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Liham Galing sa Health Agency Leadership 
Katarungan ang pinakamahalagang usapin sa ating 
komunidad ngayon.  
Bilang Ahensya ng Kalusugan, ating tungkulin natin na ang bawat tao ay mayroong 
mapagkukunan at pagkakataon na kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at  
kagalingan. Ang kulay ng iyong balat, saan ka nakatira, saan ka ipinanganak, paano ka 
magpakilala ng iyong kasarian, sino ang iyong minamahal o gaano karami ang iyong 
salapi ay hindi magdidikta ng iyong kalusugan o haba ng iyong buhay. Subalit, ayon sa 
datos ang mga kadahilanang ito ay nakaaapekto sa kalusugan at nag-aambag sa 
maraming  puwang na nakikita natin sa kinahahantungan ng kalusugan, lalo na sa 
pamamagitan ng lahi at etniko, heograpiya at antas ng kinikita. Ito ay hindi 
makatarungan, may kinikilingan at maaaring iwasan. 
 
Sa loob ng limang taon, ang Health Agency ay makikibalikat sa iba upang tustusan ang 
pagsisikap na mabawasan at puksain ang kawalan ng katarungan sa kalusugan upang 
masiguro ang  patas at wasto na resultang pangkalusugan sa LA County. Kasama dito ang 
pagtuon kung saan natin nakikita ang pinaka-malaking puwang sa resultang 
pangkalusugan, katulad ng kamatayan sa mga sanggol, sakit na nakukuha sa 
pakikipagtalik at mahinang kalusugan dahil sa pagkakalantad sa nakakalasong kemikal. 
Ang aming gawain ay gagamit ng bagong pamamaraan mula sa pagsasaayos ng mga tao 
patungo sa pagsasaayos ng pamamalakad na nagpapaunlad ng ilang komunidad at 
nagpapababa ng antas ng pamumuhay sa ilan. Kasama sa mga pamamaraang ito ang 
mga sumusunod: pagbibigay ng kapaki-pakinabang at kumpletong impormasyong 
pangkalusugan na lumalarawan sa karanasan ng mga tao, pagsuporta sa mga pagbabago 
sa patakaran at sistema upang masiguro ang patas na pamamahagi ng pagkakataon at 
mapagkukunan, pakikilahok sa pampubliko, pribado at pampamayanang samahan na 
nagbabahagi ng kapangyarihan at nagbibigay- boses sa pamayanan; at nagpapatibay ng 
ating pansariling kakayanan na lumikha ng kulturang patas at nagtataguyod ng 
pagkakapantay-pantay sa kalusugan.   
 
Samahan nyo kami sa pagbuo ng kilusan para sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan. 
Sama-sama nating itaguyod ang LA county bilang pamayanan kung saan ang lahat at may 
kakayanang umunlad.  
 
Gumagalang, 
 
 
 
Dr. Barbara Ferrer Director Department of Public Health 
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Dr. Christina Ghaly 
Acting Director 

Department of Health Services 
Dr. Jonathan Sherin 

Director 
Department of Mental Health

 
 
 
Fred Leaf 
Interim Director 
Health Agency 
 

Panimula at Layunin 
Ano ang Katarungang Pangkalusugan? 
Ang kalusugan ay hinuhugis ng kalagayang magpamayanan kung saan tayo ay nakatira, 
nag-aaral, nagtatrabaho, naglalaro at nagsisimba. Nasasaklaw ng mga kalagayang ito ang 
mga sumusunod:  
 

 

Maayos na paaralan 

 

Maunlad at 
napapabilang na 
ekonomiya 

 

Ligtas at 
matulunging mga 
kapitbahay 

 

Matibay na ugnayang 
panlipunan 

 

Magandang 
pangangalaga sa 
kalusugan 

 

Napapanatiling 
malusog na 
kapaligiran 

 
Ang katarungang pangkalusugan ay nangyayari kung ang lahat ay mayroong daan patungo 
sa mga kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan.  
 
Mayroong mga pamayanan sa LA County na mayroong kalagayan na nagdudulot ng pag-
unlad ng mga kasapi nito. Subalit, patuloy tayong nakakakita ng malaking pagkakaiba sa 
resultang pangkalusugan sa LA County, higit sa lahat sa heograpiya (lugar) at lahi at etniko. 
Depende kung saan tayo nakatira at sa kulay ng ating balat tayo ay maaring magkaroon ng 
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daan patungo sa mapagkukunan at pagkakataon na maging malusog at maunlad. Ang mga 
pagkakaibang ito ay resulta ng dati at kasalukuyang patakaran at gawi na 
naimpluwensyahan ng hindi matuwid na palagay, diskriminasyon at kapootang panlahi. Ang 
ating wika, kinikita, oryentasyong sekswal, kasarian at byolohikong kasarian, kakayanang 
pisikal at pangkaisipan, at relihiyon ay mga dahilan rin na nakaaapekto sa ating kalusugan 
dahil sa katulad na hindi patas na mga patakaran at gawi.   
 
Ang mga di makatarungang resultang pangkalusugan ay hindi tapas, may kinikilingan at 
maaring iwasan. Kailangang maglagay ng mapagkukunan at mahusay na pamamaraan 
upang matiyak na lahat ay may kakayanang maging malusog at magaling.  
 

Ano ang Center for Health Equity? 
Ang Center for Health Equity (ang Center) ay isang pangunguna ng LA County Health Agency 
na pinamumunuan ng Department of Public Health, sa pakikipag-ugnayan sa Departments 
of Health Services and Mental Health. Ang Center at opisyal na inilungsad noong Oktubre 
2017 at naglalayong isulong ang katarungang pang-lahi, palipunan, pangkabuhayan at 
pangkapaligiran, sa tulong ng mga kasama ng Center, lokal na mga samahan at miyembro 
ng pamayanan. Dadagdagan ng Center and umiiral na pagsisikap patungkol sa katarungang 
pangkalusugan sa mga pamayanan at layunin nitong:  

• Kilalanin, pagtibayin, at palaganapin ang pinakamahusay na gawing katarungang 
pangkalusugan 

• Makipag-ugnayan, makitugon, at makiisa sa gawaing ukol sa katarungang 
pangkalusugan 

• Palakihin ang kakayanan at pangakong gumawa ng panglahatan, makatarungan at 
kagalang-galang na county 

 

Ano ang Layunin ng Panukalang Aksyon? 
Ang Panukalang Aksyon ng Center for Health Equity ay pumapatnubay sa mga gawin ng 
Center sa loob ng anim na taon. Ito ay kumikilala sa aming pangitain sa hinaharap at an 
aming daan patungo doon. Nakapaloob sa unang taon ang panimulang punto at susundan 
ng limang taon ng pagsasakatuparan.  
 
Ang panukala ay bumabalangkas sa pangkat ng estratehikong kahalagahan, mga layunin, 
mga pamamaraan, at tunguhin upang ituon ang Gawain, at isang pampublikong pangako 
na makamit ang pangkat ng itinakdang layunin ng katarungan. Kami ay umaasang ang mga 
gawaing ito, ay pagyayamanin ang kultura ng katarungang pangkalusugan at bubuo ng 
kilusan tungo sa pagtiyak na ang county ay makararating sa ganap na pangkalusugang 
kakayanan nito.    
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Katarungan: Ayon sa Bilang 
Sulyap sa Kawalan ng Katarungan sa LA County 
Ang posibilidad na mabuhay ng mahaba at malusog ay hindi pantay sa lahat ng tao at pabagu-bago 
ang haba ng buhay sa iba’t ibang pamayanan. Sa LA County, ang lahi at etniko, kasarian, 
oryentasyong sekswal, katayuan pangsosyo-ekonomiya, at kapitbahayan ay nakakatulong upang 
malaman kung gaano kahaba ang kanilang buhay, ang panganib na magkasakit, katayuan ng 
kalusugang pangkaisipan at pagkakaroon ng pangangalaga. Ang kawalan ng katarunang 
pangkalusugan batay sa mga katangiang ito ay nakaaapekto sa pangkalahatang kalusugan at 
kagalingan ng county at ilang pangkat ang nakakaranas ng di-wastong pasanin bunga ng kawalang 
ng katarungan tulad nito. Ang mga taong iba ang kulay ng balat at di-pinalad na pamayanan sa LA 
County ay madalas na nakararanas ng pinakamalaking pagkakaiba.  

Kawalang ng Katarungang Pangkalusugan batay sa Lahi at Etniko 

Haba ng Buhay  Kamatayan Dulot ng Diabetes 
Karaniwan sa Blacks ang may 6.5-year 
pagkakaiba sa haba ng buhay kumpara sa 
Whites. 

 Ang mga Native Hawaiians at Pacific Islanders ay namamatay dahil 
sa diabetes halos 4 na beses na mas madalas kaysa Whites.   

                          
     80.5 years            73.9 years 
            White                       Black 

Haba ng Buhay mula Kapanganakan 

 

 
   

Kamatayan ng mga Sanggol  Impeksyon Dulot ng Sakit mula sa Pakikipagtalik 
Ang mga Black na sanggol ay nakakaranas 
ng mahigit 3 beses ng dami ng pagkamatay 
ng sanggol kumpara sa  White at Asian 
babies. 

 Ang mga Blacks ay nakararanas ng 4 na beses na dami ng  
Chlamydia kumpara sa Whites at higit na 6 na beses na dami 
kumpara sa Asians. 

 

  

       
 Chlamydia 

(kaso kada 
100,000) 

232 
White 

153 
Asian 

1016 
Black 

667 
NHOPI 

451 
Latino 

411 
American 

Indian/Alaska Native 

         

Hirap sa Pagkuha ng Pangangalaga  No Regular Source of Care (among adults 18-64 years)  
Ang mga Latinos ay 2 beses mas madalas  
makaranas ng hirap sa pagkuha ng 
pangangalagang medical kumpara sa mga Whites. 

 Ang mga American Indian and Alaska Natives ay higit 2 beses mas 
posibleng hindi magkaroon ng regular na  pinanggagalingan ng 
pangangalagang pangkalusugan kumpara sa Whites. 

                 
    12.7%                31.2% 
      Whites                    Latinos 

% ng Matatangdang Nahirapang  
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Ang kulay abo ay nagtatala ng pangkat na may pinakamagandang resulta sa bawat lugar. , kadalasan mga Whites. Ang  
pinakamatingkad na lila ay ang pangkat na pinakamasama ang resulta. Ginagamit pa rin natin ang Whites bilang pangtukoy na 
pangkat kung ang mga Asians ay may mas maganda o parehong resulta dahil ang mga Whites ang naaalinsunod na may 
pinakamagandang resulta, at habang ang mga Asians ay may mas magandang resulta minsan, ang mga Asians sa pangkalahatan 
o maraming maliliit na grupong Asians ay posibleng nakakaharap sa mas mahirap na kalagayan sa ibang lugar kumpara sa 
Whites. Para sa kumpletong listahan ng pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A.  
 

Kawalan ng Katarungan Batay sa mga Lungsod at Pamayanan 

Ang kalusugan sa LA County ay nagbabago batay sa kung saan nakatira ang tao. Ang mga lungsod 
at pamayanan sa ibayo ng county ay mayroong hindi pagkakapantay-pantay sa haba ng buhay, 
resulta ng panganganak, pangangalagang pangkalusugan, kasama ng iba pang resultang 
pangkalusugan at pinagkukunan na kailangan para sa pinakamainam na kalusugan.   

Haba ng Buhay 
Ang karaniwang haba ng buhay sa county ay maaring magbago ng hangang 12 na taon batay sa kung saan tayo 
nakatira.  
 

 
Kamatayan ng mga Sanggol 
Ang mga sanggol sa Lancaster ay namamatay bago ang kanilang unang kaarawan 5.5 beses na mas mataas 
kumpara sa Rowland Heights. 

 

Bilang ng Hindi Nakaseguro 
Ang bilang ng mga hindi nakaseguro ay kapansin-pansing nagbabago sa mga lungsod at mapayanan sa county sa 
pagkakaibang umaabot sa 40%  

87.5 87.2 87.1 86.8 86.4
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Ang mga datos na ito ay nakabatay sa taya para sa 86 na lungsod at pamayanan sa LA County. Para sa kumpletong listahan ng 

pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A.  

Para sa mas maraming datos batay sa lungsod at payamanan, bisitahin ang 
http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp sa ika-30 ng Hunyo, 2018 upang makita ang 

DPH’s City and Community Profile na serye para sa 86 na lungsod at pamayanan sa 
LA County. 

 
Tampok: Paano Pa Nagkakaiba ang Kalusugan sa County? 
May iba’t ibang paaran kung saan nahahayag ang kawalang katarungan sa county, katulad ng batay sa sekswal na 
katauhan at pagkakakilanlang pangkasarian. Ang DPH ay gumagalaw upang paunlarin ang pagtitipon at paguulat ng 
datos base sa sekswal na katauhan at pagkakakilanlang pangkasarian upang higit na maunawaan ang kawalang 
katarungan para sa mga pangkat na ito. Nasa baba ang mga halimbawa ng limitadong datos ng County.  

 
Ang mga 
lalaking 

nakikipagtalik sa kapwa lalaki (MSM) ang bumubuo sa 
84% ng bagong kaso ng HIV sa 2014. 

Ang mga 
taong 
nagkakilalang 
bisexual ay 
higit 2 beses 
na mas 
posibleng 
manganib na 
magkaroon ng 
labis na 

kalungkutan kumpara sa mga taong heterosekswal.  
Para sa kumpletong listahan ng pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A. 
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Pag-abot sa Puno 
 
Ang kawalan ng katarungang pangkalusugan ay hindi resulta ng pagpili at asal at hindi rin 
natatangi. Mahigit kumulang 40% ng kalusugan ng populasyon ang maaring ipaliwanag ng mga 
panlipunan na tagapasya ng kalusugan, ang panlipunan at pang-ekonomiyang kadahilanan—gaya 
ng edukasyon, pabahay at kinikita—na mahalaga sa pagtamasa ng mapagkukunan at   
pagkakataong kailangan sa pinakamainam na kalusugan. Ang mga resultang nangingibabaw sa 
mga kadahilanang ito ay nagpapakita ng katulad na kawalang katarungan. Ang mga tao na iba 
ang kulay ng balat at mga di pinalad na pamayanan ay nakararanas ng masamang epekto sa 
kanilang edukasyon, trabaho, kita, at sa sistema ng hustisyang kriminal sa LA county. Ang mga 
masasamang epekto bilang kapalit ay malaki ang ambag sa masamang kalusugan. Sa puno ng 
lahat na ito ang lahat ng mga di makatarungang resulta at ang diskriminasyon, pagtatangi, at ang 
laganap na kapootang panlahi na nakaaapekto sa pagkakataon ng tao na umunlad.  
 
Bilang halimbawa ng mga malalim na itinanim na kawalang katarungan, ang tayahin ay talaguhit 
sa baba ay naghahambing sa masamang epekto para sa Blacks sa White sa kabuuan ng 
kalusugan, edukasyon, hustisyang criminal, at pangkabuhayan kagalingan. Ang karagdagang 
pagsasaliksik at nagpapakita kung paano ang mga di magkakapantay na resulta ay hindi 
naipapaliwanag ng indibidwal na kakayanan. Ang ibang taong iba ang kulay ng balat at mga 
ihiniwalay na mga pangkat ay di patas na nagpapasan ng bigat ng pangkalusugan, panlipunan at 
pangkabuhayan kawalan ng katarungan. Ating tinutuon ang pansin sa mga Blacks na indibidwal 
sa county ditto sapagkat sila ang pinaka-pare-parehong apektado ng kawalang hustisya at ang 
laging nagtatamasa ng pinakamasamang resulta. Para sa katulad na datos para sa ibang lahi at 
etniko, tingnan ang Appendix B.  

 

 
Whites 

 
Blacks 

 
 
 

 

8.9% ng mga 
mag-aaral ang 

hindi 
nagtatapos ng 

mataas na 
paaralan 

18.4% ng mga 
mag-aaral ang 

hindi 
nagtatapos ng 

mataas na 
paaralan 

Ang mga Black na mag-aaral ay 2 beses na mas posibleng hindi 
makatapos ng mataas na paaralan kumpara sa White na mag-aaral.  

Ang mga paaralan na may mas mataas na porsiyento ng mag-aaral na iba ang 
kulay ng balat, kasama ang mga Black na mag-aaral, ay mas maliit ang 

posibilidad na magkaroon ng sapat na kwalipikadong mga guro at mahigpit na 
mga kurso na nakakatulong sa pagtatapos sa mataas na paaralan at pagpasok 

sa Kolehiyo. i 

214.7 na 
matatanda 

ang 
nakakulong 

kada 100,000 

2,676 na 
matatanda 

ang 
nakakulong 

kada 100,000 

Ang mga Blacks ay nakakaranas ng 12.5 beses na dami ng 
pagkakakulong.  

Ang datos na pang-estado ay nagpapakita na mas malaking bilang ng mga 
Blacks na inaresto sa kasong felony ang nakukulong higit sa mga Whites na 
naaaresto sa mga kasong felony,iiat ang mga lalaking Blacks ay karaniwang 

nakatatanggap ng mas mahabang hatol kaysa sa mga White na nagkasala sa 
parehong kaso.iii 
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8.1% ng mga 
bata ang 

nabubuhay sa 
kahirapan 

30.4% ng mga 
bata ang 

nabubuhay sa 
kahirapan 

Ang mga Black na bata ay malapit sa 4 na beses mas posibleng 
mapunta sa mga sambahayan na nabubuhay sa matinding kahirapan.  

Ang mga Blacks na nakatapos ng kolehiyo o mas mataas ay kumikita ng $6 
kada oras na mas mababa sa kanilang White na katrabahoivat kahit ang mga 

Black at White na bata na lumaki sa parehong sambahayan at pamilya ay 
mayroong pagkakaiba sa sahod sa kanilang pagtanda.v 

4.9% ng 
matatanda 
ang walang 

trabaho 

10.1% ng 
matatanda 
ang walang 

trabaho 

Ang mga Blacks ay 2 beses na mas posibleng mawalang ng trabaho. 

Ang kawalang katarungan na ito ay nananatili kahit sa mas mataas na antas 
ng edukasyon. Ang mga Blacks na nakatapos sa kolehiyo o higit pa ay mas 
posibleng mawalan ng trabaho kaysa sa Whites,viat ang mga Blacks ay ma 

posibleng mag-ulat na nakararanas sila ng diskriminasyon sa trabaho sa bayad 
o pag-asenso. vii 

Talatuntunan ng Pinagkumparang Dami ng mga Hakbangin para sa Katarungan 
sa Kalusugan, Edukasyon, Hustisyang Kriminal, Kapakanan ng mga Bata at ang  
Pangkabuhayan Kagalingan sa LA County 

 
Para sa kumpletong tala ng pinagkunang datos sa ibang lahi at etniko, tingnan ang Appendix B. Ang datos at talaguhitan ay kinuha sa 
Groundwater Approach na binuo ng Racial Equity Insitute at Bayard Love.  

 
Susi sa Talatuntunan ng Pinagkumaparang Dami: 
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 Ang Whites ay laging katumbas ng 1.0 dahil sila nag tinutukoy na grupo na ikinukumpara sa kanilang sarili.  

Ang bilang na mas marami sa 1 ay nangangahulugan na ang panlahi o pang-etnikong pangkat ay mas masama ang 
kalagayan kumpara sa Whites para sa panurong iyon.  

Ang bilang na mas kaunti sa 1 ay nangangahulugan na ang panlahi o pang-etnikong pangkat at mas mabuti ang 
kalagayan kumpara sa Whites para sa panurong iyon. 
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Layunin, Pangitain at Pagpapahalaga 
Layunin 
 
Ang Center for Health Equity ay naglalayong isulong ang katarungang pangkalusugan at ang 
panlahi, panlipunan, pangkabuhayan at pang-kapaligirang katarungan sa LA County sa 
pamamagitan ng ugnayan sa pamayanan at pakikibakas, panloob na pagbabago at 
nagpapalago ng kakayanan, at pagbabahagi ng naaaksyonang datos upang simulan at 
itaguyod ang  mga bagong patakaran at pamamaraan.  
 
 

Pangitain 
Ang lahat sa LA County ay mayroong mga mapagkukunan at pagkakataon na kanilang 
kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan habang sila at nabubuhay.  
 
 

Pagpapahalaga 
 

• Pagbabagong Pang-institusyon – buohin at suportahan ang kakayanan ng mga 
panloob na programa at kawani upang isama ang katarungang pangkalusugan sa 
kanilang araw-araw na gawin at operasyon 

• Pagsasabi ng Totoo – ipaalam ang mga kawalang katarungan at gamitin ang 
datos at kwento upang maisantabi ang mga maling kwento, itaas ang boses ng mga 
mamamayan, at itaguyod and pagbabago.  

• Katarungan at Hustisya – gumawa ng hakbang upang maiwasan ang mga hindi 
patas na pamamaraan, patakaran, at iba’t ibang anyo ng kapootang panlahi na 
nagpapalaki ng kakulangan sa kalusugan at nahahantong sa masamang kalusugan.  

• Magkabahagi sa Kapangyarihan – bigyan ng halaga ang totoong karanasan at 
bigyan ng tunay na pagkakataon ang mga tao na pinaka-apektado ng kawalan ng 
katarungan upang malaman ang mga nakapailalim na dahilan, kilalanin ang mga 
lunas, at malaman ang mga aksyong kailangan.  

• Pakikipagtulungan – makisama sa mga lokal na samahan, mga manggagawa sa 
pangangalagang pangkalusugan, ahensya ng gobyerno, mga mamumuhunan, at  

• Pagiging Matapat – maging bukas sa mga usapin tungkol sa mga dapat unahin, 
mga mapagkukunan, mga hadlang at proseso ng pagpagpapasya kasama ang mga 
kabakas sa pamayanan  
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• Pangako – Ipagpatuloy ang pagsasaisip at laging tumugon sa mga boses ng 
pamayanan at siguruhin ang sapat na mapagkukunan upang makamit ang mga 
layunin.  
 

Mga Prinsipyo ng Katarungan 
 
Ang LA County Community Prevention and Population Health Taskforce at naitatag ng Board 
of Supervisors noong 2015 at nagsisilbing lipon ng tagapayo upang isulong ang epektibong 
solusyon na pinangungunahan ng pamayanan upang maitaguyod ang patas at pinag-isang 
LA County. Bilang Center for Health Equity’s Board of Supervisors sa 2015, ang Taskforce ay 
gumagawa ng rekomendasyon sa mga polisiya at gawain upang mapabuti ang katarungang 
pangkalusugan sa buong county.  
 
Noong Pebrero ng 2018, ang Taskforce at naglabas ng lipon ng mga prinsipyo na 
nagsasalamin sa pinagsamang pangako sa katarungan, pagkakapantay-pantay at 
pagsasama, at nagbabalangkas ng pangunahing konsepto na dapat pagtibayin ng mga 
pampublikong ahensya upang isulong ang malusog at makatarungang pamayanan. Aming 
kinuha ang mga prinsipyong ito, at ang marami dito ang nakatahi sa aming mga 
pagpapahalaga, layunin at pamamaraan.  
 
 

Kasama sa mga Prinsipyo ng Katarungan ang: 
 
Kalusugan sa Lahat ng Patakaran 
Ang mga programa at kawani ng LA County ay kukunsulta, makikipag-usap at makiki-isa sa 
lahat ng mga sangay ng County upang ipatupad ang inter-sektoral, batay sa ebidensya at 
tamang pamamaraan na nagpapakita ng pinagsamang responsibilidad para sa mag 
maayos na kalusugan sa lahat ng patakaran at proseso ng County.  
 
 
Paglalakip 
Dahil sa kanilang pagkakaunawa sa dinamika ng kapangyarihan sa pagitan ng mga 
intitusyon at maninirahan, ang mga kawani ng sangay ay nakikipagugnayan ng mabuti sa 
mga kabakas ng pamayanan at mga namumuno upang magtaguyod ng tunay at 
nagkakaisang pakikibakas at proseso at panatilihin ang pagkakataon at mapagkukunan 
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para sa pagpapasya sa pagpaplano, pagsasakatuparan, pag-uulat at pagsusuri na madaling 
makita ng mga residente ng LA County.  
 
Pananagutan 
Ang lahat ng mga sangay ay pananatilihin ang paraan ng pananagutan gamit ang mga 
Panukalang Aksyon na batay sa datos, kasama ang baseline, benchmark, at panukat ng 
tagumpay upang palaguin ang katapatan at masiguro na ang mga pagbabago sa programa 
at patakaran ay may magandang epekto sa mga pamayanan.  
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Pagkakaroon ng Datos 
Ang mga sangay ay magbibigay laya sa pangongolekta at pagsisiyasat ng napapanahon, 
magkakahiwalay na paghawak ng datos na partikular sa isang pamayanan upang makabuo 
ng mga Panukalang Aksyon at hakbang ng pananagutan upang isulong ang katarungan, 
partikular na sa mga nasa laylayang pamayanan ayon sa kasaysayan, katulad ng mga 
Asian/ Pacific Islanders, katutubong tao, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer 
(LBTQ) na mga indibidwal at imigrante.  Sisiguruhin ng LA County na ang mga matutuklasan 
ay titiyak at magpapakita sa mga buhay na karanasan ng mga iba’t ibang maninirahan ng 
County, habang sinisiguro ang pinakamataas na pamantayan ng paggamit at proteksyong 
kompidensyal.  
 
 
Mga Papagkukunan 
Pamumunuan, isasaayos at pagtutugmain ng LA County ang mga pamumuhunan upang 
puksain ang mga kawalan ng katarungang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtuon ng 
puhunan sa mga pamayanan na di makatarungang nakararanas ng mahinang kalusugan. 
Ang datos ng County na gagamitin upang ituon ang pondo at kawani ay ilalakip ang epekto 
ng dating maling pamumuhunan at ‘di makatarungang pamamaraan na palagiang nag-
aambag sa hindi pantay na pagkamit sa mapagkukunang pangkalusugan at pagkakataon 
sa mga pamayanang mahina ang kita, pamayanan ng mga iba ang kulay ng balat at iba 
pang natukoy na populasyon.  
 
 
Pagkuha ng Kawani 
Gagamiting at unang ipatutupad ng LA County ang mga bagong pamamaraan at gamit na 
epektibong magtatanggal sa hindi patas at may kinikilingang gawaing pang-institusyon, 
sistema, at mga patakaran na kaugnay ng pamamaraan ng pagkuha ng kawani, pagtuturo, 
sub-contracting, at daang pang-karera para sa inaasahan at kasalukuyang mga tauhan, 
kontratista, at ahensya ng County.  
 
 
Pangungontrata at Pagkuha 
Ang mga oportunidad sa pagpopondo ng LA County at magiging kaakibat ng pagsusulong 
ng local na pagbili at mataas na pamantayan ng manggagawa. Gagawa ng mga hakbang 
upang malaman ang pinakamahalagang pakikipagugnayan sa mga local na Small Business 
Enterprises (SBEs), Historically Underutilized Businesses (HUBs), Minority and Women 
Business Enterprises (MWBEs), at LGBT Business Enterprises (LGBTBEs) upang makinabang 
ang mga dating kulang sa prebilehiyong mga pamayanan.  
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Talahulunganan ng mga Salita 
Ang talahulunganan ay listahan ng mga salitang ginamit sa dokumento na 
madalas gamitin sa mga usapin ng kawalan ng katarungang pangkalusugan.  
 
Paghihiwa-hiwalay ng Datos: Pagsusuri sa datos batay kalagayan ng mga espesipikong 
sub-groups 
 
Katarungan: Ang lahat ng mga pangkat at mayroong paraan upang magamit ang mga 
mapagkukunan at magkaroon ng pagkakataon na kailangan upang umayos ang uri ng 
kanilang mga buhay 
 
Kasarian: Ang mga kilos, saloobin, at mga gawi na ikinakabit ng isang kultura sa 
byolohikong kasarian ng isang tao, kasama na ang mga kasanayan, mga tungkulin, at mga 
relasyon na karaniwang itinatakda sa mga babae at lalaki.viii 
 
Pagkakalanlang Pangkasarian: Ang pansariling karanasan at pagtawag sa kasarian 
ng isang tao, na maaari or hindi na nagtutugma sa kanilang kasarian sa kapanganakan; 
ang pansariling pagkakakilala sa sarili bilang lalaki, babae, pareho or wala.  
 
Katarungang Pangkalusiugan: Ang lahat at may paraan upang magamit ang mga 
mapagkukunan at pagkakataon na kailangan nila para sa pinakamainam na kalusugan at 
kagalingan.  
 
Kalusugan sa Lahat ng Patakaran: Ang daan patungo sa paggawa ng patakaran na 
sumisiguro sa kalalabasan ng kalusugan at isinasaalang-alang sa pag-gawa ng desisyon sa 
panlipunan at pangkabuhayan salik na naka-iimpluwensya sa kalusugan.   
 
Kawalan ng Katarungang Pangkalusugan: Ang mga pinagkaiba sa estado ng 
kalusugan at dami ng namamatay sa mga grupo ng populasyon na paulit-ulit, hindi 
maiwasan, hindi patas at hindi makatarungan. Ang mga pagkakaibang ito ay sumisibol sa 
mga panlipunan, pangkabuhayan at pangkapaligirang kalagayan kung saan ang mga tao 
ay nakatira, nagtatrabaho, at naglalaro.  
 
Walang Pasubaling Pagkiling: Mga natutunang pag-tatangi at mga pagkiling na bigla 
na lamang nangyayari at hindi napapansin kung nakikisalamuha sa ibang tao. Ito at 
tinatawag ring unconscious bias.  
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Kapootang Panlahi: Pagkiling, diskriminasyon, at poot na nakatuon sa isang tao na mag 
ibang lahi batay sa paniniwalang ang isang lahi ay mas nakatataas; isang sistema ng 
panlalamang na ginawa upang ipagtanggol ang panlipunan, politikal at pangkabuhayan 
hagdan.  
 
Sekswal na Oryentasyon: Kung kanino ka nagkakagusto and nagnanais na magkaroon 
ng matalik na relasyon. Kasama ng mga sekswal na oryentasyon ang gay, lesbian, straight, 
bisexual, at asexual.  
 
Mga Panlipunan na Pantukoy ng Kalusugan: Mga kondisyon sa kapaligiran kung 
saan ang tao ay ipinanganak, naninirahan, nag-aaral, nagtatrabaho, naglalaro, sumisimba, 
at edad nan akaaapekto sa kalusugan, paggalaw at resulta ng kalidad ng buhay at peligro. 
ix 
 
Kalagayang Sosyo-ekonomiko: Ang panlipunan na kalagayan o uri ng isang indibidwal 
o pangkat. Ito ay madalas na nasusukat bilang pinagsamang edukasyon, kinikita, at 
trabaho. x Ang kalaganyang sosyo-ekonomiko ay maaaring kalakip ang problema sa kalidad 
ng buhay, at ang pagkakatain at mga pribilehiyo ng isang tao. xi 

 

Proseso ng Pagpaplano 
Ang Plano ng Aksyon at ginawa at nakabatay sa isang malawak na pagsusuri ng mga 
panitikan ng ulat ng datos patungkol sa katarungan, mga plano ng katarungang 
pangkalusugan sa kabuuan ng bansa, at pagbabahagi na nalikom sa mga gawaing 
pampamayanan. Ang mga gawaing pampamayanan na ito ay naglalaman ng limang 
pagpupulong na pakikinig na naganap sa bawat LA Supervisoral District sa pagitan ng 
Oktubre ng 2017 at Pebrero 2018, at mga panayam sa mga pinakamahalagang tao na 
ginawa noong Abril ng 2018. Ang mga Buod ng Pagpupulong na Pakikinig ay nakalakip sa 
Appendix C. Sinuring muli ng ilang pangkat at mga indibidwal ang Plano ng Aksyon at 
nagbigay sila ng mungkahi bago ang pagsasapubliko nito.   
 
