Napapanahong Access sa Pangangalaga
Gusto naming tiyakin na makukuha ninyo ang pangangalaga kapag kailangan ninyo ito.
Ipinapakita sa chart sa ibaba kung gaano katagal kayo karaniwang maghihintay bago makita ang
inyong doktor kapag tumawag kayo para sa isang appointment.
Uri ng pagpapatingin o panggagamot
Pagpunta sa emergency room o pagtawag sa 911

Pangmadaliang pangangalaga para sa mga
serbisyong hindi nangangailangan ng paunang
pahintulot
Pangmadaliang pangangalaga para sa mga
serbisyong nangangailangan ng paunang pahintulot
Hindi pangmadaliang pangunahing pangangalaga
Mga hindi pangmadaliang pagpapakonsulta o
referral sa espesyalidad
Hindi pangmadaliang pangangalaga mula sa isang
hindi doktor na provider ng pangangalaga sa
kalusugan sa pag-iisip
Hindi pangmadalian para sa diagnosis o
panggagamot sa isang pinsala, sakit o iba pang
kundisyon ng kalusugan
Mga paunang pagtatasa sa kalusugan para sa mga
batang wala pang 18 buwan ang edad

Mga paunang pagtatasa sa kalusugan para sa mga
batang edad 19 na buwan hanggang 20 taong
gulang
Mga paunang pagtatasa sa kalusugan para sa mga
nasa hustong gulang na 21 taong gulang at mas
matanda
Mga pagpapatingin para sa pangangalagang pangiwas sa sakit para sa mga batang wala pang 20
taong gulang
Pangangalagang pang-iwas sa sakit para sa mga
nasa hustong gulang na 21 taong gulang at mas
matanda
Mga nakaugaliang pisikal na eksaminasyon
ACA-MHI-0008-16_TA

Maaari kayong makakuha ng
appointment sa loob ng…
0 oras. Available ang pang-emergency na
pangangalaga 24/7
48 oras

96 na oras
10 araw na may pasok
15 araw na may pasok
10 araw na may pasok

15 araw na may pasok

120 araw sa kalendaryo pagkatapos ng
pagpapatala o saklaw ng mga alituntunin
ng American Academy of Pediatrics,
alinman ang mas mababa
120 araw sa kalendaryo pagkatapos ng
pagpapatala
120 araw sa kalendaryo pagkatapos ng
pagpapatala
14 na araw

14 na araw

30 araw

Ipinapakita sa chart sa ibaba kung gaano katagal kayong maghihintay para sa pangangalaga bago
manganak at pagkatapos manganak:
Uri ng appointment
Unang pagpapatingin bago manganak
Una at ika-2 trimester
Ika-3 trimester
Pagbubuntis na mataas ang panganib
Pagkatapos manganak

Maaari kayong makakuha ng appointment
sa loob ng…
2 linggo
7 araw
3 araw
3 araw
21-56 na araw pagkatapos manganak

Kung kailangan ninyo ng mga serbisyo ng interpreter sa panahon ng inyong appointment, nagaalok kami ng mga pagsasalin sa inyong sariling wika at sign language. Tumawag sa numero ng
telepono ng Customer Care Center na nakalista sa inyong ID card upang makakuha ng mga
serbisyo ng interpreter.
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