
 

 

Consumer Portal 
Madalas na mga Naitatanong 

Narito ang mga sagot sa mga pinaka-madalas na naitatanong tunkol sa 
Behavioral Health Consumer Portal. 

Ano ang Consumer Portal? 

Ang Consumer Portal ay personal na healthcare website na 
nagbibigay ng Behavioral Health Services sa mga konsumer  

na may siguridad naaccess sa piling bahagi ng kanilang electronic 
health record (EHR). Ito ay ligtas at may seguridad na portal upang 
makita, ma-download at ma-print ang impormasyon tunkol sa iyong 
personal na pangangalaga. 

 

 Gaano ang ka-tiyak ang seguridad ng Consumer Portal? 
Ang Consumer Portal ay may seguridad na website. Ito ay 
tumutugon sa standard ng pederal na inukol ng Health Insurance 
Portability  
Ang Accountability Act (HIPAA) at Office ng National Coordinator ng 
Health Information Technology. Ito ay maaari lamang ma-access mo 
o kugn sinuman na iyong inukol (bilang kinatawan). 
 
Bilang proteksyon, ang consumer portal ay sadyang maglog-off 
pagkalipas ng limang (5) minuto na walang ginagawa. 

 
Maaari ko bang gamitin ang Consumer Portal upang 
magsangguni ng saykayatriko o medikal na paggamot? 
Hindi. Ang portal ay hindi kapalit ng propesyonal  
pangalagang medikal at payo. 

 

Kung sa isip mo na ikaw o ang iyong (mga) miyembro ng pamilya ay 
mayroong emerhensyang saykayatriko, maaaring tumawag sa 911. 
Iba pang mga serbisyong magagamit upang makatulong sa iyo sa 
oras ng krisis ng pangkalusugang pangkaisipan: 

 

• Pagpigil sa Pagpapakamatay: 1-800-273-8255 

• Behavioral Health Access Center: 415-255-3737 

• Mobile Crisis Team: 415-970-4000 

• Mga Serbisyong Komprehensibong Krisis 

                        Nasa Tamang Edad: 415-970-4000 

                        Bata:415-970-3800 

        
Paano ko ma-aaccess ang Consumer Portal? 
Ikaw ay makakatanggap ng PIN at tagubilin mula sa iyong Behavioral 
Health Clinic tunkol sa paraan paano mag-sign up. Pumunta sa 

website: https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/. Ikaw ay 

maglilikha ng sariling password. Kung kinakailangan ng karagdagang 
tulong mangayring makipag-ugnay sa Poral Help Desk sa 855-224-
7782. Ang Portal Help Desk ay bukas Lunes-Biyernes 9AM-4PM 
(maliban sa Bakasyon). 

 
Paano kung hindi ko matandaan ang aking Portal password? 

Magpunta sa https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/ at i-click 

ang link na Forgot Password. Pagkatapos i-click ang link ikaw ay 
mabibigyan ng patnubay sa proseso ng pag-reset ng password sa 
pamamagitan ng iyong e-mail address at tanong pangseguridad. 

 
 

 
 

 Ano ang aking kailangan upang ma-access ang Consumer Portal? 
Ikaw ay mangangailangan ng access sa internet at balidong e-mail 
address upang maitatag ang iyong account. 
 
*Laging tandaan na ang mga pampublikong computer ay walang 
seguridad o hindi pribado. Pakiusap laman na huwag magtag ng 
kahit na anong personal na impormasyon sa pampublikong 
computer. Tandaang mag-logoff at kunin ang na-print na 
impormasyong pangkalusugan. 
 
Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon kung 
paano magamit ang Consumer Portal? 
Ang tagubilin ay ibibigay sa iyo sa front desk ng iyong klinik. Kung ikaw 
ay may teknikal na tanong, mangyaring makipag-ugnay sa Portal Help 
Desk sa 855-224-7782.  
 
Ano ang dapat kong gawin pagkatapos malikha ang akong 
account sa Consumer Portal? 

• Tignan ang mga Appointment 

• Tumanggap ng mga paalala sa appointment 

• Tignan ang History ng mga Pagbisita 

• Tignan ang Medikasyon ng BHS 

• Tignan ang mga Allergy 

• Tignan ang Listahan ng Problema 

• Link sa iba pang online impormasyong pangkalusugan 

(Medline) 

• Tignan ang mga tiyak na Resulta ng Lab (sa hinaharap) 

• I-print ang mga napiling mga bagay sa record ng 
pangkalusugan 

•  
Paano kung ang larawan sa aking Medication List ay hindi pareho 
sa natanggap ko sa pharmacy? 
Huwag ma-alarma kung ang imahe ng paggamit sa listahan ng 
Consumer Portal Medication ay hindi kapareho ng itsura sa iyong 
natanggap sa Pharmacy. Ang mga larawang ito ay halimbawa at hindi 
dapat gamiting upang matukoy ang paggamot. Kung ikaw ay may mga 
tanong sa paggamot mangyaring makipag-ugnayan sa tagapag-bigay 
ng pangangalaga o parmaseutiko.  
 
Bakit mayroon ang aking Medication List ng paggamot na 

kung saan wala itong prescriber na naka-lista? 

Kung walang prescriber na naka-lista, ang paggamot ay hindi 

ipinescribe ng iyong Behavioral Health Provider. Ang mga 

paggamot na ito ay pangunahing pangangalagang paggaot 

(halimbawa: diabetes o high blood pressure) o over-the-counter 

na paggamot o suplemento. Ang impormasyon sa mga 

medikasyon ay makikita sa iba't ibang mga pinanggagalingan, 

kasama ang: sariling pag-report, iyong parmaseutiko o iyong 

mga medical record, at maaaring maging luma. Maaaring 

ipagbigay-alam sa iyong doktor, parmaseutiko o nurse kung ang 

impormasyon ay kinakailangang baguhin. 

