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Ang San Ysidro Health (SYHealth) ay kasali sa San Diego Health Connect (Health Information Exchange, HIE) 
kasama ng iba pang tagapagdulot ng serbisyong pangangalagang pangkalusugan at mga organisasyon. 
Maliban kung pipillin mong Huwag Sumali (Opt-Out) ang mga protektadong impomasyon sa kalusugan 
mo (protected health information, PHI), ay ibabahagi sa HIE ng inyong rehiyon, na ibabahagi sa mga ibang  
organisasyong kasama ang mga departamento ng pampublikong kalusugan, health plans at iba pang  
kasamang healthcare providers.  Para sa karagdagang impormasyon sa pag-sali (Opt-In) o hindi pag-sali (Opt-
Out), makipag-ugnayan sa Medical Records Department ng SYHealth.
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ANG AMING PANGAKO SA IYO
Ang San Ysidro Health (SYHealth) ay tapat sa pagprotekta sa iyong medikal, kalusugang 
mental at personal na impormasyon laban sa hindi awtorisadong paggamit at pag-
bubunyag. Kinakailangan ng SYHealth na bigyan ka ng Abisong ito para ipaalam sa iyo 
kung paano namin gagamitin at ibibigay (“ibubunyag”) ang mga impormasyon tungkol 
sa kalusugan mo. Dapat na sumunod ang SYHealth sa mga tuntunin ng Abisong ito na 
kasalukuyang ipinapairal.

Hindi namin gagamitin o ibabahagi ang mga impormasyon mo bukod sa inilarawan dito 
maliban kung sasabihin mo sa amin na puwede sa pamamagitan ng pagsulat. Kung 
sasabihin mong maaari naming gawin ito, maaari ring magbago ang isip mo sa anumang 
oras. Ipaalam sa amin kung nagbago ang isip mo sa pamamagitan ng pagsulat.

MGA PAGBABAGO SA MGA GAWI SA PAGKAPRIBADO SA                       
SYHEALTH AT SA ABISONG ITO
Aming inilalaan ang karapatang baguhin ang mga gawi sa pagkapribado at ang Abisong 
ito ng SYHealth. Inilalaan namin ang karapatang ipapairal ang nirebisa o binagong Abiso 
sa PHI na nasa amin tungkol sa iyo at pati na rin ang anumang impormasyon na matatang-
gap namin sa hinaharap. Ipapaskil namin ang kopya ng kasalukuyang Abiso sa buong 
SYHealth. Dagdag pa rito, maaari kang humiling ng kopya ng kasalukuyang Abisong ipina-
pairal sa wikang nanaisin mo.

ANG MGA KARAPATAN MO TUNGKOL SA MGA IMPORMASYON 
TUNGKOL SA IYONG KALUSUGAN
Ang mga rekord ng kalusugan at pagsingil na pinanatili namin ay ang pisikal na pag-aari ng SY-
Health.  Gayunpaman, ng impormasyon na nilalaman nito ay pag-aari ninyo. May karapatan ka:

• Sa Kopya ng Abiso sa mga Gawi sa Pagkapribado (Notice of Privacy                   
Practices, NPP).  Bagamat kami ay nagpaskil ng mga kopya nito sa bawa’t lokasyon sa 
aming mga klinika at website, ikaw ay may karapatan na humiling ng papel na kopya nito.

• Mag-inspeksiyon at kumuha ng kopya.  At muli, ang karapatang ito ay hindi 
ganap. Kasama ng ilang pasubali, ikaw ay may karapatang mag-inspeksyon at/o tu-
manggap ng kopya ng iyong Impormasyong Pangkalusugan, karaniwan ay sa loob ng 
30 na araw ng pagka-hiling. Kung kami ay may electronic format ng iyong impor-
masyon, may karapatan ka na makakuha nito kung ito ay posible para sa amin na 
gawin. Inilalaan namin ang karapatang sumingil ng makatwiran, batay sa ginastos na 
bayarin para sa paggawa ng mga kopya.