Itinuturing ng Center ang Plano ng Aksyon bilang isang buhay na dokumento at ito ay 
nangangakong siguruhin na ang boses ng pamayanan ay maririnig at magpapakilos. Sa 
paglabas, ang Center ay maglalathala ng balangkas na plano sa Center for Health Equity 
website upang makahingi ng komento mula sa publiko sa loob ng 90 araw at maglalathala 
ng pampublikong pagtitipon upang bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro at iba pang 
apektado na magbigay ng kanilang katugunan at payo sa planong pamamaraan , at kung 
paano ang Center ay makapagdadagdag ng halaga, napapaganda ang mga gawaing 
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kasalukuyang nagaganap sa County at ating mga pamayanan, at nagiging mas tiyak ang 
mga layunin. Ang plano ay babaguhin base sa pagbabahaging natanggap at tatapusin sa 
Nobyembre ng 2018. Habang ang plano na ito ay maituturing na buhay na dokumento, ang 
pagbabago nito batay sa ibinahagi ng mga apektado sa pamayanan ay magpapatuloy sa sa 
buong buhay ng Plano ng Aksyon.   
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Estratehikong Prayoridad 
Ang Planong action at nagsasaayos ng mga gawain ng Center sa paligid ng limang 
estratehikong prayoridad. Ang mga stretehikong prayoridad na ito ang maglalarawan kung 
paano natin tutupdin ang ating gawain sa loob ng Health Agency and County of Los Angeles 
upang:  

• Matugunan ang mga kailangan ng populasyong pinaka-apektado sa mga masamang 
resulta  

• Pagbutihin ang ating kahandaan bilang organisasyon at ang kakayanang bawasan 
ang mga problema sa resulta ng kalusugan; at  

• Pagtugamain ang ating mga pinagkukunan upang masiguro na ang ating mga 
pamayanan ay may pantay na pagkakataong umunlad.  

Ang mga ito ay dinesenyo upang pagandahin ang kalidad ng serbisyo, pagbibigay at 
koordinasyon, habang tinutugunan ang mga kalagyan at patakaran na nagsusulong at 
nagpapanatili ng kawalan ng katarungang pangkalusugan. Higit sa lahat, ang prayoridad at 
magbubuo ng pagkilos at pagpapalago ng kultura na nagtataguyod at nagpapatibay sa 
katarungang pangkalusugan upang siguruhin na ang mga tao at pamayanan ay nagtataglay 
ng kailangan nila upang umunlad.  
 
Ang limang estratehikong prioridad ay: 
 

 Bawasan/ Alisin ang Pagitan sa Resulta ng Kalusugan 
 
 
 

 

Magbigay ng 
Kapakipakinabang 

at Kumpletong 
Datos 

 
 
 
 
 
 

Itaguyod ang 
mga Patakaran 
at Sistema ng 

Pagbabago 
 
 
 
 
 
 
 

Payabungin ang 
Pampubliko at 

Pribadong 
Pagbabakas ng 

mga Pamayanan 
 
 
 
 
 
 

Palakasin ang 
Kahandaan at 
Kakayanan ng 
Organisasyon 
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Gaya ng paglalarawan dito, ang pinaka-nakasasaklaw na estratehikong prayoridad ay ang 
pag bawas/ pag-alis sa pagitan ng resulta ng kalusugan, habang ang apat na natitirang 
prayoridad ay nagsisilbing balangkas kung paano gagawin at pagtitibayin ang mga 
pagsisikap na ito sa buong Health Agency. Ang balangkas ay pagsisimulan ng mga bagong 
kuro-kuro at pinakamainam na gawain, at magpapakita ng “patunay ng konsepto” upang 
pasimulan ang mga gawain ng pagbabago sa County para matugunan ang mga kawalan ng 
katarungang pangkalusugan sa buong bansa.  
 
Ang bawat prayoridad ay naglalaman ng partikular na layunin, pamamaraan at tunguhin na 
magbibigay daan kung paano ang Center ay magpapatuloy at magsusulong ng mga 
pambansang pagkilos. Ang mga gawaing ito at nagtuturo ng mga hakbang na mahalaga sa 
pagtatanggal ng puwang sa resulta ng kalusugan para sa mga pinaka-nabibigatang 
pamayanan sa pamamagitan ng pagbabago ng sistema upang ating makamit ang pangitain 
na mas patas, makatarungan, at pantay na LA County.  
 

Pagtutulungan sa Buong County 
 
Ang LA County ay may kapansin-pansing kawalang katarungan sa loob at sa pagitan ng mga 
pamayanan nito na may kaugnayan sa mga resultang pangkalusugan at ang mga panturong 
panlipunan ng kalusugan. Sa kasalukuyan, may ilang simulain ang County na nakatuon sa 
ilan sa mga importanteng problema. Ilan sa mga halimbawa ay:  
 

• Ang Countywide Homeless Initiative na naglalayong bawasan ang pagtaas ng 
dumarating na mga walang matirhan at alisin ang hadlang sa pabahay, kasama na 
ang hadlang sa regulasyon at ang paulit-ulit na kawalan ng katarungan ayon sa lahi 
at kakayanang ekonomiko.  
Ang Division of Youth Diversion and Development, bahagi ng Office of Diversion and 
Re-entry, ay naglalayong ilihis ang mga kabataan mula sa sistema ng hustisya para 
sa mga kriminal. Ang layunin nito ay pantay-pantay na ibaba ang pagkakalahok ng 
mga kabataan sa sistema ng hustisya sa Los Angeles County.  

• Ang Office of Child Protection ay nakatalaga upang siguruhin ang kalusugan at 
kagalingan ng mga bata at tugunan ang panlipunan at pag-istrukturang kondisyon 
na nagsisilbing dagdag na pahirap para sa mga pamilya ay pamayanan; at 

• Ang Women and Girls Initiative na dinisenyo upang pag-aralan ang mga problemang 
dulot ng sistema na nahahantong sa hindi pantay na resulta ng mga kasarian.  

 
Ang Center ay makikibahagi at mag-aambag sa mga ito at sa ibang pagkilos sa loob ng 
County at mga pamayanan.  
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Mga Pagtutuunan ng Pansin 
Ang Center ay nagbabalak na mamuhunan sa aming sariling limang pagtutuunan ng pansin- 
na pumapailalim sa mga responsibilidad, impluwensya at kontrol ng Health Agency- ay 
nakadisenyo upang pagsamahin ang County at kabalikat sa pamayanan upang mabawasan 
ang kawalan ng katarungan na ating nakita batay sa kung saan ang tao ay nakatira, 
kanilang lahi o etniko, o iba pang panlipunan na kalagayan na hindi patas na 
nakakaimpluwensya sa resultang pangkalusugan. Ang mga mahahalagang bahagi ay 
tutugunan sa pamamagitan ng sinimulan- tiyak na Plano ng Aksyon at suportado ng mga 
gawain ng Center. Habang patuloy na nagbabago ang trabaho ng Center, may ibang 
pagtutuunan ng pansin na maaring makita at mapili sa pamamagitan ng proseso ng pag-
iisa sa mga pamayanan sa buong County. 
 

Ang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod: 
 

Kamatayan ng mga Sanggol  
 

 

Isa sa pinakamahalagang palatandaan ng kalusugan ng populasyon ay ang 
bilang ng mga namamatay na sanggol bago pa man umabot sa edad na 
isang taong gulang. Ang bilang nito ay nagpapakita sa kalagayan ng 
kasulugan ng mga ina, ang kalidad at dali ng paggamit sa pangangalagang 
pangkalusugan, gayundin sa batayan ng lagay ng lipunan at ng ekonomiya 
na may kakayanang baguhin o ayusin ang mga kumunidad. Ngayon, ang 
isang Black na sanggol na ipinanganak sa LA County ay tatlong beses na 
mas posibleng mamatay bago mag-isang taong gulang kumpara sa isang 
White na sanggol. Sa susunod na limang taon, layunin ng Center na maibaba 
ang puwang sa bilang ng mga namamatay na sanggol ng 30% sa LA County. 

 

Mga Sakit na Nakukuha sa Pakikipagtalik (STIs) 
 

 

Ang bilang ng mga kaso ng STI ay patuloy na tumataas sa loob ng limang taon. 
Simula 2015 hanggang 2016, nagkaroon ng:  

• 4% na pagtaas sa mga kaso ng chlamydia;  
• 27% na pagtaas ng mga kaso ng gonorrhea; at  
• 16% na pagtaas sa mga kaso ng panimula ng syphilis sa LA County.  

Malaking bilang ng mga kaso ng STI ay kabilang sa mga kalalakihang 
nakikipagtalik sa kapwa lalaki (MSM), Black na kababaihan, at mga 
transgender. Tumataas rin ang bilang ng mga kaso ng STI sa mga kabataan, 
lalo na sa mga kabataang iba ang kulay ng balat. Kapag hindi magamot, ang 
mga STI ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan, kasama na dito 



P a g e  | 23 

 
Center for Health Equity 
LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY 
July 5, 2018 

ang panganib na mahawaan ng HIV, at mamatayan ng sanggol. Sa susunod 
na limang taon, layuning ng Center na maiwasan ang pagkakaroon ng sanggol 
na ipinanganak na may syphilis sa LA Country, at mabawasan ang mataas na 
bilang ng mga kaso ng STI sa mga MSM, Black na kababaihan, at mga 
transgender. 

 

Katarungang Pangkapaligiran 
 

 

Ang Katarungang Pangkapaligiran ay “ang makatarungang pagtrato at 
makabuluhang paglahok ng lahat ng tao anuman ang lahi, kulay, 
pinanggalingan o kita, sa pagsusulong, pagsasagawa, at pagpapatupad ng 
mga batas pangkapaligiran, mga alituntunin at mga patakaran”.xii Kinikilala 
nito na ang kalusugan ng kumunidad ay higit na nakaasa sa kalagayan nito 
at sa makatarungang pamamahagi ng mga pakinabang at pinsala na dulot 
ng kapaligiran. Sa LA County, ang mga kumunidad na may mababang kita, at 
mga komunidad ng mga iba ang kulay ng balay ay higit na napinsala ng 
polusyon, mga nakasasamang lason at hindi maayos na paggamit ng lupa na 
nagdudulot ng mga hindi kaaya-ayang kapaligiran. Sa susunod na limang 
taon, tutuunan ng pansin ng Health Agency ay pagbabawas ng paglabas ng 
mga nakasasamang lason sa mga pamayanan mula sa mga malalaking 
industriya.  

 

 
Mga Kalapit na Kalusugan 

  
 

 

Ang Mga Kalapit na Kalusugan ay isang simulain na pangbuong county na 
pinamumunuan ng Department of Mental Health upang buohin ang 
katarungang pangkalusugan sa pamamagitan ng nakasamang 
pangangalaga at pagkakaisa ng mga pamayanan. Pinag-isa ng pinagsama-
samang liga na ito ang mga magkakaibang grupong apektado kabilang na 
ang personal, pang-ugali at pampublikong tagapagtutos, mga ahensyang 
naka-base sa pamayanan, tagapagtustos ng serbisyong panlipunan, at mga 
miyembro ng pamayanan upang pabutihin ang pang-kliniko at 
pangpamayanang suporta sa mga itinalagang kapitbahayan sa buong LA 
County. Ang mga layunin nito ay: pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo, 
pagpaparami sa koordinasyon sa pangangalaga sa mga pangkliniko ay 
pampamayanang tagatustos upang paghusayin ang kalidad ng 
pangangalaga, at pabutihin ang kalusugan at kagalingan ng mga kapitbahay 
na tagaroon, lalo na sa may mga kumplikadong pangangailangan sa 
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pangangalaga. Sa loob ng limang taon, ang mga liga ng Health Neighborhood 
ay patuloy na palalawakin at pararamihin ang kanilang kasalukuyang 
pakikituwang, pakikipagkaisa at epektibong paggamit ng mga 
mapagkukunan upang itaguyod ang pangkalahatang kalusugan at 
kagalingan ng mga kapitbahay na tagaroonxiii at tugunan ang kasalukuyang 
kawalan ng katarungang pangkalusugan na pinili ng mga mamamayan sa 
bawat Health Neighborhood.  

 
Institute for Cultural and Linguistic Inclusion and 
Responsiveness (ICLIR) 

 

 

Ang layunin ng ICLIR at ang paggawa ng nababagay na pangkultura at 
panglingguwistikang daan para matugunan ang mga puwang sa pagbibigay 
serbisyo at isulong ang kakayanan ng Health Agency upang maibigay ang 
mga pangangailangan ng mga pamayanan sa LA County. Kasali sa mga 
pamayanan ang mga indibidwal galing sa iba’t ibang kultura na naiuugnay 
sa lahi/ etniko, pinanggalingang bansa, wika, oryentasyong sekswal at 
pagpapahayag ng kasarian, kalagayang sosyo-ekonomiko, pisikal at 
pangkaisipang kakayanan, at espirituwal at pangrelihiyong paniniwala, 
kasama ng iba pa. Ang huwaran ng Institute ay naglalaman ng apat na 
dominyo: (1) Pagtatatag ng imprastraktura na nilalarawan ang pantay na 
pagkakaisa ng mga Health Agency bilang tugon sa pangkultura at 
panglingguwistikang pangangailangang natukoy ng Center; (2) Pagbuo ng 
pangkulturang kaalaman at mga gawaing naghuhubog sa kakayanan ng 
mga kawani; (3) Pagpapatupad ng mekanismo para sa panloob at panlabas 
na pag-uusap ng mga sangay at pakikilahok ng mga apektadong partido; at 
(4) Ang paggawa ng virtual na lagakan ng mga babasahin tungkol sa 
kultural na kaalaman, katarungang pangkalusugan, at mga ‘di 
pagkakapantay-pantay.  

Ang ICLIR at nangangakong aayusin ang kalidad ng pangkultura at 
panglingguwistikang kakayanan para magsilbi, na tumutugon sa mga 
puwang sa paghahatid serbisyo, pagtupad sa mga susunod na sa pag-aaral 
ng mga pangangailangan, paggamit ng datos upang malaman at 
responsableng maibahagi ang mapagkukunan. Sa loob ng limang taon, ang 
ICLIR ay makikibakas sa pamayanan, tagatustos ng serbisyo, at mga 
samahang naka-base sa pamayanan upang palaguin ang kaalaman at 
kakayanan ng mga kawani ng Health Agency na tugunan ang kawalan ng 
katarungang pangkalusugan, na naglalayong bawasan/ alisin ang 
pagkakaiba sa pagkamit ng serbisyo.  
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Ang 
Panukalang 
Aksyon 
Ang planong ito at isang pagtawag sa aksyon at paghihikayat na 
payabungin ang pagkilos upang usulong ang katarungang 
pangkalikasan sa LA County. Kagaya ng lahat ng mga pagkilos, it 
ay pinaiigting ng mga layunin sa baguhin ang nakasanayan.  

Hindi ito magiging madali.  

Ang ating kilusan ay nangangailangan ng pakikiisa sa mga 
apektadong partido sa County at pamayanan sa lahat ng sekta 
at alalay na pagsisikap sa paglipas ng panahon. Ito ay 
mangangailangan ng ating pinagsamang pangganap, agresibong 
aksyon at pananagutan nating lahat. 

Upang magtagumpay, kailangan nating magkaisa bilang mga 
katulong at kasama sa pagpapaliit ng puwang sa resulta ng 
kalusugan na nakaaapekto sa mga pamayanan sa laylayan. Ang 
kailangan ang inyong pamumuno, makabagong ideya, at 
imahinasyon upang tupdin ang MAGKASAMANG pangitain para 
sa mas magandang bukas.  
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Aming Nakikita sa Hinaharap ang Patas 
at Pantay-pantay na mga Resulta ng 
Kalusugan 

"Nararapat lamang na tayo ay gumawa ng mga patakaran na mag-papaunlad sa 
katarungang pangkalusugan dahil lahat ng tao sa Los Angeles County ay 
nangangailangan ng pagkakataong magtamasa ng pinakamainam na kalusugan, 
na hindi alintana ang kanilang lahi, kasarian, kita, heograpikong rehiyon, at iba 
pang salik." 

– Mark Ridley Thomas, County of Los Angeles Supervisor,  

Second District 

Uunahin ng Center for Health Equity ang mga 
pinakamahalagang pagtuunan ng pansin upang isulong ang 
mga tiyak na pamamagitan at masiguro ang mas malaking 
pamumuhunan sa loob ng susunod na limang taon upang 
mabawasan - sa kagustuhang tuluyang mawala- ang 
kawalan ng katarungan na nakikita natin sa pagkamatay ng 
mga sanggol, dami ng nagkakasakit na nakukuha sa 
pakikipagtalik (STI) at pagkalantad sa mga panganib sa 
kapaligiran sa mga pamayanang mababa ang kinikita at iba 
ang kulay ng balat.  
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Bawasan/ Alisin ang mga Puwang sa Resulta ng Kalusugan  
Ang layuning ng Health Agency ay pagbutihin ang kalusugan at kagalingan ng mga residente 
ng L.A. County sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasama, komprehensibo, serbisyong 
nababagay sa kultura, mga programa at patakaran na nagsusulong na malusog na 
pamumuhay sa mga malusog na pamayanan. Araw-araw, ang ating mga sangay ay walang-
pagod na kumukilos upang pagbutihin ang pisikal, pangkaisipan, at pangpopulasyong 
kalusugan ng mga miyembro ng ating pamayanan at county. Kasabay nito, nakikita pa rin 
natin ang mga kawalan ng katarungang pangkalusugan batay sa lahi at etniko, heograpiya, 
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal, at/ o mga salik na 
pangsosyo-ekonomiko. Ipapantay ng Center ang lakas, pokus, at pagsasagawa nito upang 
mabawasan ang mga kawalan ng katarungan na nakikita natin sa mga mahahalagang 
bahagi ng kamatayan ng mga sanggol, dami ng STI at ang pagkalantad sa lason sa 
pakikipagtulungan sa mga namumuno sa mahahalagang bahagi, mga nakakaalam na 
eksperto at mga apektadong partido galing sa iba't ibang sektor ng Health Agency. 
 

LAYUNIN 1: BAWASAN ANG PUWANG SA DAMI NG PAGKAMATAY NG MGA SANGGOL SA 
PAGITAN NG MGA WHITE AT BLACK/ AFRICAN AMERICAL NA MGA SANGGOL NG 30% SA 
LA COUNTY 

Estratehiya 1: Bawasan ang talamak na pinanggagalingan ng labis na pagod sa buhay ng 
mga kababaihan  
 

Tunguhun 1 

Sa Septiyembre 30, 2018, itaguyod ang Office o f Violence 
Prevention. Ang Office ay makikiisa sa mga perinatal na programa 
upang malaman at matugunan ang pagiging biktima ng karahasan 
habang buntis at pagkapanganak. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2018, itaas ang kamalayan ng mga kadahilanan ng 
puwang sa dami ng namamatay na sanggol sa pagitan ng mga White 
at Black/ African American na mga sanggol sa LA County at 
magsilbing panimula ng aksyon. 

Tunguhin 3 
Sa Disyembre 31, 2018, siguruhin na ang mga buntis na nasa hindi 
pirming pabahay, ay unahing bigyan ng ligtas at pansamantalang 
tirahan. 

Tunguhin 4 

Sa Disyembre 31, 2019, paramihin ang paglahok sa Earned Income 
Tax Credit sa pamamagitan ng pagaabot ng tulong sa lahat ng 
maaaring makilahok na residente ng county. Ang Earned Income Tax 
Credit ay napansing nakababawas ng masamang epekto sa 
panganganak. 
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Estratehiya 2: Hadlangan ang daan mula sa labis na pagod dulot mula sa panlipunan 
patungo sa pisyolohikal.  

Tunguhin 1 
Sa Disyembre 31, 2018, palawigin ang pagbisita sa mga kabahayan at 
sa loob ng bahay na supporta upang masiguro ang pagkakaroon ng 
tulong sa pagbubuntis at pagkapanganak. 

Tunguhin 2 

Sa Hunyo 30, 2019, turuan ang mga kawani sa mga programang 
pagbisita sa mga kabahayan upang tulungan ang mga kababaihan na 
makita ng mga senyales ng labis na pagod at makagawa ng mga 
estratehiya upang tugunan ito sa pamamagitan ng tulong na 
panlipunan at paggamit ng mga pamamaraan ng pag-aalaga sa sarili. 

Tunguhin 3 

Sa December 31, 2019, magbigay ng tulong sa mga kasalukuyang 
programang nagbibigay ng impormasyon sa mga kababaihan tungkol 
sa pag-boto at lokal na pagkakataon na makilahok sa mga 
pangpamayanang gawain. 

Tunguhin 4 

Sa Hunyo 30, 2020, tugunan ang paghihiwalay na panlipunan sa mga 
babaeng buntis sa pamamagitan ng pagsulong sa pang-grupong 
pangangalaga sa buntis, pagbibigay ng babae sa babaeng tulong 
habang buntis at pagkapanganak. 

Estratehiya 3: Mamagitan habang maaga bago ang labis na pagod ay magkaapekto sa 
kalusugan 

Tunguhin 1 

Sa Hunyo 30, 2019, turuan ang mga taga-bisita sa kabahayan at mga 
paraprofessionals na nakabase sa mga pagamutan batay sa 
ebidensya, nakaiiwas na pamamagitan ukol sa kalusugang 
pangkaisipan at pagsasagawa ng mas pinabuting konsultasyon sa 
kalusugang pangkaisipan para sa mga perinatal na tagatustos sa 
buong county.  

Objective 2 

Sa Disyembre 31, 2019, ipatupad amg One Key Question© (OKQ) 
para masiguro na ang kababaihan at nasasala para sa kagustuhang 
magbuntis sa lahat ng kanilang pagbisita sa mga pagamutan upang 
mahikayat silang magplano para sa kalusugang pangbuntis o 
matulungang pumili ng pinakamainam na paraan ng pampamilyang 
pagpaplano batay sa kanilang sagot. 

Tunguhin 3 
Sa Disyembre 31, 2019, itaas ang pagbabawal ng tabako sa mga 
paaralan, ang mga programang pagsala at pagpapatigil sa lahat ng 
pagamutang pinamumunuan ng County para sa kababaihan upang 
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mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan na dulot ng 
paninigarilyo. 

Tunguhin 4 

Sa Hunyo 30, 2019, pagbutihin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng 
mga tagatustos na klinikal at mga serbisyong pinopondohan ng 
estado para sa mga batang mayroong natatanging pangangailangang 
pangkalusugan. 

Tunguhin 5 

Sa Hunyo 30, 2020, gawing pare-pareho ang mga paggamit ng 
medical na pamamagitan na nakapipigil sa maagang kapanganakan 
para sa mga babaeng nanganganib dito, kasama na ang paggamit ng 
progesterone upang mapigilan ang maagang panganganak at ang 
paggamit ng pang-sanggol na aspirin upang maiwasan ang 
preeclampsia at maagang panganganak sa county.  

LAYUNIN 2: BAWASAN ANG MGA KASO NG STD SA LOS ANGELES COUNTY SA MGA 
POPULASYON NA NAKAKARANAS NG HINDI PATAS AT MASAMANG EPEKTO. KASAMA NA 
RITO ANG PAGIWAS SA MGA KASO NG CONGENITAL SYPHILIS 

Estratehiya 1: Pagbutihin ang maagang pagtuklas sa mga kaso ng STI sa pamamagitan 
ng pagsasala at mga populasyong nasa panganib (kabataan 12-24 gulang, kababaihang 
nasa wastong edad na ng pagkakaroon ng anak, mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa 
lalaki at mga nakakulong na populasyon.) 

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2018, itakda and basehan ng dami ng pagsasala ng 
STI para sa natukoy na populasyon ( base sa lahi/ etniko) at repasuhin 
ang Healthcare Effectiveness Data and Information Sets (HEDIS) na 
sukat sa pagsunod sa pagsala ng Chlamydia trachomatis (CT). 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng pasasala para sa STIs 
sa mga kababaihan, partikular na sa mga babaeng nasa panganib 
(BD), kababaihang nasa wastong edad na ng pagkakaroon ng anak, at 
lahat ng mga buntis. 

Tunguhin 3 Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng pagsala sa lahat ng 
taong nakikipagtalik na nasa 12-24 na taong gulang. 

Tunguhin 4 Sa Disyembre 31, 2019, pataasin ang bilang ng mga pagsasala ng STI 
sa mga pagamutang nagsisilbi sa mga may-HIV na indibidwal. 

Tunguhin 5 Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng nasasala sa GC and 
CT para sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki at mga 
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transgender na tao upang maiwasan ang hindi pagkakasuri kung 
isang lugar lamang ang nasuri. 

Estratehiya 2: Pigilan ang magkalat ng sakit sa pamamagitan ng tamang gamutan ng 
kaso at ng kanilang kapareha. 

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang resulta ng gamutan para sa 
lahat ng mga kababaihan, higit sa mga babaeng kumakatawan sa mga 
nasa panganib na populasyon, kasama na dito ang mga nasa 
panganib na magkaroon ng congenital syphilis. 

Tunguhin 2 Sa Disyembre 31, 2020, pagbutihin ang resulta ng gamutan sa mga 
taong nakikipagtalik na nasa 12-24 taong gulang. 

Tunguhin 3 Sa Disyembre 31, 2020, pagbutihin ang resulta ng gamutan sa mga 
indibidwal na nasa kulungan. 

Tunguhin 4 
Sa Disyembre 31, 2020, pataasin ang bilang ng mga gamutang ibinibigay ng 
pasyente sa kanilang kapareha (PDPT) para sa gamutan ng chlamydia (CT) at 
gonorrhea (GC). 

Estratehiya 3: Turuan ang mga mamimili at pamayanan na paigtingin ang kamalayan at 
bigyang-lakas ang mga tao upang gumawa ng mga pasyang pumuprotekta sa kalusugan. 

Tunguhin 1 Sa Disyembre 31, 2018 bigyang suporta ang Youth Development 
Programs sa timog ng Los Angeles.  

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2018, pagbutihin ang kamalayan tungkol sa STI sa 
mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki, transgender na 
babae at lalaki, cisgender na mga babae sa tulong ng 
pakikipagugnayan sa pamayanan at social marketing. 

Tunguhin 3 Sa Disyembre 30, 2019, palawakin ang kaalaman sa STI ng mga 
kabataan.   

Estratehiya 4: Gumawa ng epektibong patakaran upang maisaayos ang gawain ng mga 
tagatustos ng pangangalagang pangkalusugan.  

Tunguhin 1 
Sa Enero 31, 2019, simulan ang pakikipagugnayan sa mga nagbibigay 
seguro upang mapalawig ang  nasasaklaw ng extra-genital na 
pagsasala para sa GC at CT at mas pinadalas na pagsasala ng STI 

Objective 2 

Sa Disyembre 31, 2019, paramihin ang pinaggagalingan ng pondo 
para sa pag-iwas at pag-kontrol ng STI upang tustusan ang gawaing 
kailangan upang mabawasan ang dami ng may impeksyong galing sa 
STI sa county.  
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LAYUNIN 3: PALAKASIN ANG PAGMAMASID AT PANGANGASIWA SA KALIKASAN UPANG 
BIGYANG LAKAS ANG MGA PAMAYANAN, PAGBUTIHIN ANG PAGSASAKATUPARAN NG 
MGA BATAS, PAGBABAWAS SA MGA NAKALALASONG USOK AT PAGPAPABUTI NG 
RESULTANG PANGKALUSUGAN 

Estratehiya 1: Palakasin ang mga pagsisikap na gawing malusog ang kapaligiran.  

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2018, makipag-ugnayan at makiisa sa mga 
miyembro ng pamayanan, higit sa mga mahahalagang bahagi, 
patungo sa pagtugon sa mga panganib na dulot ng kapaligiran sa loob 
at sa mga kalapit na tirahan. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2019, itaguyod ang makahulugan at napapanahon 
magpapatibay ng mga kasalukuyang batas, lalo na sa mga 
pamayanang may pinakamabigat na pasanin dulot ng maraming 
pinaggagalingan ng polusyon.   

Tunguhin 3 Sa Disyembre 31, 2020, buohin at suportahan ang mga patakaran na 
nakatuon sa proteksyong pangkalusugan at pagbawas ng panganib. 

Estratehiya 2: Tiyakin na ang County ay may sapat na kahandaan upang tumugon sa mga 
di inaasahang pangyayari dulot ng kapaligiran. 

Tunguhin 1 
Sa Marso 30, 2019, pagbubutihin ang pakikipagtulungan at pagtuturo 
sa mga ahensya ng County upang makamit ang epektibong pagtugon 
sa mga problemang pangkapaligiran at pagsasaayos nito. 

Tunguhin 2 
Sa Hunyo 30, 2019, itatatag ang napapanatiling operasyon ng 
pagtugon na mayroon kakayahang umangkop sa mga halimbawa ng 
operasyon kung magkakaroon ng panganib. 

Estratehiya 3: Palaguin ang kakayanang magmasid at suriin ang mga pangkapaligiran at 
pangkalusugang kondisyon sa mga mahahalagang pamayanan upang parehong 
mabigyang suporta ang pag-iwas at pagsisikap na tumugon. 

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2018, palalawigin ang pagmamasid, pagsusuri at 
pag-uulat ng mga kondisyong pangkalusugan sa mga mahahalagang 
pamayanan (mga tinitirahang pamayanan na nakararanas ng mataas 
na pagkalantad sa mga mapanganib na lason). 

Tunguhin 2 
Tunguhin 2: Sa Disyembre 31, 2019, palalawigin ang pagmamasid sa 
mga kondisyong pangkapaligiran sa mga mahahalagang payamanan 
upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas pangkapaligiran 
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at pag-aralan ang mga kondisyon sa mga lugar na nagpapasan ng 
problemang dulot ng matinding polusyon. 

LAYUNIN 4: PATIBAYIN AT PALAWAKIN ANG MGA MALUSOG NA KAPITBAHAYAN UPANG 
MAISAAYOS ANG PAGBIBIGAY SERBISYO AT MATUGUNAN ANG MGA PANLIPUNAN NA 
PANTUKOY NG KALUSUGAN 

Estratehiya 1: Dagdagan at suportahan ang mga relasyong nagkakaisa at gawaing 
pinamumunuan ng pamayanan upang mapabuti ang kalusugan at ang kagalingan ng mga 
nakatira sa kapitbahayan.  

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2018, makipagtulungan sa pamunuan ng Health 
Neighborhood upang bumuo ng balangkas na nagpapabuti sa 
kalusugan sa pamamagitan ng pagtugon sa hindi pa nakakamtang 
pangangailangan at tiyakin ang pagkatawan ng mga kawani ng Health 
Agency sa bawat Health Agency Coalition bilang mga tapat na 
kasangga ng Health Agency. 
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Aming Nakikita sa Hinaharap ang 
Madaling Pagkuha, Kapakipakinabang 
at Hindi Pinili na Datos Tungkol sa 
Katarungang Pangkalusugan 

"Kapag nagsabi sila ng mga bilang, ang nakikita namin ay mga 
mukha." 

– Tiffany Romo, Health Equity Specialist, Department of Public 
Health Center for Health Equity 

Ang Center for Health Equity ay kikilos upang masigurong 
ang datos ay malilikom, magsisiyasat, at maibabahagi sa 
paraang nagbibigay galang sa mga buhay na karanasan, 
magbibigay ng pagkakapantay-pantay at mas mabuting 
pagkalap ng datos sa lahat ng mga nasa pinakalaylayan 
na pamayanan sa county, at magbibigay puwang upang 
magamit ang datos sa pagsisimula ng mga pagbabago sa 
patakaran at aksyon sa iba't ibang sektor.  
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Magbigay ng Kapaki-pakinabang at Hindi Piniling mga Datos Tungkol 
sa Katarungang Pangkalusugan  
 
Ang DPH ay may pananagutan na tingnang mabuti ang kalusugan ng populasyon sa county. 
Kasama na dito ang pagtukoy sa mga kawalang katarungan sa mga pangkat na pinaka-
nanganganib na makaranas ng masamang resulta at pagbibigay ng mungkahi upang 
bawasan ang mga kawalan ng katarungan. Ang mga programa ng Health Agency ay 
nakagawa ng mga pagbabago sa paglikom at pag-uulat ng mga datos pangkalusugan sa 
mga pamayanang nasa laylayan sa county, kabilang na ang paghihiwa-hiwalay ng mga 
datos para sa mga Asians at Native Hawaiians at Other Pacific Islanders, at pagkolekta ng 
datos sa oryentasyong sekswal at pagkakalilanlan ng kasarian. Sa pamamagitan ng mga 
pag-aaral sa epekto ng kalusugan (HIAs), ang DPH ay nagbigay ng datos mula sa 
pagsasaliksik upang magbigay ng kaalaman sa paggawa ng patakaran sa pabahay, 
transportasyon, at iba pang sektor. Subalit, ang mga programa ay patuloy na nakararanas 
ng limitasyon sa paglikom at pag-uulat ng datos sa mga paraang nagbibigay linaw sa boses 
ng pamayanan, iniuulat na datos para sa nasasaklaw na pamayanan, at tulong na 
pagtugamin ang mga kawalan ng katarungan sa panlipunan, panlahi, pangekonomiko, at 
pang heograpiyang kawalan ng katarungan. Ang Center for Health Equity ay nangangarap 
na ang kultura ng pagkuha ng datos at pag-uulat sa buong Health Agency ay bibigyang buhay 
ang mga buhay na karanasan ng komunidad, ipapakita ang datos para sa mga naipag-
iwanan nang pamayanan, at ibahagi ang datos sa iba't ibang sektor upang makatulong na 
bawasan ang kawalan ng katarungan. 

