontakin ang iyong county social services office, tingnan sa
ibaba. Makakakuha ka rin ng impormasyon online sa pagbisita sa www/dhsc.ca.gov, tapos magklik sa ‘Services’ at tapos sa ‘Medi-Cal.’
Para sa mga adult, ang iyong county social services office ay maaaring tumulong, tingnan ang
listahan sa ibaba o maaari kang kumuha ng impormasyon online sa pagbisita sa
www/dhsc.ca.gov, tapos mag-klik sa ‘Services’ at tapos sa ‘Medi-Cal.’
Kung ikaw ay naka-enrol sa Medi-Care Managed Care Plan (MCP), ang MCP ay dapat tumulong
sa transportasyon ayon sa Seksyon 14132(ad) ng Welfare and Institutions Code. Magagamit ang
mga serbisyong pantransportasyon para sa lahat ng pangangailangan ng serbisyo, kasama na rin
ang hindi kasama sa programa ng DMC-ODS.

Hanapin ang address ng iyong lokal na tanggapan ng county sa web sa http://dhcs.ca.gov.COL o
tingnan sa ibaba ang listahan ng mga tanggapan ng Alameda County Social Services Agency:

North Oaklang Self Sufficiency Center
2000 San Pedro Avenue
Oakland CA 94612

Eastmont Self-Sufficiency Center
6955 Foothill Boulevard Suite 100
Oakland CA 94605

Enterprise Self Sufficiency Center
8477 Enterprisse Way
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Oakland CA 94621

Eden Area Multi-Service Center
24100 Amador Street
Hayward CA 94544

Fremont Outstation
39155 Libery Street Suite C330
Fremont CA 94536

Livermore Outstation
2481 Constitution Drive Suite B
Livermore CA 94551

Sa Telepono: Para mag-apply sa pamamagitan ng telepono, tawagan ang iyong lokal na tanggapang ng
county. Maaari mong makita ang numero ng telepono sa website sa http://dhcs.ca.gov/COL; tingnan sa
ibaba ang listahan ng mga tanggapan ng Alameda County Social Service Agency:

North Oakland
510-891-0700

Eden: South County
510-670-6000

Enterprise: East County
510-263-2420

Eastmont: East County
510-383-5300
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Fremont Outstation
510-795-2428

Livermore Outstation
925-455-0747

Online: Mag-apply online sa www.benefitscal.com o www.coveredca.com. Ang mga aplikasyon ay ligtas
na inililipat nang direkta sa iyong lokal na tanggapan ng county social services, dahil ang Medi-Cal ay
ibinibigay sa antas ng county.
In-Person (harapan): Para mag-apply nang personal, hanapin ang iyong lokal na tanggapan ng county sa
http://dhcs.ca.gov/COL, kung saan ka makakakuha ng tulong sa pagkumpleto ng iyong aplikasyon.
Para sa Impormasyon para sa Alameda County Social Services Agency:
http://www.alamedasocialservices.org/public/services/medical_and_health/index.cfm
Kung kailangan mo ng tulong sa pag-a-apply, o may mga katanungan, maaari mong kontakin ang isang
nagsanay na Certified Enrollment Counselor (CEC) nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-300-1506, o
maghanap ng isang lokal na CEC sa http://www.coveredca.com/get-help/local.
Kung ikaw ay mayroon pa ring mga katanungan tungkol sa programa ng Medi-Cal, madadagdagan ang
iyong kaalaman sa http://dhcs.cs.gov/individuals/Pages/Steps-to-Medi-Cal.aspx.

MGA KARAPATAN AT MGA RESPONSIBILIDAD NG MIYEMBRO
Ano Ang Aking Mga Karapatan Bilang Resipyente Ng Mga Serbisyong DMC-ODS?
Bilang isang tao na eligible sa Medi-Cal at naninirahan sa isang DMC-ODS pilot program county, may
karapatan kang tumanggap ng kinakailangng medikal na mga serbisyong paggamot ng SUD mula sa BHP.
May karapatan kang:
•

