
  

 

HCA 22-852 IL (12/17) Ilocano              panid 1 ti 3                      

 

 
Pammalubos ti Panangiburay iti Awtorisasyon ti Pannakipagpasset 

ken Impormasyon ti Health Home  
Health Home Participation Authorization and Information Sharing Consent 

Awtorisasyon ti Pannakipagpasset 

Siak,      _______________________, ket umanamong a makipagpasset iti programa ti Health Home kenni      __________________ 
           Iprinta ti nagan ti benepisyaryo                    Iprinta ti nagan ti Panguloen ti Health Home 

      

                     
Perma ti benepisyaryo wenno legal a mangibagi iti benepisyaryo  Petsa 

 

Pammalubos ti Panangiburay iti Impormasyon 
Ti impormasyon ti salun-at mo ket pribado ken saan a maited iti sabali a tao malaksid no umanamong wenno ipalubos nga maiburay ti mayaplikar a 
linteg pederal ti Estado ti Washington . Masapul nga alagadenna amin dagitoy a linteg dagiti provider/partner a makaala ken mangkita iti 
impormasyon ti salun-at mo. Daytoy ket no adda iti sistema ti kompyuter wenno iti papel ti impormasyon ti salun-at mo. Kas mainayon kadagiti 
mayaplikar a linteg iti isuamin a kita ti impormasyon ti salun-at, mangted iti nabilbileg a proteksyon ti impormasyon a mainaig iti sexually 
transmitted disease, pannakatratar ti salun-at ti panunot, sakit iti panagusar iti droga dagiti masnop a linteg.  
 
Umanamongak a mabalin ti Health Home ko nga alaen ti isuamin nga impormasyon ti salun-at ko manipud kadagiti provider/partner nga nakalista iti 
daytoy a form tapno maikoordinar ti pannakasaluad ko. Umanamongak pay nga ti Health Home ken dagiti provider/partner nga nakalista iti daytoy 
nga form ket mabalin a pagbinnurayan da ti impormasyon ti salun-at ko, ken sabali pay nga providers/partners nga mainaig iti pannakamanehar ti 
pannakasaluad ti salun-at ko. Maawatak nga sukatan daytoy nga form ti aniaman a sabali nga immun-una a penermaak nga Pammalubos ti 
Panangiburay iti Awtorisasyon ti Pannakipagpasset ken Impormasyon iti Heath Home . Mabalin ko nga baliwan ti panunot ko ket ibabawik ti 
pammalubos ko iti animan nga oras babaen iti panagpermak iti Pannakipgpasset iti Health Home - Panagikkat Kadagiti Serbisyo (Health Home 
Participation - Opt-Out/Decline Services) nga form ken ited ko iti Health Home ko. 

MAIDAWAT A TANDAANAN:  No karaman kadagiti rekord ti salun-at mo ti aniaman kadagiti sumaganad nga impormasyon, masapul a 

kompletoem met daytoy a passet tapno mainayon kadagitoy a rekord. 

Ited ko ti pammalubos ko nga maibunannag ti impormasyon panggep iti (maidawat nga inisyalam iti abay ti isuamin a mayaplikar): 

_     _  Salun-at ti panunot                            _     _   Resulta dagiti eksamen ti HIV/AIDS ken STD, dyagnosis,   wenno pannakaagas          

Palagip: Tapno mangted iti pammalubos para iti pannakairuar ti kumpidensyal nga impormasyon ti pannakaagas iti alkohol wenno droga masapul a 

kompletoem ti sabali nga form ti Release of Information (ROI) for Substance Use Disorder (SUD) Services nga form. 

Maidawat nga inisyalam ti maikanatad ng pagpilian iti baba. 

Balido daytoy a pammalubos:       _ agingga a kasapulan ti Health Home dagiti rekord ko para iti daytoy a  

                                         _ agingga ti       ____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________    

 Mabalin ko nga ukasen wenno ibabawi daytoy a pammalubos iti aniaman nga oras babaen iti surat, ngem saan na nga maapektaran ti 
naiburayen nga impormasyon.  Ipakita ti kopya daytoy a form ti pammalubos ko a maiburay dagiti rekord. 

                             
Iprinta ti nagan ti benepisyaryo            Petsa a pannakaiyanak ti benepisyaryo                

                     
Perma ti benepisyaryo wenno legal a mangibagi iti benepisyaryo   Petsa 

                          
Iprinta ti nagan ti legal a mangibagi (no mayaplikar)                                        Relasyon ti legal a mangibagi iti benepisyaryo  

Listaan dagiti provider/partner iti maika-dua a panid. 

petsa ti pasamak 

 

https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/22_853.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/22_853.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-335.pdf


 

           Panid 2 ti 3 

IL 

 

Iprinta ti nagan ti benepisyaryo ti Health Home:                

 

Ilista ti nagan ti makipartisipar nga providers/partners 
 

Ti Benepisyaryo      

Mangted ti 

pammalubos 

Ibabawi ti 

Benepisyaryo ti 

Pammalubos 

Petsa Inisyal Petsa Inisyal 

Naglabas nga Panangsaluad Koordinasyon Org. (CCO)/ Panguloen                               

Naglabas nga CCO/Panguloen                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Daytoy a pannakairuar ti impormasyon ket masapul nga mairaman ti panid 1 ti Health Home Participation 

Authorization and Information Sharing Consent nga form tapno ited na ti legal nga awtoridad nga mangited iti 

impormasyon para iti benepisyaryo a nakalista iti ngato. 