 
LAYUNIN 1: MATIYAK NA ANG MGA DATOS NG KATARUNGANG PANGKALUSUGAN AY 
NAGTATAMPOK NG MGA KARANASAN, AT MAGAGAMIT NG KOMUNIDAD 

Estratehiya 1: Pagbuo ng mga karanasan at mga pinahahalagahan ng kumonidad sa 
paglikom, pag-uulat at pamamahagi ng mga datos. 

Tunguhin 1 

Sa ika-18 ng Disyembre, 2018, itaguyod ang paggamit ng mga 
maiikling sanaysay at pagkukwento sa mga kagamitan upang itampok 
at ibahagi ang mga karanasan ng mga naapektuhan ng mahinang 
kalusugan. 

Tunguhin 2 

Sa ika-30 ng Marso, 2019, pagtipun-tipunin ang iba’t ibang sektor ng 
lipunan, upang bumuo ng Data Advisory Board para sa natatanging 
layunin. Binubuo ito ng mga samahan at mga naninirahan sa mga 
kumunidad sa LA County na may malaking bilang ng may mahihinang 
kalusuhan. Layunin nito na magbigay-tugon sa pagbubuo at 
pamamahagi ng mga datos, mga ulat at mga gamit pang-edukasyon 
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mula sa Health Agency upang matiyak na maisasama at may 
kinatawan ang lahat. 

Tunguhin 3 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, By December 31, 2019, magtatag ng 
mga palatandaan at mga hakbang para sa katarungan sa kalusugan 
na panayang susubaybayan at bibigyang-ulat ng Health Agency ayon 
sa mga pinahahalagahan ng mga pinuno at mga kasapi ng 
kumunidad. 
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Tunguhin 4 

Simula ika-30 ng Hunyo, 2020, paunlarin ang makabuluhang 
pagsasama-sama ng mga samahan at mga naninirahan sa kumunidad 
sa lahat ng yugto ng pagsasaliksik. Upang makamit ito, itataas ang 
kakayahang mangasiwa ng pananaliksik na may paglahok mula sa 
kumunidad (CBPR) sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tulong 
pangkagamitan at teknikal. 

LAYUNIN 2: PALAKASIN ANG PAGLIKOM, PAGSUSURI, AT PAMAMAHAGI NG MGA DATOS 
NA SUMUSUKAT AT NAGPAPALIWANAG NG TUNGKULIN NG KAWALAN NG KATARUNGANG 
PANLIPUNAN, PANLAHI, PANGKABUHAYAN, PANGKAPALIGIRAN, AT HEOGRAPIKO.  

Estratehiya 1: Pagbutihin ang kalidad, paglikom, at pagsasama-sama ng mga datos 
upang maragdagan ang pagkatawan sa mga komunidad na nasa laylayan at ang 
kamalayan ng hindi makatarungang pamamahagi ng mga mapagkukunan sa mga 
kinahinatnan ng kalusugan.   

Tunguhin 1 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, kilalanin ang mga pinakamahuhusay na 
gawi para sa natatanging paglikom ng mga datos upang matiyak na 
ang mga impormasyon ay magagamit na mailarawan ang mga 
karanasan at mga kinahantungan ng kalusugan ng mga 
kumunidad/populasyon na kulang ang kinatawan. 

Tunguhin 2 

Sa ika-31 ng Marso, 2020, matiyak na ang mga ulat na naglalarawan 
ng mga kinahinatnan ng kalusugan ng populasyon ay nakalilikom at 
nabibilang ang mga impormasyong tungkol sa mga salik na 
nakaiimpluwensiya sa mga kinahinatnan ng kalusugan. 

Tunguhin 3 

Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, maragdagan ang magagamit na mga datos 
tungkol sa lahi at etniko, edad, kinikilalang kasarian, oryentasyong 
pan-sekswal, heograpiya, at/o mga salik panlipunan-pangkabuhayan 
sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kakayanan ng Health Agency 
para maglikom, magsama-sama, at mag-ulat ng mga datos ayon sa 
mga nabanggit na bahagi ng populasyon.  

Estratehiya 2: Tiyakin na ang mga pamayanan ay may magagamit na impormasyon na 
naglalarawan sa mga naibabahagi ng panlahi, panlipunan, pangkabuhayan, 
pangkapaligiran, at pangheograpiyang kawalan ng katarungan sa mga resulta ng 
kalusugan. 

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2018, ilabas ang 86 na City and Community Health 
profiles na nagtatala ng pangkalusugan, panlipunan, pangkabuhayan, 
pang-edukasyon, at pangkapaligirang resulta sa mga lungsod at 
pamayanan sa loob ng county upang mas mabuting maipaalam sa 
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mga apektadong partido at miyembro ng pamayanan. Ang mga ulat 
ay maaring gamitin sa interactive na website na nagbibigay 
pahintulot sa mga nakatira upang gamitin ang talaksan ng datos sa 
paggawa ng sarili nilang mga ulat. 

Tunguhin 2 
Sa Hunyo 30, 2019, bigya ng tulong ang mga samahan sa pamayanan 
upang ilapat ang datos sa mas nakatutugon sa kanilang mga local na 
pangangailangan.  

Tunguhin 3 

Sa Disyembre 31, 2022, makipagtulungan sa mga samahan sa 
pamayanan upang pag-aralan ang kanilang kakayanang lumikom ng 
datos na tutulong sa pagbabago ng mga patakaran, sistema at 
kinasanayan.  
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LAYUNIN 3: PAKILUSIN ANG DATOS AT PAGSASALIKSIK UPANG MAKATULONG SA 
PAGPAPASYA SA LAHAT NG SEKTOR 

Estratehiya 1: Gamitin ang datos upang palawigin ang kamalayan sa mga kaugnayan sa 
pagitan ng kawalan ng katarungang pangkalusugan at kawalan ng katarungan sa iba 
pang sistema sa lahat ng mga sangay ng County at lokal na mga ahensya 

Tunguhin 1 

Sa Pebrero 28, 2019, magsagawa ng pag-aaral tungkol sa epekto sa 
kalusugan at epekto ng katarungan ng inihaing regulasyon sa 
cannabis upang tiyakin ang mas patas na pagpapatupad ng 
patakaran. 

Tunguhin 2 
Sa Disyembre 31, 2019, makiisa sa Data Advisory Board upang 
matukoy ang mga paksa para sa 3 karagdagang pag-aaral sa epekto 
ng kalusugan. 

Tunguhin 3 

Sa Disyembre 31, 2022, makiisa sa palitan ng datos na 
nagpapahintulot sa pagbabahagi ng datos na ihiniwalay sa lahat ng 
sangay ng county at kabakas ng pamayanan upang matukoy ang mga 
nakapailalim na salik sa nag-aambag sa 'di pantay na resulta; ang 
kaalamang ito ay magagamit upang tustusan ang mga pagkilos ng 
adbokasiya para sa pagbabago. 

Tunguhin 4 

Sa Disyembre 31, 2023, siguruhin na ang mga programa ng Health 
Agency ay may kakayanang ibahagi ang impormasyon sa mga 
gumagawa ng pasya, tagataguyod, at mga samahan sa pamayanan sa 
LA County upang isulong ang pagkamit ng katarungang 
pangkalusugan. 
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Aming Nakikita sa Hinaharap ang 
Pagbabago sa Sistema para sa 
Makatarungang Pamamahagi ng 
Pagkakataon at Mapagkukunan 
"Ang tumataas na tubig ay hindi nakapagpapalutang ng lahat ng mga bangka. 
Lubhang mahalaga na ang pamumuhunan ay ilagay sa kung saan nakikita ang 
pinakamalaking pangangailangan na magtitiyak na ang lahat at may pantay na 
pagkakataon para umunlad." 

- John Kim, Executive Director, Advancement Project California 

Ang Center for Health Equity ay tutulong upang 
ipagtanggol ang pagbabago ng mga patakaran at 
sistema sa mga panlipunang panakda na nahahantong 
sa 'di makatarungang pamamahagi ng pagkakataon at 
mapagkukunan na kailangan para sa kalusugan. Ang 
Center ay magbubuo ng kakayanan na tugunan ang 
pangunahing panlipunan at panlahing kawalan ng 
katarungan na nagsusulong ng kawalan ng katarungang 
pangkalusugan at gumawa ng mga pakikipagtulungan 
upang paigtingin ang katarungang pangkalusugan sa 
lahat ng patakaran.   
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Patakaran sa Pagtulong at Pagbabago sa mga Sistema 
Hindi nangyayari nang mag-isa ang kawalan ng katarungang pangkalusugan sa LA County. 
Ang kawalan na ito ay madalas na sumasalamin sa kawalan ng katarungan sa ibang mga 
sistema, tulad ng edukasyon, trabaho at pabahay, na nakaaapekto sa pagkakataon ng isang 
tao na magkaroon ng napakainam na kalusugan at kagalingan. Upang maisulong ang 
katarungan sa kalusugan, nangangailangan ng pagbuo ng mga matibay na 
pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor tungo sa nagkakaisang pananaw ukol sa pantay na 
mga pagkakataon at mga mapagkukunan para sa lahat. Kamakailan lamang, mas 
nakikipagtulungan na ang iba't ibang programang pangkalusugan sa mga hindi tradisyunal 
na mga sektor upang matiyak na ang mga gumagawa ng patakaran at mga nagpapasya ay 
alam ang mga kahihinatnan ng kalusugan ayon sa kanilang mga pasya. Halimbawa, 
dumami ang bilang ng mga programang nakikipagtulungan sa mga kasangga ng lokal na 
kumunidad at iba pang mga sangay upang tumulong sa pagsulong ng pagbabago sa mga 
patakaran na pangkapaligiran at kagalingan, pabahay, at edukasyon. Nakikita ng Center for 
Health Equity ang mga gawaing pangpatakaran sa buong Health Agency na nailalarawan ng 
Health in All Policies lens at matibay na pakikipagtulungan na makatutulong magsulong ng 
mga agresibong patakarang panlahi, panlipunan, at katarungang pangkalusugan sa buong 
county. 

 
LAYUNIN 1: BAGUHIN ANG KAKAYANAN NG SANGAY NA PANGKALUSUGAN, KULTURA, AT 
KASANAYAN UPANG ITAGUYOD ANG A HEALTH IN ALL POLICIES LENS 

Estratehiya 1: Tumulong sa pagpapagtibay ng kakayanan ng programa upang magamit 
ang Health in All Policies lens sa pagsisikap na mabago ng mga patakaran at 
pamamaraan. 

Tunguhin 1 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, pakipagtulungan kasama ang mga 
samahang pangkumunidad upang humanap ng mga patakaran na 
tutugon sa natatagong kawalan ng katarungan sa mga takdang 
panlipunan ng kalusugan.  

Tunguhin 2 
Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, magsanay ng mga kawani ng Health 
Agency kung papaano isasama ang pamamaraan ng isang Health in 
All Policies sa pagsusuri at pagpapahalaga sa patakaran.  

Tunguhin 3 
Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, tiyakin na ang pagsusuri ng katarungang 
pangkalusugan ay nailapat mula sa lahat ng bagay na pambatasan 
hanggang sa Health Agency. 

Tunguhin 4 
Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, bumuo ng mga kagamitan para 
pagsusuri ng katarungang pangkalusugan na magagamit ng mga 
kawani ng ahensiya at ng mga kasangga sa komunidad upang 



P a g e  | 42 

 
Center for Health Equity 
LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY 
July 5, 2018 

  

masuri ang posibleng epekto sa katarungan ng ipinanukalang 
patakarang pang-lokal, pang-estado at pang-pederal.  
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LAYUNIN 2: MAKIPAGTULUNGAN SA IBANG MGA SEKTOR AT MGA SAMAHANG KATUTUBO 
UPANG TULUNGAN ANG MGA MAPANGAHAS NA MGA PATAKARAN NA MAGSUSULONG 
NG KATARUNGANG PANGKALUSUGAN, AT KATARUNGANG PANLAHI AT PANLIPUNAN 

Estratehiya 1: Dagdagan ang pakikipagtulungan sa mga samahang katutubo at mga 
kilusan na nagsusulong mga patakaran na piliin ang mga kawalan ng katarungang 
batayan ng pagkakaiba sa kalusugan. 

Tunguhin 1 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, tiyakin na ang samahang katutubo 
ay kalahok sa pagsusulong ng patakaran ng DPH at may kinatawan 
sa pangkat ng patakaran na nabuo upang isulong ang patakarang 
taun-taong lokal at pang-estado.   

Tunguhin 2 
Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, suriin ang mga kampaya at kilusan 
na lokal at pang-estado na katarungang panlipunan na ihahanay 
kasama ang adyenda para sa katarungang pangkalusugan. 

Tunguhin 3 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, suriin ang pangako ng Health 
Agency sa mga samahang katutubo at mga kilusang 
pangkatarungang panlipunan sa mga pagsisikap na baguhin ang 
patakaran at ikabit sa mga samahan katutubo na magagawang 
baguhin ang patakaran na kaugnay ng mga pinahahalagahan ng 
mga ahensya at sentrong pangkalusugan.  

Tunguhin 4 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, alamin ang mga estratehiya na 
tumutulong pangunahan ang pagsisikap ng komunidad na baguhin 
ang patakaran na makabubuti sa kalusugan; kasama rito ang 
pamamahagi mga mapagkukunan at pagbibigay mga tulong 
teknikal. 

Estratehiya 2: Humanap ng pangunahing patakaran upang sama-samang mabawasan 
ang kawalan ng katarungan na panlahi, panlipunan at yaman. 

Tunguhin 1 

Sa ika-31 ng Disyembre, 2022, tulungan ang mga patakarang lokal 
at pang-estado sa lahat ng sector na magtataas ng bilang ng 
mapagkukunan para sa mga komunidad at mga pangkat sa LA 
County na nakararanas ng pinakamabigat na suliranin dala ng 
kawalan ng katarungan. 
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Aming Nakikita sa Hinaharap ang Tunay 
na Pagbabahagi ng Kapangyarihan at 
Paggalang sa Pagsasarili ng Pamayanan 

“‘Paano tayo makagagawa ng lamesa kung saan tayo ay matututong 
magkakasama? Paano natin higit pang gagawing sentro ng ating gawain ang 
katarungan? Pag-usapan ninyo ito ng mga hindi nyo pa nakakausap tungkol 
dito.”  

- Joyce Ybarra, Director of Learning, Weingart Foundation 
 
“Siyamnapung porsiyento ng ating pinakamahalagang gawain ang nangyayari 

sa labas ng mga pagpupulong.”  
- Manal Aboelata, Managing Director, Prevention Institute 

 

 Uunahin ng Center for Haalth Equity ang mga boses na ayon 
sa kasaysayan ay pinatahimik at isinantabi upang masiguro 
na ang pagpapasya ay naisaalang-alang ang at 
pinamunuan ng mga pamayanan na lubhang naapektuhan 
ng mga kawalan ng katarungang pangkalusugan. 
Payayabungin ng Center ang pampubliko, pangpribado at 
pang-pamayanang pagkakaisa upan pagdugtungin, 
makipagtulungan at makipagkapit-bisig sa mga gawain na 
nagsusulong ng pantay na mga pagkakataon at iwasan ang 
mga kawalan ng katarungan sa resulta ng kalusugan. 
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Pagyamanin ang Pampubliko, Pampribado at Pampamayanang mga 
Pagtutulungan  
Bumuo ng isang kilusan para sa katarungang pangkalusugan na nangangailangan ng 
aktibong pakikipag-ugnayan at pakikipagtulugan ng mga pamayanan na pinaka-apektado. 
Habang ang aming gawain at patuloy na nagbabago upang tugunan ang mga masalimuot 
na pangangailangan ng mga pamayanan, ang aming gawain ay dapat naka-sentro sa 
matibay na pakikipag-ugnayan at pamumuno upang isulong ang pagkilos na nagpapababa 
ng mga 'di pagkakapantay-pantay at isulong ang katarungang pangkalusugan, panlahi, 
pangkabuhayan at pangkapaligiran. Dapat nating hangarin na palawakin ang ating mga 
pamamaraan upang magsimula ng mga bagong kaisipan at itaas ang magagandang gawi 
upang masiguro na ang pinaka-nahihirapang pamayanan dahil sa kawalan ng 
katarungang pangkalusugan ay nabibigyang kaalaman at lubos na nakakalahok sa 
pagpapasya na naka-aapekto sa kanilang mga buhay. Ang Center for Health Equity ay 
nangangakong makikialam sa epektibong pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor na 
nagsusulong ng tiwala, magkatulong na pamunuan, at isulong ang aksyon upang bawasan 
ang mga kawalang katarungan at pagbutihin ang mga resulta ng kalusugan. 

  

LAYUNIN 1: GUMAWA NG KULTURA NG HINDI PILING PAKIKIPAG-UGNAYAN NG MGA 
KABAKAS AT PAKIKIPAGTULUNGAN UPANG IBAHAGI ANG PINAKAMAINAM NA GAWAIN, 
ISULONG ANG MGA BAGONG KAISIPAN, AT GUMAWA NG KILUSAN PARA SA 
KATARUNGANG PANGKALUSUGAN 

Estratehiya 1: Bigyan suporta ang mga pakikipag-ugnayan na nagbubuo ng kakayanan, 
nagbabahagi ng kapangyarihan at pagpapasya, at tiyakin ang magkasamang 
pananagutan. 

Tunguhin 1 

Sa Nobyembre 1, 2018, itaguyod ang Youth Advisory Committee 
upang isama ang boses ng kabataan sa mga patakaran, gawain at 
pasimula ng Department of Public Health na tumutulong sa 
pagpapalusog at pagpapabuti ng resulta ng kalusugan para sa 
lahat ng kabataan sa LA County. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 1, 2018, isama ang mga katugunan at mungkahi 
mula sa mga online na nagbibigay pahayag, mga usapang 
pangpamayanan, at mga pulong ng pakikinig sa Panukalang 
Aksyon ng Center. 

Tunguhin 3 

Sa Hunyo 30, 2019, gawing palagian ang mga gawain na 
nagpapatakobo at nagtatala ng mga ibinahagi ng mga apektadong 
partido at payo upang ipaalam ang bago at umiiral na mga 
simulain ng Health Agency at tiyakin ang pananagutan. 
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Tunguhin 4 

Simula sa Hunyo 2019, makipag-ugnayan sa mga kabakas ng 
pamayanan at mga nakatira sa proseso ng pagbibigay pahayag 
tungkol sa datos pangkalusugan at pagbuti ng mga 
pinagtutuunang lugar taon-taon; kung nararapat, sa Hunyo 2020, 
alamin ang mga bagong dapat pagtuunan ng pansin ng Center for 
Health Equity. 

Tunguhin 5 

Sa Disyembre 30, 2019, magbuo ng mga mapagkukunan at 
nakatuon na pagtuturo para sa mga samahan na nagbibigay 
serbisyo sa mga hindi nabibigyang serbisyo na mga pamayanan 
kung paano matagumpay na makakuha ng tulong at mga kontrata 
ang county.  

Tunguhin 6 

Sa Hunyo 30, 2023, magbigay ng mga pagsasanay at pagkakataon 
sa mga miyembro ng pamayanan na ituon ang mga pinansyal na 
paglalaan at pamumuhunan sa kanilang mga pamayanan; kumilos 
sa buong Health Agency upang alamin ang mga pagkakataon para 
magkasamang paglalaan ng pondo.  
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LAYUNIN 2: ALAMIN ANG MGA PAGKAKATAON UPANG MAKIPAGTULUNGAN AT ISULONG 
ANG MGA GAWAING NAGDUDULOT NG MAKATARUNGANG RESULTA NG KALUSUGAN 

Estratehiya 1: Bigyang suporta ang mga kabakas sa iba't ibang sektor sa mga gawaing 
sinimulan ng pamayanan na nagsusulong ng katarungang pangkalusugan, panlahi, 
pangkabuhayan at pangkapaligiran. 

Tunguhin 1 

Sa Hunyo 30, 2019, masiglang makilahok sa limang simulain sa 
iba't ibang sektor sa County na tumutugon sa mga kawalan ng 
katarungan sa mga panlipunang panturo at itaas ang lente na 
Health in All Policies. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2019, makipagtulungan sa mga pilantropong 
sektor upang itakda ang mga sunud-sunod na pag-uusap na 
nakatuon sa mga kawalan ng katarungang pangkalusugan at mga 
bagong pagkakataon upang isulong ang makatwirang pagbigay ng 
pondo. 

LAYUNIN 3: IBAHAGI ANG MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA KATARUNGANG 
PANGKALUSUGAN SA SIMPLE AT MALINAW NA PARAAN SA MGA PAMAYANAN SA 
TULONG NG IBA'T IBANG GAMIT SA KOMUNIKASYON 

Estratehiya 1: Bigyan ang mga pamayanan ng hindi pinili, napapanahon ay 
nakapagtuturong kaalaman tungkol sa katarungang pangkalusugan at mga mensahe.   

Tunguhin 1 

Sa Setyembre 30, 2018, palagiang sabihan ang mga kawani ng 
Health Agency at mga panlabas na kabakas sa mga balitang ukol 
sa kawalan ng katarungan at magsaliksik sa pamamagitan ng 
buwanang "Social Determinant of Equity Link Roundup" at 
tatluhang-buwan na pagsusuri ng mga akademikong panitikan. 

Tunguhin 2 

Sa Enero 1, 2019, itaas ang pakikisali sa Center for Health Equity 
listserv ng 20%, upang maiangat ang pagkakaroon ng sapat na 
pagkakataong mapondohan, kasanayang pang-propesyunal, mga 
simulain, mga datos at ulat sa buong LA County Health Equity 
listserv. 

Tunguhin 3 
Sa Marso 31, 2019, gumawa ng infographic para sa bawat isang 
pinagtutuunan ng pansin ng Health Equity upang pagyamanin ang 
kamalayan tungkol sa panlahi, pangkabuhayan, at 
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pangkapaligirang kawalan ng katarungan na nagpapalaki sa hindi 
pantay na resultang pangkalusugan. 

Tunguhin 4 
Sa Disyembre 31, 2019, gumawa ng isang video na 
nagpapaliwanag sa konsepto ng katarungang pangkalusugan at 
ang mga kaugnayan nito sa resultang pangkalusugan. 
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Aming Nakikita sa Hinaharap ang 
Kahandaan ng Organisasyon at 
Kakayanang Pagtibayin ang 
Makatarungang Kultura at Maunlad na 
Katarungang Pangkalusugan 

“Hindi mo kayang gawin ang trabahong ito ng walang pagsasanay. Hindi ka 
kailanman makatatakbo sa isang marathon kung wala kang pagsasanay para 
dito. Ang trabahong ito ay isang marathon.”  

– Tamika Butler, Executive Director, LA Neighborhood Land Trust 

Ang Center for Health Equity ay naglalayong gawing isang 
operasyon ang administratibong gawain na nagsusulong 
sa katarungang pangkalusugan. Pagtitibayin, babaguhin 
at magbabahagi ng mga pinakamainam na gawi ang 
Center upang pagtugmain ang mga mapagkukunan, 
paramihin ang mga pamumuhunan, linangin at turuan 
ang ating lakas manggagawa, at gumawa ng mga 
panloob na kondisyon na magtataguyod sa matuwid na 
kultura para sa lahat ng kawani at suportahan ang mga 
pamayanan na hindi nakatatanggap ng serbisyo. 
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Patibayin ang Kahandaan at Kakayanan ng Samahan 
Ang mga institusyon ng pamahalaan ay nasa posisyon upang ayusin ang katarungang 
pangkalusugsan sa pamamagitan ng mga programa at patakaran, kahit na ayon sa 
kasaysayan sila ay nag-ambag sa paggawa at pananatili ng kawalan ng katarungan. Ilan 
sa mga kawalan ng katarungan na ito ay nagmula sa lantad na pagkiling , habang ang iba 
naman ay nagmula sa patakarang may magandang layunin na nagkaroon ng hindi 
inaasahang resulta. Upang masiguro na ang ating mga patakaran ay magkakaroon ng 
minimithing epekto sa magsusulong ng patas na pamamahagi ng pinagkukunan para sa 
mga nakatira dito, kailangan nating suriin ang mga panloob na pamamaraan at pag-
aralan ang epekto nito. Kabilang sa mga iminungkahing bahagi na kailangan pagtuunan 
ng pansin ang patas at makatarungang patakaran sa pagkuha at pagkontrata ng kawani 
at bigyang suporta ang pinagsama-samang kapangyarihan at pangkabuhayang pag-unlad 
ng mga pamayanan sa pinaka-laylayan. Kailangan nating bumuo ng pangloob na 
kakayanan ng mga kawani at paggalang sa pagkakaiba-iba upang palakasin ang 
pagbibigay ng mga maki-kulturang programa, mga gawain at serbisyo na nagbibigay 
halaga at nagtataguyod ng dignidad ng mga taong ating pinagsisilbihan. 

 
LAYUNING 1: TIYAKING NA ANG MGA OPERASYON NG COUNTY, PROGRAMA, SERBISYO AT 
MAPAGKUKUNAN AY NAGSUSULONG NG PAGKAKATAON AT KATARUNGANG 
PANGKALUSUGAN PARA SA LAHAT 

Estratehiya 1: Ipatupad at suportahan ang mga gawing administratibo upang paigtingin 
ang panlahi at pangkabuhayang katarungan 

Tunguhin 1 

Sa Hunyo 30, 2018, gumawa ng balangkas sa pag-aaral ng mga 
pang-sangay na patakaran gamit ang balangkas ng katarungan 
at "patas na kultura" upang matiyak na ang mga patakaran at 
mga kinagawian ay makatarungan at patas para sa lahat ng 
lahi. 

Estratehiya 2: Gamitin ang mga paraan ng pangongontrata na pinagsasama-sama ang 
mga eksperto at nagpapasigla ng pang-kabuhayang pagunlad sa mga pamayanang hindi 
nabibigyan ng serbisyo. 

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2019, humingi ng katugunan mula sa mga 
nabigyan, mga apektadong partido at pampamayanang 
samahan sa mga pagkakataon at estratehiya na maaaring 
gamitin ng Health Agency upang gawing payak ang mga 
pagsusumite at pangongontrata, at palakasin ng suporta para 
sa mga samahan sa pamayanan at mga simulain ng mga 
nakatira. 
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Tunguhin 2 
Sa Hunyo 20. 2021, simulan ang pagkilos ng DPH na palakihin 
ang dami ng mga hindi naikakatawang vendor na makakakuha 
ng 15% ng mga kontrata.  
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LAYUNIN 2: ITAAS ANG KAKAYANAN NG KAWANI NA ISULONG ANG KATARUNGANG 
PANGKALUSUGAN SA BUONG SAMAHAN 

Estratehiya 1: Magbigay ng tuluy-tuloy na edukasyon, pagsasanay ay mga kagamitan para 
sa mga kawani ng Health Agency upang magamit ang lente ng katarungang 
pangkalusugan sa mga programa at serbisyo 

Tunguhin 1 

Sa Setyembre 30, 2018, magbigay ng dalawa pataas na 
pagsasanay sa ipinahihiwatig na pagkiling para sa lahat ng mga 
kawani ng Health Agency upang mapaganda ang serbisyo at 
magbigay ng mas magandang kalidad ng serbisyo. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31 ,2018, simulang ang pinababatayang 
pagsisiyasat upang suriin ang mga ugali at kakayanang ng mga 
kawani ng DPH na isulong ang katarungang pangkalusugan at 
panlahing katarungan. 

Tunguhin 3 
Sa Disyembre 31, 2018, itatag ang pangkay para sa katarungang 
panlahi na binubuo ng 20 at higit pang mga tagapagtanggol ng 
katarungang pangkalusugan at ng katarungang panlahi. 

Tunguhin 4 

Sa Marso 30, 2019, gumawa ng virtual na lagakan ng mga 
mapagkukunan at itaguyod ang epektibong proseso para sa 
pagbabahagi ng impormasyon na tungkol sa pagkilala sa pag-
kakaiba ng mga kultura, kaangkupan ng mga salita, at 
katarungang pangkalusugan, sa loob ng mga sangay at sa 
buong Health Agency. 

Tunguhin 5 

Sa Hunyo 20. 2019, palakasin ang kahandaang ng mga kawani 
at itaguyod ang kultura ng katarungan sa pamamagitan ng 
paggawa at pagsasakatuparan ng mga kurikulum na pangsanay 
para sa lakas manggagawa. 

Tunguhin 6 

Sa Hunyo 30, 2020, tingnan ang mga tanong sa pang-customer/ 
pang-pasyenteng pagsusuri nag nagtataya ng mga karanasang 
kaugnay ng pagkilala sa pagkakaiba ng mga kultura, 
kaangkupan ng mga salita, at katarungang pangkalusugan; at 
gamitin ng impormasyong ito upang pagsamahin ang mga 
bagong panukala tungkol sa paggawa ng batayan, sa Hunyo 30, 
2023, itaas ng 25% ang bilang ng mga nakatirang nag-uulat ng 
hindi angkop sa kultura at hindi angkop na panalita sa mga nasa 
serbisyo. 
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Tunguhin 7 

Sa Disyembre 30, 2020, itaas ng bilang ng mga kawani na 
sasagot ng "Sumasangayon" o " Lubos na Sumasangayon" sa 
tanong sa Employee Workforce Survey na " Taglay ko ang 
pangunahing pagkakaunawa ng mga konsepto na nauugnay sa 
katarungang panlahi" nang 50%. 
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Estratehiya 2: Suportahan ang mga patakarang nagpapalawak ng pagkakaiba-iba sa 
lakas manggagawa.  

Tunguhin 1 

Sa Disyembre 31, 2019, isakatuparan ang mga patnubay upang 
paigtingin ang mga pagsisikap na tumulong at paraan ng 
pagkuha ng mga kawani na nakaplanong maabot ang mga hindi 
naikakatawang pamayanan. 

Tunguhin 2 

Sa Hunyo 30, 2020, gumawa ng pakikipagkaisa sa mga paaralan 
at pamayanan upang magbigay suporta sa daan tungo sa 
tungkulin sa serbisyong publiko para sa mga hindi 
naikakatawang pangkat. 

Tunguhin 3 

Sa Hunyo 20, 2021, isakatuparan ang mga patakaran at 
pamamaraan na nagpapabuti ng pagkuha, pagpapanatili at pag-
angat ng posisyon ng kawani na nagsasalamin sa demograpiko 
ng LA County.  

LAYUNIN 3: PAGBUTIHIN ANG KAKAYANAN PARA SA KATARUNGANG PANGWIKA SA 
HEALTH AGENCY 

Estratehiya 1: Pagbutihin ang mga panloob na proseso upang suportahan ang pagbibigay 
ng mga materyales at serbisyo na naangkop sa kultura at wika. 

Tunguhin 1 

Sa September 30, 2019, ipatupad ang mga patakaran sa 
pagkuha nga pagsasalin at pagbibigay kahulugan upang matiyak 
na ang mga materyales at mga gawaing pangpamayanan ay 
naihahain sa mas gustong wika ng mga miyembro ng 
pamayanan. 

Tunguhin 2 

Sa Disyembre 31, 2019, pag-aralan ang kakayanan ng kawani at 
magmungkahi ng mga patakaran at pamamaraan, kung 
kinakailangan, upang matiyak ang pagkakaroon at kalidad ng 
pagbibigay kahulugan ng mga kawani at kakayanan at 
serbisyong magsalin. 

Tunguhin 3  
Sa Setyembre 30, 2020, pagtugmain ang ilalaang pondo para sa 
mga programa upang matiyak na may nakalaan para sa 
kailangang serbisyo para sa pagsasalin at pagbibigay kahulugan. 



