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PINAGSAMANG ABISO NG MGA KASANAYAN SA PAGKAPRIBADO 

Inilalarawan nitong Pinagsamang Abiso ng Mga Kasanayan sa Pagkapribado kung paano gagamitin at 
ipagbibigay-alam ang medikal na impormasyon tungkol sa iyo pati na rin kung paano ka magkakaroon ng access 
sa impormasyong ito. Pakibasa ito nang mabuti. 

Ang Mga Karapatan Mo 

 

Pagdating sa impormasyon ng kalusugan mo, mayroon kang partikular na mga karapatan.  

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga karapatan mo at ilan sa mga responsibilidad namin. 

 

Kumuha ng elektroniko o papel na kopya ng medikal na rekord mo 

• Pwede mong hilingin na makita o makakuha ng elektroniko o papel na kopya ng medikal na rekord mo at iba 
pang impormasyon sa kalusugan mo na mayroon kami.  

• Magbibigay kami ng kopya o buod ng impormasyon sa kalusugan mo, kadalasan sa loob ng 30 araw ng 
kahilingan mo. Pwede kaming maningil ng makatwiran, may basehang presyo na bayad. 

 

Hilingin sa amin na iwasto ang medikal na rekord mo 

• Pwede mong hilingin sa amin na iwasto ang impormasyos sa kalusugan mo na sa tingin mo ay mali o hindi 
kumpleto. 

• Pwede naming tanggihan ang kahilingan mo, pero susulatan ka namin sa loob ng 60 na araw kung bakit. 

• Kahit na tanggihan namin ang kahilingan mo, may karapatan kang magsumite ng nakasulat na pahayag (hindi 
hihigit sa 250 na salita) tungkol sa anumang bagay sa medikal na rekord mo na pinaniniwalaan mong hindi 
kumpleto o hindi tama. Ilalagay namin ang pahayag mo sa medikal na rekord mo. 

 
Humiling ng mga kumpidensyal na komunikasyon 

• Pwede mong hilingin sa amin na kontakin ka sa partikular na paraan (halimbawa: telepono o email) o 
magpadala ng mail sa ibang address. 

• Papayag kami sa lahat ng makatwirang mga kahilingan sa komunikasyon. 
 

Hilingin sa amin na limitahan ang gagamitin o ibabahagi namin 

• Pwede mong hilingin sa amin na hindi gamitin o ibahagi ang ilang partikular na impormasyon ng kalusugan 
para sa paggamot, pagbabayad o mga operasyon namin sa pangangalagan ng kalusugan, gaya ng mga 
aktibidad na pang-administratibo, pananalapi, legal at pagpapabuti ng kalidad. Hindi namin kailangang sang-
ayunan ang kahilingan mo, at pwede naming tanggihan ito kung makakaapekto ito sa pangangalaga sa iyo. 

• Kung magbabayad ka nang buo mula-sa-bulsa para sa isang serbisyo o item sa pangangalaga ng kalusugan, 
pwede mong hilingin sa amin na hindi ibahagi ang impormasyong iyon sa iyong tagaseguro ng kalusugan para 
sa layunin ng pagbabayad o sa mga operasyon namin. Sasang-ayon kami, maliban kung ina-atasan kami ng 
isang batas na ibahagi ang impormasyong iyon. 
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Kumuha ng listahan ng mga pinagbahagian namin ng impormasyon 

• Pwede kang humingi ng isang listahan (isang pag-account) ng mga panahon na ibinahagi namin ang iyong 
impormasyon sa kalusugan sa loob ng anim na taon bago ang petsa ng iyong paghiling, kung kanino namin ito 
ibinahagi at bakit. 

• Isasama namin ang lahat ng ipinagbigay-alam maliban sa mga tungkol sa paggamot, pagbabayad at 
operasyon ng pangangalaga ng kalusugan, at ilang iba pang pagbibigay-alam (gaya ng anumang hiniling mong 
gawin namin). Libre kaming maghahatid ng isang pag-account sa isang taon pero magsisingil kami ng 
makatwiran, may basehang presyo na bayarin kung hihingi ka ng isa pa sa loob ng 12 na buwan. 

 
Kumuha ng kopya ng abiso sa pagkapribado na ito 

Pwede kang humingi anumang oras ng papel na kopya ng abiso na ito, kahit na pumayag kang elektronikong 
tanggapin ang abiso. Agad namin kayong bibigyan ng papel na kopya. 

