
                                                                                                                                                           

 

 

 

Koordinasyon sa pagitan ng Primary Care Physicians at Behavioral Health Services  

 

Ang koordinasyon ng pag-aalaga sa pagitan ng behavioral health care providers at health care providers ay kinakailangan 
para mapagbuti ang pangkalahatang kalusugan ng kliyente. Mahalaga sa Behavioral Health Services (BHS) at inaasahan nito 
ang koordinasyon sa pagitan ng health care providers, pati na rin ang pag-uugnay ng mga kliyente sa medical homes, ang 
pagkuha ng impormasyon tungkol sa primary care provider (PCP) at ang paglagay ng lahat ng impormasyon sa behavioral 
health record ng kliyente. Sa reporma sa healthcare, ang BHS providers ay lalong magsusumikap tungo sa integrasyon sa 
pamamagitan ng pagpapabuti ng koordinasyon ng pangangalaga sa pagitan ng mga primary care providers. Ang paghiling ng 
pahintulot mula sa kliyente/tagapag-alaga para magpalitan ng impormasyon ang mga primary care providers ay ipinag-uutos, 
at pag nabigay ang pahintulot, ang pakikipag-ugnayan sa mga primary care providers ay kinakailangan. Dapat gamitin ng 
County providers ang Form para sa Koordinasyon at/o Referral ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos 
at Update Form, habang ang mga kinontratang providers ay maaaring makakuha ng legal na tagapayo o legal 
counsel para matiyak ang format na gagamitin para magpalitan ng mga kinakailangang impormasyon. 
Ang utos na ito ay magiging epektibo kaagad at ang County QI staff at/o ang COTR ay i-aaudit ang pamantayang ito simula 
sa taong piskal ng 2013-2014. 
 

Para sa lahat ng mga kliyente: 
 

Form para sa Koordinasyon at/o Referral ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos: 
 

o Kumuha ng nakasulat na pahintulot mula sa kliyente/tagapag-alaga sa Form para sa Koordinasyon at/o Referral ng 
Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos/contractor identified form sa intake, pero dapat na hindi lalampas sa 
30 araw ng pagbubukas ng episode. 
 

o Para sa mga kliyenteng walang PCP, ikokonekta sila ng provider sa isang medical home. Ang contractor ay sisimulan 
ang proseso at kukumpletuhin ang Form para sa Koordinasyon at/o Referral ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal 
at Pagkilos /contractor form, at ipapadala ito sa loob ng 30 araw ng episode ng pagbubukaspagbukas ng episode. 
Mahalagang magkaroon ng tiyak na pangalan ng tagapaggamot na doktor o treating physician. 

 
o Ang mga gumagamit ng form ay dapat i-check ang naaangkop na kahon sa tuktok ng Form para sa Koordinasyon 

at/o Referral ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos /contractor form at dapat ipaalam kung ito ay isang 
referral para sa pangangalaga sa pisikal na kalusugan, isang referral para sa pangangalaga ng pisikal na kalusugan 
at pamamahala ng mga gamot, isang referral para sa kabuuang pangangalaga ng kalusugan, o abiso para sa 
koordinasyon ng pag-aalaga lamang. Kung ito ay isang referral para sa pangangalaga ng pisikal na kalusugan, o 
para sa pangangalaga ng pisikal na kalusugan at pamamahala ng mga gamot, i-type ang pangalan ng iyong 
programa sa patlang, at piliin ang naaangkop na uri ng programa. 
 

 
 

Update Form para sa Koordinasyon ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos: 
 

o I-update ang at ipadala ang Update Form para sa Koordinasyon ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos 
/contractor form kung may mga makabuluhang pagbabago tulad ng pagbabago, pagdaragdag, o pagtitigil ng gamot. 
 

o Ipaalam sa PCP kapag tinanggal ang kliyente sa mga serbisyo  sa pamamagitan ng pagpapadala ng Update Form 
para sa Koordinasyon ng Pangangalaga sa Kalusugang Pisikal at Pagkilos /contractor form. Ang form ay dapat na 
makumpleto bago kunpletuhin ang buod ng pagtanggal o discharge summary. 
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Mga paalala tungkol sa forms: 
 

o Ang mga gagamit ng form ay may sistema para malaman ang expiration date o petsa ng pagtatapos ng pahintulot 
para magbigay o magpalitan ng impormasyon. 
 

o Ang mga gagamit ng form ay sistema para malaman at sumunod sa anumang nakasulat na pagbawi ng pahintulot 
para magbigay o pagpalitan magpalitan ng impormasyon. 
 

o Ang mga gagamit ng form ay may sistema malaman at bawiin  ang pahintulot para magbigay o magpalitan ng 
impormasyon kapag  nagwakas ang pagpapagamot. Sa pagwawakas ng pagpapagamot, maaari lamang ipag-alam 
ng provider na nagwakas na ang pagpapagamot, at hindi ang dahilan ng pagwakas. 

 