P a g e  | 55 

 
Center for Health Equity 
LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY 
July 5, 2018 

Pagsasakatuparan at Pagsusuri 
 
Ang mga Panukalang Aksyon ng Center ay nagbibigay daan para sa ating trabaho sa loob 
ng anim na taon. Ang dokumento ay nagbibigay pananagutan sa ating isinaad na mga dapat 
pagtuunan ng pansin at mga layunin, bilang buhay na dokumento upang makasabay sa 
harap ng mga hindi inaasahan at hindi binalak na mga kaganapan bunga ng mabilis na 
pagbabagong politikal, panlipunan at pinagkukunan. Kailangan nating isagawa ang 
nakakapag-agpang na pamumuno at mapagkatiwalaan ng ating County at mga apektadong 
partido sa pamayanan. Ito ay nangangahulugan na: We listen to and center communities 
and residents in this work. Your priorities, expectations and concerns may change and evolve 
over time, and our stated approaches may shift to accommodate these changes.   

• Makikinig tayo at itatampok ang mga pamayanan at nakatira dito sa gawaing ito. 
Ang iyong mga dapat unahin, mga inaasahan at mga alalahanin at maaring mag-iba 
at magbago sa paglipas ng panahon, at ang ating isinaad na daan ay maaring 
magbago upang makibagay sa mga pagbabagong ito. 

• Ating ipinapakita kung ano ang nasasaklaw ng ating kontrol at kung ano ang nasa 
labas ng ating kapangyarihan.  

• Tayo ay nasa iisang paglalakbay. Ating itatama ang daan kung, at sa oras na, ang 
ating pamamaraan ay hindi tumutungo sa gusto nating kahihinatnan at pumipigil sa 
ating tagumpay. 

Upang ating masuri ang mga tunguhin ng Panukalang Aksyon, ang Center ay kakalap ng 
batayang datos na magtatatag sa natukoy na panukat ng tagumpay. Ang kaalamang ito 
ay isasama sa taun-taong pag-uulat upang matunton ang pagsulong ng bawat isa sa mga 
benchmark na panukat sa taunang batayan. Sa Hunyo 2021, ang Center ay gagawa ng 
isang pag-uulat sa gitna ng taon upang ipagdiwang ang ating mga nagawa, matukoy ang 
mga hadlang, at magmungkahi ng sagot sa mga pagbabago sa dapat unahin, mga 
mapagkukunan, at/o sa mga pagkakataon. Ang Center ay maglalabas ng ulat na 
tumataya sa mga pangkalahatang tagumpay at naghihimay sa magkakasunod na 5-taong 
Panukalang Aksyon sa Marso, 2024.   



P a g e  | 56 

 
Center for Health Equity 
LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY 
July 5, 2018 

Mga Pagkilala 
Ang mga sumusunod na mga indibidwal at mga samahan ay walang pag-
aalinlangang nagbigay na kani-kanilang oras, pagsisikap at tulong sa 
paghahanda at pagbubuo ng Center for Health Equity Action Plan. Nabigyan 
ng kanilang karanasan, karunungan at kabatiran ang diwa at nilalaman ng 
dokumentong ito. 
 
Pamunuan ng Health Agency 

• Barbara Ferrer, Director, 
Department of Public Health (DPH) 

• Christina Ghaly, Acting Director, 
Department of Health Services 
(DHS)  

• Fred Leaf, Interim Director,  
• Health Agency 
• Jonathan Sherin, Director, 

Department of Mental Health (DMH) 

 
Hindi maisasakatuparan ang gawaing ito 
nang wala ang kanilang pananaw at 
pamumuno. 
 
Karagdagang Pamunuan ng 
Department of Health Agency 

• Deborah Allen, DPH Bureau 
Director, Health Promotion 

• Frank Alvarez, DPH, Area Health 
Officer, Service Provider Areas 1 & 2 

• Angelo Bellomo, DPH, Bureau 
Director, Health Protection 

• Sandra Chang Ptasinski, Cultural 
Competency Unit Ethnic Services 
Manager, DMH Quality 
Improvement Division 

• David Dijkstra, DPH Bureau 
Director, Operations Support 

• Kalene Gilbert, Mental Health 
Clinical Program Manager III, DMH 
Prevention Services Bureau 
 

• Jeffrey Gunzenhauser, DPH Bureau 
Director, Disease Control 

• Cynthia Harding, DPH Chief Deputy 
Director 

• Natalie Jimenez, DPH Director of 
Communications and Public Affairs 

• Jan King, DPH Area Health Officer, 
Service Provider Areas 5 & 6 

• Paul Simon, DPH Chief Science Officer 
• Megan McClaire, DPH Chief of Staff 
• Cristin Mondy, DPH Area Health 

Officer, Service Provider Areas 3 & 4 
• Silvia Prieto, DPH Area Health 

Officer, Service Provider Areas 7 & 8 
• Jacqueline Valenzuela, Senior 

Advisor to the DPH Director 

Para sa walang pagod nilang 
pamumuno at pananaw para sa mas 
malusog na Los Angeles County. 
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Pinakamahahalagang Pinagkunan 
ng mga Impormasyon: 

• Katie Balderas, Manager of the 
Office of Equity, City of Long Beach 
Department of Health and Human 
Services 

• Nashira Baril, Project Director of 
Capacity Building, Human Impact 
Partners 

• Scott Chan, Program Director, Asian 
Pacific Islander Forward Movement 

• Stephanie Caldwell, Director of 
Strategic Planning, Public Health 
Alliance of Southern California 

• Manuel Carmona, Administration 
and Finance Manager, City of 
Pasadena Department of Public 
Health 

• Jacques Colon, Health Equity 
Coordinator, Tacoma-Pierce County 

• Javier Lopez, Assistant 
Commissioner of the Center for 
Health Equity, New York City 
Department of Health and Mental 
Hygiene 

• Jonathan Nomachi, Program Officer, 
First 5 LA 

• Matt Sharp, Vice President, Los 
Angeles City Health Commission 

• Joyce Ybarra, Director of Learning, 
Weingart Foundation 

Napakalaking tulong ang nagawa ng 
kanilang kaalaman at mga payo upang 
umusad ang gawaing ito. 

Mga Kawani ng Center for Health 
Equity 

• Jerome Blake, Research Analyst  
• Elycia Mullholland Graves, Manager, 

Data and Policy 
• Sandy Song Groden, Manager, 

Internal Operations and Workforce 
Development  

• Erika Martinez-Abad, Capacity 
Building Specialist 

• Heather Jue Northover, Director 
• Tiffany Romo, Health Equity 

Specialist, Partner Engagement and 
Collaboration 

 Marami ring salamat sa lahat nang dumalo ng mga pulong, mula Oktubre ng 
2017 haggang Pebrero ng sumunod na taon, ng Center for Health Equity 
upang makinig at makipagtalakayan. 
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Mga Appendix 
Appendix A: Isang Sulyap sa Kawalan ng Katarungang 
Pangkalusugan sa LA County 
 
Mga Tala tungkol sa mga Datos: 
Pagbibigay-kahulugan sa mga Datos: Ang mga datos na kasama sa Action Plan na ito ay 
hindi pa nasubok at nagamit sa kahalagahang estadistika. Ang mga pagtantya na ibinigay 
ay tiyak na tantya at walang ginawang karagdagang pagsusuri upang matukoy kung ang 
mga pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ay magkaiba sa estadistika. Upang matukoy 
kung ang dalawang halaga ay tunay na magkaiba at hindi lamang dahil sa pagkakataon, 
kinailangan ang 95% na agwat ng katiyakan (CI) upang matiyak na ang nabanggit na halaga 
ay saklaw ng pagitan. Bagamat hindi bingaggit ang 95% na CI sa ulat na ito, ang datos na 
ito ay maaaring makuha sa ilang palatandaan.  
 
Makipag-ugnayan lamang sa amin kung may nais kayong karagdagang impormasyon. 
 
Mga Kahulugang ginamit sa mga Lungsod at Kumunidad: Puntahan ang seryeng City and 
Community Profile ng DPH sa http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp para sa buong 
pamamaraan. Karamihan ng mga palatandaan na ipinakita ng lungsod at kumunidad ay 
ginamit ang sumusunod na mga kahulugang heograpikal: 
 

• Ang mga lungsod ay natukoy gamit ang mga hangganan ng mga lugar na 
inkorporada sa 2015 US Census. 

• Ang Los Angeles City Council Districts (LACDs) ay natukoy gamit ang mga hangganan 
sa 2012 City of Los Angeles Bureau of Engineering.  

• Ang mga kumunidad na hindi inkorporada ay natukoy gamit ang mga hangganan ng 
mga itinalagang lugar (CDP) sa 2015 US Census. 
 

Mga Pinagkunan ng mga Datos 
Nanganganib na magkaroon ng Malubhang Kalungkutan: 2015 Los Angeles County Health 
Survey; Office of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of 
Public Health.  
 

Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na 
hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa 
Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los 
Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat.  
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Tala ukol sa Oryentasyong Sekswal: Kasama sa pagpipiliang tugon para sa tanong sa 
pagsisiyat Q76 at C73 tungkol sa oryentasyong sekswal ng sumasagot ay ang “Don’t 
Know” o “Hindi ko alam.” Ito ay kasama sa pagsusuri ng mga datos bilang panghalili 
sa Queer/Questioning. Pinagbubuti ng Department ang paglilikom ng mga datos 
pagsisiyasat para sa populasyon na LGBTQIA. 
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Tala ukol sa mga nanganganib na magkaroon ng Malubhang Kalungkutan: Batay sa 
Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2). Ginamit ang PHQ-2 bilang paunang pagsuri 
sa episodyo ng malubhang kalungkutan. [REFERENCE: Kroenke K, Spitzer RL, 
Williams JB. The Patient Health Questionnaire-2: validity of a two-item depression 
screener. Med Care 2003; 41:1284-92.]. 
 

Dami ng Kaso ng Chlamydia: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual 
HIV/STD Surveillance Report (2018) 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 
 
Pagkamatay dahil sa Diabetes: Los Angeles County Linked Death data 2016, California 
Department of Public Health. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health, 
Office of Health Assessment and Epidemiology. 
 
Hirap ng Malalapitan para sa Pangangalaga: 2015 Los Angeles County Health Survey; Office 
of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of Public Health.  
 

Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na 
hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa 
Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los 
Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat.  
 

Pagkakahawa sa HIV: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual 
HIV/STD Surveillance Report (2018) 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf 
 
Pagkamatay ng mga Sanggol: Los Angeles County Department of Public Health, Maternal, 
Child and Adolescent Health Programs. Ang naitalang datos ukol sa panganganak at 
kamatayan para sa taong 2010-2014 ay nakuha mula sa California Department of Public 
Health, Center for Health Statistics, OHIR Vital Statistics Section. Birth Cohort Data & Linked 
Birth Data 2010-2014. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health Office 
of Health Assessment and Epidemiology, Epidemiology Unit 06/2017. 
 
Haba ng Buhay: Pinagkunan ng Datos: Mga Naitalang Pagkamatay:  Linked 2016 California 
DPH Death Statistical Master Files for Los Angeles County Residents. Los Angeles County 
Department of Public Health (DPH), Office of Health Assessment and Epidemiology. 
Populasyon: PUMS-SAS 2016 ACS 1-year Public Use Microdata Samples (PUMS) 
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip 
 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
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Walang Regular na Pagkukunan ng Pangangalaga: 2015 Los Angeles County Health Survey; 
Office of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of Public 
Health.  
 

Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na 
hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa 
Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los 
Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat.  

 
Dami ng mga Hindi Nakaseguro: U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2011-
2015. 
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Appendix B: Pagtungo sa Puno 

Talatuntunan ng Magkaugnay na Dami para sa mga Panukala ng Katarungan sa 
Kalusugan, Edukasyon, Equity Measures Across Health, Education, Katarungan 
para sa mga Nagkakasala, Kapakanan ng mga Bata at Kagalingan ng Ekonomiya 
sa LA County 

 
Palatandaan ng Talatuntunan ng Magkaugnay na Dami: 
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  Ang mga Whites ay laging katumbas sa 1 dahil sila ang batayan na grupo na ikinukumpara sa sarili. 

Halagang mas mataas sa 1 ay nangangahulugan na ang grupo ng lahi at mas malala kumpara sa mga White para sa 
nabanggit na palatandaan 

Halagang mas mababa sa 1 ay nangangahulugan na ang grupo ng lahi at mas mabuti kumpara sa mga White para sa 
nabanggit na palatandaan. 

--- ay nangangahulugan na ang datos ay hindi sapat dahil sa pagiging kumpidensyal o sa mababang bilang ng mga kaso.  
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Mga Pinagkukunan ng mga Datos at mga Tala 
Dahil sa kakulangan ng mga datos para sa mga Katutubong Amerikano at mga 
Katutubong Hawaiian at ibang mga Pacific Islander, ang mga grupo na ito ay naipakita sa 
pagsusuri na ito. Kinikilala ng Department of Public Health ang mga lahi at mga grupong 
etniko na nabanggit ay kadalasang nakararanas ng mga resulta na katulad o mas malala 
pa sa dinaranas ng ibang mga tao na iba ang kulay ng balat. Inaasahan ng Department of 
Public Health na mapabuti ang paglikom at pag-ulat ng mga datos para sa mga grouping 
ito. 
 
Hango ang datos at talangguhit na ito mula sa Groundwater Approach to Racial Equity na 
binuo ng Racial Equity Institute and Bayard Love. 
 
1 Pagkamatay dahil sa Diabetes: Los Angeles County Linked Death data 2016, California 
Department of Public Health. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public 
Health, Office of Health Assessment and Epidemiology.  
 
2 Dami ng mga Namamatay na Sanggol: LAC DPH, Los Angeles County Department of 
Public Health, Maternal, Child and Adolescent Health Programs. Ang naitalang datos ukol 
sa panganganak at kamatayan para sa taong 2010-2014 ay nakuha mula sa California 
Department of Public Health, Center for Health Statistics, OHIR Vital Statistics Section. 
Birth Cohort Data & Linked Birth Data 2010-2014. Inihanda ng Los Angeles County 
Department of Public Health Office of Health Assessment and Epidemiology, Epidemiology. 
Unit 06/2017.  
 
3 Insidente ng HIV: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual HIV/STD 
Surveillance Report (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-
STDSurveillanceReport.pdf.  
 
4 Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan: California Dept. of Education. 
Dataquest Accessed from: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ 
DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 na datos).  
 
5 Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan: California Dept. of Education, 
California Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS) (May. 2016), 
makukuha sa http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (2015 
na datos); 
 
6 Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko: Winton, R. Ang mga nagmamaneho na Black at 
mga Latin ay siniyasat batay sa mahina o sa kakaunting katunayan at mas malamang na 
hulihin, ayon sa natuklasan ng mga mananaliksik ng Stanford. Los Angeles Times, 
makukuha sa http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
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disparties-20170619-story.html (2009-16 data); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. 
Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “A large-scale analysis of 
racial disparities in police stops across the United States”. 
 
7 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon): Center on Juvenile and Criminal Justice 
(CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, Calendar Year 2016. San 
Francisco, CA: CJCJ (2015 data) Dami ng Nakukulong ayon sa Lahi sa bawat 100,000 na 
populasyon; http://casi.cjcj.org/.  
 
8 Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan): Child Welfare Indicators Project 
(CCWIP), University of California Berkeley.Mga kabataang taga-LA County na 0-17 taong 
gulang Jan 1- Dec 31, 2017. CWS/CMS 2017 Quarter Extract. Pinagkunan ng Populasyon: 
2017 CA Tantya ng Department of Finance 2010-2060.   
 
9 Dami ng Naghihirap na Bata (2016): U.S. Census Bureau, American Community Survey 
(Sept. 2016), makukuha sa http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-
poverty/summary (2014 na datos); 
 
10 Dami ng Walang Trabaho: ACS 1 taong pagkakatantya 2016 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ 
productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016 na datos). 
  

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://casi.cjcj.org/
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
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Appendix C: Mga Buod mula sa mga Pagtitipon Para Makinig ng 
Center for Health Equity 
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Buod ng 
Pulong 
Enero 11, 2018 

Los Angeles County Center for Health Equity  

Pulong na Pakikinig ng 
Pamayanan:  
South East Los Angeles 

Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng 
Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may 
pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. 
Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa 
bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang 
magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod 
na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng South 
Gate, na dinaluhan ng 83 katao.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong? 

Pamahalaan Pampamaya
nang 
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Boses ng Pamayanan:   
Paano mapapabuti ang mga susunod na pagtitipon? 
• “Mas malaking lugar at mas maigting na pakikilahok muka sa komunidad.” 
• “Dumating nang nasa oras, dumalo, makinig, magtanong.” 
• “Mas mahabang talakayan. Mas may pagkakataon na magsalita sa harap ng mas malaking 

grupo.” 
• “Pagtuunan ng pansin ang ugat ng mga problema.” 
• “Balikan nang may mas maraming impormasyon at isang workshop.” 
• “Anyayahan ang mga kinatawan mula sa iba’t ibang lungsod at isangkot ang mga ahensyang 

pang-edukasyon, panlipunan at mga nagpapatupad ng batas sa paggawa ng nakasasaklaw na 
tularan.” 

• “Iugnay ang mga kasapi na sumali sa isang grupo upang gumawa ng mabuting pagbabago.” 
• “Kailangan ng mas maraming pagkilos at itaas ang aming boses para sa mas maayos na pamumuhay para sa aming pamilya. Para 

sa mga bumibista sa amin mula sa mga katabing komunidad, tulungan ninyo kami na gumawa ng pagbabago sa ikabubuti ng 
kapaligiran at mas maayos na pagtrato at kalusugan ng lipunan para sa komunidad.” 

• “Dapat mas mataas ang pakikilahok ng mga promotoras pangkalusugan ng komunidad sa aming komunidad. Sa tingin ko, malaki 
ang naiaambag ng mga gawain ng mga nagboluntaryo na promotoras pangkalusugan para gumawa ng tunay at mabuting 
pagbabago sa aming komunidad.” 

Pinakamatataas na Kaalaman mula sa Gallery Walk 
Ang mga lumahok ay nagbigay ng kani-kanilang tugon sa mga bersyon ng aligato ng balangkas ng mga datos 
tungkol sa limang pinakamahahalagang inisyatiba—pagkamatay ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, 
mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kalusugan ng komunidad, at kagalingang pangkultura at pangwika. 
Anim na pinakamahahalagang kaalaman ang nalaman: 

8%

23%

27%

42%

Pinakamahalagang Bahai ng 
Pulong

Buong pulong

Malaman ang tungkol sa Center for Health
Equity
Mga group breakout session

Marinig ang mga lalahanin at mga ideya mula
sa mga kasapi ng komunidad

5%
5%

10%

10%

10%

15%
15%

30%

Oras ng mga pulong

Tagapangasiwa

Mas maigting na pakikilahok mula sa komunidad

Mas maayos na lugar ng pagtitipon

Mas maraming kinatawan ng mga namumuno

Ano pa ang dapat naming 
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Ipagpatuloy ang bukas na 
talastasan na may tulong mula 
sa kasaysayan ng lahi at ng 
agham 

Ipagpatuloy ang pagtugon sa talamak 
na kapootang panglahi, trauma at 
stress; Pansinin ang diskriminasyon at 
mga maling salaysay na nagpapatuloy 
sa hindi mabuting pagtingin at patuloy 
na pagpapawalang-halaga sa aming 
komunidad. 

 

Tiyakin ang  makatarungang 
pamumuhunan 
Ayusin ang mga kawani, mga 
mapagkukunan at mga puhunan para 
makamit ang kailangan ng komunidad; 
tiyakin ang pamumuhunan sa mga 
gumagawa, tulad ng mga promotoras 
at mga kawani ng komunidad (i.e., 
“comadres saben”); Maging madali ang 
paggamit  sa mga serbisyong dapat ay 
mura at madaling makuha. 

 

Tugunan ang mga takot ng 
komunidad at lumikha ng mga 
ligtas na lugar 
Ang mas madalas na deportasyon at 
takot sa estado ng imigrasyon ay 
nagpapahina ng loob ng komunidad 
na gamitin ang mga serbisyo. 

 

Pagtuunan ng pansin ang 
pagpapa-unlad ng lakas-
manggagawa 
Sanayin ang lakas-manggagawa ng 
County, kawani, mga namamahala, 
mga nagtatrabaho sa mga klinika; 
Tiyakin ang pagiging sensitibo 
pagdating sa kultura at kakayahan; 
gawing pantay ang pananagutan ng 
mga ospital at mga klinika sa paghatid 
ng maayos at magalang na mga 
serbisyong pang-customer. 

 

Makipag-ugnayan sa mga 
kabataan 
Lumikha ng mga lupon ng tagapayo sa 
mga kabataan; magdagdag ng 
katarungnang pang-edukasyon; 
linangin ang mga pinunong katutubo 
na kaugnay sa komunidad, nagsasalita 
ng wika at nakauunawa ng kultura. 

 

 Magandang simula ngunit 
kailangang pagaanin  
Bigyan-tulong ang mga gamit pang-
marketing na pang-edukasyon at 
hinimok ng komunidad; tiyakin na ang 
pagbigay ng mensahe ay angkop sa 
kabataan at sa kultura; gumamit ng 
payak na mga salita para sa mga kasapi 
ng komunidad; ilarawan at gawing 
biswal ang mga isyu para sa mga may 
pagkukulang sa paggamit ng wika at 
pag-proseso ng katalusan.  

Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa 
Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat 
Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na 
mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang 
pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan. 
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Makilahok sa makabuluhang 
pakikiisa sa pamayanan at 
pagkilos 
Buohin ang tiwala; makinig sa mga 
miyembro ng pamayanan sa kanilang 
mga espasyo gaya ng mga simbahan at 
paaralan; manguna imbes na maging 
reaktibo; makipagpulong sa mga 
namumuno. 

 

Itaguyod ang pagkakataong 
makakuha ng bigay na pondo 
Bigyang suporta ang mga pagsisikap ng 
pamayanan na gamitin ang pinansya na 
kapital; mas magpakatotoo sa paggastos 
ng pamahalaan, tiyakin ang 
pananagutan, uportahan at pondohan 
ang mga programang batay sa siyensya.  

 
 
 
 

Makipagkita sa mga pamayanan 
sa ligtas na lugar 
Makilahok sa mga pagpupulong ng 
mga kasalukuyang ahensya at mga 
nakikisali sa pamayanan; magtatag ng 
pagtitipon at mga pulong upang 
magbahagi at kumuha ng mas 
maraming pampublikong palagay at 
pangtinging muli. 

 

Gumawa ng estratehiyang pang-
komunikasyon na gumagamit ng 
iba't ibang pamamaraan 
Huwag mag-usap kagaya ng 
nakasanayan; gumamit ng mga 
pamamaraan kagaya ng bali-balita, social 
media, video content; abutin ang mga 
iba't iba at hindi nakasanayang kabakas.  

Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 
• AltaMed  
• Bienestar 
• California Latinos for Reproductive 

Justice 
• Children's Health Outreach 

Initiatives (CHOI) 
• Mga grupo ng simbahan  
• Pampamayanang kolehiyo 
• Community Garden Council 
• Council of Mexican Federations in 

North America (COFEM) 
• Cruzitas’s Deli and Café  

 

• Mga doctor at nars ng Department 
of Health Services na nagbibigay 
serbisyo sa mga populasyong 
walang bahay 

• Mga samahan sa kalusugang 
pangkapaligiran 

• MGga CBOs nan aka-pokus sa 
etiniko na may mahahabang 
kasaysayan 

• Generaccines en Accion 
• Mga ahensyang lumalaban sa HIV  
• LA Care 
• LGBTQ + pagsasanay mula sa 

panlahi, pangkasarian at 
pangkabuhayang pananaw ng mga 
taong iba ang kulay ng balat (POC)  

• Mga Samahan na nakikipag-
ugnayan sa mga parehong tunguhin 
gaya ng Esperanza Housing Corp 

• Mga samahang mas nagbibigay 
importansya sa kalusugan kaysa sa 
perang nakukuha sa negosyo 

• Parent Education Bridge for Student 
Achievement Foundation 

• Mga magulang, mga ahensyang 
nangangalaga sa mga bata  

• Roybal Foundation  
• Mga kabataan  

Paano gagamitin ang impormasyon?  
Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang 
pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong 
para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay: 
• Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi;  
• Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong 

pagsisikap;  
• Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga 

natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at  
• Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas. 
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Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos  
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Buod ng 
Pulong 
Enero 23, 2018 

Los Angeles County Center for Health Equity  

Pulong na Pakikinig ng 
Pamayanan:  
South Los Angeles 

Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng 
Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may 
pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. 
Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa 
bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang 
magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod 
na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng South 
Los Angeles, na dinaluhan ng 73 katao.   

 Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong? 
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Mga Boses ng Pamayanan:   
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na pagpupulong? 
• “Kumuha ng mas maraming miyembro ng pamayanan dito sa pamamagitan ng 

paggamit na kasalukuyang kawani ng county na nagtatrabaho sa mga simulaing 
naka-base sa pamayanan, at gamitin sila at ang kanilang mga kabakas sa pamayanan 
na maghikayat. 

• “Mag-imbita nga mas maraming "promotoras" at mga nars upang maunawaan ang 
pangangailangan ng pamayanan na mapagsilbihan na may dignidad.“ 

• “Hindi malinaw sa akin ang mga layunin at plano. Paano natin papangalanan ang 
diskriminasyon? Paano natin maaabot ang Katarungang Pangkalusugan? Alam natin 
na ang pinaktutuunan ng pansin ng CHE ngunit hindi natin alam kung PAANO. 
Malaking gawain, maliit na center. Paano ninyo gagawin ito? Paano natin gagawin 
ito?”  

• “Mas maigsing panahon, mas maraming pagkakataong makihalubilo, magbahaginan 
ng mga talaan ng kausap upang mangyari ang paghalubilo.“ 

• “Gracias por hacer lo que hacen!” (Salamat sa mga ginagawa ninyo!) 
• “Ipagpatuloy ang pagtitipon ng mga tao kagaya ng ngayon gabi.” 

62%13%

11%

8%
3%

3%

Pinakamahalagang Bahagi ng 
Pulong

Mga Group breakout session
Kaalaman tungkol sa Center
Pagtatanghal
Gallery Walk
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Pakikipagtalastasan

40%
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Mas maraming pagtatanghal mula sa
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Mas bigyang-pansin ang mga lugar na
pinahahalagahan

Ano pa ang dapat naming 
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Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk 
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa 
limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga 
sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na 
pagbabahagi ang natukoy. 

 

Pagtuon ng pansin sa 
pagsasanay sa lakas 
manggagawa 
Sanaying ang kasalukuyang lakas 
mangagawa ng County, mga kawani, 
pamunuan, mga taga-klinika at 
tagatutos; ugaliin ang kultural na 
pagpapakumbaba; humanap ng 
paraan upang sanayin at kuning 
kawani ang mga taga-pamayanan.  

 

Papanagutin ang mga nasa 
Kapangyarihan 
Masyadong madalas na ang mga nasa 
kapangyarihan ay nagbabalak na 
takasan ang resposibilidad para sa 
kanilang mga ginawa; ang mga 
naglalason ng kapaligiran ay dapat 
pagbayarin para sa pagpapasakit sa 
pamayanan. 

 

Ituloy ang bukas na talakayan na 
nagkabatay sa panlahing 
kasaysayan at siyensya 
Patuloy na tugunan ang pang-
istrakturang kapootang panglahi, 
trauma at labis na kapaguran; tuluyang 
tugunan ang panloob at pang-iba't 
ibang seksyong na klase ng kapootang 
panlahi ngayon; itampok na nag 
kapootang panglahi ay bahagi ng 
buhay ng mga tao at nakaa-apekto sa 
resulta ng kalusugan. 

 

Palakasin ang mga tularan ng 
mabubuting Gawain 
Palakasin ang pamamaraan sa 
kasanayang kultural sa pamamagitan 
ng matagumpay na mga tularan, 
kagaya ng paggamit ng mga 
promotoras; pagsusuri ng mga 
proseso upang ang mabubuting 
gawain ay madaling magagaya ng iba 
pang pampublikong ahensya.  

 

Pangasiwaan ang pagkakaisa sa 
pagitan ng mga pangkat sa 
pamayanan at mga lokal na 
opisyal 
Suportahan ang mga pagsisikap na 
makipag-ugnayan sa mga nahalal na 
kinatawan; magbigay ng plataporma 
para sa mga namumuno sa 
pamayanan upang magsalita, makipag-
ugnayan sa pamayanan upang bumuo 
ng pinag-isang layunin. 

 

Alamin kung paano itinatakda 
ng mga tao ang kanilang mga 
kwento at pagkakakilanlan 
Labanan ang masamang pagtingin at 
maling kwento sa pamamagitan ng 
pagtanggap sa pamayanan bilang 
eksperto sa kanilang mga karanasan; 
gumawa ng lugar para sa sariling 
pagkakakilanlan para sa lahat ng tao 
sa lahat ng espektro; isaalang-alang 
ang mga pamayanan ng taong iba ang 
kulay ng balat. 
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Makilahok sa makabuluhang 
pakikilahok sa pamayanan at 
pagkilos 
Magtrabaho upang makamit ang 
tiwala; makinig sa mga miyembro ng 
pamayanan sa kanilang lugar gaya ng 
mga simbahan at paaralan. 

 

Gumawa ng estratehiyang 
pangkomunikasyon na gumagamit 
ng iba't ibang pamamaraan 
Huwag makipag-usap kagaya ng 
nakasanayan; gumamit ng ibang mga 
pamamaraan katulad ng bali-balita, 
social media, video content at 
pagbabahay-bahay na mga estratehiya; 
kausapin ang mga iba't iba at hindi 
nakasanayang kabakas.   

 

Ituloy ang bukas na talakayan na 
nagkabatay sa panlahing 
kasaysayan at siyensya 
Magsimula sa pagpapangalan sa isyu 
ng diskriminasyon at kapootang 
panlahi; gumawa ng tagasuri ng 
katotohanan—alisin ang mga maling 
kwento at mga alamat; maging boses 
ng pamayanan sa antas na 
pangsistema.   

 
 
 

Pag-ugnayin ang mga 
pamayanang nasa laylayan at mga 
tagapag-pasya 
Magbigay ng pagsasanay at buohin ang 
kakayanan upang makapagtimon sa mga 
masalimuot na sistema ng patakaran; 
pagsamahin ng mga iba't ibang displina. 

Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 
• American Indian Counseling Center 
• Best School Partnerships 
• Best Start Community - Compton 
• Mga pangkalusugang konseho ng 

pamayanan 
• Mga namumuno sa mga 

panananampalatay sa pamayanan 
• First5LA 
• Mga grupong namamagitan sa mga 

gang 
• Ang maaring ipalit sa GRID upang 

magbigay ng libreng solar panel sa 
mga mahihirap na pamayaan 

• Mga nagsusulong ng pabahay 

• Mga kabakas ng industriya na nag-
aambag sa katarungang 
pangkapaligiran  

• Investing in Place 
• Kendren Community Health Center 
• Mga lokal na negosyo  
• Mga lokay na nahalal na opisyal  
• Pacoima Beautiful 
• Pals for Health 
• Mga magulang ng mga batang 

napaslang upang maibahagi kung 
anong mga programa / serbisyo 
ang sa tingin nila ay dapat gawin 
upang maiwasan ang trauma sa 
mga pamayanan.  

• Mga doktor at nars  
• Mga kinatawan ng mga local na 

katutubong pamayanan  
• Soul Food for your Baby  
• The City Project 
• Mga pangkat na nagtatanggol sa 

mga Transgender  
• PInakakatiwalaang mga puno ng 

pamayanan na makapagbibigay ng 
gawaing kultural at tradisyon upang 
turuan ang iba sa mga gawing 
katanggap-tanggap base sa kultura 

• Vision y Compromiso 
• Mga pangkat ng kabataan  

Paano gagamitin ang impormasyon?  
Paano gagamitin ang impormasyon?  

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang 
pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong 
para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay: 

• Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi;  
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• Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang 
estratehikong pagsisikap;  

• Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, 
unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at  

• Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas. 
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Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos 
   

 
 

 

 

 

  

 

 

93%

7%

English Spanish

Wika ng mga natapos na pag-aaral

Ingles

3%

28%

70%

Neutral Agree Strongly Agree

Nauunawaan ko ang Katarungang Pangkalusugan 
at kung bakit ito mahalaga.

