Sistemang Pangkalusugan ng Hukbo

NOTISYA NG MGA PRIBADONG
KASANAYAN
Epektibo Oktubre 1, 2013
Ang notisyang ito ay naglalarawan ng iyong impormasyong medikal at kung paano gagamitin, isisiwalat
at kung paano makakuha ng impormasyong ito. Basahing mabuti.
Ang Notisya ng mga Pribadong Kasanayan ay ipinapatupad ng Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule. Kung may
mga katanungan tungkol sa notisyang ito, makipag-alam sa Privacy Officer
ng HIPAA at sa inyong pagamutan ng hukbo (MTF) o, kung kinakailangan,
ang Defense Health Agency (DHA) Privacy and Civil Liberties Offices (DHA
Privacy Offices). Pansinin ang “Pagkalapat ng Impormasyon” sa dulo ng
notisyang ito.

Mga Kasanayang MHS ukol sa Pinangangalagaang Impormasyon tungkol sa
Kalusugan (PHI)
Ang notisya na ito ay naglalarawan ng mga kasanayan ukol sa iyong PHI. Ang mga katagang “tayo”
at “amin” sa notisya na ito ay tumutukoy sa MHS. Ang MHS ay sumasaklaw sa mga sumusunod:
 Mga MTF kasama pati ang mga pagamutang Hukbong Pandagat
 Lahat ng mga planong pangkalusugan ng MHS/Tricare
 Mga pang-rehiyong opisina ng TRICARE
 Mga kontratista na nangangasiwa, sumusuporta sa TRICARE at iba pang mga organisasyon
na may karapatang pahintulot makagamit ng iyong PHI, sa loob ng kasunduan sa MHS.
Ngunit, ang mga tagalaan sa pribadong sector ng kasaping kontratista ay kinakailangan
magbigay ng kanilang sariling Notisya ng mga Pribadong Kasanayan.
 Ang himpilan at katungkulan ng MHS at Hukbong Pandagat, kasama na ang mga gawain
ng DHA at ng Military Departments’ Surgeons General

Aming Mga Tungkulin Hinggil sa iyong PHI
Ang Pribadong Patakaran ng HIPAA ay ipinag-uutos sa MHS na:
 Tiyakin na ang iyong PHI ay pinapangalagaan
 Ipagpaalam kapag natiyak namin na ang iyong PHI ay ginamit nang hindi maayos o’
nabunyag




Ibigay sa iyo ang notisyang ito, ng aming mga legal na katungkulan at mga pribadong
kasanayan para sa paggamit at pagbunyag ng iyong PHI
Sundin ang mga nakatakda sa notisya na kasalukuyang maybisa

Aming Karapatang Ibahin ang Notisyang Ito. Maaari naming palitan itong notisya at ang aming
mga pribadong kasanayan kahit kailan. Ang napalitang notisya ay ipapatupad sa PHI na
nakatakda sa oras ng pagpalit at anumang PHI na aming gagawin o matanggap pagkatapos
mapalitan. Ipapaalam namin sa iyo ang mga mahahalagang pagbabago at ipapahayag ang mga
pagbabago sa aming website.
Paano makakakuha ng kopya ng Notisyang ito: Ang ipinirintang kopya ng notisya na ito ay
makukuha sa iyong MTF at matatagpuan din sa aming website. Maaaring hingin ang kopyang ito
sa iyong susunod na pagbisita o’ tumawag at hilingin na ipadala sa koreo, kahit na nakatakda
kang tumanggap ng notisyang elektronika.