Sa mga partikular na sitwasyon, maaari naming ipagkait ang pag-access kung ito ay 
makakasama sa sarili mo o sa iba.

• Humiling ng Pagwawasto o Pagdaragdag: Kung sa tingin mo ay mayroong  Impor-
masyong Pangkalusugan kami tungkol sa iyo na hindi tama o hindi kumpleto, maaari mong 
hilingin sa amin na baguhin ang impormasyon o magdagdag ng isang addendum (bilang 
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karagdagan sa mga record) para maituwid ito. Ikaw ay may karapatan na humiling ng pag-
babago o karagdagang impormasyon habang ito ay nasa SYHealth.  

• Pagwawasto:  Upang humiling ng pagbabago o magdagdag ng addendum, isulat 
ang inyong kahilingan at ipadala sa Medical Records Department- SYHealth – 1601 
Precision Park Lane, San Diego, CA 92173.  Dapat mong tiyakin at sabihin kung 
anong eksaktong impormasyon na sa tingin mo ay hindi tama o hindi kumpleto. Dapat 
ring magbigay ng dahilan bilang suporta sa inyong kahilingan. 

Maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan kung ito ay hindi sa pamamagitan ng 
pagsulat o hindi namin malaman sa inyong kahilingan ang mga impormasyon na inyong 
hinihiling na baguhin o itama, o ang iyong kahilingan ay hindi dahilan upang suportahan 
ang pagbabago o pagdaragdag. Maaari din naming tanggihan ang iyong kahilingan kung 
magtatanong kayo sa amin na baguhin ang impormasyon na:

• Hindi kami ang lumikha ng rekord. Hindi namin makukumpirma na ang mga impor-
masyon ay tama o dahil hindi kami ang pinanggalingan nito. Sa mga naturang kaso, 
dapat ka humingi ng pagwawasto/pagtatama mula sa partidong lumikha ng rekord. 
Kung babaguhin o aayusin nila ang rekord, ilalagay namin ang naitamang rekord sa 
aming mga talaan.

• Ang record ay tama at kumpleto.

Kung hindi namin tatanggapin ang iyong kahilingan, ipapaliwanag namin kung bakit sa 
pamamagitan ng sulat sa loob ng 60 na araw. Kung aming aaprubahan ang inyong 
hiling, isasagawa namin ang pagtatama at ibabahagi namin ito sa mga mga naaangkop 
na indibidwal at kung sinuman na gusto mong makatanggap ng naitamang impormasyon.

• Pagdadagdag: Upang magsumite ng karagdagan, isualt ito at ipadala sa Medical 
Records Department - SYHealth – 1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173. 
Ang karagdagan ay dapat na hindi hihigit sa 250 salita kada iginigiit na hindi kumpleto 
o hindi tama na bagay na nasa iyong rekord.

• Accounting ng “hindi ayon sa nakasanayan” na mga paggamit at pag-
bubunyag: May karapatan kang makatanggap ng listahan ng mga partikular na pag-
bubunyag na isinagawa namin sa Impormasyon Tungkol sa Kalusugan mo.

Para humiling ng accounting ng pagbubunyag na ito, dapat kang magsumite ng iyong 
nakasulat na kahilingan sa Medical Records Department - SYHealth - 1601 Precision Park 
Lane, San Diego, CA 92173. Ang kahilingan mo ay dapat mag-saad ng panahon na hindi 
hihigit sa anim na nakalipas na taon. Dapat naming ibigay ang accounting sa loob ng 60 
na araw. Nararapat na kasama sa accounting ang: 

• Petsa ng bawat pagbubunyag.

• Pangalan at address ng organisasyon o tao na nakatanggap ng PHI.

• Maikling paglalarawan ng impormasyong ibinunyag.