 
Pumili ng kikilos na tao para sa iyo 

• Kung binigyan mo ng medikal na kapangyarihan ng abugado ang isang tao, o kung legal na tagapag-alaga mo 
ang isang tao, pwedeng gamitin ng taong iyon ang mga karapatan mo at magpasya tungkol sa iyong 
impormasyon sa kalusugan. 

• Titiyakin namin na mayroong awtoridad ang taong ito at pwedeng kumilos para sa iyo bago kami gumawa ng 
anumang pagkilos. 

 
Magsampa ng reklamo 

• Kung sa pakiramdam mo ay nilabag namin ang iyong mga karapatan, kontakin ang:  

Huntington Health Compliance & Privacy Department  

100 W. California Boulevard 

Pasadena, CA 91105 

Telepono: 626-397-5335 

• Pwede ka ring magsampa ng reklamo sa pederal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham 
sa: 

U.S. Department of Health & Human Services  

200 Independence Avenue, S.W.  

Washington, D.C. 20201 

Atwagan ang 1-877-696-6775 o bisitahin ang www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 

• Hindi kami maghihiganti laban sa paghahain mo ng reklamo. 

 

Ang Iyong Mga Pasya 

 
Para sa ilang impormasyon sa kalusugan, maaari mong sabihin sa amin ang iyong mga pasya tungkol sa kung 
ano ang ibabahagi namin. 

Kung may malinaw kang kagustuhan sa kung paano namin ibabahagi ang iyong impormasyon sa mga sitwasyong 
inilarawan sa ibaba, makipag-ugnayan sa amin. Ipaalam sa amin kung ano ang gusto mong gawin namin, at 
susundin namin ang iyong mga tagubilin. 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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Sa mga kasong ito, pareho may karapatan at pasya kayong sabihin sa amin na: 

• Ibahaga ang impormasyon sa iyong pamilya, malalapit na kaibigan o iba pang kasali sa pangangalaga mo 

• Ibahagi ang impormasyon sa sitwasyon sa pagtulong sa kalamidad 

• Ibilang ang iyong impormasyon sa direktoryo ng ating ospital 

Kung hindi mo magawang ipaalam sa amin ang iyong kagustuhan—halimbawa, kung wala kang malay—pwede 
naming ibahagi ang iyong impormasyon kung naniniwala kaming ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes. 
Pwede rin naming ibahagi ang iyong impormasyon kapag kinakailangan upang mabawasan ang isang seryoso at 
napipintong banta sa kalusugan o kaligtasan. 

 
Sa mga sumusunod na kaso, hindi namin kailanman ibabahagi ang iyong impormasyon, maliban kung bibigyan 
mo kami ng nakasulat na pahintulot: 

• Mga layunin sa pag-market 

• Pagbebenta ng impormasyon mo 

• Karamihan sa pagbabahagi ng mga tala sa sikoterapiya 
 

Sa kaso ng pangangalap ng pondo: 

• Pwede ka naming kontakin para sa mga pagsisikap sa pangangalap ng pondo, pero pwede mong sabihin sa 
amin na hindi ka namin muling kontakin. 

• Pwede mong ipahinto ang pagtanggap sa mga komunikasyong ito anumang oras sa pamamagitan ng 
pagkontak sa amin sa 626-397-3241 o sa pamamagitan ng email sa give@huntingtonhospital.com. 

 

Ang Aming Paggamit at Pagbibigay-alam 

 
Paano namin kadalasan ginagamit o ibinabahagi ang iyong impormasyon sa kalusugan? 

Kadalasan naming ginagamit o ibinabahagi ang iyong impormasyon sa kalusugan sa mga sumusunod na 
pamamaraan: 

 
Paghahatid ng medikal na paggagamot 

Pwede naming gamitin ang iyong impormasyon sa kalusugan at ibahagi ito sa ibang mga propesyonal na 
gumagamot sa iyo. 

Halimbawa, nagtanong ang gumagamot na doktor sa iyong pinsala sa isa pang doktor tungkol sa pangkalahatang 
kondisyon sa kalusugan mo. 

 
Pagpapatakbo sa aming organisasyon 

Pwede naming gamitin at ibahagi ang iyong impormasyon sa kalusugan para patakbuhin ang aming kasanayan, 
pagbutihin ang iyong pangangalaga at kontakin ka, kung kinakailangan. Halimbawa, ginagamit namin ang 
impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo upang pangasiwaan ang iyong paggamot at mga serbisyo. 