•

•

Tratuhin nang may paggalang, pagbibigay nang nararapat na pagsasaalang-alang sa iyong
karapatan sa privacy at ang pangangailangan upang mapanatili ang pagiging kumpidensiyal ng
iyong impormasyong medikal.
Tumanggap ng impormasyon tungkol sa mga mapagpipiliang mga opsiyon ng makukuhang
paggamot at mga alternatibo, na ipinaaalam sa paraang naangkop sa kondisyon at kakayahang
umunawa ng Miyembro.
Sumali sa mga desisyon hinggil sa iyong pangangalaga ng SUD, kasama na ang karapatang
tumanggi ng paggamot
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•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Tumanggap nang napapanahong pangangalaga, kasama ang mga serbisyong maaaring magamit
24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kapag may pangangailangang medikal upang
gamutin ang isang kondisyong pang-emerhensiya o isang kondisyong humihingi ng madaliang
atensiyon o kritikal na kondisyon.
Tumanggap ng mga impormasyon sa handbook na ito tungkol sa mga serbisyong paggamot ng
SUD na nasasakop ng county DMC-ODS plan, iba pang mga obligasyon ng BHP at ng iyong mga
karapatan tulad ng inilarawan dito.
Gawing protektado ang iyong kumpidensiyal na impormasyon sa kalusugan.
Humiling at tumanggap ng kopya ng iyong mga medikal na record, at humiling na ito ay susugan
(amended) o iwasto tulad ng tinukoy sa 45CRF§164.524 at 164.526.
Tumanggap ng mga nakasulat na materyales na nasa alternatibong mga pormat (kasama na ang
Braile, malalaking tipo, at audiong pormat) kapag hiniling at sa napapanahong paraan na angkop
para sa pormat na hiniling.
Tumanggap ng mga serbisyong pabigkas na interpretasyon sa iyong gustong wika.
Tumanggap ng mga serbisyong paggamot ng SUD mula sa isang BHP na sumusunod sa mga
alituntunin ng kontrata nito sa Estado sa mga lugar na mayroong mga serbisyo, paninigurado na
may sapat na kakayahan at mga serbisyo, koordinasyon at pagpapatuloy ng pangangalaga, at
coverage at awtorisasyon ng mga serbisyo.
Makakuha ng Minor Consent Services (i-access ang mga serbisyong di kinakailangan ng consent
ng mga magulang para sa kabataan), kung ikaw ay menor-de-edad.
Makakuha ng kinakailangang serbisyong medikal na out-of-network sa naaangkop na panahon,
kung ang plan ay walang empleyado o kinontratang provider na makapagbibigay ng serbisyo.
Ang ibig sabihin ng “out-of-network provider” ay isang tagabigay-serbisyo na hindi kasama sa
listahan ng mga provider ng BHP. Dapat tiyakin ng county na wala kang dapat bayaran na
anumang ‘extra’ sa pagpunta sa isang out-of-network na tagabigay-serbisyo. Puwede mong
kontakin ang 24 oras na Toll-Free Helpline sa 1-844-682-7215 para sa impormasyon sa kung
paano makatatanggap ng mga serbisyo mula sa isang out-of-network provider.
Humiling ng pangalawang opinyon mula sa isang kwalipikadong propesyunal sa pangangalaga ng
kalusugan sa loob ng network ng county, o sa isang nasa labas ng network, nang walang
karagdagang gastos sa iyo.
Mag-file ng mga hinaing pasalita man o nakasulat, tungkol sa organisasyon o tinanggap na
pangangalaga.
Humiling ng apela, pasalita man o nakasulat, pagkatanggap ng isang abiso ng masamang
pagpapasya sa benepisyo.
Humiling ng isang State Medi-Cal fair hearing, kasama ang impormasyon tungkol sa mga
kalagayan kung saan posible ang isang mabilis na patas na pagdinig.
Maging malaya sa anumang uri ng kagamitan ng pagpipigil o pagbubukod (seclusion) na siyang
gamit na pamamaraan ng pamimilit, disiplina, kaginhawahan, o pagganti.
Maging malaya na gamitin ang mga karapatang ito nang walang masamang epekto sa kung
paano ka pinakikitunguhan ng BHP, mga tagabigay-serbisyo, o ng Estato.
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Ano Ang Aking Mga Responsibilidad Bilang Resipyente Ng Mga Serbisyong DMCODS?
Bilang tumatanggap ng serbisyo ng DMC-ODS, responsibilidad na:
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Maingat na basahin ang mga materyal na nagpapaalám ng mga impormasyon sa miyembro na
natanggap mo mula sa BHP. Ang mga babasahing ito ay tutulong sa iyong maintindihan kung
aling mga serbisyo ang makukuha at kung paano magpagamot kung kailangan mo.
Magpunta sa iyong mga nakatakdang iskedyul ng pagpapagamot. Matatamo mo ang
pinakamahusay na resulta sa pagpapagamot kung iyong susundan ang plano ng paggamot. Kung
hindi ka makakapunta sa iyong appointment, tumawag sa iyong tagabigay-serbisyo ng di
kukulangin sa 24 oras bago ng iskedyul at magpatala sa ibang araw at oras.
Laging dalhin ang iyong Medi-Cal (BHP) ID kard at isang photo ID kapag magpapagamot ka.
Ipaalam sa iyong tagabigay-serbisyo kung kailangan mo ng interpreter bago ng iyong
appointment.
Sabihin sa iyong tagabigay-serbisyo ang lahat ng iyong mga alalahaning medikal upang maging
tumpak ang iyong plano. Mas kumpleto ang impormasyong iyong ibinabahagi ukol sa iyong mga
pangangailangan, magiging mas matagumpay ang iyong pagpapagamot.
Siguraduhing itanong sa iyong tagabigay-serbisyo ang anumang mga katanungan na mayroon ka.
Napakahalaga na lubos mong nauunawaan ang plano ng iyong pagpapagamot at ng anumang
iba pang impormasyon na natanggap mo sa oras ng pagpapagamot.
Sundin ang plano ng paggamot na napagkasunduan ninyo ng iyong tagabigay-serbisyo.
Maging bukas ang kalooban sa pagtatatag ng isang mahigpit na ugnayan sa pagtatrabaho
kasama ang iyong tagabigay-serbisyo na gumagamot sa iyo.
Kontakin ang BHP kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong mga serbisyo
o kung mayroon kang anumang problema sa iyong tagabigay-serbisyo na hindi mo maresolba.
Sabihin sa iyong tagabigay-serbisyo at sa BHP kung mayroong mga pagbabago sa iyong personal
na impormasyon. Kasama na dito ang tirahan, numero ng telepono, at anumang iba pang
impormasyong medikal na maaaring maka-apekto sa iyong pakikilahok sa paggamot.
Tratuhin ang mga tauhan na gumagamot sa iyo nang may respeto at kagandahang loob.
Kung may hinala ka ng Panloloko o lisyang gawa, Isumbong Ito.
o Impormasyon tungkol sa Alameda County’s Behavior Health Care’s
Whistle Blower program na makukuha online sa
http://www.acbhcs.org/whistleblower-2/ o
• Tumawag: 1-844-729-7055
• Fax: (510) 639-1346
• Email: ProgIntegrity@acgov.org
• Koreo: 2000 Embarcadero, Suite 400, Oakland, CA 94606
Attn: QA Office
o Whistleblower Reporting form
Para sa karagdagang impormasyon, maari mong suriin ang Whistleblower Policy o ang
Whistleblower Poster.
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DIREKTORYO NG MGA TAGABIGAY-SERBISYO
Nasa ibaba ang mga link sa direktoryo ng mga tagabigay-serbisyo sa Alameda County Behavioral Health
Care Services (BHCS). Ilan sa mga nakalistang tagabigay-serbisyo ay nagbibigay lamang ng dalubhasang
(specialized) mga serbisyo sa limitadong mga populasyon. Para makapagsimula ng serbisyo, mahalagang
tumawag ka muna sa Substance Use Treatment and Referral Helpline sa 1-844-682-7215 upang
makakuha ng screening at isang referral sa pinakanaaangkop na tagabigay-serbisyo na makatutugon sa
iyong mga espesipikong pangangailangan, kasama ang wika, at lokasyon ng serbisyo, hangga’t maaari.
Mayroon din silang pinaka napapanahon na impormasyon kung sino ang mga tagabigay-serbisyo sa
kasalukuyan ang tumatanggap ng mga kliyente. Kapag ang tagabigay-serbisyo ay natukoy, maaari kang
tumawag nang direkta sa tagabigay-serbisyo at mag-iskedyul ng appointment.
•
•
•
•
•
•