• Maikling pahayag ng layunin ng pagbubunyag na makatwirang nagsasabi sa iyo ang 
basehan ng pagbubunyag o, sa halip ng naturang pahayag, ay kopya ng iyong na-
kasulat na awtorisasyon o kopya ng nakasulat na kahilingan para sa pagbubunyag.
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Ang unang accounting sa alinmang 12-buwan na panahon ay walang bayad. Pagkalipas 
nito, aming inilalaan ang karapatang maningil ng makatwiran, batay sa ginastos na bayarin.

• Karapatang Bawiin ang Inyong Awtorisasyon: MMay karapatang kayong bawiin 
ang inyong awtorisasyon na gamitin o ipahayag ang inyong impormasyong pangkalusugan 
o PHI, maliban sa hangganan ng aming isinagawang hakbang na umaasa dito. Ang              
iyong pagpapawalang-bisa ay dapat nakasulat at ipinadala sa Medical Records De-
partment - SYHealth - 1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173 o sa sinu-
mang nakalagay sa awtorisasyon mo.

• Karapatang Humiling ng mga Restriksiyon: May karapatan kang humiling ng re-
striksiyon o limitasyon sa PHI na aming gagamitin o ibubunyag tungkol sa iyo para sa 
paggamot, pagbayad o para sa mga operasyon sa pangangalagang pangkalusugan. 
Mayroon ka ring karapatang humiling ng limitasyon sa PHI na aming ibubunyag tung-
kol sa iyo sa taong may kinalaman sa pangangalaga sa iyo o pagbayad para sa 
pangangalaga sa iyo, tulad ng kapamilya o kaibigan. Para humiling ng restriksiyon, 
dapat kang gumawa ng nakasulat na kahilingan sa Medical Records Department - 
SYHealth, 1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173.

Sa kahilingan mo, dapat mong sabihin sa amin (1) kung aling impormasyon ang gusto mong 
limitahan, (2) kung ang gusto mong limitahan ay ang aming paggamit o pagbubunyag o 
ang dalawang ito; at (3) kung kanino mo gustong ipairal ang mga limitasyon - halimbawa, 
tanging sa iyo at sa asawa mo lamang. Hindi namin kailangang sumang-ayon sa kahilingan 
mo maliban kung sa mga limitadong sitwasyong na aming ini-lista sa ibaba. Kung suma-
sang-ayon kami, ito ay dapat na nakasulat, at tutupad kami sa iyong kahilingan maliban 
kung ang impormasyon ay kailangan para mabigyan ka ng emergency na pangangalaga.

Kinakailangan naming sumang-ayon sa iyong kahilingan na hindi namin ibahagi ang iyong 
impormasyon sa health plan kung ang mga sumusunod na kondisyon ay natutugunan:

1. Kami ay hindi itinatakda ng batas na ibahagi ang impormasyon;

2. Ang impormasyon ay maaaring ibahagi sa iyong insurance company para sa layunin 
na pagbabayad;

3. Babayaran mo mula sa sariling bulsa ang buong halagang dapat bayaran para sa 
pangangalaga ng inyong kalusugan, o kaya kung ibang tao ang magbabayad ng 
buong halaga para sa iyo.

• Karapatang maabisuhan kasunod ng pagkapuslit ng iyong hindi naprotek-
tahang PHI.

• Karapatang Humiling ng mga Kumpidensiyal na Komunikasyon: May karapa-
tan kayong humiling o magsabi kung anong gusto ninyong paraan ng komunikasyon 
at lokasyon. Halimbawa, maaari mong hilinging na kontakin ka lang namin sa bahay 
o sa pamamagitan ng pagsulat.

Para humiling ng kompidensyal na komunikasyong medikal, sumulat lamang sa Medical 
Records Department, SYHealth,1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173. Aming 
pagbibigyan ang lahat ng makatwirang kahilingan. Susubukan naming itupad ang lahat 
ng makatuwirang hiling. Sabihin lamang sa inyong hiling kung paano o saan ninyo gusto 
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kayong kontakin. Kung hindian namin ang inyong hiling, aming ipaliliwanag ito at ipaaalam 
sa inyo ang inyong mga karapatan sa pamamagitan ng isang sulat na ipapadala sa inyo 
sa loob ng 60 na araw.  