23%

35%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng 
pagkakataong magtanong at magbahagi ng opinyon

23%

36%
41%

Neutral Agree Strongly Agree

Nalaman ko ang mga layunin ng CHE 
at ang mga plano nito

2.5% 2.5%

40.0%

55.0%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Ang pulong na pakikinig ay mainam na paggamit 
sa aking oras

16%
21%

11%

53%

Health Care
Provider

Community
Group

Friend Family Other

Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong 
na pakikinig na ito?

Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Espanyol Neutral Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-

ayon 

Neutral Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-

ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-ayon 

Hindi sumasang-
ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-ayon 

Tagatustos ng 
alagang 

pangkalusugan 

Mga pangkat 
sa 

pamayanan 

Mga Kaibigan 
at Pamilya Iba pa 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Buod ng 
Pulong 
Disyembre 14, 
2017 

Los Angeles County Center for Health Equity  

Pulong na Pakikinig ng 
Komunidad:  
San Fernando Valley 

Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng 
Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may 
pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. 
Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa 
bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang 
magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod 
na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Van Nuys, 
na dinaluhan ng 43 katao. 

 Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong? 

 

Pamahalaan 
Non-profit na 

samahan 
Mga 

Pampayanang 
Koalisyon 

 

Mga kabakas sa 
pangangalagang 
pangkalusugan 

Mga akademiko/ 
mga pamantasan 
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Mga Boses ng Pamayanan:   
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na  
pagpupulong? 
• “Mas maraming oras para makapagbasa ng pag-aaral.” 
• “Limitahan ang mga paksa- tumuon at lubos nap ag-usapan ang isa;  

mas matagal nga mga pagpupulong ng maliliit na pangkat.” 
• “Mas maraming kinatawan mula sa mataas na antas ng nahalal na opisyal 

kagaya ng mga pangmalawakang kinatawan mula sa ibang ibang opisina ng 
board at ng opisina ng alkalde.”  

• “Mas maraming oras para sa pagpupulong ng maliliit na pangkat” 
• “Mas marami pang makaalam na miyembro ng pamayanan.” 
• “Mas maraming pagkakataon upang pag-usapan ang mga usapin at 

magbahaginan ng solusyon.” 

Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk 
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa 
limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga 
sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na 
pagbabahagi ang natukoy. 

62%
19%

14%

5%

Pinakamahahalagang Bahagi 
ng Pagpupulong

Mga gawaing
pampangkat/Pakikisalamuha/Pagbabaha
gi ng mga Ideya
Kaalaman tungkol sa mga
layunin/pangunguna ng CHE 41%

17%

12%

6%

6%

6% 6%

6%

Mas mahabang oras para makisalamuha sa iba

Mas madalas na pag-abot ng tulong sa mga pamayanan

Limitahan ang mga paksa ng talakayan

Mga nangangasiwa

Ano pa ang dapat naming ayusin 
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Ituloy ang bukas na talakayan na 
nagkabatay sa panlahing 
kasaysayan at siyensya 

Patuloy na tugunan ang pang-
istrakturang kapootang panglahi, 
trauma at labis na kapaguran; tuluyang 
tugunan ang panloob at pang-iba't 
ibang seksyong na klase ng kapootang 
panlahi ngayon; itampok na nag 
kapootang panglahi ay bahagi ng 
buhay ng mga tao at nakaa-apekto sa 
resulta ng kalusugan. 

 

TIyakin ang patas na  
pamumuhunan  
Pagtugamain ang mga kawani at 
mapagkukunan upang maibigay ang 
pangangailangan ng pamayanan; 
makipagtulungan sa mga kabakas 
upang magtatag, ayusin o pondohan 
ang mga proyekto; pondohan ang mga 
makabagong programa, serbisyo at 
inprastraktura sa buong Health 
Agency; ipatupad ang mga 
pampamayanang benepisyo sa mga 
pampublikong proyekto.  

 

Ibahagi ang mga resulta at 
kapangyarihang magpasya sa 
loob ng pamayanan 
Suporatahan ang mga pamayanan 
upang bigyang kahulugan at sukatin 
ang mga masasamang kondisyon ng 
kalusugan, na magroong pantay na 
kakayanang magpasya; ibahagai ang 
mga tagumpay sa pamayanan; gamitin 
ang  mga mabuting gawain para sa 
mas malaking epekto.  

 Gumamit ng mga mapa upang 
makita ang mga puwang at 
pangangailangan ng pamayanan 
Ang malinaw at maigsing 
paglalarawan ay mahalaga; ang mga 
mapa at tumutulong ipakita ang mga 
pagkakaiba at kawalan ng katarungan 
sa mga pamayanan sa buong county; 
ang mga talaguhitan ay madaling 
maintindihan; mas maraming 
pakikipagtulungan ang kailangan, mas 
kaunting salita.   

 

Papanagutin ang mga nasa 
Kapangyarihan 
Masyadong madalas na ang mga nasa 
kapangyarihan ay nagbabalak na 
takasan ang resposibilidad para sa 
kanilang mga ginawa; ang mga 
naglalason ng kapaligiran ay dapat 
pagbayarin para sa pagpapasakit sa 
pamayanan.   

 Magandang simula ngunit 
kailangang pagaanin 
Gumamit ng maraming payak na wika 
para sa mga miyembro ng 
pamayanan; gamitin ang paglalarawan 
upang ipakita ang mga nakakaintindi 
ng wika at maykabagalang umintindi.  
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Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa 
Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat 
Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na 
mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang 
pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan. 

 

Makilahok sa makabuluhang 
pakikiisa sa pamayanan at 
pagkilos 
Buohin ang tiwala; makinig sa mga 
miyembro ng pamayanan sa kanilang 
mga espasyo gaya ng mga simbahan at 
paaralan; magtalaga ng mga 
tagapagtanggol; mangontrata at 
magbayad ng mga katiwatiwalang 
kabakas upang gawin ang pakikipag-
uganayan. 

 

Pangasiwaan ang pagkakaisa sa 
pagitan ng mga pangkat sa 
pamayanan at mga lokal na 
opisyal 
Suportahan ang mga pagsisikap na 
makipag-ugnayan sa mga nahalal na 
kinatawan; magbigay ng plataporma 
para sa mga namumuno sa pamayanan 
upang magsalita, makipag-ugnayan sa 
pamayanan upang bumuo ng pinag-
isang layunin. 

 

Pagtuon ng pansin sa 
pagsasanay sa lakas 
manggagawa 
Sanayin ang kasalukuyang lakas 
mangagawa ng County, mga kawani, 
pamunuan, mga taga-klinika at 
tagatutos; ugaliin ang kultural na 
pagpapakumbaba; humanap ng paraan 
upang sanayin at kuning kawani ang 
mga taga-pamayanan. 

 

Gumawa ng estratehiyang 
pangkomunikasyon na gumagamit 
ng iba't ibang pamamaraan 
Huwag makipag-usap kagaya ng 
nakasanayan; gumamit ng ibang mga 
pamamaraan katulad ng bali-balita, 
social media, video content at 
pagbabahay-bahay na mga estratehiya; 
kausapin ang mga iba't iba at hindi 
nakasanayang kabakas. 

Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 
• Mga ahensya / samahan na 

nakaalam kung paano makikipag-
usap sa mga African American na 
kababaihan 

• Lahat ng mga sangay ng County na 
may kaugnayan sa mapagkukunan, 
kasama na ang pondo, teknikal na 
tulong at pagsasanay 

• Mga grupo ng Best Start 
Community Partnership  

• Kilusang Black Lives Matter  
• Mga mag-aaral sa kolehiyo 
• East Yard Communities for 

Environmental Justice 

• Mga Latinong kawani ng klinika at 
mga miyembro 

• LGBTQ + mga pagsasanay galing sa 
panlahi, pangkasarian at 
pangkabuhayan pananaw bilang 
mga taong iba ang kulay ng balat 
(POC) 

• Media/PR outlets  
• Mga medical na eksperto sa STDs  

(UCLA- Marjan Javanbakht)  
• Mga OBGYN / pediatricians upang 

manghikayat tungo sa pagtuturo sa 
mga magulang/ pagpapalaki ng 
mga bata  

• Mga samahan galing sa ibang bansa 
upang matuto ng ng mga 
magagandang gawain.  

• Pacoima Beautiful  
• Promotoras health leaders 

Somos, Familia, Valle; local LGBTQ+, 
POC at mga samahang nakatutok sa 
mga migrante 

• Mga tagatustos sa gamutan ng mga 
nalulong sa ipinagbabawal na 
gamot 

• Mga grupong sumusuporta sa mga 
espasyo ng pamayanan 

• The Nature Parkway 
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Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?  
Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang 
pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa 
kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay: 

• Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi;  
• Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong 

pagsisikap;  
• Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga 

natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at  
• Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas. 
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Appendix ng mga Talangguhit at mga 
Datos 

 

 

 

 

 
   

 

91%

9%

English Spanish

Wika ng mga natapos na pag-aaral

35%

65%

Agree Strongly Agree

Nauunawaan ko ang Katarungang 
Pangkalusugan 

at kung bakit ito mahalaga.

5%

24%

71%

Neutral Agree Strongly Agree

Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng 
pagkakataong magtanong at magbahagi ng 

opinyon

9%

48%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

Nalaman ko ang mga layunin ng CHE 
at ang mga plano nito

5%

29%

14%

52%

Health Care
Provider

Com
m

unity
Group

Friend/Fam
il

y/N
eighbor

O
ther

Paano ko nalaman ang tungkol sa 
pulong na pakikinig na ito?

Pangkat sa 
Pamayanan

Kaibigan/
Pamilya/ Mga 
Kapitbahay

Iba pa

32%

68%

Agree Strongly Agree

Ingles Espanyol 

Sumasang-
ayon 

Lubos na sumasang-
ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-

ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubos na 
sumasang-

ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubos na sumasang-ayon 

Tagatutos ng 
Alagang 

Pangkalusugan 
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Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Buod ng 
Pulong 
Enero 16, 2018 

Los Angeles County Center for Health Equity  

 Pulong na Pakikinig ng 
Komunidad: 
South Bay 

 Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng 
Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may 
pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. 
Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa 
bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang 
magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center.  Ang buod 
na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Long 
Beach, na dinaluhan ng 102 katao. 

 Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong? 

Non-profit na 
mga samahan Pamahalaan 

Mga 
nababahalang 
mamamayan  

Mga Kabakas 
ng Alagang 

Pangkalusug
 

Pampamay
anang 

Koalisyon 

Mga 
Akademiko

/ 
Pamantasa

n 
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Mga hiwahiwalay na pulong  

Mga  isyu ng pakikinig, kwento at ideya 

Pag-aaral tungkol sa sentro 

Pagkakataong makipag-ugnayan 

Pagkakaiba-iba ng mga kasali  

Pagtatanghal/ balangkas na dokumento 

 

Mas maraming pagtulong sa pamayanan  

Mas maraming oras para sa pakikipag-ugnayan  

Mas magandang lugar ng pinaggaganapan  

Limitahan ng pagtalakay sa mga usapin  

Mga planong aksyon ng CHE  

Mga kaalaman sa susunog na mga pulong  

Magbigay ng serbisyong pagsasalin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mga Boses ng Pamayanan:   
 Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na  
pagpupulong? 
• Magbigay ng puwang sa mga miyembro ng pamayanan na magsalita tungkol sa mga 

isyu na mahalaga sa kanila (tulad ng pulong na pakikinig, hindi isang workshop.)”  
• “Mas pinabuti at malaking bulwagan na may mas maraming paradahan.” 
•  “Pagkuha ng suporta ng mga tao at samahan na hindi naniniwala sa kilusang ito.” 
• “Pakikipagkita sa mga lugar para sa miyembro ng pamayanan kagaya ng sentro ng 

pamayanan. Magbigay ng pulong na pakikinig sa mga miyembro ng pamayanan.” 
• “Magdaos ng hiwalay na pulong batay sa lahi sa lugar ng pamayanan.” 
• “Siguruhing na ang mga kapansanan ay nakapaloob sa lahat ng mga kolumna ng 

pangkabuhayang pantukoy ng kalusugan, gaya ng kapootang panlahi/ 
diskriminasyon.” 

Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk  
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa 
limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga 
sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na 
pagbabahagi ang natukoy. 

19%

42%

11%

8%

8%

12%

Pinakamahahalagang 
Bahagi ng Pagpupulong

Group breakout session
Hearing concerns, naratives & ideas
Learning about the Center
Networking opportunities
Participant diversity
Presentation/Draft Documents

Paano natin mas maisasaayos? 

43%

19%

14%

9%

5% 5%

5%

More outreach to community
More time for networking
Better venue
Limit discussion topics
CHE action items
Information on future sessions
Provide translation services
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Papanagutin ang mga nasa 
Kapangyarihan 
Masyadong madalas na ang mga nasa 
kapangyarihan ay nagbabalak na 
takasan ang resposibilidad para sa 
kanilang mga ginawa; ang mga 
naglalason ng kapaligiran ay dapat 
pagbayarin para sa pagpapasakit sa 
pamayanan. 

 

Ibahagi ang kapangyarihang 
magpasya sa loob ng 
pamayanan 
Suporatahan ang mga pamayanan 
upang bigyang kahulugan at sukatin 
ang mga masasamang kondisyon ng 
kalusugan, na magroong pantay na 
kakayanang magpasya; ibahagi ang 
mga tagumpay sa pamayanan; 
gamitin ang mga mabuting gawain 
para sa mas malaking epekto. 

 

Kilalanin ang bukas na 
talakayan  na nagkabatay sa 
panlahing kasaysayan at 
siyensya 
Patuloy na tugunan ang mga palagiang 
kapootang panlahi, trauma, at labis na 
kapaguran; lalo pang tugunan ang 
panloob at pang-iba’t ibang sector na 
uri ng kapootang panlahi sa ngayon; 
itampok na ang kapootang panlahi ay 
kasama ng pangaraw-araw na buhay 
ng mga tao at nakaapekto sa resultang 
pangkalusugan.  

 

TIyakin ang patas na  
pamumuhunan para sa 
pamayanan 
Tiyakin ang pamumuhunan sa mga 
gumagawa ng trabaho, gaya ng mga 
promotoras at mga manggagawa ng 
pamayanan; mamuhunan sa mga 
pamayanan ng mga taong iba ang 
kulay ng balat, at bigyang suporta ang 
mga black na ina at kanilang mga 
sanggol.  

 

 
 

Ang pamumuno ay dapat na 
nagsasalamin sa pamayanan  
Kumuha ng kawani na kumakatawan 
sa pamayanan; ang mga naapektuhan 
ng mga isyu ay siyang dapat na 
nagsisimula ng gawain; itaguyod ang 
protocol at mga patnubay ng 
pangkulturang kababaan ng loob, at 
sanayin ang mga tagatustos sa mga 
gawi ng pangkulturang kababaan ng 
loob.  

 Gamitin ang datos upang 
matugunan ang mga puwang at 
pangangailangan sa pamayanan  
Ang malinaw at maigsing 
paglalarawan ay mahalaga; mas 
maraming pakikipagtulungan ang 
kailangan, mas kaunting salita; 
tiyaking isama ang mga trans na 
indibidwal sa mga pangkat ng datos; 
magtrabaho para sa mas maigting na 
pagmamasid sa mga sakit sa mga 
taong iba ang kulay ng balat. 
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Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa 
Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat 
Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na 
mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang 
pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan. 

 

Alamin kung paano itinatakda ng 
mga tao ang kanilang mga 
kwento at pagkakakilanlan 
Palakasin ang pwersa sa mga 
pamayanan upang bumuo ng kanilang 
sariling kalusugan sa pamamagitan ng 
pagbabago sa mga patakaran at 
Sistema; gumawa ng espasyo para sa 
pagkilala sa sarili sa para sa lahat ng 
tao sa lahat ng espektra; itaguyod ang 
hindi pagpili para sa lahat ng mga 
taong iba ang kulay ng balat.  

 

Makilahok sa makabuluhang 
pakikilahok sa pamayanan at 
pagkilos 
Magtrabaho upang makamit ang tiwala; 
makinig sa mga miyembro ng 
pamayanan sa kanilang lugar gaya ng 
mga simbahan at paaralan; alamin kung 
sino ang mga tagapagtanggol sa 
pamayanan; kontratahin at bayaran ang 
mga katiwa-tiwalang kabakas upang 
gawin ang pakikipag-ugnayan.  

 
 
 

Pag-ugnayin ang mga 
pamayanang nasa laylayan at 
mga tagapag-pasya 
Magbigay ng pagsasanay at buohin ang 
kakayanan upang makapagtimon sa 
mga masalimuot na sistema ng 
patakaran; pagsamahin ng mga iba't 
ibang displina. 

 

Pagtuunan ng pansin ang 
pagpapa-unlad ng lakas-
manggagawa 
Sanayin ang lakas-manggagawa ng 
County, kawani, mga namamahala, mga 
nagtatrabaho sa mga klinika; Tiyakin ang 
pagiging sensitibo 

Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 
• AIDS Food Store  
• Mga pamayanang 

American/Indian/Alaska Native  
• Black Women for Wellness  
• Black Infant Health contractors 
• Building Healthy Communities - 

Long Beach 
• Cambodian Advocacy Collaborative  
• Mga miyembro ng konseho ng 

lungsod 
• Mga samahan sa pamayanan  
• Mga konseho ng naguugnay sa 

lungsod   
 

• Modelo ng nagkakaisang 
pangangalaga, gaya ng AIMS 
(Advancing Integrated Mental 
Health Solutions) Center 

• Department of Labor  
• Department of Justice  
• Mga samahang batay sa 

pananampalataya 
• Mga sentro ng LGBTQ centers 

upang ayusin ang 
pampamayananang serbisyong 
pangangalaga para sa mga MSM, 
trans at queer  

• Long Beach Language Access 
Coalition 

• Mama’s Neighborhood Program 

• Mothers Against Drunk Driving 
• Moving Forward Network 
• Mga grupo ng magulang bilingual sa 

paaralan 
• Mga pamayanan ng Trauma 

Prevention Initiative (TPI), katulad 
ng Willowbrook, Florence-Firestone 
and unincorporated Compton 

• Urban planning groups na 
nagtatrabaho sa gentrification 

• Mga pangkabataan at pang-
pamilyang sentro gaya ng YMCA 
and Boys & Girls Clubs 
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Paano gagamitin ang impormasyon?  
Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang 
pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong 
para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay: 
• Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi;  
• Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong 

pagsisikap;  
• Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga 

natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at  
• Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas. 
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Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

94%

6%

English Spanish

Wika ng mga Natapos na Pag-aaral

6%

27%

67%

Neutral Agree Strongly Agree

Nauunawaan ko ang Katarungang Pangkalusugan 
at kung bakit ito mahalaga.

3%

24%
18%

55%

Strongly Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng 
pagkakataong magtanong at magbahagi ng opinyon

6%

24%
18%

52%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Nalaman ko ang mga layunin ng CHE at ang 
mga plano nito

3% 6%

33%

58%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Ang pulong na pakikinig ay mainam na paggamit 
sa aking oras

32%

21%

7%

39%

Health
Care

Provider

Com
m

un
ity

G
roup

Friend/F
am

ily/N
e

ighbor

O
ther

Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong 
na pakikinig na ito?

Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Ingles Espanyol Sumasang-ayon Lubhang 
Sumasang-ayon 

Lubhang Di 
Sumasang-

ayon 

Sumasang
-ayon 

Lubhang 
Sumasang-

ayon 

Di 
sumasang-

ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubhang 
Sumasang-

ayon 

Lubhang di 
sumasang-

ayon 

Sumasang-
ayon 

Lubhang di 
sumasang-ayon Taga-tustos ng 

Alagang 
Pangkalusugan 

Mga pangkat 
sa 

pamayanan 

Mga kaibigan, 
pamilya at 
kapitbahay 

Iba pa 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Buod ng 
Pulong 
Enero 30, 2018 

Los Angeles County Center for Health Equity  

Pulong na Pakikinig ng 
Pamayanan:  
Antelope Valley 

 Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng 
Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may 
pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. 
Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa 
bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang 
magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod 
na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Lancaster, 
na dinaluhan ng 47 katao.  

 
 Who participated in this session? 

Mga Samahang Non-
profit 

Pamahalaan Nababahalang 
Mamamayan 

Mga kabakas 
ng 

pangangalagan
 

 

Mga akademiko at 
Pamantasan 
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Mga Boses ng Pamayanan:   
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na  
pagpupulong? 
• “Isapubliko at mas ipaalam sa iba’t ibang samahan upang mas maraming tao 

ang makaalam at makadalo sa mga pulong.” 
• “Mas mahabang oras para sa mga gawain, at maglaan ng oras para sa 

pagsasalamuha tulad ng meet-and-greet.” 
• “Wala – napakahusay ng pulong, nawa’y mas dumami pa ang mga kasami ng 

pamayanan.” 
• “Makatutulong ang malinaw na impormasyon tungkol sa katarungang 

pangkalusugan.” 
• “Aanyayahan ko ang pamayanan na makipag-usap sa mga mambabatas 

upang matiyak na alam nila ang mga isyu ng pamayanan.” 

Pinakamahalagang Kaalaman mula sa Gallery Walk  
Ang mga lumahok ay nagbigay ng kani-kanilang tugon sa mga bersyon ng aligato ng balangkas ng mga datos 
tungkol sa limang pinakamahahalagang inisyatiba—pagkamatay ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, 
mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kalusugan ng pamayanan, at kagalingang pangkultura at pangwika. 
Anim na pinakamahahalagang kaalaman ang nalaman: 

55%

25%

10%

5%
5%

Pinakamahalagang Bahagi ng 
Pulong

Mga gawaing paghihiwalay ng pangkat

Kaalaman tungkol sa mga layunin at mga
pinangungunahan ng CHE
Pakikisalamuha

38%

15%
15%

8%

8%

8%
8%

Mas maraming pagtatanggal ng pamayanan
Mas maraming oras para magtalakayan
Mas maraming oras para makisalamuha sa iba
Mas maraming impormasyong ibabahagi
Mas maraming paglahok ng mga dumalo
Mas isapubliko at ipaalam sa nakararami
Talatakdaan/Lokasyon

Ano pa ang dapat naming 
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Pangasiwaan ang pagkakaisa sa 
pagitan ng mga pangkat sa 
pamayanan at mga lokal na 
opisyal  
Suportahan ang mga pagsisikap na 
makipag-ugnayan sa mga nahalal na 
kinatawan; magbigay ng plataporma 
para sa mga namumuno sa 
pamayanan upang magsalita, 
makipag-ugnayan sa pamayanan 
upang bumuo ng pinag-isang layunin. 

 Gumamit ng mga mapa upang 
makita ang mga puwang at 
pangangailangan ng 
pamayanan  
Ang malinaw at maigsing 
paglalarawan ay mahalaga; 
nakatutulong ang mga mapa na 
ipakita ang mga pagkakaiba at 
kawalan ng katarungan sa mga 
pamayanan sa buong county; ang mga 
talaguhitan ay madaling 
maintindihan; mas maraming 
pakikipagtulungan ang kailangan, mas 
kaunting salita. 

 

Ipagpatuloy ang bukas na 
talastasan na may tulong mula 
sa kasaysayan ng lahi at ng 
agham 

Ipagpatuloy ang pagtugon sa talamak 
na kapootang panglahi, trauma at 
stress; mas matugunan ang likas na 
katangian ng kapootang panlahi na 
interseksyonalidad at pagiging hati 
ngayon; bigyang-diin na ang 
kapootang panlahi ay pang-araw-araw 
na bahagi ng buhay ng mga tao at ito 
ay nakaapekto sa kahahantungan ng 
kalusugan. 

 Naisasalamin dapat ang 
pamayanan ng mga namumuno 
dito 
Magtalaga ng kawani na magiging 
kinatawan ng pamayanan; Nararapat 
na mamuno ang mga naapektuhan ng 
mga isyu. 

 

Gawing simple ang 
pakikipagtulungan ng  mga 
serbisyo  
Itaguyod ang pagtutulungan at mas 
tugmang pangangalaga ng mga 
sistema; hikayatin ang mga kabakas na 
hindi tradisyunal na makilahok sa mga 
pagsisikap na tinuunan ng pansin ang 
solusyon.  

 

Pagtuunan ng pansin ang 
pagpapa-unlad ng lakas-
manggagawa 
Sanayin ang lakas-manggagawa ng 
County, kawani, mga namamahala, 
mga nagtatrabaho sa mga klinika; 
magbigay ng pagsasanay para sa 
pamayanan, gamit ang mga ligtas na 
mga lugar tulad ng mga simbahan at 
mga paaralan; magbuo ng mga 
patakaran at patnubay para sa 
kapakumbabaang pagkultura, at 
magsanay ng mga tagapagtutos sa 
mga kasanayan sa kapakumbabaang 
pangkultura. 
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Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa 
Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat 
Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na 
mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang paigtingin ang katarungang 
pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan.  

 

Makilahok sa makabuluhang 
pakikiisa sa pamayanan at 
pagkilos 
Buohin ang tiwala; makinig sa mga 
miyembro ng pamayanan sa kanilang 
mga espasyo gaya ng mga simbahan at 
paaralan; kilalanin ang mga 
tagapagtanggol ng pamayanan; 
makipagkasundo at bayaran ang mga 
pinagkakatiwalaang kabakas upang 
gawin ang pakikipag-ugnayan. 

 

 

Ibahagi ang kakayahang 
magpasya sa pamayanan 
Tulungan ang pamayanan na tukuyin at 
sukatin ang masasamang kalagayang ng 
kalusugan, na may patay na kakayanang 
magpasya; ibahagi ang mga tagumpay 
ng pamayanan sa buong pamayanan. 

 
Itaguyod ang pagkakataong 
makakuha ng bigay na pondo 
Bigyang suporta ang mga pagsisikap ng 
pamayanan na gamitin ang pinansya 
na kapital; tiyakin ang pananagutan; 
itaguyo at pondohan ang mga 
programa na batay sa siyensya. 

 
Develop a communication strategy 
that uses diverse channels 
Huwag makipag-usap gaya ng dati; 
gumamit ng ibang mga channel tulad ng 
word-of-mouth, social media, nilalaman 
ng video; maabot ang magkakaibang at 
hindi kinaugalian na mga kasosyo. 

Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 
• Antelope Valley Breastfeed 

Coalition 
• Mga samahang nagsasanay laban 

sa kapootang panlahi at pang-aapi 
• Kalusugan ng mga Sanggol na Black 
• Kapakanan ng mga Kababaihang 

Black 
• Mga tagaplano ng lungsod 
• Mga Kolehiyang Pampamayanan 

 

• Iba’t ibang Mmga Sentrong 
Pangkultura 

• Binigyang-kakayanang mga 
henerasyon 

• Komunidad na batay sa 
pananampalataya 

• Mga doktor at tagapagkaloob ng 
kalusugan 

• Mga inihalal na lokal na pinuno 
• Makipag-ugnayan ang Los Angeles 

County sa mga mamamayan nito 
• Lumos Transforms 
 

• Tagapagtustos ng OB/GYN 
• Mga sentrong pang-abot ng tulong 
• Planned Parenthood 
• Promotoras 
• Mga pamantasan 
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Paano gagamitin ang impormasyon?  
Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang 
pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong 
para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay: 
• Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang kaalaman;  
• Gagawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong 

pagsisikap;  
• Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga 

natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at  
• Isasali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas. 

Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos  
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Liham Galing sa Health Agency Leadership

Katarungan ang pinakamahalagang usapin sa ating komunidad ngayon. 

Bilang Ahensya ng Kalusugan, ating tungkulin natin na ang bawat tao ay mayroong mapagkukunan at pagkakataon na kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at  kagalingan. Ang kulay ng iyong balat, saan ka nakatira, saan ka ipinanganak, paano ka magpakilala ng iyong kasarian, sino ang iyong minamahal o gaano karami ang iyong salapi ay hindi magdidikta ng iyong kalusugan o haba ng iyong buhay. Subalit, ayon sa datos ang mga kadahilanang ito ay nakaaapekto sa kalusugan at nag-aambag sa maraming  puwang na nakikita natin sa kinahahantungan ng kalusugan, lalo na sa pamamagitan ng lahi at etniko, heograpiya at antas ng kinikita. Ito ay hindi makatarungan, may kinikilingan at maaaring iwasan.



Sa loob ng limang taon, ang Health Agency ay makikibalikat sa iba upang tustusan ang pagsisikap na mabawasan at puksain ang kawalan ng katarungan sa kalusugan upang masiguro ang  patas at wasto na resultang pangkalusugan sa LA County. Kasama dito ang pagtuon kung saan natin nakikita ang pinaka-malaking puwang sa resultang pangkalusugan, katulad ng kamatayan sa mga sanggol, sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at mahinang kalusugan dahil sa pagkakalantad sa nakakalasong kemikal. Ang aming gawain ay gagamit ng bagong pamamaraan mula sa pagsasaayos ng mga tao patungo sa pagsasaayos ng pamamalakad na nagpapaunlad ng ilang komunidad at nagpapababa ng antas ng pamumuhay sa ilan. Kasama sa mga pamamaraang ito ang mga sumusunod: pagbibigay ng kapaki-pakinabang at kumpletong impormasyong pangkalusugan na lumalarawan sa karanasan ng mga tao, pagsuporta sa mga pagbabago sa patakaran at sistema upang masiguro ang patas na pamamahagi ng pagkakataon at mapagkukunan, pakikilahok sa pampubliko, pribado at pampamayanang samahan na nagbabahagi ng kapangyarihan at nagbibigay- boses sa pamayanan; at nagpapatibay ng ating pansariling kakayanan na lumikha ng kulturang patas at nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan.  



Samahan nyo kami sa pagbuo ng kilusan para sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Sama-sama nating itaguyod ang LA county bilang pamayanan kung saan ang lahat at may kakayanang umunlad. 



Gumagalang,







Page | 96



Center for Health Equity

LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY

Last revised 6.18.2018

Center for Health Equity

LOS ANGELES COUNTY HEALTH AGENCY

July 5, 2018



Dr. Barbara Ferrer

Director

Department of Public Health

Dr. Christina Ghaly

Acting Director

Department of Health Services

Dr. Jonathan Sherin

Director

Department of Mental Health







Fred Leaf

Interim Director

Health Agency



Panimula at Layunin

Ano ang Katarungang Pangkalusugan?

Ang kalusugan ay hinuhugis ng kalagayang magpamayanan kung saan tayo ay nakatira, nag-aaral, nagtatrabaho, naglalaro at nagsisimba. Nasasaklaw ng mga kalagayang ito ang mga sumusunod: 



		

		Maayos na paaralan

		

		Maunlad at napapabilang na ekonomiya



		

		Ligtas at matulunging mga kapitbahay

		

		Matibay na ugnayang panlipunan



		

		Magandang pangangalaga sa kalusugan

		

		Napapanatiling malusog na kapaligiran







Ang katarungang pangkalusugan ay nangyayari kung ang lahat ay mayroong daan patungo sa mga kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan. 



Mayroong mga pamayanan sa LA County na mayroong kalagayan na nagdudulot ng pag-unlad ng mga kasapi nito. Subalit, patuloy tayong nakakakita ng malaking pagkakaiba sa resultang pangkalusugan sa LA County, higit sa lahat sa heograpiya (lugar) at lahi at etniko. Depende kung saan tayo nakatira at sa kulay ng ating balat tayo ay maaring magkaroon ng daan patungo sa mapagkukunan at pagkakataon na maging malusog at maunlad. Ang mga pagkakaibang ito ay resulta ng dati at kasalukuyang patakaran at gawi na naimpluwensyahan ng hindi matuwid na palagay, diskriminasyon at kapootang panlahi. Ang ating wika, kinikita, oryentasyong sekswal, kasarian at byolohikong kasarian, kakayanang pisikal at pangkaisipan, at relihiyon ay mga dahilan rin na nakaaapekto sa ating kalusugan dahil sa katulad na hindi patas na mga patakaran at gawi.  



Ang mga di makatarungang resultang pangkalusugan ay hindi tapas, may kinikilingan at maaring iwasan. Kailangang maglagay ng mapagkukunan at mahusay na pamamaraan upang matiyak na lahat ay may kakayanang maging malusog at magaling. 



Ano ang Center for Health Equity?