Para sa mga serbisyong Kalusugan ng Isip: tumawag sa BHCS’ ACCESS Program
sa 1-800-491-9099.
Para sa mga serbisyong pang-Substance Use: tumawag sa Substance Use Treatment and Referral
Helpline sa 1-844-682-7215.
Para sa may mga limitasyon sa pagdinig at pagsasalita, i-dial ang 711 para sa California Relay
Service.
Magklik dito para sa Mental Health Provider Directory
Magklik dito para sa Substance Use Disorders Provider Directory ayon sa kinaroroonan.
Magklik dito para sa Substance Use Disorder Rendering Staff Directory

Ang Provider directory ay i-pinopost online ng ACBH sa http://www.ACBH.org/provider_directory/, na
nakasalin sa mga wikang: Espanyol, Vietnamese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Farsi, Koreano
at Tagalog. Maaari din ninyo itong ma-access sa pagtawag sa tawag-libreng numero ng telepono na
nakatala sa harap ng handbook na ito.
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PAGHILING NG TRANSISYÓN NG PANGANGALAGA
Kailan ako makahihiling na panatilihin ang aking nauna, at ngayon ay
out-of-network na tagabigay-serbisyo?
•

Pagkasali sa BHP, maaari kang humiling na panatilihin ang iyong out-of-netwrok na tagabigayserbisyo kung:
o Ang paglipat sa isang bagong tagabigay-serbiyo ay magreresulta sa isang malubhang
pinsala sa iyong kalusugan o madaragdagan ang iyong panganib na maospital o malagay
sa institusyon; at
o Ikaw ay tumatanggap ng paggamot mula sa tagabigay-setbisyo na out-of-netwrok bago
ng petsa ng iyong paglipat sa BHP.