Paunawa: Wala kayong karapatang ma-access ang mga sumusunod:

• Psychotherapy notes. Ang mga ito ay binubuo ng mga tala, dokumento at usapan ng 
isang manunuri (mental health professional) mula sa isang pribadong sesyon, isang 
grupo, o pamilya. Ang mga impormasyong ito ay hiwalay na bahagi ng iyong medikal 
rekord.

• Impormasyon na pinagsama-sama na puwedeng gamitin sa sibil, kriminal, o mga 
akyson na administribo pati na sa paglilitis.

• Kung ang impormasyon ay nakuha mula sa isang tao maliban sa isang manunuri 
at naipangako na ito ay kompidensiyal at ang access na hinihiling ay malamang na 
ibunyag ang pinagmulan ng impormasyon. 

KUNG PAANO MAAARING GAMITIN NG SYHEALTH ANG INYONG 
IMPORMASYONG PANGKALUSUGAN
Bilang pangkalahatang tuntunin, dapat kang magbigay ng nakasulat na pahintulot bago 
maaaring gamitin o ilabas ng SYHealth ang inyong impormasyong pangkalusugan. May-
roong mga sitwasyon na hindi kalilangan humingi ng pahintulot mula sa inyo ang SYHealth.  
Ang seksyon na ito ay nagpapaliwanag ng mga sitwasyon na kung saan maaaring gamitin 
o ibubunyag ng SYHealth ang inyong impormasyong pangkalusugan nang walang pahin-
tulot mula sa inyo.

Maliban sa Labis ng Kumpidensiyal na Impormasyon (na inilarawan sa ibaba), ang SY-
Health ay pinahihintulutang gumamit ng mga impormasyon sa kalusugan mo para sa mga 
sumusunod na layunin:

• Paggamot.  Gagamitin at ibubunyag namin ang mga impormasyon sa kalusugan mo 
para mabigyan ka ng paggamot o serbisyong medikal. Kasali na rito ang paggamit at 
pabunyag upang:

 ¾gamutin ang karamdaman o pagkapinsala mo. Kasama dito ang mga pagbubunyag 
sa mga ibang doktor, propesyonal, nars, technician o tauhang medikal na may 
kinalaman sa paggamot sa iyo, o

 ¾kontakin ka para magpadala ng mga paalala sa appointment. Halimbawa, paalala 
sa appointment para sa patuloy na paggamot sa indibidwal; kaya maaari kaming 
magpadala ng “Automatic Appointment Reminders” sa telepono sa bahay 
ninyo at/o sa numero ng inyong cellphone sa pamamagitan ng SMS text na mensa-
he nang walang awtorisasyon mula sa inyo. Gayunpaman, maaari kayong tumanggi 
, kahit anong oras, na makatanggap ng paalala sa appointment sa pamamagitan 
ng SMS text.
 ¾bigyan kayo ng impormasyon ukol sa iba pang paraan ng paggagamot o iba pang 
benepisyo at serbisyong pangkalusugan na maari kayong interesado. Halimbawa: 
Ang isang doktor, nars o iba pang miyembro ng inyong grupong pangkalusugan ay 
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magtatala ng impormasyon upang suriin ang inyong kondisyon at maitukoy ang 
pinakamabuting paraan ng paggamot para sa iyo. Bibigayn namin ang iyong doktor 
at iba pang propesyonal na tagapangalaga ng inyong kalusugan ng mga kopya ng 
inyong rekord upang makatulong ito sa kanilang paggamot sa iyo. 