Paano Namin Gagamitin o’ Isisiwalat Ang Iyong PHI na Walang Awtorisasyon
Pagpapagamot. Upang ipagkaloob, isaayos o’ ipamahala ang pangagalaga ng iyong kalusugan.
Halimbawa, maaari naming isiwalat ang iyong PHI sa ibang MTF, manggagamot o’ tagapamahala
ng iyong kalusugan, kagaya ng iyong espesyalista, parmasyutiko o’ laboratoryo, kung saan, sa
kahilingan ng iyong manggagamot, ay payagang makilahok sa iyong kalusugang pangangalaga.
Kabayaran. Upang makakuha ng kabayaran para sa ipinagkaloob na serbisyong pangkalasugan.
Kabilang na rito ang mga aprubadong aktibidad o’ kabayaran sa mga serbisyong pangkalusugan,
katulad ng paggamit o’ pagsiwalat ng iyong PHI sa panahon ng paglagi sa ospital.
Pagpapatakbo ng Pangkalusugang Pangagalaga. Upang itaguyod ang araw-araw na mga gawaing
may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga gawaing ito ay kagaya ng, subalit
hindi limitado sa, antas ng halaga ng mga gawain, kaligtasan ng pasyente, mga imbestigasyon,
pangagasiwa sa mga empleyado, kasanayan ng mga propesyonal, pagkuha ng lisensya,
komunikasyon ukol sa produkto o’ serbisyo, at pangangasiwa o’ pagsasaayos ng mga gawaing
may kaugnayan sa pangkalusugang pangangalaga. Hindi namin gagamitin o’ isisiwalat ang
anumang pala-angkanang impormasyon para sa layuning pangseguro.
Kabakas sa Negosyo. Sa iilang mga kumpanya, (“kabakas sa negosyo”) na nagbibigay ng iba’tibang serbisyo sa MHS, (halimbawa, pagsingil, transkripsyon, pananatili ng software, serbisyong
legal, at suporta sa pamamahala ng pangkalusugan). Iniuutos ng batas na protektahan ng mga
kabakas sa negosyo ang iyong PHI at ipatupad ang mga Pribadong pamantayan ng HIPAA na
aming ipinatutupad at ipinag-uutos.
Hukbong Sandatahang PHI para sa mga Gawaing Hukbo at Pambansang Seguridad. Para sa iilang
mga opisyal at naiibang pang-gobyernong katungkulan kagaya ng:




Namumunong awtoridad ng military, kung saan, titityakin ang tamang pagpapatupad ng
tungkuling hukbo, katulad ng pagpapahalaga ng kalusugan na angkop sa katungkulan.
Ang Kagawaran ng Kapakanan ng mga Beterano (VA) upang ipasugid ang iyong mga
karapatang pam-benepisyo
Mga awtorisadong dayuhang hukbo at sa kanilang pinaglilingkurang hukbong sandatahan



Mga awtorisadong opisyal Federal ng pambansang seguridad o’ gawaing intelihensya, o’
serbisyong pananggalang para sa Presidente at iba pa.

Pampublikong Pangkalusugan.
Para sa mga awtoridad ng pampublikong pangkalusugan at
mga partidong pinamamahalaan nito, ayon sa batas. Ilan sa mga halimbawa kung saan
kinakailangan ang iyong PHI ay upang pigilin o sugpuin ang paglaganap ng sakit, pinsala o’
kapansanan.
Pagbibigay Alam Ukol sa mga Biktima ng Pang-aabuso, Kapabayaan o’ Pantahanang Karahasan.
Para sa mga awtoridad ng gobyerno na awtorisadong tumanggap ng mga impormasyon, kabilang
na ang panlipunang serbisyo o’ ahensya ng panggalang serbisyo.
Mga Nakakahawang Karamdaman. Para sa sino mang nanganganib na madapuan o’ maaaring
manghawa ng karamdaman o’ sakit.
Kompensasyon Para sa Mga Manggagawa. Para sa mga programang nagbibigay ng bayad-pinsala
sa mga manggagawa.
Tagapangasiwa ng Kalusugan. Para sa mga ahensyang nangangasiwa sa kalusugan na may legal
na awtoridad, magsagawa ng awdit, imbestigasyon, at inspeksyon. Kasama sa mga gawaing ito ay
ang sistemang pangkalusugan, gobyernong programang benebisyo, karapatang pang-sibil, at mga
programang pinamamahalaan ng gobyerno.
Iniutos ng Batas. Para sa pamahalaan at mga kasapi nito ayon sa batas pederal o ng estado
(kabilang ang DoD at mga tuntunin ng Military Department). Halimbawa, maaaring kinakailangan
naming isiwalat ang iyong PHI sa Kagawaran ng Kalusugan at Palingkurang Pantao (HHS) na nagiimbestiga ng mga paglabag ng HIPAA o sa Inspector General ng DoD na nagmamatnugot ng iba
pang mga imbestigasyon.
Mga Hakbang na Legal.
Para sa mga partido at kasapi sa mga pamamaraan ng korte at
ahensyang pampangasiwaan, pati na ang pagsagot sa utos ng korte o’ subpena.
Mga Bilanggo. Para sa bilibid hinggil sa mga bilanggo.
Mga Koroner, Direktor ng Punerarya, at Pagbibigay ng Organo. Para sa mga koroner, mga medikal
eksaminer, o’ direktor ng punerarya, upang alamin ang dahilan ng kamatayan o’ sa pagganap ng
iba pang tungkulin. Ang PHI ay maaari ding gamitin at isiwalat para sa donasyon ng mga organong
bangkay, mata o’ hilatsa.
Pagpapatupad ng Batas. Para sa mga alagad ng batas. Halimbawa, para imbestigahan ang krimen
na may kaugnayan sa MHS o’ mga pasyente.
Pananaliksik. Para sa mga mananaliksik. Ang MHS ay sinisiyasat ang mga panukalang
pansaliksik at protokol upang manatiling pribado ang iyong PHI na isiniwalat para sa gawaing
pananaliksik.
Maiwasan ang mga Banta.
Upang maiwasan o’ maibsan ang malubha at namimintong
panganib sa kalusugan o’ kaligtasan ng isang tao o’ buong publiko.