 
Pagsingil para sa mga serbisyo namin 

Pwede naming gamitin at ibahagi ang iyong impormasyon sa kalusugan upang masingil at mabayaran mula sa 
mga plano ng kalusugan o iba pang mga entidad. Halimbawa, nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa iyo sa 
iyong plano sa seguro ng kalusugan, para mabayaran nito ang mga serbisyo sa iyo. 

mailto:give@huntingtonhospital.com
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Paano pa namin magagamit o maibabahagi ang iyong impormasyon sa kalusugan? 

Pinapayagan o inaatasan kami na ibahagi ang iyong impormasyon sa ibang mga paraan—kadalasang sa mga 
paraan na nakakatulong sa kabutihan ng publiko, gaya ng pampublikong kalusugan at pananaliksik. Kailangan 
naming masapatan ang maraming kundisyon sa batas bago namin maibahagi ang iyong impormasyon para sa 
mga layuning ito. Bisitahin ang www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/ consumers/index.html para sa mas 
maraming impormasyon. 

 
Pagtulong sa mga isyu sa kalusugan at kaligtasan ng publiko 

Pwede naming ibahagi ng impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo para sa ilang sitwasyon gaya ng: 

• Pag-hadlang sa karamdaman 

• Pagtulong sa mga pag-recall ng produkto 

• Pagbibigay-alam ng mga masamang reaksyon mula sa mga gamot 

• Pagbibigay-alam ng pinaghihinalaang pang-aabuso, pagpapabaya o karahasan sa tahanan 

• Pag-hahadlang o pagbabawas ng seryosong banta sa kalusugan o kaligtasan ng sinuman 
 

Pasasagawa ng pananaliksik sa kalusugan 

Pwede naming gamitin o ibahagi ang iyong impormasyon para sa pananaliksik sa kalusugan. Pwede ka ring 
kontakin para anyayahan na lumahok sa pananaliksik sa kalusugan. Nirepaso at inaprubahan ang lahat ng 
pananaliksik ng isang komite para matiyak ang naaangkop na mga pagiingat. 

 
Pagsunod sa batas 

Ibabahagi namin ang impormasyon tungkol sa iyo kapag inaatas ito ng mga batas ng estado o pederal, kasama 
ang Department of Health at Human Services kapag nais nitong makita na sumusunod kami sa pederal na batas 
sa pagkapribado. May mga espesyal na batas na nagpoprotekta sa ilang uri ng impormasyong pangkalusugan 
gaya ng mga serbisyo sa kalusugan ng kaisipan, paggamot para sa mga karamdaman sa paggamit ng droga, at 
pagsusuri at paggamot sa HIV/AIDS. Susundin namin ang mga batas na ito kung mas mahigpit ang mga ito kaysa 
sa abisong ito. 

 
Pagtugon sa mga kahilingan sa donasyon ng organ at tissue 

Pwede namin ibahagi ang impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo sa mga organisasyon ng pagkuha ng organ. 
 

Pakikipagtulungan sa isang medikal na taga-eksamen o direktor ng punerarya 

Pwede naming ibahagi ang impormasyon sa kalusugan sa isang koroner, medikal na taga-eksamen o direktor ng 
punerarya kapag namatay ang isang indibidwal. 

 
Pagtutuon ng pansin sa kompensasyon ng mga manggagawa, pagpapatupad ng batas at iba pang kahilingan ng 
gobyerno 

Pwede naming gamitin o ibahagi ang impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo: 

• Para sa mga claim sa kompensasyon ng mga manggagawa 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/
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• Para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas o sa opisyal ng pagpapatupad ng batas 

• Sa mga ahensyang nangangasiwa sa kalusugan para sa mga aktibidad na awtorisado ng batas 

• Para sa mga espesyal na tungkulin ng gobyerno, tulad ng militar, pambansang seguridad at mga serbisyong 
pagpo-protekta sa pangulo 

 
Pagtugon sa mga demanda at legal na aksyon 

Pwede naming ibahagi ang impormasyon sa kalusugan tungkol sa iyo bilang pagtugon sa korte o administratibong 
utos, o bilang pagtugon sa subpoena. 

Ang Mga Responsibilidad Namin 

 
Pagdating sa iyong impormasyon sa kalusugan, mayroon kaming ilang obligasyon. 

Ang ilan sa mga obligasyong iyon ay ang mga sumusunod: 

• Inaatasan kami ng batas na panatilihin ang pagkapribado at seguridad ng iyong protektadong impormasyon sa 
kalusugan. 