• Ang SYHealth ay kasali sa network ng San Diego Health Connect Health Information 
Exchange (HIE) kasama ang mga ibang tagapagdulot ng pangangalagang pangkalu-
sugan at mga organisasyon. Ibabahagi ang mga impormasyon tungkol sa kalusugan 
mo sa HIE sa rehiyon na ito. Ang mga pasyente ay may karapatang hindi sumama sa 
HIE, ngunit hindi makakanahap ang mga doktor o nars ng mga impormasyon tungkol 
sa kalusugan mo sa pamamagitan ng HIE. Ang mga pasyente na pumiling huwag su-
mama ay kailangang kumpletuhin ang Health Information Exchange Patient Opt-Out 
Form, sa pamamagitan ng pag-bisita sa website ng SYHealth sa www.SYHealth.org 
o tumawag sa aming Call Center sa (619) 662-4100 para sa karagdagang tulong. 

• Pagbayad:  Maaari naming gamitin at ibunyag ang iyong impormasyong pangkalu-
sugan upang makamit ang kabayaran sa mga serbisyo sa pangangalagang pang-
kalusugan na ibinibigay namin o nang iba para sa iyo. Kasali na rito ang paggamit at 
pabunyag sa:

 ¾pagbigay ng impormasyong pangkalusugan at pagtanggap ng kabayaran mula sa 
inyong health insurer, HMO, o iba pang kumpanya na nagbabayad ng halaga ng 
lahat o parte ng inyong health care (payor) o tagabayad, o

 ¾ isigurado na ang inyong health care (payor) ay magbabayad ng inyong panganga-
laga.

Gayunpaman, kami ay susunod sa inyong hiling na huwag ibunyag ang iyong im-
pormasyong pangkalusugan sa inyong health plan kung ito ay nauugnay lamang sa 
isang bagay o serbisyo na aming binayaran ng buo mula sa aming bulsa. Halimbawa: 
Maaari kaming nagpadala ng kuwenta na naglalaman ng protektadong impormasyon 
na pangkalusugan sa inyo o sa ibang taga-bayad, tulad ng inyong health insurer.

• Mga Operasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan:  Maaari naming gamitin o 
ibugnay ang inyong impormasyong pangkalusugan para sa aming mga operasyon sa 
pangangalaga ng kalusugan, tulad ng administrasyon at pagpa-plano sa pagbubuti 
ng kalidad at halaga ng uri ng pag-aalaga na aming ibinibigay sa inyo. Kasali na rito 
ang paggamit at pabunyag sa:

 ¾Pagsuri ng kalidad at kagalingan ng aming mga doktor, nars at iba pang mang-
gagawa sa pangangalaga ng kalusugan,

 ¾mga iba pang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan, upang tulungan silang 
gawin ang sarili nilang pagsisiyasat ng kalidad, mga gawain sa pagsunod (compli-
ance) o iba pang pagpapatakbo ng mga operasyon sa pangangalaga ng kalusugan,

 ¾magsanay ng mga estudyante, residente at kapwa, o

 ¾kilalanin ang mga serbisyo at produktong pang-kalusugan na maaaring maging 
kapaki-pakinabang sa inyong kalusugan, pagkatapos ay makikipag-ugnay sa iyo 
tungkol sa mga serbisyo at produkto na ito. 

http://www.SYHealth.org
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Maaari din naming ibunyag ang inyong impormasyong pangkalusugan sa ibang par-
tida upang tulungan kami sa mga gawaing ito (maliban lang kung sumasang-ayon 
lamang sila sa pamamagitan ng isang kasulatan na pananatiliin ang pagiging kum-
pidensyal ng inyong impormasyong pangkalusugan), 

Bilang karagdagan, ang SYHealth ay maaaring gamitin at ibunyag ang iyong impor-
masyong pangkalusugan sa ilalim ng sumusunod na kalagayan:

• Kasamahan sa Negosyo (Business Associates, BA): Nagbibigay kami ng ilang 
serbisyo sa pamamagitan ng mga kontrata sa mga BA. Kasama sa mga halimbawa 
ang mga partikular na pagsusuri ng karamdaman, serbisyo para gumawa ng mga 
kopya ng mga medikal rekord, atbp. Inatasan namin ang mga Business Associates 
na ito na pangalagaan ang bawat indibidwal na impormasyong pangkalusugan na 
hawak nila. 