Mga Pagsisiwalat ng Planong Pangkalusugan.
Para sa mga partidong nangangailangan ng
iyong PHI na hangaring pangalagaan ang kalusugan tulad ng pagtatala, pagpapatunay ng
katanggapan, pagsasaayos ng nasasakupan, o’ iba pang benepisyong programa.
Mga Menor de Edad at Iba Pang Kinatawang Benepisyado. Para sa mga magulang, tagapagalaga, at iba pang personal na kumakatawan, naaalinsunod sa batas ng estado kung saan
makakamtan ang panggamot.

Paano Namin Maaaring Gamitin o’ Isiwalat ang Iyong PHI Maliban kung Ikaw ay
Hindi Sumang-ayon
Listahan ng MTF.
Para sa mga taong nagtatanong tungkol sa iyo sa isang MTF (ang pagbigay
ng impormasyon ay limitado sa iyong ngalan, kung saan ka tumatanggap ng pangkalusugang
pangangalaga, at ng iyong pangkalahatang kondisyon). Maaari din naming ipaalam sa klero ng
iyong kinabibilangang relihiyon.
Mga Indibidwal na Kalahok sa Pangangalaga ng Iyong Kalusugan. Para sa mga sumusunod na tao
o’ kasapi:
 Miyembro ng iyong pamilya, o’ kahit sino man na iyong kinilalang may kaugnayan sa iyo
habang nabubuhay o’ sa dahilang kamatayan, sa iyong pangkalusugang pangangalaga o’
kabayaran para sa pangangalaga, maliban lang kung malinaw sa amin na ang namatay ay
hindi sumang-ayon.
 Isang taong responsable para sa iyong pangangalaga na kailangang malaman ang iyong
kinaroroonan, pangkalahatang kondisyon, o’ kamatayan.
 Isang awtorisadong kasapi na maaaring makatulong sa panahon ng kalamidad.
Mga Paggamit at Pagsiwalat na Nangangailangan ng Iyong Awtorisasyon
Anumang paraan ng paggamit o’ pagsiwalat ng iyong PHI na hindi nailarawan sa notisyang ito ay
kinakailangang may kasulatang awtorisasyon. Ilan sa mga paraan at pagsiwalat, kahit na kasama
sa notisyang ito, ay hindi pahihintulutan kung walang kasulatang awtorisasyon. Kabilang sa mga
ito ay tatlong gawain kung saan ang MHS ay hindi sumasabwat:




Pagbahagi ng iyong mga sikoterapiyang nota sa ibang partido na walang kinalaman sa
iyong pangangalaga
Pagpapadala ng impormasyon para himukin ka na bumili na produkto sakaling kami ay
bayaran upang ipadala ang impormasyon o’ magbigay-alam.
Pagbebenta ng iyong PHI

Kapag pinahintulutan mo kaming ibahagi ang iyong PHI, maaari mong bawiin ang iyong pahintulot
kahit kailan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa iyong MTF HIPAA Privacy Officer; ngunit ang
pagbawi mo ay maisakatuparan lamang sa impormasyong hindi pa nasiwalat.
Ang Iyong Mga Karapatan Hinggil sa Iyong Impormasyong Pangkalusugan
Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na karapatan sa pamamagitan ng nakasulat na
kahilingan sa iyong Pribadong Opisyal sa MTF. Kapag ang iyong kahilingan ay walang kaugnayan
sa MTF, basahin ang “Contact Us” na pahina sa TRICARE website, na magbibigay ng karagdagang