Ang Center for Health Equity (ang Center) ay isang pangunguna ng LA County Health Agency na pinamumunuan ng Department of Public Health, sa pakikipag-ugnayan sa Departments of Health Services and Mental Health. Ang Center at opisyal na inilungsad noong Oktubre 2017 at naglalayong isulong ang katarungang pang-lahi, palipunan, pangkabuhayan at pangkapaligiran, sa tulong ng mga kasama ng Center, lokal na mga samahan at miyembro ng pamayanan. Dadagdagan ng Center and umiiral na pagsisikap patungkol sa katarungang pangkalusugan sa mga pamayanan at layunin nitong: 

· Kilalanin, pagtibayin, at palaganapin ang pinakamahusay na gawing katarungang pangkalusugan

· Makipag-ugnayan, makitugon, at makiisa sa gawaing ukol sa katarungang pangkalusugan

· Palakihin ang kakayanan at pangakong gumawa ng panglahatan, makatarungan at kagalang-galang na county



Ano ang Layunin ng Panukalang Aksyon?

Ang Panukalang Aksyon ng Center for Health Equity ay pumapatnubay sa mga gawin ng Center sa loob ng anim na taon. Ito ay kumikilala sa aming pangitain sa hinaharap at an aming daan patungo doon. Nakapaloob sa unang taon ang panimulang punto at susundan ng limang taon ng pagsasakatuparan. 



Ang panukala ay bumabalangkas sa pangkat ng estratehikong kahalagahan, mga layunin, mga pamamaraan, at tunguhin upang ituon ang Gawain, at isang pampublikong pangako na makamit ang pangkat ng itinakdang layunin ng katarungan. Kami ay umaasang ang mga gawaing ito, ay pagyayamanin ang kultura ng katarungang pangkalusugan at bubuo ng kilusan tungo sa pagtiyak na ang county ay makararating sa ganap na pangkalusugang kakayanan nito.   





Katarungan: Ayon sa Bilang

Sulyap sa Kawalan ng Katarungan sa LA County

Ang posibilidad na mabuhay ng mahaba at malusog ay hindi pantay sa lahat ng tao at pabagu-bago ang haba ng buhay sa iba’t ibang pamayanan. Sa LA County, ang lahi at etniko, kasarian, oryentasyong sekswal, katayuan pangsosyo-ekonomiya, at kapitbahayan ay nakakatulong upang malaman kung gaano kahaba ang kanilang buhay, ang panganib na magkasakit, katayuan ng kalusugang pangkaisipan at pagkakaroon ng pangangalaga. Ang kawalan ng katarunang pangkalusugan batay sa mga katangiang ito ay nakaaapekto sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng county at ilang pangkat ang nakakaranas ng di-wastong pasanin bunga ng kawalang ng katarungan tulad nito. Ang mga taong iba ang kulay ng balat at di-pinalad na pamayanan sa LA County ay madalas na nakararanas ng pinakamalaking pagkakaiba. 

Kawalang ng Katarungang Pangkalusugan batay sa Lahi at Etniko

		Haba ng Buhay

		

		Kamatayan Dulot ng Diabetes



		Karaniwan sa Blacks ang may 6.5-year pagkakaiba sa haba ng buhay kumpara sa Whites.

		

		Ang mga Native Hawaiians at Pacific Islanders ay namamatay dahil sa diabetes halos 4 na beses na mas madalas kaysa Whites.  



		                         

     80.5 years            73.9 years

            White                       Black

Haba ng Buhay mula Kapanganakan

		

		



		

		

		



		Kamatayan ng mga Sanggol

		

		Impeksyon Dulot ng Sakit mula sa Pakikipagtalik



		Ang mga Black na sanggol ay nakakaranas ng mahigit 3 beses ng dami ng pagkamatay ng sanggol kumpara sa  White at Asian babies.

		

		Ang mga Blacks ay nakararanas ng 4 na beses na dami ng  Chlamydia kumpara sa Whites at higit na 6 na beses na dami kumpara sa Asians.



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		Chlamydia

(kaso kada 100,000)

		232

White

		153

Asian

		1016

Black

		667

NHOPI

		451 Latino

		411

American Indian/Alaska Native



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hirap sa Pagkuha ng Pangangalaga

		

		No Regular Source of Care (among adults 18-64 years) 



		Ang mga Latinos ay 2 beses mas madalas 

makaranas ng hirap sa pagkuha ng pangangalagang medical kumpara sa mga Whites.

		

		Ang mga American Indian and Alaska Natives ay higit 2 beses mas posibleng hindi magkaroon ng regular na  pinanggagalingan ng pangangalagang pangkalusugan kumpara sa Whites.



		                

    12.7%                31.2%

      Whites                    Latinos

% ng Matatangdang Nahirapang 

		

		



		Ang kulay abo ay nagtatala ng pangkat na may pinakamagandang resulta sa bawat lugar. , kadalasan mga Whites. Ang  pinakamatingkad na lila ay ang pangkat na pinakamasama ang resulta. Ginagamit pa rin natin ang Whites bilang pangtukoy na pangkat kung ang mga Asians ay may mas maganda o parehong resulta dahil ang mga Whites ang naaalinsunod na may pinakamagandang resulta, at habang ang mga Asians ay may mas magandang resulta minsan, ang mga Asians sa pangkalahatan o maraming maliliit na grupong Asians ay posibleng nakakaharap sa mas mahirap na kalagayan sa ibang lugar kumpara sa Whites. Para sa kumpletong listahan ng pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A. 







Kawalan ng Katarungan Batay sa mga Lungsod at Pamayanan

Ang kalusugan sa LA County ay nagbabago batay sa kung saan nakatira ang tao. Ang mga lungsod at pamayanan sa ibayo ng county ay mayroong hindi pagkakapantay-pantay sa haba ng buhay, resulta ng panganganak, pangangalagang pangkalusugan, kasama ng iba pang resultang pangkalusugan at pinagkukunan na kailangan para sa pinakamainam na kalusugan.  

		Haba ng Buhay

Ang karaniwang haba ng buhay sa county ay maaring magbago ng hangang 12 na taon batay sa kung saan tayo nakatira. 





		



		Kamatayan ng mga Sanggol

Ang mga sanggol sa Lancaster ay namamatay bago ang kanilang unang kaarawan 5.5 beses na mas mataas kumpara sa Rowland Heights.



		



		Bilang ng Hindi Nakaseguro

Ang bilang ng mga hindi nakaseguro ay kapansin-pansing nagbabago sa mga lungsod at mapayanan sa county sa pagkakaibang umaabot sa 40% 



		



		Ang mga datos na ito ay nakabatay sa taya para sa 86 na lungsod at pamayanan sa LA County. Para sa kumpletong listahan ng pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A. 

Para sa mas maraming datos batay sa lungsod at payamanan, bisitahin ang http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp sa ika-30 ng Hunyo, 2018 upang makita ang DPH’s City and Community Profile na serye para sa 86 na lungsod at pamayanan sa LA County.







		Tampok: Paano Pa Nagkakaiba ang Kalusugan sa County?

May iba’t ibang paaran kung saan nahahayag ang kawalang katarungan sa county, katulad ng batay sa sekswal na katauhan at pagkakakilanlang pangkasarian. Ang DPH ay gumagalaw upang paunlarin ang pagtitipon at paguulat ng datos base sa sekswal na katauhan at pagkakakilanlang pangkasarian upang higit na maunawaan ang kawalang katarungan para sa mga pangkat na ito. Nasa baba ang mga halimbawa ng limitadong datos ng County. 





		Ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki (MSM) ang bumubuo sa 84% ng bagong kaso ng HIV sa 2014.

		Ang mga taong nagkakilalang bisexual ay higit 2 beses na mas posibleng manganib na magkaroon ng labis na kalungkutan kumpara sa mga taong heterosekswal. 



		Para sa kumpletong listahan ng pinanggalingang datos at tala, sumangguni sa Appendix A.










Pag-abot sa Puno



Ang kawalan ng katarungang pangkalusugan ay hindi resulta ng pagpili at asal at hindi rin natatangi. Mahigit kumulang 40% ng kalusugan ng populasyon ang maaring ipaliwanag ng mga panlipunan na tagapasya ng kalusugan, ang panlipunan at pang-ekonomiyang kadahilanan—gaya ng edukasyon, pabahay at kinikita—na mahalaga sa pagtamasa ng mapagkukunan at   pagkakataong kailangan sa pinakamainam na kalusugan. Ang mga resultang nangingibabaw sa mga kadahilanang ito ay nagpapakita ng katulad na kawalang katarungan. Ang mga tao na iba ang kulay ng balat at mga di pinalad na pamayanan ay nakararanas ng masamang epekto sa kanilang edukasyon, trabaho, kita, at sa sistema ng hustisyang kriminal sa LA county. Ang mga masasamang epekto bilang kapalit ay malaki ang ambag sa masamang kalusugan. Sa puno ng lahat na ito ang lahat ng mga di makatarungang resulta at ang diskriminasyon, pagtatangi, at ang laganap na kapootang panlahi na nakaaapekto sa pagkakataon ng tao na umunlad. 



Bilang halimbawa ng mga malalim na itinanim na kawalang katarungan, ang tayahin ay talaguhit sa baba ay naghahambing sa masamang epekto para sa Blacks sa White sa kabuuan ng kalusugan, edukasyon, hustisyang criminal, at pangkabuhayan kagalingan. Ang karagdagang pagsasaliksik at nagpapakita kung paano ang mga di magkakapantay na resulta ay hindi naipapaliwanag ng indibidwal na kakayanan. Ang ibang taong iba ang kulay ng balat at mga ihiniwalay na mga pangkat ay di patas na nagpapasan ng bigat ng pangkalusugan, panlipunan at pangkabuhayan kawalan ng katarungan. Ating tinutuon ang pansin sa mga Blacks na indibidwal sa county ditto sapagkat sila ang pinaka-pare-parehong apektado ng kawalang hustisya at ang laging nagtatamasa ng pinakamasamang resulta. Para sa katulad na datos para sa ibang lahi at etniko, tingnan ang Appendix B. 



		

Whites

		

Blacks

		





		



		8.9% ng mga mag-aaral ang hindi nagtatapos ng mataas na paaralan

		18.4% ng mga mag-aaral ang hindi nagtatapos ng mataas na paaralan

		Ang mga Black na mag-aaral ay 2 beses na mas posibleng hindi makatapos ng mataas na paaralan kumpara sa White na mag-aaral. 

Ang mga paaralan na may mas mataas na porsiyento ng mag-aaral na iba ang kulay ng balat, kasama ang mga Black na mag-aaral, ay mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng sapat na kwalipikadong mga guro at mahigpit na mga kurso na nakakatulong sa pagtatapos sa mataas na paaralan at pagpasok sa Kolehiyo. [endnoteRef:1] [1:  Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Are we segregated and satisfied? Segregation and inequality in Southern California Schools. Urban Education, 50.] 




		214.7 na matatanda ang nakakulong kada 100,000

		2,676 na matatanda ang nakakulong kada 100,000

		Ang mga Blacks ay nakakaranas ng 12.5 beses na dami ng pagkakakulong. 

Ang datos na pang-estado ay nagpapakita na mas malaking bilang ng mga Blacks na inaresto sa kasong felony ang nakukulong higit sa mga Whites na naaaresto sa mga kasong felony,[endnoteRef:2]at ang mga lalaking Blacks ay karaniwang nakatatanggap ng mas mahabang hatol kaysa sa mga White na nagkasala sa parehong kaso.[endnoteRef:3] [2:  Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, Calendar Year 2016. San Francisco, CA: CJCJ (2015 data). http://casi.cjcj.org/. ]  [3:  United States Sentencing Commission. (November 2017). Demographic Differences in Sentencing: An Updated to the 2012 Booker Report. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf. ] 






		8.1% ng mga bata ang nabubuhay sa kahirapan

		30.4% ng mga bata ang nabubuhay sa kahirapan

		Ang mga Black na bata ay malapit sa 4 na beses mas posibleng mapunta sa mga sambahayan na nabubuhay sa matinding kahirapan. 

Ang mga Blacks na nakatapos ng kolehiyo o mas mataas ay kumikita ng $6 kada oras na mas mababa sa kanilang White na katrabaho[endnoteRef:4]at kahit ang mga Black at White na bata na lumaki sa parehong sambahayan at pamilya ay mayroong pagkakaiba sa sahod sa kanilang pagtanda.[endnoteRef:5] [4:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf]  [5:  Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (March 2018). Race and Economic Opportunity in the United States: An International Perspective, Working Paper. http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf.] 




		4.9% ng matatanda ang walang trabaho

		10.1% ng matatanda ang walang trabaho

		Ang mga Blacks ay 2 beses na mas posibleng mawalang ng trabaho.

Ang kawalang katarungan na ito ay nananatili kahit sa mas mataas na antas ng edukasyon. Ang mga Blacks na nakatapos sa kolehiyo o higit pa ay mas posibleng mawalan ng trabaho kaysa sa Whites,[endnoteRef:6]at ang mga Blacks ay ma posibleng mag-ulat na nakararanas sila ng diskriminasyon sa trabaho sa bayad o pag-asenso. [endnoteRef:7] [6:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf. ]  [7:  Robert Wood Johnson Foundation, National Public Radio, & the Harvard T.H. Chan School of Public Health. (January 2018). Discrimination in America: Final Summary. https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html. ] 






Talatuntunan ng Pinagkumparang Dami ng mga Hakbangin para sa Katarungan sa Kalusugan, Edukasyon, Hustisyang Kriminal, Kapakanan ng mga Bata at ang  Pangkabuhayan Kagalingan sa LA County

KALUSUGAN

EDUKASYON

Kamatayan dulot ng diabetes

Dami ng namamatay ng mga sanggol

Mga kaso ng HIV

Bilang ng nasususpinde sa paaralan

% ng mga mag-aaral na hindi nakakatapos ng mataas na paaralan.  

Mga nasiyasat sa pagtigil sa ilaw trapiko

Pagkakakulong kada 100,000 ng populasyon

Pag-aampon ng bata kada 1,000

Daming ng batang nasa kahirapan (2016)

Bilang ng mga walang trabaho



Para sa kumpletong tala ng pinagkunang datos sa ibang lahi at etniko, tingnan ang Appendix B. Ang datos at talaguhitan ay kinuha sa Groundwater Approach na binuo ng Racial Equity Insitute at Bayard Love. 



Susi sa Talatuntunan ng Pinagkumaparang Dami:

 Ang Whites ay laging katumbas ng 1.0 dahil sila nag tinutukoy na grupo na ikinukumpara sa kanilang sarili. 

Ang bilang na mas marami sa 1 ay nangangahulugan na ang panlahi o pang-etnikong pangkat ay mas masama ang kalagayan kumpara sa Whites para sa panurong iyon. 

Ang bilang na mas kaunti sa 1 ay nangangahulugan na ang panlahi o pang-etnikong pangkat at mas mabuti ang kalagayan kumpara sa Whites para sa panurong iyon.






Layunin, Pangitain at Pagpapahalaga

Layunin



Ang Center for Health Equity ay naglalayong isulong ang katarungang pangkalusugan at ang panlahi, panlipunan, pangkabuhayan at pang-kapaligirang katarungan sa LA County sa pamamagitan ng ugnayan sa pamayanan at pakikibakas, panloob na pagbabago at nagpapalago ng kakayanan, at pagbabahagi ng naaaksyonang datos upang simulan at itaguyod ang  mga bagong patakaran at pamamaraan. 





Pangitain

Ang lahat sa LA County ay mayroong mga mapagkukunan at pagkakataon na kanilang kailangan para sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan habang sila at nabubuhay. 





Pagpapahalaga



· Pagbabagong Pang-institusyon – buohin at suportahan ang kakayanan ng mga panloob na programa at kawani upang isama ang katarungang pangkalusugan sa kanilang araw-araw na gawin at operasyon

· Pagsasabi ng Totoo – ipaalam ang mga kawalang katarungan at gamitin ang datos at kwento upang maisantabi ang mga maling kwento, itaas ang boses ng mga mamamayan, at itaguyod and pagbabago. 

· Katarungan at Hustisya – gumawa ng hakbang upang maiwasan ang mga hindi patas na pamamaraan, patakaran, at iba’t ibang anyo ng kapootang panlahi na nagpapalaki ng kakulangan sa kalusugan at nahahantong sa masamang kalusugan. 

· Magkabahagi sa Kapangyarihan – bigyan ng halaga ang totoong karanasan at bigyan ng tunay na pagkakataon ang mga tao na pinaka-apektado ng kawalan ng katarungan upang malaman ang mga nakapailalim na dahilan, kilalanin ang mga lunas, at malaman ang mga aksyong kailangan. 

· Pakikipagtulungan – makisama sa mga lokal na samahan, mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ahensya ng gobyerno, mga mamumuhunan, at 

· Pagiging Matapat – maging bukas sa mga usapin tungkol sa mga dapat unahin, mga mapagkukunan, mga hadlang at proseso ng pagpagpapasya kasama ang mga kabakas sa pamayanan 

· Pangako – Ipagpatuloy ang pagsasaisip at laging tumugon sa mga boses ng pamayanan at siguruhin ang sapat na mapagkukunan upang makamit ang mga layunin. 



Mga Prinsipyo ng Katarungan



Ang LA County Community Prevention and Population Health Taskforce at naitatag ng Board of Supervisors noong 2015 at nagsisilbing lipon ng tagapayo upang isulong ang epektibong solusyon na pinangungunahan ng pamayanan upang maitaguyod ang patas at pinag-isang LA County. Bilang Center for Health Equity’s Board of Supervisors sa 2015, ang Taskforce ay gumagawa ng rekomendasyon sa mga polisiya at gawain upang mapabuti ang katarungang pangkalusugan sa buong county. 



Noong Pebrero ng 2018, ang Taskforce at naglabas ng lipon ng mga prinsipyo na nagsasalamin sa pinagsamang pangako sa katarungan, pagkakapantay-pantay at pagsasama, at nagbabalangkas ng pangunahing konsepto na dapat pagtibayin ng mga pampublikong ahensya upang isulong ang malusog at makatarungang pamayanan. Aming kinuha ang mga prinsipyong ito, at ang marami dito ang nakatahi sa aming mga pagpapahalaga, layunin at pamamaraan. 





Kasama sa mga Prinsipyo ng Katarungan ang:



Kalusugan sa Lahat ng Patakaran

Ang mga programa at kawani ng LA County ay kukunsulta, makikipag-usap at makiki-isa sa lahat ng mga sangay ng County upang ipatupad ang inter-sektoral, batay sa ebidensya at tamang pamamaraan na nagpapakita ng pinagsamang responsibilidad para sa mag maayos na kalusugan sa lahat ng patakaran at proseso ng County. 





Paglalakip

Dahil sa kanilang pagkakaunawa sa dinamika ng kapangyarihan sa pagitan ng mga intitusyon at maninirahan, ang mga kawani ng sangay ay nakikipagugnayan ng mabuti sa mga kabakas ng pamayanan at mga namumuno upang magtaguyod ng tunay at nagkakaisang pakikibakas at proseso at panatilihin ang pagkakataon at mapagkukunan para sa pagpapasya sa pagpaplano, pagsasakatuparan, pag-uulat at pagsusuri na madaling makita ng mga residente ng LA County. 



Pananagutan

Ang lahat ng mga sangay ay pananatilihin ang paraan ng pananagutan gamit ang mga Panukalang Aksyon na batay sa datos, kasama ang baseline, benchmark, at panukat ng tagumpay upang palaguin ang katapatan at masiguro na ang mga pagbabago sa programa at patakaran ay may magandang epekto sa mga pamayanan. 






Pagkakaroon ng Datos

Ang mga sangay ay magbibigay laya sa pangongolekta at pagsisiyasat ng napapanahon, magkakahiwalay na paghawak ng datos na partikular sa isang pamayanan upang makabuo ng mga Panukalang Aksyon at hakbang ng pananagutan upang isulong ang katarungan, partikular na sa mga nasa laylayang pamayanan ayon sa kasaysayan, katulad ng mga Asian/ Pacific Islanders, katutubong tao, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LBTQ) na mga indibidwal at imigrante.  Sisiguruhin ng LA County na ang mga matutuklasan ay titiyak at magpapakita sa mga buhay na karanasan ng mga iba’t ibang maninirahan ng County, habang sinisiguro ang pinakamataas na pamantayan ng paggamit at proteksyong kompidensyal. 





Mga Papagkukunan

Pamumunuan, isasaayos at pagtutugmain ng LA County ang mga pamumuhunan upang puksain ang mga kawalan ng katarungang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtuon ng puhunan sa mga pamayanan na di makatarungang nakararanas ng mahinang kalusugan. Ang datos ng County na gagamitin upang ituon ang pondo at kawani ay ilalakip ang epekto ng dating maling pamumuhunan at ‘di makatarungang pamamaraan na palagiang nag-aambag sa hindi pantay na pagkamit sa mapagkukunang pangkalusugan at pagkakataon sa mga pamayanang mahina ang kita, pamayanan ng mga iba ang kulay ng balat at iba pang natukoy na populasyon. 





Pagkuha ng Kawani

Gagamiting at unang ipatutupad ng LA County ang mga bagong pamamaraan at gamit na epektibong magtatanggal sa hindi patas at may kinikilingang gawaing pang-institusyon, sistema, at mga patakaran na kaugnay ng pamamaraan ng pagkuha ng kawani, pagtuturo, sub-contracting, at daang pang-karera para sa inaasahan at kasalukuyang mga tauhan, kontratista, at ahensya ng County. 





Pangungontrata at Pagkuha

Ang mga oportunidad sa pagpopondo ng LA County at magiging kaakibat ng pagsusulong ng local na pagbili at mataas na pamantayan ng manggagawa. Gagawa ng mga hakbang upang malaman ang pinakamahalagang pakikipagugnayan sa mga local na Small Business Enterprises (SBEs), Historically Underutilized Businesses (HUBs), Minority and Women Business Enterprises (MWBEs), at LGBT Business Enterprises (LGBTBEs) upang makinabang ang mga dating kulang sa prebilehiyong mga pamayanan. 






Talahulunganan ng mga Salita

Ang talahulunganan ay listahan ng mga salitang ginamit sa dokumento na madalas gamitin sa mga usapin ng kawalan ng katarungang pangkalusugan. 



Paghihiwa-hiwalay ng Datos: Pagsusuri sa datos batay kalagayan ng mga espesipikong sub-groups



Katarungan: Ang lahat ng mga pangkat at mayroong paraan upang magamit ang mga mapagkukunan at magkaroon ng pagkakataon na kailangan upang umayos ang uri ng kanilang mga buhay



Kasarian: Ang mga kilos, saloobin, at mga gawi na ikinakabit ng isang kultura sa byolohikong kasarian ng isang tao, kasama na ang mga kasanayan, mga tungkulin, at mga relasyon na karaniwang itinatakda sa mga babae at lalaki.[endnoteRef:8] [8:  American Psychology Association. Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents. [Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf].; World Health Organization. Gender, equity and human rights. [Online: http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/]. ] 




Pagkakalanlang Pangkasarian: Ang pansariling karanasan at pagtawag sa kasarian ng isang tao, na maaari or hindi na nagtutugma sa kanilang kasarian sa kapanganakan; ang pansariling pagkakakilala sa sarili bilang lalaki, babae, pareho or wala. 



Katarungang Pangkalusiugan: Ang lahat at may paraan upang magamit ang mga mapagkukunan at pagkakataon na kailangan nila para sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan. 



Kalusugan sa Lahat ng Patakaran: Ang daan patungo sa paggawa ng patakaran na sumisiguro sa kalalabasan ng kalusugan at isinasaalang-alang sa pag-gawa ng desisyon sa panlipunan at pangkabuhayan salik na naka-iimpluwensya sa kalusugan.  



Kawalan ng Katarungang Pangkalusugan: Ang mga pinagkaiba sa estado ng kalusugan at dami ng namamatay sa mga grupo ng populasyon na paulit-ulit, hindi maiwasan, hindi patas at hindi makatarungan. Ang mga pagkakaibang ito ay sumisibol sa mga panlipunan, pangkabuhayan at pangkapaligirang kalagayan kung saan ang mga tao ay nakatira, nagtatrabaho, at naglalaro. 



Walang Pasubaling Pagkiling: Mga natutunang pag-tatangi at mga pagkiling na bigla na lamang nangyayari at hindi napapansin kung nakikisalamuha sa ibang tao. Ito at tinatawag ring unconscious bias. 



Kapootang Panlahi: Pagkiling, diskriminasyon, at poot na nakatuon sa isang tao na mag ibang lahi batay sa paniniwalang ang isang lahi ay mas nakatataas; isang sistema ng panlalamang na ginawa upang ipagtanggol ang panlipunan, politikal at pangkabuhayan hagdan. 



Sekswal na Oryentasyon: Kung kanino ka nagkakagusto and nagnanais na magkaroon ng matalik na relasyon. Kasama ng mga sekswal na oryentasyon ang gay, lesbian, straight, bisexual, at asexual. 



Mga Panlipunan na Pantukoy ng Kalusugan: Mga kondisyon sa kapaligiran kung saan ang tao ay ipinanganak, naninirahan, nag-aaral, nagtatrabaho, naglalaro, sumisimba, at edad nan akaaapekto sa kalusugan, paggalaw at resulta ng kalidad ng buhay at peligro. [endnoteRef:9] [9:  Healthy People. Social Determinants of Health: [Online: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.].] 




Kalagayang Sosyo-ekonomiko: Ang panlipunan na kalagayan o uri ng isang indibidwal o pangkat. Ito ay madalas na nasusukat bilang pinagsamang edukasyon, kinikita, at trabaho. [endnoteRef:10] Ang kalaganyang sosyo-ekonomiko ay maaaring kalakip ang problema sa kalidad ng buhay, at ang pagkakatain at mga pribilehiyo ng isang tao. [endnoteRef:11] [10:  American Psychological Association. Socioeconomic status. [Online: http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/].]  [11:  American Psychological Association. Work, Stress, and Health & Socioeconomic Status. [Online: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx].] 




Proseso ng Pagpaplano

Ang Plano ng Aksyon at ginawa at nakabatay sa isang malawak na pagsusuri ng mga panitikan ng ulat ng datos patungkol sa katarungan, mga plano ng katarungang pangkalusugan sa kabuuan ng bansa, at pagbabahagi na nalikom sa mga gawaing pampamayanan. Ang mga gawaing pampamayanan na ito ay naglalaman ng limang pagpupulong na pakikinig na naganap sa bawat LA Supervisoral District sa pagitan ng Oktubre ng 2017 at Pebrero 2018, at mga panayam sa mga pinakamahalagang tao na ginawa noong Abril ng 2018. Ang mga Buod ng Pagpupulong na Pakikinig ay nakalakip sa Appendix C. Sinuring muli ng ilang pangkat at mga indibidwal ang Plano ng Aksyon at nagbigay sila ng mungkahi bago ang pagsasapubliko nito.  



Itinuturing ng Center ang Plano ng Aksyon bilang isang buhay na dokumento at ito ay nangangakong siguruhin na ang boses ng pamayanan ay maririnig at magpapakilos. Sa paglabas, ang Center ay maglalathala ng balangkas na plano sa Center for Health Equity website upang makahingi ng komento mula sa publiko sa loob ng 90 araw at maglalathala ng pampublikong pagtitipon upang bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro at iba pang apektado na magbigay ng kanilang katugunan at payo sa planong pamamaraan , at kung paano ang Center ay makapagdadagdag ng halaga, napapaganda ang mga gawaing kasalukuyang nagaganap sa County at ating mga pamayanan, at nagiging mas tiyak ang mga layunin. Ang plano ay babaguhin base sa pagbabahaging natanggap at tatapusin sa Nobyembre ng 2018. Habang ang plano na ito ay maituturing na buhay na dokumento, ang pagbabago nito batay sa ibinahagi ng mga apektado sa pamayanan ay magpapatuloy sa sa buong buhay ng Plano ng Aksyon.  





     


Estratehikong Prayoridad

Ang Planong action at nagsasaayos ng mga gawain ng Center sa paligid ng limang estratehikong prayoridad. Ang mga stretehikong prayoridad na ito ang maglalarawan kung paano natin tutupdin ang ating gawain sa loob ng Health Agency and County of Los Angeles upang: 

· Matugunan ang mga kailangan ng populasyong pinaka-apektado sa mga masamang resulta 

· Pagbutihin ang ating kahandaan bilang organisasyon at ang kakayanang bawasan ang mga problema sa resulta ng kalusugan; at 

· Pagtugamain ang ating mga pinagkukunan upang masiguro na ang ating mga pamayanan ay may pantay na pagkakataong umunlad. 

Ang mga ito ay dinesenyo upang pagandahin ang kalidad ng serbisyo, pagbibigay at koordinasyon, habang tinutugunan ang mga kalagyan at patakaran na nagsusulong at nagpapanatili ng kawalan ng katarungang pangkalusugan. Higit sa lahat, ang prayoridad at magbubuo ng pagkilos at pagpapalago ng kultura na nagtataguyod at nagpapatibay sa katarungang pangkalusugan upang siguruhin na ang mga tao at pamayanan ay nagtataglay ng kailangan nila upang umunlad. 



Ang limang estratehikong prioridad ay:



		 Bawasan/ Alisin ang Pagitan sa Resulta ng Kalusugan











		Magbigay ng Kapakipakinabang at Kumpletong Datos













		Itaguyod ang mga Patakaran at Sistema ng Pagbabago















		Payabungin ang Pampubliko at Pribadong Pagbabakas ng mga Pamayanan













		Palakasin ang Kahandaan at Kakayanan ng Organisasyon



















Gaya ng paglalarawan dito, ang pinaka-nakasasaklaw na estratehikong prayoridad ay ang pag bawas/ pag-alis sa pagitan ng resulta ng kalusugan, habang ang apat na natitirang prayoridad ay nagsisilbing balangkas kung paano gagawin at pagtitibayin ang mga pagsisikap na ito sa buong Health Agency. Ang balangkas ay pagsisimulan ng mga bagong kuro-kuro at pinakamainam na gawain, at magpapakita ng “patunay ng konsepto” upang pasimulan ang mga gawain ng pagbabago sa County para matugunan ang mga kawalan ng katarungang pangkalusugan sa buong bansa. 



Ang bawat prayoridad ay naglalaman ng partikular na layunin, pamamaraan at tunguhin na magbibigay daan kung paano ang Center ay magpapatuloy at magsusulong ng mga pambansang pagkilos. Ang mga gawaing ito at nagtuturo ng mga hakbang na mahalaga sa pagtatanggal ng puwang sa resulta ng kalusugan para sa mga pinaka-nabibigatang pamayanan sa pamamagitan ng pagbabago ng sistema upang ating makamit ang pangitain na mas patas, makatarungan, at pantay na LA County. 



Pagtutulungan sa Buong County



Ang LA County ay may kapansin-pansing kawalang katarungan sa loob at sa pagitan ng mga pamayanan nito na may kaugnayan sa mga resultang pangkalusugan at ang mga panturong panlipunan ng kalusugan. Sa kasalukuyan, may ilang simulain ang County na nakatuon sa ilan sa mga importanteng problema. Ilan sa mga halimbawa ay: 



· Ang Countywide Homeless Initiative na naglalayong bawasan ang pagtaas ng dumarating na mga walang matirhan at alisin ang hadlang sa pabahay, kasama na ang hadlang sa regulasyon at ang paulit-ulit na kawalan ng katarungan ayon sa lahi at kakayanang ekonomiko. 

Ang Division of Youth Diversion and Development, bahagi ng Office of Diversion and Re-entry, ay naglalayong ilihis ang mga kabataan mula sa sistema ng hustisya para sa mga kriminal. Ang layunin nito ay pantay-pantay na ibaba ang pagkakalahok ng mga kabataan sa sistema ng hustisya sa Los Angeles County. 

· Ang Office of Child Protection ay nakatalaga upang siguruhin ang kalusugan at kagalingan ng mga bata at tugunan ang panlipunan at pag-istrukturang kondisyon na nagsisilbing dagdag na pahirap para sa mga pamilya ay pamayanan; at

· Ang Women and Girls Initiative na dinisenyo upang pag-aralan ang mga problemang dulot ng sistema na nahahantong sa hindi pantay na resulta ng mga kasarian. 



Ang Center ay makikibahagi at mag-aambag sa mga ito at sa ibang pagkilos sa loob ng County at mga pamayanan. 