• Mga Paalala sa Appointment: Maaaring kontakin ka namin para ipaalala sa iyo na 
may appointment ka sa SYHealth. Maaari mong piliin huwag maisama (opt-out) sa 
mga pagpapaalala ng appointment.

• Mga Pagsisikap para sa Ginhawa mula sa Kalamidad: Maaari naming isiwalat 
ang inyong impormasyong pangkalusugan sa mga grupo na tumutulong sa “disaster 
relief” para alamin ang inyong kalagayan, katayuan at lokasyon.

• Kamag-anak, Tagapangalaga at Personal na Kinatawan: Kung hindi kayo tutu-
tol, maaari naming ibunyag ang iyong impormasyong pangkalusugan sa mga miyem-
bro ng inyong pamilya, ibang kamag-anak, tagapangalaga o personal na kinatawan 
na kasama ninyo o humaharap sa ngalan ninyo (halimbawa, sa pagkuha ng reseta).  
Maaari naming ipaalam sa kanila ang inyong lokasyon sa loob ng aming klinika at ang 
inyong kondisyon.  Kung tumututol ka sa ganitong klaseng pagbubunyag, ipaalam 
lang sa inyong tagapag-alaga ng kalusugan sa SYHealth.  Kung wala kayo o ang pag-
kakataon na sumang-ayon o tumutol sa isang paggamit o pagbunyag ay hindi ninyo 
maibibigay dahil sa walang kakayahan o emerhensiya, maaari naming gamitin ang 
aming propesyonal na paghatol upang matukoy kung ang pagsisiwalat ay nasa iyong 
pinakamainam na interes. Kung ang impormasyon ay isiwalat sa isang miyembro ng 
pamilya, iba pang kamag-anak o isang malapit na personal na kaibigan, ibubunyag 
namin ang tanging impormasyon na aming pinaniniwalaan na direktang may kaug-
nayan sa paglahok ng tao sa iyong pangangalagang pangkalusugan o pagbabayad na 
may kaugnayan sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

• Pananaliksik: Maaari naming isiwalat ang inyong impormasyon sa mga manana-
liksik kung ang isang “institutional review board” ay sumuri ng panukala sa panana-
liksik at nakatatag na “protocol” upang matiyak ang pagka-pribado ng iyong impor-
masyon sa kalusugan ay naaprubahan ang kanilang pananaliksik.  Maaari kayong 
tumanggi sa paglahok sa isang pananaliksik.

• Mga Direktor ng Punerarya: Maaari naming ibunyag ang impormasyon tungkol 
sa kalusugan sa mga direktor ng punerarya alinsunod sa mga umiiral na batas para 
bigyang-kakayahan silang isagawa ang kanilang tungkulin.
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• Pagpapalaganap ng Patuloy ng Pangangalaga: Maaari naming ibunyag ang 
impormasyon tungkol sa mga alternatibong paggamot o mga ibang nauugnay sa 
kalusugan na benepisyo at serbisyo na maaaring makaanyaya ng interes mo. Maaari 
mong piliing hindi maisama sa pagtanggap ng mga impormasyon sa pagpapalaganap 
(o marketing).

• Paghahanap ng Pondo / Mga Aktibidad na Pang-kaunlaran: Maaari namin 
kayong kontakin para humiling ng kontribusyon sa pag-suporta ng mga gawain ng 
SYHealth.  Para sa Pagtipon ng Pondo (Fund-raising), maari naming ibunyag sa aming 
mga tauhan ang inyong impormasyong demograpiko (tulad ng inyong pangalan, tirah-
an at telepono), mga petsa kung kailan namin kayo binigyan ng pangangalang pang-
kalusugan, impormasyon tungkol sa departamento na nagbigay ng serbisyo, doktor, 
kinalabasan or resulta, o lagay ng inyong health insurance nang walang kasulatang 
pag-papaalam. Kayo ay bibigyan ng pagkakataon na tumanggi sa pagtanggap ng 
kahit anong komunikasyon ukol sa “fund-raising”.