impormasyon kung papaano ipapadala ang iyong kahilingan. Depende sa iyong kahilingan,
maaaring may karapatan ka rin sa loob ng Privacy Act ng 1974.
Karapatang Siyasatin at Kopyahin. Sa pahintulot ng batas, maaari mong siyasatin at humiling ng
kopya ng iyong talaang medikal at kabayaran (kasama na ang mga elektronik na kopya, sakaling
pinanatili ang elektronik na talaan). May karapatan kang hilingin na direktang ipadala sa partidong
may pahintulot mula sa iyo, kagaya ng iyong manggagamot. Maliban sa mga limitadong sitwasyon,
maaaring tanggihan ang iyong kahilingan o’ bahagi nito, subalit, ipapaalam namin ang dahilan sa
pamamagitan ng kasulatan at ipapaliwanag ang iyong karapatang suriin muli, kung meron man.
Karapatang Humiling ng mga Restriksyon. Maaaring hilingin sa aming ipagbawal na ipamahagi
ang iyong PHI para sa panggagamot, pagbayad o’ anumang operasyong pangkalusugang
pangangalaga. Maaari mo ring hilingin na limitahan ang impormasyon na aming ibabahagi sa
sinumang kasali sa iyong pangangalaga o’ sa pagbabayad ng iyong pag-alaga. Sa iyong paghiling,
kailanganag banggitin ang mga impormasyong nais mong ipagbawal, at kung kanino ang
paghihigpit matutungod. Alin man sa MTF o’ DHA ay hindi kailangang tumugon sa iyong
kahilingan. Hindi namin itatanggi ang kahilingang nais mong higpitan ang pagsiwalat ng iyong PHI
sa isang pangkalusugang plano (kasama ang pangkalusugang plano ngTRICARE), kung nauukol
ang PHI sa pangangalaga na kusa mong binayaran nang buo. Hindi namin ipapamahagi o’
gagamitin ang iyong PHI na lalabag sa anumang restriksyon na aming sinang-ayunan, maliban
lang kung ang iyong PHI ay kinakailangan sa paggamot sa panahon ng kagipitan. Ikaw, ang MTF o’
DHA ay may pahintulot na alisin ang napagkasunduang restriksyon kahit kailan, kapag may
kasulatang kahilingan.
Karapatang Humiling ng Lihim na Pag-ugnay.
Maaari kang humiling na makipag-ugnay kami sa iyo sa ibang pamamaraan o kaya’y sa isang
lugar (hal., sa bahay lamang o sa pamamagitan ng koreo lamang). Pahihintulutan namin ang mga
makatwirang kahilingan.
Karapatang Humiling na Susog. Maaaring humiling ng susog sa iyong PHI kung naniniwala kang
merong pagkakamali. Kinakailangang ipagpaalam sa amin kung ano ang gusto mong iwasto o
idagdag sa iyong impormasyon at kung bakit. Kapag matugunan namin ang kahilingan, itatama o
idadagdag ang impormasyon sa iyong PHI. Kapag hindi namin maaprubahan ang kahilingan,
bibigyan ka namin ng dahilan at ipapaliwanag ang iyong karapatang magharap ng kasulatang di
pagsang-ayon.
Karapatan sa Salaysay ng Pagsiwalat. Maaaring humiling ng salaysay na kung kailan isiniwalat
ang iyong PHI sa labas ng MHS subalit hindi kasali dito ang ilang mga pagsiwalat (hal.
pagpapagamot). May karapatan kang makatanggap ng isang salaysay sa loob ng 12 buwan nang
walang bayad. Maaari kaming sumingil ng bayad kapag humiling ka ng dagdag na salaysay.
Nilalaman dapat ng iyong kahiligan ang sakop na panahon na iyong nais matanggap, na maaaring
hanggang anim na taon bago sa petsa ng iyong kahilingan.
Mga Reklamo
Kung may paniwala ka na ang MTF o’ iba pang kasaping MHS ay lumabag sa mga Pribadong
Tuntunin ng HIPAA, maaari magsalansan ng kasulatang reklamo sa iyong MTF HIPAA Privacy
Officer, ang DHA Privacy and Civil Liberties Office, o’ HHS. Hindi kami maaaring kumilos laban sa
iyo sa kadahilang pagreklamo.

Pagkalapat ng Impormasyon
Maaaring kang makipag-ugnay sa ang iyong MTF HIPAA Privacy Officer sa adres at numero ng
telepono na nakasaad sa MTF Locator sa internet o’ sa DHA Privacy and Civil Liberties Office para
sa iba pang impormasyon tungkol sa proseso ng paghahain ng reklamo, o’ para sa karagdagang
paliwanag ng notisya na ito. Ang opisina ng DHA Privacy and Civil Liberties ay maaaring
matawagan sa telepono numero (703) 275-6363 o’:
DHA Privacy and Civil Liberties Offices
7700 Arlington Boulevard Suite 5101 Falls Church, VA 22042

Pagkilala at Pagtanggap ng Notisya Na Ito
Ikaw ay maaaring hilinging pumirma na natanggap mo ang notisya na ito. Sakaling piliin mong
tanggihan ang pagpirma, ang MHS ay magbibigay pa rin ng pangangalaga sa iyong kalusugan, at
ang iyong mga karapatang isinaad sa notisyang ito ay hindi maapektuhan.