Mga Pagtutuunan ng Pansin

Ang Center ay nagbabalak na mamuhunan sa aming sariling limang pagtutuunan ng pansin- na pumapailalim sa mga responsibilidad, impluwensya at kontrol ng Health Agency- ay nakadisenyo upang pagsamahin ang County at kabalikat sa pamayanan upang mabawasan ang kawalan ng katarungan na ating nakita batay sa kung saan ang tao ay nakatira, kanilang lahi o etniko, o iba pang panlipunan na kalagayan na hindi patas na nakakaimpluwensya sa resultang pangkalusugan. Ang mga mahahalagang bahagi ay tutugunan sa pamamagitan ng sinimulan- tiyak na Plano ng Aksyon at suportado ng mga gawain ng Center. Habang patuloy na nagbabago ang trabaho ng Center, may ibang pagtutuunan ng pansin na maaring makita at mapili sa pamamagitan ng proseso ng pag-iisa sa mga pamayanan sa buong County.



Ang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod:



Kamatayan ng mga Sanggol 

		



		Isa sa pinakamahalagang palatandaan ng kalusugan ng populasyon ay ang bilang ng mga namamatay na sanggol bago pa man umabot sa edad na isang taong gulang. Ang bilang nito ay nagpapakita sa kalagayan ng kasulugan ng mga ina, ang kalidad at dali ng paggamit sa pangangalagang pangkalusugan, gayundin sa batayan ng lagay ng lipunan at ng ekonomiya na may kakayanang baguhin o ayusin ang mga kumunidad. Ngayon, ang isang Black na sanggol na ipinanganak sa LA County ay tatlong beses na mas posibleng mamatay bago mag-isang taong gulang kumpara sa isang White na sanggol. Sa susunod na limang taon, layunin ng Center na maibaba ang puwang sa bilang ng mga namamatay na sanggol ng 30% sa LA County.







Mga Sakit na Nakukuha sa Pakikipagtalik (STIs)

		



		Ang bilang ng mga kaso ng STI ay patuloy na tumataas sa loob ng limang taon. Simula 2015 hanggang 2016, nagkaroon ng: 

· 4% na pagtaas sa mga kaso ng chlamydia; 

· 27% na pagtaas ng mga kaso ng gonorrhea; at 

· 16% na pagtaas sa mga kaso ng panimula ng syphilis sa LA County. 

Malaking bilang ng mga kaso ng STI ay kabilang sa mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki (MSM), Black na kababaihan, at mga transgender. Tumataas rin ang bilang ng mga kaso ng STI sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataang iba ang kulay ng balat. Kapag hindi magamot, ang mga STI ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan, kasama na dito ang panganib na mahawaan ng HIV, at mamatayan ng sanggol. Sa susunod na limang taon, layuning ng Center na maiwasan ang pagkakaroon ng sanggol na ipinanganak na may syphilis sa LA Country, at mabawasan ang mataas na bilang ng mga kaso ng STI sa mga MSM, Black na kababaihan, at mga transgender.







Katarungang Pangkapaligiran

		



		Ang Katarungang Pangkapaligiran ay “ang makatarungang pagtrato at makabuluhang paglahok ng lahat ng tao anuman ang lahi, kulay, pinanggalingan o kita, sa pagsusulong, pagsasagawa, at pagpapatupad ng mga batas pangkapaligiran, mga alituntunin at mga patakaran”.[endnoteRef:12] Kinikilala nito na ang kalusugan ng kumunidad ay higit na nakaasa sa kalagayan nito at sa makatarungang pamamahagi ng mga pakinabang at pinsala na dulot ng kapaligiran. Sa LA County, ang mga kumunidad na may mababang kita, at mga komunidad ng mga iba ang kulay ng balay ay higit na napinsala ng polusyon, mga nakasasamang lason at hindi maayos na paggamit ng lupa na nagdudulot ng mga hindi kaaya-ayang kapaligiran. Sa susunod na limang taon, tutuunan ng pansin ng Health Agency ay pagbabawas ng paglabas ng mga nakasasamang lason sa mga pamayanan mula sa mga malalaking industriya.  [12:  The United States Environmental Protection Agency. Environmental Justice. [Online: https://www.epa.gov/environmentaljustice].] 










Mga Kalapit na Kalusugan

		 





		Ang Mga Kalapit na Kalusugan ay isang simulain na pangbuong county na pinamumunuan ng Department of Mental Health upang buohin ang katarungang pangkalusugan sa pamamagitan ng nakasamang pangangalaga at pagkakaisa ng mga pamayanan. Pinag-isa ng pinagsama-samang liga na ito ang mga magkakaibang grupong apektado kabilang na ang personal, pang-ugali at pampublikong tagapagtutos, mga ahensyang naka-base sa pamayanan, tagapagtustos ng serbisyong panlipunan, at mga miyembro ng pamayanan upang pabutihin ang pang-kliniko at pangpamayanang suporta sa mga itinalagang kapitbahayan sa buong LA County. Ang mga layunin nito ay: pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo, pagpaparami sa koordinasyon sa pangangalaga sa mga pangkliniko ay pampamayanang tagatustos upang paghusayin ang kalidad ng pangangalaga, at pabutihin ang kalusugan at kagalingan ng mga kapitbahay na tagaroon, lalo na sa may mga kumplikadong pangangailangan sa pangangalaga. Sa loob ng limang taon, ang mga liga ng Health Neighborhood ay patuloy na palalawakin at pararamihin ang kanilang kasalukuyang pakikituwang, pakikipagkaisa at epektibong paggamit ng mga mapagkukunan upang itaguyod ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng mga kapitbahay na tagaroon[endnoteRef:13] at tugunan ang kasalukuyang kawalan ng katarungang pangkalusugan na pinili ng mga mamamayan sa bawat Health Neighborhood.  [13:  Department of Public Health. Health Neighborhoods: (revised April 2016). A Toolkit for Service Delivery Providers. [Online: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf.] 

Ang lahat ng mga icon ay nagmula sa thenounproject.com ] 








Institute for Cultural and Linguistic Inclusion and Responsiveness (ICLIR)

		



		Ang layunin ng ICLIR at ang paggawa ng nababagay na pangkultura at panglingguwistikang daan para matugunan ang mga puwang sa pagbibigay serbisyo at isulong ang kakayanan ng Health Agency upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga pamayanan sa LA County. Kasali sa mga pamayanan ang mga indibidwal galing sa iba’t ibang kultura na naiuugnay sa lahi/ etniko, pinanggalingang bansa, wika, oryentasyong sekswal at pagpapahayag ng kasarian, kalagayang sosyo-ekonomiko, pisikal at pangkaisipang kakayanan, at espirituwal at pangrelihiyong paniniwala, kasama ng iba pa. Ang huwaran ng Institute ay naglalaman ng apat na dominyo: (1) Pagtatatag ng imprastraktura na nilalarawan ang pantay na pagkakaisa ng mga Health Agency bilang tugon sa pangkultura at panglingguwistikang pangangailangang natukoy ng Center; (2) Pagbuo ng pangkulturang kaalaman at mga gawaing naghuhubog sa kakayanan ng mga kawani; (3) Pagpapatupad ng mekanismo para sa panloob at panlabas na pag-uusap ng mga sangay at pakikilahok ng mga apektadong partido; at (4) Ang paggawa ng virtual na lagakan ng mga babasahin tungkol sa kultural na kaalaman, katarungang pangkalusugan, at mga ‘di pagkakapantay-pantay. 

Ang ICLIR at nangangakong aayusin ang kalidad ng pangkultura at panglingguwistikang kakayanan para magsilbi, na tumutugon sa mga puwang sa paghahatid serbisyo, pagtupad sa mga susunod na sa pag-aaral ng mga pangangailangan, paggamit ng datos upang malaman at responsableng maibahagi ang mapagkukunan. Sa loob ng limang taon, ang ICLIR ay makikibakas sa pamayanan, tagatustos ng serbisyo, at mga samahang naka-base sa pamayanan upang palaguin ang kaalaman at kakayanan ng mga kawani ng Health Agency na tugunan ang kawalan ng katarungang pangkalusugan, na naglalayong bawasan/ alisin ang pagkakaiba sa pagkamit ng serbisyo. 










Ang Panukalang Aksyon

Ang planong ito at isang pagtawag sa aksyon at paghihikayat na payabungin ang pagkilos upang usulong ang katarungang pangkalikasan sa LA County. Kagaya ng lahat ng mga pagkilos, it ay pinaiigting ng mga layunin sa baguhin ang nakasanayan. 

Hindi ito magiging madali. 

Ang ating kilusan ay nangangailangan ng pakikiisa sa mga apektadong partido sa County at pamayanan sa lahat ng sekta at alalay na pagsisikap sa paglipas ng panahon. Ito ay mangangailangan ng ating pinagsamang pangganap, agresibong aksyon at pananagutan nating lahat.

Upang magtagumpay, kailangan nating magkaisa bilang mga katulong at kasama sa pagpapaliit ng puwang sa resulta ng kalusugan na nakaaapekto sa mga pamayanan sa laylayan. Ang kailangan ang inyong pamumuno, makabagong ideya, at imahinasyon upang tupdin ang MAGKASAMANG pangitain para sa mas magandang bukas. 

Aming Nakikita sa Hinaharap ang Patas at Pantay-pantay na mga Resulta ng Kalusugan



"Nararapat lamang na tayo ay gumawa ng mga patakaran na mag-papaunlad sa katarungang pangkalusugan dahil lahat ng tao sa Los Angeles County ay nangangailangan ng pagkakataong magtamasa ng pinakamainam na kalusugan, na hindi alintana ang kanilang lahi, kasarian, kita, heograpikong rehiyon, at iba pang salik."

– Mark Ridley Thomas, County of Los Angeles Supervisor, 

Second District

Uunahin ng Center for Health Equity ang mga pinakamahalagang pagtuunan ng pansin upang isulong ang mga tiyak na pamamagitan at masiguro ang mas malaking pamumuhunan sa loob ng susunod na limang taon upang mabawasan - sa kagustuhang tuluyang mawala- ang kawalan ng katarungan na nakikita natin sa pagkamatay ng mga sanggol, dami ng nagkakasakit na nakukuha sa pakikipagtalik (STI) at pagkalantad sa mga panganib sa kapaligiran sa mga pamayanang mababa ang kinikita at iba ang kulay ng balat. 




Bawasan/ Alisin ang mga Puwang sa Resulta ng Kalusugan 

Ang layuning ng Health Agency ay pagbutihin ang kalusugan at kagalingan ng mga residente ng L.A. County sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasama, komprehensibo, serbisyong nababagay sa kultura, mga programa at patakaran na nagsusulong na malusog na pamumuhay sa mga malusog na pamayanan. Araw-araw, ang ating mga sangay ay walang-pagod na kumukilos upang pagbutihin ang pisikal, pangkaisipan, at pangpopulasyong kalusugan ng mga miyembro ng ating pamayanan at county. Kasabay nito, nakikita pa rin natin ang mga kawalan ng katarungang pangkalusugan batay sa lahi at etniko, heograpiya, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, oryentasyong sekswal, at/ o mga salik na pangsosyo-ekonomiko. Ipapantay ng Center ang lakas, pokus, at pagsasagawa nito upang mabawasan ang mga kawalan ng katarungan na nakikita natin sa mga mahahalagang bahagi ng kamatayan ng mga sanggol, dami ng STI at ang pagkalantad sa lason sa pakikipagtulungan sa mga namumuno sa mahahalagang bahagi, mga nakakaalam na eksperto at mga apektadong partido galing sa iba't ibang sektor ng Health Agency.



		LAYUNIN 1: BAWASAN ANG PUWANG SA DAMI NG PAGKAMATAY NG MGA SANGGOL SA PAGITAN NG MGA WHITE AT BLACK/ AFRICAN AMERICAL NA MGA SANGGOL NG 30% SA LA COUNTY



		Estratehiya 1: Bawasan ang talamak na pinanggagalingan ng labis na pagod sa buhay ng mga kababaihan 





		Tunguhun 1

		Sa Septiyembre 30, 2018, itaguyod ang Office o f Violence Prevention. Ang Office ay makikiisa sa mga perinatal na programa upang malaman at matugunan ang pagiging biktima ng karahasan habang buntis at pagkapanganak.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2018, itaas ang kamalayan ng mga kadahilanan ng puwang sa dami ng namamatay na sanggol sa pagitan ng mga White at Black/ African American na mga sanggol sa LA County at magsilbing panimula ng aksyon.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2018, siguruhin na ang mga buntis na nasa hindi pirming pabahay, ay unahing bigyan ng ligtas at pansamantalang tirahan.



		Tunguhin 4

		Sa Disyembre 31, 2019, paramihin ang paglahok sa Earned Income Tax Credit sa pamamagitan ng pagaabot ng tulong sa lahat ng maaaring makilahok na residente ng county. Ang Earned Income Tax Credit ay napansing nakababawas ng masamang epekto sa panganganak.







		Estratehiya 2: Hadlangan ang daan mula sa labis na pagod dulot mula sa panlipunan patungo sa pisyolohikal. 



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, palawigin ang pagbisita sa mga kabahayan at sa loob ng bahay na supporta upang masiguro ang pagkakaroon ng tulong sa pagbubuntis at pagkapanganak.



		Tunguhin 2

		Sa Hunyo 30, 2019, turuan ang mga kawani sa mga programang pagbisita sa mga kabahayan upang tulungan ang mga kababaihan na makita ng mga senyales ng labis na pagod at makagawa ng mga estratehiya upang tugunan ito sa pamamagitan ng tulong na panlipunan at paggamit ng mga pamamaraan ng pag-aalaga sa sarili.



		Tunguhin 3

		Sa December 31, 2019, magbigay ng tulong sa mga kasalukuyang programang nagbibigay ng impormasyon sa mga kababaihan tungkol sa pag-boto at lokal na pagkakataon na makilahok sa mga pangpamayanang gawain.



		Tunguhin 4

		Sa Hunyo 30, 2020, tugunan ang paghihiwalay na panlipunan sa mga babaeng buntis sa pamamagitan ng pagsulong sa pang-grupong pangangalaga sa buntis, pagbibigay ng babae sa babaeng tulong habang buntis at pagkapanganak.



		Estratehiya 3: Mamagitan habang maaga bago ang labis na pagod ay magkaapekto sa kalusugan



		Tunguhin 1

		Sa Hunyo 30, 2019, turuan ang mga taga-bisita sa kabahayan at mga paraprofessionals na nakabase sa mga pagamutan batay sa ebidensya, nakaiiwas na pamamagitan ukol sa kalusugang pangkaisipan at pagsasagawa ng mas pinabuting konsultasyon sa kalusugang pangkaisipan para sa mga perinatal na tagatustos sa buong county. 



		Objective 2

		Sa Disyembre 31, 2019, ipatupad amg One Key Question© (OKQ) para masiguro na ang kababaihan at nasasala para sa kagustuhang magbuntis sa lahat ng kanilang pagbisita sa mga pagamutan upang mahikayat silang magplano para sa kalusugang pangbuntis o matulungang pumili ng pinakamainam na paraan ng pampamilyang pagpaplano batay sa kanilang sagot.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2019, itaas ang pagbabawal ng tabako sa mga paaralan, ang mga programang pagsala at pagpapatigil sa lahat ng pagamutang pinamumunuan ng County para sa kababaihan upang mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan na dulot ng paninigarilyo.



		Tunguhin 4

		Sa Hunyo 30, 2019, pagbutihin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tagatustos na klinikal at mga serbisyong pinopondohan ng estado para sa mga batang mayroong natatanging pangangailangang pangkalusugan.







		Tunguhin 5

		Sa Hunyo 30, 2020, gawing pare-pareho ang mga paggamit ng medical na pamamagitan na nakapipigil sa maagang kapanganakan para sa mga babaeng nanganganib dito, kasama na ang paggamit ng progesterone upang mapigilan ang maagang panganganak at ang paggamit ng pang-sanggol na aspirin upang maiwasan ang preeclampsia at maagang panganganak sa county. 







		LAYUNIN 2: BAWASAN ANG MGA KASO NG STD SA LOS ANGELES COUNTY SA MGA POPULASYON NA NAKAKARANAS NG HINDI PATAS AT MASAMANG EPEKTO. KASAMA NA RITO ANG PAGIWAS SA MGA KASO NG CONGENITAL SYPHILIS



		Estratehiya 1: Pagbutihin ang maagang pagtuklas sa mga kaso ng STI sa pamamagitan ng pagsasala at mga populasyong nasa panganib (kabataan 12-24 gulang, kababaihang nasa wastong edad na ng pagkakaroon ng anak, mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki at mga nakakulong na populasyon.)



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, itakda and basehan ng dami ng pagsasala ng STI para sa natukoy na populasyon ( base sa lahi/ etniko) at repasuhin ang Healthcare Effectiveness Data and Information Sets (HEDIS) na sukat sa pagsunod sa pagsala ng Chlamydia trachomatis (CT).



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng pasasala para sa STIs sa mga kababaihan, partikular na sa mga babaeng nasa panganib (BD), kababaihang nasa wastong edad na ng pagkakaroon ng anak, at lahat ng mga buntis.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng pagsala sa lahat ng taong nakikipagtalik na nasa 12-24 na taong gulang.



		Tunguhin 4

		Sa Disyembre 31, 2019, pataasin ang bilang ng mga pagsasala ng STI sa mga pagamutang nagsisilbi sa mga may-HIV na indibidwal.



		Tunguhin 5

		Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang dami ng nasasala sa GC and CT para sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki at mga transgender na tao upang maiwasan ang hindi pagkakasuri kung isang lugar lamang ang nasuri.



		Estratehiya 2: Pigilan ang magkalat ng sakit sa pamamagitan ng tamang gamutan ng kaso at ng kanilang kapareha.



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2019, pagbutihin ang resulta ng gamutan para sa lahat ng mga kababaihan, higit sa mga babaeng kumakatawan sa mga nasa panganib na populasyon, kasama na dito ang mga nasa panganib na magkaroon ng congenital syphilis.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2020, pagbutihin ang resulta ng gamutan sa mga taong nakikipagtalik na nasa 12-24 taong gulang.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2020, pagbutihin ang resulta ng gamutan sa mga indibidwal na nasa kulungan.



		Tunguhin 4

		Sa Disyembre 31, 2020, pataasin ang bilang ng mga gamutang ibinibigay ng pasyente sa kanilang kapareha (PDPT) para sa gamutan ng chlamydia (CT) at gonorrhea (GC).



		Estratehiya 3: Turuan ang mga mamimili at pamayanan na paigtingin ang kamalayan at bigyang-lakas ang mga tao upang gumawa ng mga pasyang pumuprotekta sa kalusugan.



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018 bigyang suporta ang Youth Development Programs sa timog ng Los Angeles. 



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2018, pagbutihin ang kamalayan tungkol sa STI sa mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki, transgender na babae at lalaki, cisgender na mga babae sa tulong ng pakikipagugnayan sa pamayanan at social marketing.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 30, 2019, palawakin ang kaalaman sa STI ng mga kabataan.  



		Estratehiya 4: Gumawa ng epektibong patakaran upang maisaayos ang gawain ng mga tagatustos ng pangangalagang pangkalusugan. 



		Tunguhin 1

		Sa Enero 31, 2019, simulan ang pakikipagugnayan sa mga nagbibigay seguro upang mapalawig ang  nasasaklaw ng extra-genital na pagsasala para sa GC at CT at mas pinadalas na pagsasala ng STI



		Objective 2

		Sa Disyembre 31, 2019, paramihin ang pinaggagalingan ng pondo para sa pag-iwas at pag-kontrol ng STI upang tustusan ang gawaing kailangan upang mabawasan ang dami ng may impeksyong galing sa STI sa county. 







		LAYUNIN 3: PALAKASIN ANG PAGMAMASID AT PANGANGASIWA SA KALIKASAN UPANG BIGYANG LAKAS ANG MGA PAMAYANAN, PAGBUTIHIN ANG PAGSASAKATUPARAN NG MGA BATAS, PAGBABAWAS SA MGA NAKALALASONG USOK AT PAGPAPABUTI NG RESULTANG PANGKALUSUGAN



		Estratehiya 1:	Palakasin ang mga pagsisikap na gawing malusog ang kapaligiran. 



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, makipag-ugnayan at makiisa sa mga miyembro ng pamayanan, higit sa mga mahahalagang bahagi, patungo sa pagtugon sa mga panganib na dulot ng kapaligiran sa loob at sa mga kalapit na tirahan.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2019, itaguyod ang makahulugan at napapanahon magpapatibay ng mga kasalukuyang batas, lalo na sa mga pamayanang may pinakamabigat na pasanin dulot ng maraming pinaggagalingan ng polusyon.  



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2020, buohin at suportahan ang mga patakaran na nakatuon sa proteksyong pangkalusugan at pagbawas ng panganib.



		Estratehiya 2: Tiyakin na ang County ay may sapat na kahandaan upang tumugon sa mga di inaasahang pangyayari dulot ng kapaligiran.



		Tunguhin 1

		Sa Marso 30, 2019, pagbubutihin ang pakikipagtulungan at pagtuturo sa mga ahensya ng County upang makamit ang epektibong pagtugon sa mga problemang pangkapaligiran at pagsasaayos nito.



		Tunguhin 2

		Sa Hunyo 30, 2019, itatatag ang napapanatiling operasyon ng pagtugon na mayroon kakayahang umangkop sa mga halimbawa ng operasyon kung magkakaroon ng panganib.



		Estratehiya 3: Palaguin ang kakayanang magmasid at suriin ang mga pangkapaligiran at pangkalusugang kondisyon sa mga mahahalagang pamayanan upang parehong mabigyang suporta ang pag-iwas at pagsisikap na tumugon.



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, palalawigin ang pagmamasid, pagsusuri at pag-uulat ng mga kondisyong pangkalusugan sa mga mahahalagang pamayanan (mga tinitirahang pamayanan na nakararanas ng mataas na pagkalantad sa mga mapanganib na lason).



		Tunguhin 2

		Tunguhin 2: Sa Disyembre 31, 2019, palalawigin ang pagmamasid sa mga kondisyong pangkapaligiran sa mga mahahalagang payamanan upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas pangkapaligiran at pag-aralan ang mga kondisyon sa mga lugar na nagpapasan ng problemang dulot ng matinding polusyon.







		LAYUNIN 4: PATIBAYIN AT PALAWAKIN ANG MGA MALUSOG NA KAPITBAHAYAN UPANG MAISAAYOS ANG PAGBIBIGAY SERBISYO AT MATUGUNAN ANG MGA PANLIPUNAN NA PANTUKOY NG KALUSUGAN



		Estratehiya 1: Dagdagan at suportahan ang mga relasyong nagkakaisa at gawaing pinamumunuan ng pamayanan upang mapabuti ang kalusugan at ang kagalingan ng mga nakatira sa kapitbahayan. 



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, makipagtulungan sa pamunuan ng Health Neighborhood upang bumuo ng balangkas na nagpapabuti sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtugon sa hindi pa nakakamtang pangangailangan at tiyakin ang pagkatawan ng mga kawani ng Health Agency sa bawat Health Agency Coalition bilang mga tapat na kasangga ng Health Agency.








Aming Nakikita sa Hinaharap ang Madaling Pagkuha, Kapakipakinabang at Hindi Pinili na Datos Tungkol sa Katarungang Pangkalusugan



"Kapag nagsabi sila ng mga bilang, ang nakikita namin ay mga mukha."

– Tiffany Romo, Health Equity Specialist, Department of Public Health Center for Health Equity

Ang Center for Health Equity ay kikilos upang masigurong ang datos ay malilikom, magsisiyasat, at maibabahagi sa paraang nagbibigay galang sa mga buhay na karanasan, magbibigay ng pagkakapantay-pantay at mas mabuting pagkalap ng datos sa lahat ng mga nasa pinakalaylayan na pamayanan sa county, at magbibigay puwang upang magamit ang datos sa pagsisimula ng mga pagbabago sa patakaran at aksyon sa iba't ibang sektor. 


Magbigay ng Kapaki-pakinabang at Hindi Piniling mga Datos Tungkol sa Katarungang Pangkalusugan 



Ang DPH ay may pananagutan na tingnang mabuti ang kalusugan ng populasyon sa county. Kasama na dito ang pagtukoy sa mga kawalang katarungan sa mga pangkat na pinaka-nanganganib na makaranas ng masamang resulta at pagbibigay ng mungkahi upang bawasan ang mga kawalan ng katarungan. Ang mga programa ng Health Agency ay nakagawa ng mga pagbabago sa paglikom at pag-uulat ng mga datos pangkalusugan sa mga pamayanang nasa laylayan sa county, kabilang na ang paghihiwa-hiwalay ng mga datos para sa mga Asians at Native Hawaiians at Other Pacific Islanders, at pagkolekta ng datos sa oryentasyong sekswal at pagkakalilanlan ng kasarian. Sa pamamagitan ng mga pag-aaral sa epekto ng kalusugan (HIAs), ang DPH ay nagbigay ng datos mula sa pagsasaliksik upang magbigay ng kaalaman sa paggawa ng patakaran sa pabahay, transportasyon, at iba pang sektor. Subalit, ang mga programa ay patuloy na nakararanas ng limitasyon sa paglikom at pag-uulat ng datos sa mga paraang nagbibigay linaw sa boses ng pamayanan, iniuulat na datos para sa nasasaklaw na pamayanan, at tulong na pagtugamin ang mga kawalan ng katarungan sa panlipunan, panlahi, pangekonomiko, at pang heograpiyang kawalan ng katarungan. Ang Center for Health Equity ay nangangarap na ang kultura ng pagkuha ng datos at pag-uulat sa buong Health Agency ay bibigyang buhay ang mga buhay na karanasan ng komunidad, ipapakita ang datos para sa mga naipag-iwanan nang pamayanan, at ibahagi ang datos sa iba't ibang sektor upang makatulong na bawasan ang kawalan ng katarungan.



		LAYUNIN 1: MATIYAK NA ANG MGA DATOS NG KATARUNGANG PANGKALUSUGAN AY NAGTATAMPOK NG MGA KARANASAN, AT MAGAGAMIT NG KOMUNIDAD



		Estratehiya 1: Pagbuo ng mga karanasan at mga pinahahalagahan ng kumonidad sa paglikom, pag-uulat at pamamahagi ng mga datos.



		Tunguhin 1

		Sa ika-18 ng Disyembre, 2018, itaguyod ang paggamit ng mga maiikling sanaysay at pagkukwento sa mga kagamitan upang itampok at ibahagi ang mga karanasan ng mga naapektuhan ng mahinang kalusugan.



		Tunguhin 2

		Sa ika-30 ng Marso, 2019, pagtipun-tipunin ang iba’t ibang sektor ng lipunan, upang bumuo ng Data Advisory Board para sa natatanging layunin. Binubuo ito ng mga samahan at mga naninirahan sa mga kumunidad sa LA County na may malaking bilang ng may mahihinang kalusuhan. Layunin nito na magbigay-tugon sa pagbubuo at pamamahagi ng mga datos, mga ulat at mga gamit pang-edukasyon mula sa Health Agency upang matiyak na maisasama at may kinatawan ang lahat.



		Tunguhin 3

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, By December 31, 2019, magtatag ng mga palatandaan at mga hakbang para sa katarungan sa kalusugan na panayang susubaybayan at bibigyang-ulat ng Health Agency ayon sa mga pinahahalagahan ng mga pinuno at mga kasapi ng kumunidad.








		Tunguhin 4

		Simula ika-30 ng Hunyo, 2020, paunlarin ang makabuluhang pagsasama-sama ng mga samahan at mga naninirahan sa kumunidad sa lahat ng yugto ng pagsasaliksik. Upang makamit ito, itataas ang kakayahang mangasiwa ng pananaliksik na may paglahok mula sa kumunidad (CBPR) sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tulong pangkagamitan at teknikal.







		LAYUNIN 2: PALAKASIN ANG PAGLIKOM, PAGSUSURI, AT PAMAMAHAGI NG MGA DATOS NA SUMUSUKAT AT NAGPAPALIWANAG NG TUNGKULIN NG KAWALAN NG KATARUNGANG PANLIPUNAN, PANLAHI, PANGKABUHAYAN, PANGKAPALIGIRAN, AT HEOGRAPIKO. 



		Estratehiya 1: Pagbutihin ang kalidad, paglikom, at pagsasama-sama ng mga datos upang maragdagan ang pagkatawan sa mga komunidad na nasa laylayan at ang kamalayan ng hindi makatarungang pamamahagi ng mga mapagkukunan sa mga kinahinatnan ng kalusugan.  



		Tunguhin 1

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, kilalanin ang mga pinakamahuhusay na gawi para sa natatanging paglikom ng mga datos upang matiyak na ang mga impormasyon ay magagamit na mailarawan ang mga karanasan at mga kinahantungan ng kalusugan ng mga kumunidad/populasyon na kulang ang kinatawan.



		Tunguhin 2

		Sa ika-31 ng Marso, 2020, matiyak na ang mga ulat na naglalarawan ng mga kinahinatnan ng kalusugan ng populasyon ay nakalilikom at nabibilang ang mga impormasyong tungkol sa mga salik na nakaiimpluwensiya sa mga kinahinatnan ng kalusugan.



		Tunguhin 3

		Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, maragdagan ang magagamit na mga datos tungkol sa lahi at etniko, edad, kinikilalang kasarian, oryentasyong pan-sekswal, heograpiya, at/o mga salik panlipunan-pangkabuhayan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kakayanan ng Health Agency para maglikom, magsama-sama, at mag-ulat ng mga datos ayon sa mga nabanggit na bahagi ng populasyon. 



		Estratehiya 2: Tiyakin na ang mga pamayanan ay may magagamit na impormasyon na naglalarawan sa mga naibabahagi ng panlahi, panlipunan, pangkabuhayan, pangkapaligiran, at pangheograpiyang kawalan ng katarungan sa mga resulta ng kalusugan.



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2018, ilabas ang 86 na City and Community Health profiles na nagtatala ng pangkalusugan, panlipunan, pangkabuhayan, pang-edukasyon, at pangkapaligirang resulta sa mga lungsod at pamayanan sa loob ng county upang mas mabuting maipaalam sa mga apektadong partido at miyembro ng pamayanan. Ang mga ulat ay maaring gamitin sa interactive na website na nagbibigay pahintulot sa mga nakatira upang gamitin ang talaksan ng datos sa paggawa ng sarili nilang mga ulat.



		Tunguhin 2

		Sa Hunyo 30, 2019, bigya ng tulong ang mga samahan sa pamayanan upang ilapat ang datos sa mas nakatutugon sa kanilang mga local na pangangailangan. 



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2022, makipagtulungan sa mga samahan sa pamayanan upang pag-aralan ang kanilang kakayanang lumikom ng datos na tutulong sa pagbabago ng mga patakaran, sistema at kinasanayan. 










		LAYUNIN 3: PAKILUSIN ANG DATOS AT PAGSASALIKSIK UPANG MAKATULONG SA PAGPAPASYA SA LAHAT NG SEKTOR



		Estratehiya 1: Gamitin ang datos upang palawigin ang kamalayan sa mga kaugnayan sa pagitan ng kawalan ng katarungang pangkalusugan at kawalan ng katarungan sa iba pang sistema sa lahat ng mga sangay ng County at lokal na mga ahensya



		Tunguhin 1

		Sa Pebrero 28, 2019, magsagawa ng pag-aaral tungkol sa epekto sa kalusugan at epekto ng katarungan ng inihaing regulasyon sa cannabis upang tiyakin ang mas patas na pagpapatupad ng patakaran.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2019, makiisa sa Data Advisory Board upang matukoy ang mga paksa para sa 3 karagdagang pag-aaral sa epekto ng kalusugan.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2022, makiisa sa palitan ng datos na nagpapahintulot sa pagbabahagi ng datos na ihiniwalay sa lahat ng sangay ng county at kabakas ng pamayanan upang matukoy ang mga nakapailalim na salik sa nag-aambag sa 'di pantay na resulta; ang kaalamang ito ay magagamit upang tustusan ang mga pagkilos ng adbokasiya para sa pagbabago.



		Tunguhin 4

		Sa Disyembre 31, 2023, siguruhin na ang mga programa ng Health Agency ay may kakayanang ibahagi ang impormasyon sa mga gumagawa ng pasya, tagataguyod, at mga samahan sa pamayanan sa LA County upang isulong ang pagkamit ng katarungang pangkalusugan.








Aming Nakikita sa Hinaharap ang Pagbabago sa Sistema para sa Makatarungang Pamamahagi ng Pagkakataon at Mapagkukunan



"Ang tumataas na tubig ay hindi nakapagpapalutang ng lahat ng mga bangka. Lubhang mahalaga na ang pamumuhunan ay ilagay sa kung saan nakikita ang pinakamalaking pangangailangan na magtitiyak na ang lahat at may pantay na pagkakataon para umunlad."