Paano ako hihiling na panatilihin ang aking out-of-network na
tagabigay-serbisyo?
•

•

Ikaw, ang iyong awtorisadong mga kinatawan, o ang iyong kasalukuyang tagabigay-serbisyo, ay
maaaring magsumite ng nakasulat na kahilingan sa BHP. Maaari ka ring tumawag sa 24 Oras
Toll-Free Helpline sa 1-844-682-7215 para sa impormasyon kung paano humiling ng mga
serbisyo mula sa isang out-of-network na tagabigay-serbisyo.
Ang BHP ay magpapadala ng nakasulat na pagbibigay-alam sa pagkatanggap ng iyong kahilingan
at pasisimulan ang pagproseso ng iyong kahilingan sa loob ng tatlong (3) araw ng trabaho.

Paano kung patuloy akong magpatingin sa aking out-of-network na
tagabigay-serbisyo pagkatapos ng pagtransisyón sa BHP?
•

Maaari kang humingi ng retroactive (may bisa sa nakaraan) na paglipat ng pangangalaga na
kahilingan sa loob ng tatlumpung (30) araw ng kalendaryo ng pagtanggap ng serbisyo mula sa
isang out-of-network na tagabigay-serbisyo.

Bakit maaaring tanggihan ng BHP ang aking kahilingang transisyón ng
pangangalaga?
•

Maaaring tanggihan ng BHP ang iyong kahilingan na mapanatili ang iyong nakaraan, at ngayon
ay out-of-network na tagabigay-serbisyo, kung:
o Ang BHP ay may pinanghahawakang tala hinggil sa isyu ng kalidad ng pangangalaga ng
tagabigay-serbisyo.
72

Ano ang mangyayari kung ang aking kahilingang transisyón ng
pangangalaga ay tinanggihan?
•

•

Kung tinanggihan ng BHP ang iyong transisyon ng pangangalaga:
o Padadalhan ka ng abisong nakasulat;
o Aalukin ka ng di-kukulangin sa isang in-network na alternatibong tagabigay-serbisyo na
magbibigay ng parehong antas ng mga serbisyo tulad ng out-of-network na tagabigayserbisyo; at
o Ipagbibigay-alam sa iyo ang iyong karapatang mag-file ng karangian kung hindi ka
sumasang-ayon sa pagtanggi.
Kung nag-aalok ang BHP ng maraming alternatibong in-network na tagabigay-serbisyo at hindi
ka pumili, ang BHP ay ire-refer o itatalaga ka sa isang in-network na tagabigay-serbisyo at ipagbibigay alam sa iyo ang referral o assignment sa isang sulat.

Ano ang mangyayari kung ang aking kahilingang transisyón ng
pangangalaga ay inaprubahan?
•

Sa loob ng pitong (7) araw ng pagka-aproba ng iyoong kahilingang transisyon ng pangangalaga,
ang BHP ay bibigyan ka ng:
o Ng aprobasyón ng kahilingan;
o Ang haba ng panahon ng pagsasaayos ng transisyón ng pangangalaga;
o Ang prosesong magaganap upang i-transisyón ang iyong pangangalaga sa katapusan ng
panahon ng pagpapatuloy ng pangangalaga; at
o Iyong karapatang pumili ng ibang tagabigay-serbisyo mula sa network ng tagabigayserbisyo ng BHP sa anumang oras.

Gaano kabilis ang pagproseso ng aking kahilingang transisyón ng
pangangalaga maisasagawa?
•

Ang BHP ay tatapusin ang pagrebyu ng iyong kahilingang transisyon ng pangangalaga sa loob ng
tatlumpung (30) araw ng kalendaryo mula sa petsa na tinanggap ng BHP ang iyong kahilingan.

Anong mangyayari sa katapusan ng panahon ng aking transisyón ng
pangangalaga?
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•

Ipagbibigay-alam sa iyo ng BHP sa isang nakasulat na abiso tatlumpung (30) araw ng kalendaryo
bago magtapos ang panahon ng transisyón ng pangangalaga tungkol sa proseso na mangyayari
para i-transisyón ang iyong pangangalaga sa isang in-network na tagabigay-serbisyo sa
katapusan ng iyong panahon ng transisyón ng pangangalaga.
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