• Mga Biktima ng Pang-aabuso, Pagpapabaya o Karahasan sa Sariling Tahan-
an: Maari naming ibunyag ang impormasyong pangkalusugan sa mga ahensiya na 
pang-gobyerno, paglilisensya, pag-audit at pag-accredit, gaya ng iniatas ng batas.

• Administrasyon ng Pagkain at Droga (Food and Drug Administration, FDA):  
Maaari naming isiwalat sa FDA ang inyong impormasyong pangkalusugan na may 
kaugnayan sa mga epekto/kaganapan sa inyo na may kinalaman sa pagkain, gamot, 
bitamina, produkto o mga produkto na mayroong depekto, o maglabas ng impor-
masyong mula sa pagmamanman para paganahin ang pag-recall, pag-ayos at pag-
palit ng mga produkto.

• Kabayaran sa Pagkapinsalang May Kinalaman sa Trabaho: Maaari naming 
ibunyag ang impormasyong pangkalusugan sa lawak na pinahintulutan ng at sa la-
wak na kinakailangan upang sumunod sa mga batas na may kaugnayan sa kompen-
sasyon ng manggagawa o iba pang katulad na mga programa na itinatag ng batas.

• Pampublikong Kalusugan: Tulad ng iniaatas ng batas, maaari naming ibunyag ang 
inyong impormasyong pangkalusugan sa Pampublikong Kalusugan o mga legal na 
awtoridad na  namamahala sa pagpigil o pag-kontrol ng sakit, pinsala, kapansanan 
o pag-uulat ng mga mahahalagang kaganapan sa buhay tulad ng panganganak at 
kamatayan.

• Donasyon ng Organ at Tisyu: Kung isa kang “organ donor”, maaari naming ibunyag 
ang inyong impormasyong pangkalusugan upang pangasiwaan at maiyos ang inyong 
donasyon na organ o tissue at ang paglipat nito.

• Koreksyonal na Institusyon o Bilanggo: Kung ikaw man ay magiging bilanggo, 
maaari naming ibigay sa institusyon o mga ahente nito, ang mga impormasyon na 
kinakailangan para sa pagpapanatili ng iyong kalusugan o ang kalusugan at kalig-
tasan ng iba pang mga tao sa institusyon. 

• Mga Militar at Beterano: Kung ikaw ay miyembro ng militar o isang veterano, 
maaari naming ibigay ang inyong impormasyong pangkalusugan sa awtoridad ng 
militar, ayon sa batas.  
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• Pagpapatupad ng Batas: Maaari naming ibunyag ang mga impormasyon tungkol 
sa kalusugan ayon sa ipinag-uutos ng batas o sa pagtugon sa may bisang subpoena.

• Mga Ahensiyang Namamahala ng Kalusugan at Awtoridad sa Pampublikong 
Kalusugan: Kung ang isa sa aming mga manggagawa o kabakas (Business Associ-
ate) ay may mabuting paniniwala na kami ay umasal nang labag sa batas o lumabag 
sa propesyonal o klinikal na pamantayan, at merong potensyal na nagpapinsala sa 
isa o higit pang mga pasyente, manggagawa o ng publiko, maaari nilang ibunyag 
ang iyong impormasyong pangkalusugan sa mga ahensiyang nangangasiwa o mga 
awtoridad ng pampublikong kalusugan, tulad ng Department of Health and Human 
Services (HHS).

Iba pang mga paggamit at pagsisiwalat na hindi inilarawan sa paunawang ito ay      
puwedeng ibunyag kung mayroong kasulatan na pahintulot mula sa inyo. Maari     
ninyong bawiin ito sa anumang oras sa pamamagitan ng pagbigay sa amin ng naka-
sulat na paunawa ng iyong pagbawi.