 
 
 
 

 

https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/


 Ano ang Kinatawan? 
Mayroon kang karapatang pumili ng pinahihintulutang tao, ang iyong 
Kinatawan, upang ma-access ang portal sa ngalan mo (tulad ng 
pinagkatitiwalaang miyembro ng pamilya).  
 
Paano ako magtatalaga ng Kintawan? 
Kung na rehistro na sa Poral: 
Pagka-login sa Portal, pumunta sa seksyon ng "My Account" na 
makikita sa Navigation Bar. I-scroll pababa sa "Associated accounts" 
at i-click ang "Add a Proxy Account" na link. Ikaw ay didktahang 
punan ang form ng Proxy Authorization. Kung ang form ay 
nakumpleto, I-click ang "Submit" button. 
 
Kung hindi naka-rehistro sa Portal: 
Maaaring magtanong sa Front Desk Staff ng iyong klinik para sa 
karagdagang impormasyon o tumawag sa Portal Help Desk sa 855-
224-7782 para humingi ng tulong. 
 
Ang Consumer Portal ba ay magkakaroon ng ibang lengwahe 
bukod sa Ingles? 

Hindi, ang Consumer Portal ay magagamit lamang sa Ingles. 

Maaaring magtalaga sa Kinatawan ng access at impormasyon 

sa pagsaling-wika mila sa iyong portal (tingnan ang tanong na 

"What is a Proxy"). 

 

Paano ko maiwawasto o paano kung ay may mga tanong tunkol 
sa impormasyon sa aking personal na health record? 
Ang impormasyon sa iyong Consumer Porta ay mula sa iyong 
medical record. Maaaring makipag-ugnayan sa iyong tagapangalaga 
upang mapag-usapan ang iyong mga pag-aalala. 
 

 Sino ang dapat kong kausapin para magtanong tunkol sa aking 
portal? 
Para sa mga tanong na tunkol sa IT, tawagan ang Portal Help Desk.  
sa 855-224-7782. Para sa mga tanong na tungkol sa iyong 
kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapangalaga 
 
Ano ang pwedeng magawa ng Consumer Portal Help Desk para 
sa akin? Ano ang mga bagay na hindi nila ako pwedeng 
tulungan? 
Ang Portal Help Desk ay bukas Lunes-Biyernes 9:00AM-
4:00PM (bukod sa mga Holiday), toll free sa 855-224-
7782. Pwede silang magbigay ng impormasyon tunkol sa 
pag-navigate ng portal, mga isyu sa pag-log in at 
magbigyan ng gabay sa pag-set up ng pagpapaalala sa 
appointment at pag-configure ng portal. Hindi sila 
maaaring sumagot ng mga tanong na pang-klinikal tunkol 
sa impormasyon sa iyong portal. 
 
Ano ang aking gagawin kung ang aking screen ay hindi 
nagpapakita ng tama? 
Maaari mong piliin ang Function Key, F5, sa iyong key board upang 
ma-refresh ang screen. 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Paano ako makakakuha ng mga pagpapaalala sa appointment? 
Habang isiniset up ang iyong account sa Consumer Portal, pwede 
mong piliin na magset up ng mga paalala sa pamamagitan ng text 
message sa iyong cell phone at/o pwede mong piliing makakuha ng 
paalala sa pamamagitan ng e-mail. Kung nais mo ng mga paalala sa 
pamamagitan ng text message, dapat mong ibigay ang impormasyon 
sa carrier ng iyong cell phone (halimbawa: ATT o Sprint). 
 
Bilangte:  Ang bayad sa pag-text sa iyong carrier ay maaaring mag-
apply. Kung naism mo ng mga paalala sa pamamagitan ng e-mail dapat 
mayroon kang e-mail account. 
 
Kung hindi ko na nais na mga paalala sa text o e-mail, pwede ko 
bang itigil ang pagtanggap dito? 
Oo, kinakailangang i-disable ang mga paalala mula sa loob ng 
Consumer Portal. Pumunta sa "My Account" na bahagi makikita sa 
Navigation Bar.  I-scroll pababa sa "Notifications for" at i-click ang link 
ng "Edit notification settings"  at alisin ang iyong e-mail at/o phone 
number at i-click ang "Save notification settings" button. 
 
Magkakaroon ba ako ng access sa Consumer Portal 
24/7? 
Oo. Subalit, ang sistema ay maaaring hindi magagamit dahil sa 
pagpapanatili at pag-update. Kami ay gagawa ng lahat ng paraan 
upang  limitahan ang pagpapanatili ng porta sa patay na oras at 
susubukang magpadala ng mga abiso kung kailan ito mangyayari.  
Kung ang portal ay hindi ma-access, pakisubukan ulit mamaya. 
 
Bakit ang aking Visit History ay may mga oras na hindi naman ako 
pumunta sa aking klinik? 
Ang Visit History ay kasama ang lahat ng mga naibigay na 
pangangalaga sa ngalan mo, hindi lamang ang pagbisita sa klinik. 
Halimbawa, mga pagtawag sa iyo, o sa ibang tagapagbigay (tulad ng 
parmaseutiko o pimerong doktor sa pangangalaga) ay makikita sa iyong 
Visit History. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For More Information please contact the sfHealthConnect Help Desk: 
Toll Free Phone Number:        1-855-224-7782 
Hours of Operation:          Monday-Friday 9am-4pm 