• Ipapaalam namin kaagad sa iyo kung may nangyaring paglabag na pwedeng nakapag-kompromiso sa 
pagkapribado o seguridad ng iyong impormasyon. 

• Dapat naming sundin ang mga tungkulin at mga kasanayan sa pagkapribado na inilarawan sa abisong ito at 
bigyan ka ng kopya nito. 

• Hindi namin gagamitin o ibabahagi ang iyong impormasyon maliban sa inilarawan dito, maliban kung susulatan 
mo kami na gagawin namin. Kung sasabihin mo na gagawin namin, pwede mong baguhin ang iyong isip 
anumang oras. Sulatan mo kami kung nagbago ang iyong isip. 

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Pinagsamang Abisong Ito 

Pwede naming baguhin ang mga tuntunin ng abisong ito, at malalapat ang mga pagbabago sa lahat ng 
impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Hnadang magamit ang bagong abiso sa online sa 
huningtonhealth.org at, kapag hiniling, sa aming mga pasilidad at opisina. 

 
Kapag mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa abiso na ito, gustong humiling ng kopya ng 
kasalukuyang abiso o kung gusto mong maghain ng reklamo sa pagkapribado, pakikontak ang Opisina ng 
Pagkapribado sa: 

Huntington Health Compliance & Privacy Department 

100 W. California Boulevard  

Pasadena, CA 91105 

Telepono: 626-397-5335 
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Sino ang Saklaw ng Pinagsamang Abisong Ito 

 
Inilalarawan ng pinagsamang abiso na ito ang mga kasanayan sa pagkapribado ng Cedars-Sinai at ang mga 
kaakibat na organisasyon nito. 

Kabilang dito ang: 

Ang mga organisasyong bumubuo sa Cedars-Sinai Affiliated Covered Entity (“ACE”). Binubuo ang Cedars-Sinai 
ACE ng mga sakop na entidad sa ilalim ng parehong pagmamay-ari o kontrol ng Cedars-Sinai Health System, 
kabilang ang: 

• Cedars-Sinai Medical Center 

• Cedars-Sinai Medical Care Foundation 

• CFHS Holdings, Inc. d/b/a Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital 

• Torrance Memorial Medical Center 

• Torrance Health Association Inc., d/b/a Torrance Memorial Physician Network 

• Pasadena Hospital Association, Ltd., d/b/a Huntington Hospital 

• The Huntington Medical Foundation d/b/a Huntington Health Physicians 

Ang mga nakikilahok na organisasyon at propesyonal sa kalusugan sa organized healthcare arrangement 
(OHCA) kasama ang mga entidad ng Cedars-Sinai ACE. Isang kasunduan ang OHCA na nagpapahintulot sa mga 
entidad ng Cedars-Sinai na magbahagi ng impormasyon sa kalusugan tungkol sa aming mga pasyente para 
isulong ang pinagsamang mga operasyon ng mga kalahok na entidad. Nagbabahagi ang mga entidad ng OHCA 
ng impormasyon sa kalusugan sa isa't isa para sa paggamot, pagbabayad at mga operasyon sa pangangalaga ng 
kalusugan ng OHCA. Kabilang sa mga kalahok ng OHCA ang: 

• Mga entidad ng Cedars-Sinai ACE 

• Ang mga medikal na kawani ng Cedars-Sinai Medical Center, Cedars-Sinai Marina del Rey Hospital, Torrance 
Memorial Medical Center at Huntington Hospital 

• Mga kaakibat na grupong medikal, mga propesyonal na korporasyon, mga independiyenteng doktor at mga 
kaalyadong propesyonal sa kalusugan na nakikipagkontrata sa mga entidad ng Cedars-Sinai ACE para 
maghatid ng mga serbisyo sa mga pasilidad ng Cedars-Sinai, maliban kung magbibigay ang mga naturang 
tagapaghatid ng pangangalaga ng kalusugan sa iyo ng kanilang sariling abiso ng mga kasanayan sa 
pagkapribado na naglalarawan kung paano nila poprotektahan ang iyong medikal na impormasyon 

Matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga entidad na sumusunod sa abiso na ito, kabilang ang 
mga organisasyon ng ACE at OHCA pati na rin ang mga nalalapat na site ng paghahatid ng pangangalaga ng 
kalusugan, sa cedars-sinai.org. 

 

Unang naging epektibo ang aming abiso noong Setyembre 23, 2013 at nirebisa noong Hulyo 1, 2022. 

 