 



Panid 3 ti 3   

IL                                                        

                                                                                                

Dagti detalye panggep iti panangiburay ti impormasyon ken proseso ti pammalubos ti benepisyaryo: 

1. Kasano nga usaren ti providers/partners ti impormasyon ko? 

Usaren dagiti provider/partner ti impormasyon ti salun-at mo a mangikoordinar ken tumulong a mangimanehar iti pannakasaluad ti salun-at 

mo. 

 

2. Sadinno ti paggapuan ti impormasyon ti salun-at ko? 

Aggapu ti impormasyon ti salun-at mo kadagiti lugar ken tao a nagted kenka ti pannakasaluad ti salun-at wenno seguro ti salun-at iti napalabas. 

Mabalin a mairaman ditoy dagiti ospital, doktor, parmasya, laboratoryo, plano ti salun-at, ti programa ti Washington Apple Health (Medicaid), 

ken dadduma pay a grupo a mangiburay iti impormasyon ti salun-at.  Makaala ka iti listaan dagiti isuamin a lugar ken tao babaen iti panagtawag 

iti coordinator ti pannakasaluad mo. 

 

3. Ania dagiti sakop a linteg ken pagannurutan a mangsakop no kasano nga maiburay ti impormasyon ti salun-at ko? 

Dagiti linteg ken pagalagadan a mangproteher iti impormasyon ti salun-at mo ket karaman ti Chapter 70.02 RCW iti paglintegan ti Washington, 

ti pederal nga Linteg ti Kinalag-an ken Pagrebbengan ti Seguro ti Salun-at (Health Insurance Portability and Accountability Act, “HIPAA”), ken 

federal regulation 42 CFR Part 2. 

 

4. No umanamongak, sinno ti makaala ken makakita iti impormasyon ko? 

Mabalin nga maala ken makita dagiti pinalubusam nga provider/partner a makaala ken makakita iti impormasyon mo.  Mabalin pay nga maala 

wenno makita ti impormasyon no ipalubos ti mayaplikar a linteg.  Kas pagarigan, no mangala ka ti pannakasaluad manipud iti maysa a tao nga a 

saan mo a dati nga doktor wenno provider, kas iti baro a parmasya, ospital, wenno sabali nga provider, ti sumagmamano nga impormasyon, kas 

iti baybayadan ti plano ti salun-at mo wenno ti nagan ti Health Home provider mo, ket mabalin nga maited wenno maipakita kadakuada . Para 

iti ad-adu nga impormasyon no siasino ti makaala iti impormasyon, kitaen ti Pakaammo dagiti Kannawidan ti Kinapribado mi . 

 

5. Kasano no adda mangusar iti impormasyon ko ken saan ko ida a pinalubusan a mangusar iti daytoy? 

No ti panagkunam ket adda nangusar iti impormasyon mo a saan nga maiparbeng, tawagam ti coordinator ti kasom wenno tawagam ti Sentro ti 

Serbisyo iti Kustomer a Medikal a Tulong ti HCA (HCA Medical Assistance Customer Service Center, MACSC) libre a linya iti 1-800-562-3022 (TRS: 

711).   

 

6. Kasano nga baliwak ti listaan dagiti provider/partner iti form? 

Mabalin ti mangnayon kadagiti baro a nagan iti listaan iti aniaman nga oras babaen iti pananginayon mo iti impormasyon ti provider/partner 

ken panangpunno iti “Nangted ti Pammalubos ti benepisyaryo” nga column nga abay ti innayon mo. Mabalin mo nga ikkaten ti siasinoman a 

saan mon a kayat nga mairaman babaen ti panangpunno iti “Inbabawi ti benep[isyaryo ti Pammalubos na” nga column iti abay ti dati a 

nainayon nga provider/partner. 

 

7. Kasano no agbaliw to ti panunot ko ket kayat ko nga ibabawi ti pammalubos ko? 

Mabalin ko nga baliwan ti panunot ko ket ibabawik ti pammalubos ko iti animan nga oras babaen iti panagpermak iti Pannakipgpasset iti Health 

Home - Panagikkat Kadagiti Serbisyo (Health Home Participation - Opt-Out/Decline Services) nga form ken ited ko iti Health Home ko. Maalam 

daytoy nga form iti online wenno babaen iti panangtawag ti HCA Medical Assistance Customer Service Center (MACSC) libre nga linya iti 1-800-

562-3022 (TRS: 711).  Tulungan naka ti coordinator mo iti pannakasaluad a mangpunno iti daytoy nga form no kayat mo.   

 

Palagip:  No agdesisyon ka a kanselarem ti pammalubos mo, saan a masapul nga isubli kenka dagiti provider ti impormasyon wenno alaem 

kadagiti rekord da. 

 

8. Kaano a makaalaak iti kopya ti Pammalubos ti Panangiburay iti Awtorisasyon ti Pannakipagpasset ken Impormasyon iti Health Home a form? 

Mabalin mo ti mangala iti kopya ti form kalpasan ti panangpermam iti daytoy. 

 
 

https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/forms-and-publications?combine=Apple+Health+%28Medicaid%29+Notice+of+Privacy+Practices&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename+ASC
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/22_853.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/22_853.pdf

