
TL-7430, Translated by Transperfect 11/3/2022 

 

 

 

 

 

Salamat sa iyong interes sa Programang Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya (Patient & Family Advisory Program, PFAP) ng 

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC). Ang PFAP ay itinatag bilang pagsisikap na pakikilahok at pakikipagtulungan 

ng mga pasyente, pamilya, tagapagbigay ng pangangalaga, kawani ng ospital at mga pinuno ng pamamahala na 

maisulong ang pagpapabuti sa kalidad ng pangangalaga, pagpapatuloy ng pangangalaga, karanasan at pangkalahatang 

kasiyahan ng pasyente.  

Ang paglahok ay nangangailangan ng pagkumpleto sa mga sumusunod: 

1) Aplikasyon para sa pagsapi,  

2) oryentasyon sa PFAP, at  

3) 6 na buwang pagtutuon na dumalo sa regular na buwanan at dalawang beses bawat taon na pagpupulong gaya 

ng nakatakda.  

Ang mga pagpupulong ay iiskedyul para sa nauulit na petsa/oras para sa pagdalo ng karamihan at lubos na 

pinahahalagahan ang kakayanang umangkop ng miyembro. 

Impormasyon ng Aplikante - Ang lahat ng iyong impormasyon ay mananatiling KUMPIDENSYAL.  

Apelyido:       Pangalan:      MRN#:      

Address:                

Lungsod:       Estado:     Zip Code:      

# ng Telepono (_______) _________ - ___________ Email:          

 

Paano mo nalaman ang tungkol sa Pangkat ng Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

Pakisabi sa amin kung bakit interesado kang maglingkod bilang miyembro ng Pangkat ng Pagpapayo sa Pasyente at 

Pamilya.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

Pakisaad gamit ang markang tsek ang naaangkop sa iyo:  

□ Kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyo   □ Miyembro ng pamilya ng nakaraang pasyente  

□ Nakaraang tumanggap ng mga serbisyo   □ Tagapagbigay ng Pangangalaga - kaibigan o kamag-anak  

□ Miyembro ng pamilya ng kasalukuyang pasyente  □ Tagapag-alaga - boluntaryo  

 
  

“Mahalaga ang Iyong Tinig” 
Programang Pagpapayo sa Pasyente at Pamilya 

(Patient & Family Advisory Program, PFAP) 

APLIKASYON 
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Komportable ka bang magsalita sa harap ng ibang tao, alinman sa paglalahad ng impormasyon o pagbabahagi ng mga 
personal na karanasan?  
□ Oo □ Hindi Kung hindi, pakipaliwanag            

               

                

Pakilarawan ang anumang iba pang karanasan mo sa pagboboluntaryo o pagpapayo sa nakaraan alinman sa komunidad, 
paaralan, ospital, simbahan, atbp.?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

 
Pagkilala at Lagda ng Aplikante  

• Pinatutunayan ko na totoo at tama ang impormasyong ibinigay sa aplikasyong ito at kusang-loob na ibinigay.  

• Sumasang-ayon akong sumunod sa mga alituntunin ng HIPAA at sa mga patakaran sa boluntaryo ng Valley 
Medical Center. 

• Naiintindihan ko na ang ilang impormasyon na maaari kong makuha, direkta man o hindi direkta, tungkol sa 
isang pasyente, manggagamot o sinumang ibang tao ay maaaring sensitibo ang katangian at dapat na 
panatilihing kumpidensyal.  

• Pinapahintulutan ko ang mga kawani ng PFAP na talakayin ang aking pakikilahok sa Pangkat sa mga naaangkop 
na kawani, kung naaangkop.  

• Naiintindihan ko at sumasang-ayon akong sumunod sa naaangkop na paggamit ng badge na larawan na ibinigay 
sa akin at gagamitin at isusuot lang ang badge para sa pagkakakilanlan sa pagsapi sa panahon ng mga 
pagpupulong at iba pang mga kaganapang nauugnay sa PFAP.  

 
Lagda ng Aplikante:         Petsa:      
 
Para sa mga aplikante bilang miyembro ng pamilya: Upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon ng Federal HIPAA, 
dapat isama ng mga miyembro ng pamilya ang pangalan ng pasyente at kunin ang kanyang pirma upang maipahiwatig 
na naiintindihan niya na maaari mong gamitin ang kanyang pangalan at o medikal na kasaysayan sa iyong kapasidad 
bilang isang miyembrong tagapayo.  
Pangalan ng Pasyente:        

Lagda ng Magulang:        Petsa:       

 
Customer Relations Department - Attn: Patient & Family Advisory Program  
751 South Bascom Avenue #1A068 
San Jose CA 95128  
Main: 408-885-6758  
Fax: 408-793-1825 
Email: PFATeam@hhs.sccgov.org  
Website: www.scvmc.org  
Pampublikong Transportasyon: Bus 25 at 62 
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