ANG IYONG NAKASULAT NA AWTORISASYON
PARA SA ANUMANG LAYUNIN MALIBAN SA INILARAWAN SA ITAAS, MAAARI LANG NAMING 
GAMITIN O IBUNYAG ANG PROTEKTADONG IMPORMASYON SA KALUSUGAN MO KAPAG BINIGYAN 
MO KAMI NG NAKASULAT NA AWTORISASYON.

• Labis na Napakakumpidensiyal na Impormasyon: Ang batas na pederal at es-
tado ay nangangailangan ng mga espesyal na proteksyon sa pagka-pribado para sa 
ilang mga lubos na kumpidensyal na impormasyon tungkol sa iyo (“Highly Confidential 
Information”), kasama ang impormasyon tungkol sa kalusugan mo na pinapanatili sa 
mga psychotherapy notes o tungkol sa: (1) mga serbisyo sa mental na kalusugan at 
kapansanan sa paglaki; (2) pag-iwas, paggamot at rekomendasyon kaugnay ng abu-
song paggamit ng alak at droga; (3) pagpapasuri, diyagnosis o paggamot kaugnay ng 
HIV/AIDS; (4) (mga) nakakahawang sakit; (5) genetic testing (6) pang-aabuso at pag-
papabaya ng bata (7) karahasan sa sariling tahanan o pang-aabuso sa matatanda; 
o (8) panggagahasa. Para maibunyag ang Labis na Napakakumpidensiyal na Impor-
masyon mo para sa layunin maliban sa mga ipinagpapahintulot ng batas, kailangan 
ng nakasulat na pahintulot mo.

MGA HALIMBAWA NA NANGANGAILANGAN NG INYONG AWTORI-
SASYON BAGO IBUNYAG
• Mga psychotherapy notes: Kailangan muna ng nakasulat na awtorisasyon mo 

bago namin maaaring ibunyag ang impormasyon sa kalusugan na nilalaman ng mga 
psychotherapy notes (maliban ang para sa paggamot, pagbayad, at pangangalaga 
ng kalusugan, mga programang pagsasanay sa tagaloob, mga aktibidad sa pangan-
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gasiwa ng pagsubaybay, sa kahilingang ng opisina ng imbestigador ng morge, kung 
ipinag-uutos ng batas, at bilang depensa laban a mga ligal na hakbang).

• Layuning Pangangalakal: Ang iyong nakasulat na pahintulot ay kinakailangan bago 
namin maaaring isiwalat ang iyong impormasyong pangkalusugan na gagamitin sa 
layuning pangkalakal. 

• Layuning Pang-benta: Ang iyong nakasulat na pahintulot ay kinakailangan bago 
namin ibunyag ang iyong impormasyong pangkalusugan na gagamitin sa layuning 
pagbebenta. Ang SYHealth ay hindi lumalahok sa pagbebenta ng PHI.
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MGA KATANUNGAN O PAGSAMPA NG REKLAMO

Kung sa tingin ninyo na kami ay lumabag sa inyong karapatang pribado o kung ikaw 
ay hindi sang-ayon sa isang desisyon na ginawa namin tungkol sa pag-tiwalag ng 

inyong Protektadong Impormasyong Pangkalusugan (PHI), maari kayong magsampa 
ng reklamo sa aming klinika.  Kontakin ang SYHealth Compliance Hotline sa telepono 

1-844-668-4100 o magpadala ng sulat sa SYHealth Privacy Officer sa:

San Ysidro Health
Corporate Compliance Department

1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173

Maaari din kayong magsampa ng reklamo sa U.S. Department of Health and Human 
Services Office for Civil Rights sa pamamagitan ng telepono: 1-877-696-6775, 

o pag-bisita sa kanilang website: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints  
o pagpadala ng sulat sa:

U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights

200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201

Hindi kami maghihiganti laban sa iyo kung kayo ay nagsampa ng reklamo.