· John Kim, Executive Director, Advancement Project California

Ang Center for Health Equity ay tutulong upang ipagtanggol ang pagbabago ng mga patakaran at sistema sa mga panlipunang panakda na nahahantong sa 'di makatarungang pamamahagi ng pagkakataon at mapagkukunan na kailangan para sa kalusugan. Ang Center ay magbubuo ng kakayanan na tugunan ang pangunahing panlipunan at panlahing kawalan ng katarungan na nagsusulong ng kawalan ng katarungang pangkalusugan at gumawa ng mga pakikipagtulungan upang paigtingin ang katarungang pangkalusugan sa lahat ng patakaran.  


Patakaran sa Pagtulong at Pagbabago sa mga Sistema

Hindi nangyayari nang mag-isa ang kawalan ng katarungang pangkalusugan sa LA County. Ang kawalan na ito ay madalas na sumasalamin sa kawalan ng katarungan sa ibang mga sistema, tulad ng edukasyon, trabaho at pabahay, na nakaaapekto sa pagkakataon ng isang tao na magkaroon ng napakainam na kalusugan at kagalingan. Upang maisulong ang katarungan sa kalusugan, nangangailangan ng pagbuo ng mga matibay na pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor tungo sa nagkakaisang pananaw ukol sa pantay na mga pagkakataon at mga mapagkukunan para sa lahat. Kamakailan lamang, mas nakikipagtulungan na ang iba't ibang programang pangkalusugan sa mga hindi tradisyunal na mga sektor upang matiyak na ang mga gumagawa ng patakaran at mga nagpapasya ay alam ang mga kahihinatnan ng kalusugan ayon sa kanilang mga pasya. Halimbawa, dumami ang bilang ng mga programang nakikipagtulungan sa mga kasangga ng lokal na kumunidad at iba pang mga sangay upang tumulong sa pagsulong ng pagbabago sa mga patakaran na pangkapaligiran at kagalingan, pabahay, at edukasyon. Nakikita ng Center for Health Equity ang mga gawaing pangpatakaran sa buong Health Agency na nailalarawan ng Health in All Policies lens at matibay na pakikipagtulungan na makatutulong magsulong ng mga agresibong patakarang panlahi, panlipunan, at katarungang pangkalusugan sa buong county.



		LAYUNIN 1: BAGUHIN ANG KAKAYANAN NG SANGAY NA PANGKALUSUGAN, KULTURA, AT KASANAYAN UPANG ITAGUYOD ANG A HEALTH IN ALL POLICIES LENS



		Estratehiya 1: Tumulong sa pagpapagtibay ng kakayanan ng programa upang magamit ang Health in All Policies lens sa pagsisikap na mabago ng mga patakaran at pamamaraan.



		Tunguhin 1

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, pakipagtulungan kasama ang mga samahang pangkumunidad upang humanap ng mga patakaran na tutugon sa natatagong kawalan ng katarungan sa mga takdang panlipunan ng kalusugan. 



		Tunguhin 2

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, magsanay ng mga kawani ng Health Agency kung papaano isasama ang pamamaraan ng isang Health in All Policies sa pagsusuri at pagpapahalaga sa patakaran. 



		Tunguhin 3

		Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, tiyakin na ang pagsusuri ng katarungang pangkalusugan ay nailapat mula sa lahat ng bagay na pambatasan hanggang sa Health Agency.



		Tunguhin 4

		Sa ika-30 ng Hunyo, 2020, bumuo ng mga kagamitan para pagsusuri ng katarungang pangkalusugan na magagamit ng mga kawani ng ahensiya at ng mga kasangga sa komunidad upang masuri ang posibleng epekto sa katarungan ng ipinanukalang patakarang pang-lokal, pang-estado at pang-pederal. 








		LAYUNIN 2: MAKIPAGTULUNGAN SA IBANG MGA SEKTOR AT MGA SAMAHANG KATUTUBO UPANG TULUNGAN ANG MGA MAPANGAHAS NA MGA PATAKARAN NA MAGSUSULONG NG KATARUNGANG PANGKALUSUGAN, AT KATARUNGANG PANLAHI AT PANLIPUNAN



		Estratehiya 1: Dagdagan ang pakikipagtulungan sa mga samahang katutubo at mga kilusan na nagsusulong mga patakaran na piliin ang mga kawalan ng katarungang batayan ng pagkakaiba sa kalusugan.



		Tunguhin 1

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, tiyakin na ang samahang katutubo ay kalahok sa pagsusulong ng patakaran ng DPH at may kinatawan sa pangkat ng patakaran na nabuo upang isulong ang patakarang taun-taong lokal at pang-estado.  



		Tunguhin 2

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2018, suriin ang mga kampaya at kilusan na lokal at pang-estado na katarungang panlipunan na ihahanay kasama ang adyenda para sa katarungang pangkalusugan.



		Tunguhin 3

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, suriin ang pangako ng Health Agency sa mga samahang katutubo at mga kilusang pangkatarungang panlipunan sa mga pagsisikap na baguhin ang patakaran at ikabit sa mga samahan katutubo na magagawang baguhin ang patakaran na kaugnay ng mga pinahahalagahan ng mga ahensya at sentrong pangkalusugan. 



		Tunguhin 4

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2019, alamin ang mga estratehiya na tumutulong pangunahan ang pagsisikap ng komunidad na baguhin ang patakaran na makabubuti sa kalusugan; kasama rito ang pamamahagi mga mapagkukunan at pagbibigay mga tulong teknikal.



		Estratehiya 2: Humanap ng pangunahing patakaran upang sama-samang mabawasan ang kawalan ng katarungan na panlahi, panlipunan at yaman.



		Tunguhin 1

		Sa ika-31 ng Disyembre, 2022, tulungan ang mga patakarang lokal at pang-estado sa lahat ng sector na magtataas ng bilang ng mapagkukunan para sa mga komunidad at mga pangkat sa LA County na nakararanas ng pinakamabigat na suliranin dala ng kawalan ng katarungan.








Aming Nakikita sa Hinaharap ang Tunay na Pagbabahagi ng Kapangyarihan at Paggalang sa Pagsasarili ng Pamayanan

“‘Paano tayo makagagawa ng lamesa kung saan tayo ay matututong magkakasama? Paano natin higit pang gagawing sentro ng ating gawain ang katarungan? Pag-usapan ninyo ito ng mga hindi nyo pa nakakausap tungkol dito.” 

- Joyce Ybarra, Director of Learning, Weingart Foundation



“Siyamnapung porsiyento ng ating pinakamahalagang gawain ang nangyayari sa labas ng mga pagpupulong.” 

- Manal Aboelata, Managing Director, Prevention Institute



 Uunahin ng Center for Haalth Equity ang mga boses na ayon sa kasaysayan ay pinatahimik at isinantabi upang masiguro na ang pagpapasya ay naisaalang-alang ang at pinamunuan ng mga pamayanan na lubhang naapektuhan ng mga kawalan ng katarungang pangkalusugan. Payayabungin ng Center ang pampubliko, pangpribado at pang-pamayanang pagkakaisa upan pagdugtungin, makipagtulungan at makipagkapit-bisig sa mga gawain na nagsusulong ng pantay na mga pagkakataon at iwasan ang mga kawalan ng katarungan sa resulta ng kalusugan.


Pagyamanin ang Pampubliko, Pampribado at Pampamayanang mga Pagtutulungan 

Bumuo ng isang kilusan para sa katarungang pangkalusugan na nangangailangan ng aktibong pakikipag-ugnayan at pakikipagtulugan ng mga pamayanan na pinaka-apektado. Habang ang aming gawain at patuloy na nagbabago upang tugunan ang mga masalimuot na pangangailangan ng mga pamayanan, ang aming gawain ay dapat naka-sentro sa matibay na pakikipag-ugnayan at pamumuno upang isulong ang pagkilos na nagpapababa ng mga 'di pagkakapantay-pantay at isulong ang katarungang pangkalusugan, panlahi, pangkabuhayan at pangkapaligiran. Dapat nating hangarin na palawakin ang ating mga pamamaraan upang magsimula ng mga bagong kaisipan at itaas ang magagandang gawi upang masiguro na ang pinaka-nahihirapang pamayanan dahil sa kawalan ng katarungang pangkalusugan ay nabibigyang kaalaman at lubos na nakakalahok sa pagpapasya na naka-aapekto sa kanilang mga buhay. Ang Center for Health Equity ay nangangakong makikialam sa epektibong pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor na nagsusulong ng tiwala, magkatulong na pamunuan, at isulong ang aksyon upang bawasan ang mga kawalang katarungan at pagbutihin ang mga resulta ng kalusugan.

	

		LAYUNIN 1: GUMAWA NG KULTURA NG HINDI PILING PAKIKIPAG-UGNAYAN NG MGA KABAKAS AT PAKIKIPAGTULUNGAN UPANG IBAHAGI ANG PINAKAMAINAM NA GAWAIN, ISULONG ANG MGA BAGONG KAISIPAN, AT GUMAWA NG KILUSAN PARA SA KATARUNGANG PANGKALUSUGAN



		Estratehiya 1: Bigyan suporta ang mga pakikipag-ugnayan na nagbubuo ng kakayanan, nagbabahagi ng kapangyarihan at pagpapasya, at tiyakin ang magkasamang pananagutan.



		Tunguhin 1

		Sa Nobyembre 1, 2018, itaguyod ang Youth Advisory Committee upang isama ang boses ng kabataan sa mga patakaran, gawain at pasimula ng Department of Public Health na tumutulong sa pagpapalusog at pagpapabuti ng resulta ng kalusugan para sa lahat ng kabataan sa LA County.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 1, 2018, isama ang mga katugunan at mungkahi mula sa mga online na nagbibigay pahayag, mga usapang pangpamayanan, at mga pulong ng pakikinig sa Panukalang Aksyon ng Center.



		Tunguhin 3

		Sa Hunyo 30, 2019, gawing palagian ang mga gawain na nagpapatakobo at nagtatala ng mga ibinahagi ng mga apektadong partido at payo upang ipaalam ang bago at umiiral na mga simulain ng Health Agency at tiyakin ang pananagutan.



		Tunguhin 4

		Simula sa Hunyo 2019, makipag-ugnayan sa mga kabakas ng pamayanan at mga nakatira sa proseso ng pagbibigay pahayag tungkol sa datos pangkalusugan at pagbuti ng mga pinagtutuunang lugar taon-taon; kung nararapat, sa Hunyo 2020, alamin ang mga bagong dapat pagtuunan ng pansin ng Center for Health Equity.



		Tunguhin 5

		Sa Disyembre 30, 2019, magbuo ng mga mapagkukunan at nakatuon na pagtuturo para sa mga samahan na nagbibigay serbisyo sa mga hindi nabibigyang serbisyo na mga pamayanan kung paano matagumpay na makakuha ng tulong at mga kontrata ang county. 



		Tunguhin 6

		Sa Hunyo 30, 2023, magbigay ng mga pagsasanay at pagkakataon sa mga miyembro ng pamayanan na ituon ang mga pinansyal na paglalaan at pamumuhunan sa kanilang mga pamayanan; kumilos sa buong Health Agency upang alamin ang mga pagkakataon para magkasamang paglalaan ng pondo. 










                                                                                                                                     

		LAYUNIN 2: ALAMIN ANG MGA PAGKAKATAON UPANG MAKIPAGTULUNGAN AT ISULONG ANG MGA GAWAING NAGDUDULOT NG MAKATARUNGANG RESULTA NG KALUSUGAN



		Estratehiya 1: Bigyang suporta ang mga kabakas sa iba't ibang sektor sa mga gawaing sinimulan ng pamayanan na nagsusulong ng katarungang pangkalusugan, panlahi, pangkabuhayan at pangkapaligiran.



		Tunguhin 1

		Sa Hunyo 30, 2019, masiglang makilahok sa limang simulain sa iba't ibang sektor sa County na tumutugon sa mga kawalan ng katarungan sa mga panlipunang panturo at itaas ang lente na Health in All Policies.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2019, makipagtulungan sa mga pilantropong sektor upang itakda ang mga sunud-sunod na pag-uusap na nakatuon sa mga kawalan ng katarungang pangkalusugan at mga bagong pagkakataon upang isulong ang makatwirang pagbigay ng pondo.







		LAYUNIN 3: IBAHAGI ANG MGA IMPORMASYON TUNGKOL SA KATARUNGANG PANGKALUSUGAN SA SIMPLE AT MALINAW NA PARAAN SA MGA PAMAYANAN SA TULONG NG IBA'T IBANG GAMIT SA KOMUNIKASYON



		Estratehiya 1: Bigyan ang mga pamayanan ng hindi pinili, napapanahon ay nakapagtuturong kaalaman tungkol sa katarungang pangkalusugan at mga mensahe.  



		Tunguhin 1

		Sa Setyembre 30, 2018, palagiang sabihan ang mga kawani ng Health Agency at mga panlabas na kabakas sa mga balitang ukol sa kawalan ng katarungan at magsaliksik sa pamamagitan ng buwanang "Social Determinant of Equity Link Roundup" at tatluhang-buwan na pagsusuri ng mga akademikong panitikan.



		Tunguhin 2

		Sa Enero 1, 2019, itaas ang pakikisali sa Center for Health Equity listserv ng 20%, upang maiangat ang pagkakaroon ng sapat na pagkakataong mapondohan, kasanayang pang-propesyunal, mga simulain, mga datos at ulat sa buong LA County Health Equity listserv.



		Tunguhin 3

		Sa Marso 31, 2019, gumawa ng infographic para sa bawat isang pinagtutuunan ng pansin ng Health Equity upang pagyamanin ang kamalayan tungkol sa panlahi, pangkabuhayan, at pangkapaligirang kawalan ng katarungan na nagpapalaki sa hindi pantay na resultang pangkalusugan.



		Tunguhin 4

		Sa Disyembre 31, 2019, gumawa ng isang video na nagpapaliwanag sa konsepto ng katarungang pangkalusugan at ang mga kaugnayan nito sa resultang pangkalusugan.










Aming Nakikita sa Hinaharap ang Kahandaan ng Organisasyon at Kakayanang Pagtibayin ang Makatarungang Kultura at Maunlad na Katarungang Pangkalusugan



“Hindi mo kayang gawin ang trabahong ito ng walang pagsasanay. Hindi ka kailanman makatatakbo sa isang marathon kung wala kang pagsasanay para dito. Ang trabahong ito ay isang marathon.” 

– Tamika Butler, Executive Director, LA Neighborhood Land Trust

Ang Center for Health Equity ay naglalayong gawing isang operasyon ang administratibong gawain na nagsusulong sa katarungang pangkalusugan. Pagtitibayin, babaguhin at magbabahagi ng mga pinakamainam na gawi ang Center upang pagtugmain ang mga mapagkukunan, paramihin ang mga pamumuhunan, linangin at turuan ang ating lakas manggagawa, at gumawa ng mga panloob na kondisyon na magtataguyod sa matuwid na kultura para sa lahat ng kawani at suportahan ang mga pamayanan na hindi nakatatanggap ng serbisyo.




Patibayin ang Kahandaan at Kakayanan ng Samahan

Ang mga institusyon ng pamahalaan ay nasa posisyon upang ayusin ang katarungang pangkalusugsan sa pamamagitan ng mga programa at patakaran, kahit na ayon sa kasaysayan sila ay nag-ambag sa paggawa at pananatili ng kawalan ng katarungan. Ilan sa mga kawalan ng katarungan na ito ay nagmula sa lantad na pagkiling , habang ang iba naman ay nagmula sa patakarang may magandang layunin na nagkaroon ng hindi inaasahang resulta. Upang masiguro na ang ating mga patakaran ay magkakaroon ng minimithing epekto sa magsusulong ng patas na pamamahagi ng pinagkukunan para sa mga nakatira dito, kailangan nating suriin ang mga panloob na pamamaraan at pag-aralan ang epekto nito. Kabilang sa mga iminungkahing bahagi na kailangan pagtuunan ng pansin ang patas at makatarungang patakaran sa pagkuha at pagkontrata ng kawani at bigyang suporta ang pinagsama-samang kapangyarihan at pangkabuhayang pag-unlad ng mga pamayanan sa pinaka-laylayan. Kailangan nating bumuo ng pangloob na kakayanan ng mga kawani at paggalang sa pagkakaiba-iba upang palakasin ang pagbibigay ng mga maki-kulturang programa, mga gawain at serbisyo na nagbibigay halaga at nagtataguyod ng dignidad ng mga taong ating pinagsisilbihan.



		LAYUNING 1: TIYAKING NA ANG MGA OPERASYON NG COUNTY, PROGRAMA, SERBISYO AT MAPAGKUKUNAN AY NAGSUSULONG NG PAGKAKATAON AT KATARUNGANG PANGKALUSUGAN PARA SA LAHAT



		Estratehiya 1: Ipatupad at suportahan ang mga gawing administratibo upang paigtingin ang panlahi at pangkabuhayang katarungan



		Tunguhin 1

		Sa Hunyo 30, 2018, gumawa ng balangkas sa pag-aaral ng mga pang-sangay na patakaran gamit ang balangkas ng katarungan at "patas na kultura" upang matiyak na ang mga patakaran at mga kinagawian ay makatarungan at patas para sa lahat ng lahi.



		Estratehiya 2: Gamitin ang mga paraan ng pangongontrata na pinagsasama-sama ang mga eksperto at nagpapasigla ng pang-kabuhayang pagunlad sa mga pamayanang hindi nabibigyan ng serbisyo.



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2019, humingi ng katugunan mula sa mga nabigyan, mga apektadong partido at pampamayanang samahan sa mga pagkakataon at estratehiya na maaaring gamitin ng Health Agency upang gawing payak ang mga pagsusumite at pangongontrata, at palakasin ng suporta para sa mga samahan sa pamayanan at mga simulain ng mga nakatira.



		Tunguhin 2

		Sa Hunyo 20. 2021, simulan ang pagkilos ng DPH na palakihin ang dami ng mga hindi naikakatawang vendor na makakakuha ng 15% ng mga kontrata. 












		LAYUNIN 2: ITAAS ANG KAKAYANAN NG KAWANI NA ISULONG ANG KATARUNGANG PANGKALUSUGAN SA BUONG SAMAHAN



		Estratehiya 1: Magbigay ng tuluy-tuloy na edukasyon, pagsasanay ay mga kagamitan para sa mga kawani ng Health Agency upang magamit ang lente ng katarungang pangkalusugan sa mga programa at serbisyo



		Tunguhin 1

		Sa Setyembre 30, 2018, magbigay ng dalawa pataas na pagsasanay sa ipinahihiwatig na pagkiling para sa lahat ng mga kawani ng Health Agency upang mapaganda ang serbisyo at magbigay ng mas magandang kalidad ng serbisyo.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31 ,2018, simulang ang pinababatayang pagsisiyasat upang suriin ang mga ugali at kakayanang ng mga kawani ng DPH na isulong ang katarungang pangkalusugan at panlahing katarungan.



		Tunguhin 3

		Sa Disyembre 31, 2018, itatag ang pangkay para sa katarungang panlahi na binubuo ng 20 at higit pang mga tagapagtanggol ng katarungang pangkalusugan at ng katarungang panlahi.



		Tunguhin 4

		Sa Marso 30, 2019, gumawa ng virtual na lagakan ng mga mapagkukunan at itaguyod ang epektibong proseso para sa pagbabahagi ng impormasyon na tungkol sa pagkilala sa pag-kakaiba ng mga kultura, kaangkupan ng mga salita, at katarungang pangkalusugan, sa loob ng mga sangay at sa buong Health Agency.



		Tunguhin 5

		Sa Hunyo 20. 2019, palakasin ang kahandaang ng mga kawani at itaguyod ang kultura ng katarungan sa pamamagitan ng paggawa at pagsasakatuparan ng mga kurikulum na pangsanay para sa lakas manggagawa.



		Tunguhin 6

		Sa Hunyo 30, 2020, tingnan ang mga tanong sa pang-customer/ pang-pasyenteng pagsusuri nag nagtataya ng mga karanasang kaugnay ng pagkilala sa pagkakaiba ng mga kultura, kaangkupan ng mga salita, at katarungang pangkalusugan; at gamitin ng impormasyong ito upang pagsamahin ang mga bagong panukala tungkol sa paggawa ng batayan, sa Hunyo 30, 2023, itaas ng 25% ang bilang ng mga nakatirang nag-uulat ng hindi angkop sa kultura at hindi angkop na panalita sa mga nasa serbisyo.



		Tunguhin 7

		Sa Disyembre 30, 2020, itaas ng bilang ng mga kawani na sasagot ng "Sumasangayon" o " Lubos na Sumasangayon" sa tanong sa Employee Workforce Survey na " Taglay ko ang pangunahing pagkakaunawa ng mga konsepto na nauugnay sa katarungang panlahi" nang 50%.








		Estratehiya 2: Suportahan ang mga patakarang nagpapalawak ng pagkakaiba-iba sa lakas manggagawa. 



		Tunguhin 1

		Sa Disyembre 31, 2019, isakatuparan ang mga patnubay upang paigtingin ang mga pagsisikap na tumulong at paraan ng pagkuha ng mga kawani na nakaplanong maabot ang mga hindi naikakatawang pamayanan.



		Tunguhin 2

		Sa Hunyo 30, 2020, gumawa ng pakikipagkaisa sa mga paaralan at pamayanan upang magbigay suporta sa daan tungo sa tungkulin sa serbisyong publiko para sa mga hindi naikakatawang pangkat.



		Tunguhin 3

		Sa Hunyo 20, 2021, isakatuparan ang mga patakaran at pamamaraan na nagpapabuti ng pagkuha, pagpapanatili at pag-angat ng posisyon ng kawani na nagsasalamin sa demograpiko ng LA County. 







		LAYUNIN 3: PAGBUTIHIN ANG KAKAYANAN PARA SA KATARUNGANG PANGWIKA SA HEALTH AGENCY



		Estratehiya 1: Pagbutihin ang mga panloob na proseso upang suportahan ang pagbibigay ng mga materyales at serbisyo na naangkop sa kultura at wika.



		Tunguhin 1

		Sa September 30, 2019, ipatupad ang mga patakaran sa pagkuha nga pagsasalin at pagbibigay kahulugan upang matiyak na ang mga materyales at mga gawaing pangpamayanan ay naihahain sa mas gustong wika ng mga miyembro ng pamayanan.



		Tunguhin 2

		Sa Disyembre 31, 2019, pag-aralan ang kakayanan ng kawani at magmungkahi ng mga patakaran at pamamaraan, kung kinakailangan, upang matiyak ang pagkakaroon at kalidad ng pagbibigay kahulugan ng mga kawani at kakayanan at serbisyong magsalin.



		Tunguhin 3 

		Sa Setyembre 30, 2020, pagtugmain ang ilalaang pondo para sa mga programa upang matiyak na may nakalaan para sa kailangang serbisyo para sa pagsasalin at pagbibigay kahulugan.








Pagsasakatuparan at Pagsusuri



Ang mga Panukalang Aksyon ng Center ay nagbibigay daan para sa ating trabaho sa loob ng anim na taon. Ang dokumento ay nagbibigay pananagutan sa ating isinaad na mga dapat pagtuunan ng pansin at mga layunin, bilang buhay na dokumento upang makasabay sa harap ng mga hindi inaasahan at hindi binalak na mga kaganapan bunga ng mabilis na pagbabagong politikal, panlipunan at pinagkukunan. Kailangan nating isagawa ang nakakapag-agpang na pamumuno at mapagkatiwalaan ng ating County at mga apektadong partido sa pamayanan. Ito ay nangangahulugan na: We listen to and center communities and residents in this work. Your priorities, expectations and concerns may change and evolve over time, and our stated approaches may shift to accommodate these changes.  

· Makikinig tayo at itatampok ang mga pamayanan at nakatira dito sa gawaing ito. Ang iyong mga dapat unahin, mga inaasahan at mga alalahanin at maaring mag-iba at magbago sa paglipas ng panahon, at ang ating isinaad na daan ay maaring magbago upang makibagay sa mga pagbabagong ito.

· Ating ipinapakita kung ano ang nasasaklaw ng ating kontrol at kung ano ang nasa labas ng ating kapangyarihan. 

· Tayo ay nasa iisang paglalakbay. Ating itatama ang daan kung, at sa oras na, ang ating pamamaraan ay hindi tumutungo sa gusto nating kahihinatnan at pumipigil sa ating tagumpay.

Upang ating masuri ang mga tunguhin ng Panukalang Aksyon, ang Center ay kakalap ng batayang datos na magtatatag sa natukoy na panukat ng tagumpay. Ang kaalamang ito ay isasama sa taun-taong pag-uulat upang matunton ang pagsulong ng bawat isa sa mga benchmark na panukat sa taunang batayan. Sa Hunyo 2021, ang Center ay gagawa ng isang pag-uulat sa gitna ng taon upang ipagdiwang ang ating mga nagawa, matukoy ang mga hadlang, at magmungkahi ng sagot sa mga pagbabago sa dapat unahin, mga mapagkukunan, at/o sa mga pagkakataon. Ang Center ay maglalabas ng ulat na tumataya sa mga pangkalahatang tagumpay at naghihimay sa magkakasunod na 5-taong Panukalang Aksyon sa Marso, 2024. 


Mga Pagkilala

Ang mga sumusunod na mga indibidwal at mga samahan ay walang pag-aalinlangang nagbigay na kani-kanilang oras, pagsisikap at tulong sa paghahanda at pagbubuo ng Center for Health Equity Action Plan. Nabigyan ng kanilang karanasan, karunungan at kabatiran ang diwa at nilalaman ng dokumentong ito.





Pamunuan ng Health Agency

· Barbara Ferrer, Director, Department of Public Health (DPH)

· Christina Ghaly, Acting Director, Department of Health Services (DHS) 

· Fred Leaf, Interim Director, 

· Health Agency

· Jonathan Sherin, Director, Department of Mental Health (DMH)



Hindi maisasakatuparan ang gawaing ito nang wala ang kanilang pananaw at pamumuno.



Karagdagang Pamunuan ng Department of Health Agency

· Deborah Allen, DPH Bureau Director, Health Promotion

· Frank Alvarez, DPH, Area Health Officer, Service Provider Areas 1 & 2

· Angelo Bellomo, DPH, Bureau Director, Health Protection

· Sandra Chang Ptasinski, Cultural Competency Unit Ethnic Services Manager, DMH Quality Improvement Division

· David Dijkstra, DPH Bureau Director, Operations Support

· Kalene Gilbert, Mental Health Clinical Program Manager III, DMH Prevention Services Bureau



· Jeffrey Gunzenhauser, DPH Bureau Director, Disease Control

· Cynthia Harding, DPH Chief Deputy Director

· Natalie Jimenez, DPH Director of Communications and Public Affairs

· Jan King, DPH Area Health Officer, Service Provider Areas 5 & 6

· Paul Simon, DPH Chief Science Officer

· Megan McClaire, DPH Chief of Staff

· Cristin Mondy, DPH Area Health Officer, Service Provider Areas 3 & 4

· Silvia Prieto, DPH Area Health Officer, Service Provider Areas 7 & 8

· Jacqueline Valenzuela, Senior Advisor to the DPH Director

Para sa walang pagod nilang pamumuno at pananaw para sa mas malusog na Los Angeles County.




Pinakamahahalagang Pinagkunan ng mga Impormasyon:

· Katie Balderas, Manager of the Office of Equity, City of Long Beach Department of Health and Human Services

· Nashira Baril, Project Director of Capacity Building, Human Impact Partners

· Scott Chan, Program Director, Asian Pacific Islander Forward Movement

· Stephanie Caldwell, Director of Strategic Planning, Public Health Alliance of Southern California

· Manuel Carmona, Administration and Finance Manager, City of Pasadena Department of Public Health

· Jacques Colon, Health Equity Coordinator, Tacoma-Pierce County

· Javier Lopez, Assistant Commissioner of the Center for Health Equity, New York City Department of Health and Mental Hygiene

· Jonathan Nomachi, Program Officer, First 5 LA

· Matt Sharp, Vice President, Los Angeles City Health Commission

· Joyce Ybarra, Director of Learning, Weingart Foundation

Napakalaking tulong ang nagawa ng kanilang kaalaman at mga payo upang umusad ang gawaing ito.


Mga Kawani ng Center for Health EquityMarami ring salamat sa lahat nang dumalo ng mga pulong, mula Oktubre ng 2017 haggang Pebrero ng sumunod na taon, ng Center for Health Equity upang makinig at makipagtalakayan.









· Jerome Blake, Research Analyst 

· Elycia Mullholland Graves, Manager, Data and Policy

· Sandy Song Groden, Manager, Internal Operations and Workforce Development 

· Erika Martinez-Abad, Capacity Building Specialist

· Heather Jue Northover, Director

· Tiffany Romo, Health Equity Specialist, Partner Engagement and Collaboration






Mga Appendix

Appendix A: Isang Sulyap sa Kawalan ng Katarungang Pangkalusugan sa LA County



Mga Tala tungkol sa mga Datos:

Pagbibigay-kahulugan sa mga Datos: Ang mga datos na kasama sa Action Plan na ito ay hindi pa nasubok at nagamit sa kahalagahang estadistika. Ang mga pagtantya na ibinigay ay tiyak na tantya at walang ginawang karagdagang pagsusuri upang matukoy kung ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ay magkaiba sa estadistika. Upang matukoy kung ang dalawang halaga ay tunay na magkaiba at hindi lamang dahil sa pagkakataon, kinailangan ang 95% na agwat ng katiyakan (CI) upang matiyak na ang nabanggit na halaga ay saklaw ng pagitan. Bagamat hindi bingaggit ang 95% na CI sa ulat na ito, ang datos na ito ay maaaring makuha sa ilang palatandaan. 



Makipag-ugnayan lamang sa amin kung may nais kayong karagdagang impormasyon.



Mga Kahulugang ginamit sa mga Lungsod at Kumunidad: Puntahan ang seryeng City and Community Profile ng DPH sa http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp para sa buong pamamaraan. Karamihan ng mga palatandaan na ipinakita ng lungsod at kumunidad ay ginamit ang sumusunod na mga kahulugang heograpikal:



· Ang mga lungsod ay natukoy gamit ang mga hangganan ng mga lugar na inkorporada sa 2015 US Census.

· Ang Los Angeles City Council Districts (LACDs) ay natukoy gamit ang mga hangganan sa 2012 City of Los Angeles Bureau of Engineering. 

· Ang mga kumunidad na hindi inkorporada ay natukoy gamit ang mga hangganan ng mga itinalagang lugar (CDP) sa 2015 US Census.



Mga Pinagkunan ng mga Datos

Nanganganib na magkaroon ng Malubhang Kalungkutan: 2015 Los Angeles County Health Survey; Office of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of Public Health. 



Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat. 



Tala ukol sa Oryentasyong Sekswal: Kasama sa pagpipiliang tugon para sa tanong sa pagsisiyat Q76 at C73 tungkol sa oryentasyong sekswal ng sumasagot ay ang “Don’t Know” o “Hindi ko alam.” Ito ay kasama sa pagsusuri ng mga datos bilang panghalili sa Queer/Questioning. Pinagbubuti ng Department ang paglilikom ng mga datos pagsisiyasat para sa populasyon na LGBTQIA.






Tala ukol sa mga nanganganib na magkaroon ng Malubhang Kalungkutan: Batay sa Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2). Ginamit ang PHQ-2 bilang paunang pagsuri sa episodyo ng malubhang kalungkutan. [REFERENCE: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The Patient Health Questionnaire-2: validity of a two-item depression screener. Med Care 2003; 41:1284-92.].



Dami ng Kaso ng Chlamydia: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual HIV/STD Surveillance Report (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf.



Pagkamatay dahil sa Diabetes: Los Angeles County Linked Death data 2016, California Department of Public Health. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health, Office of Health Assessment and Epidemiology.



Hirap ng Malalapitan para sa Pangangalaga: 2015 Los Angeles County Health Survey; Office of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of Public Health. 



Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat. 



Pagkakahawa sa HIV: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual HIV/STD Surveillance Report (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf



Pagkamatay ng mga Sanggol: Los Angeles County Department of Public Health, Maternal, Child and Adolescent Health Programs. Ang naitalang datos ukol sa panganganak at kamatayan para sa taong 2010-2014 ay nakuha mula sa California Department of Public Health, Center for Health Statistics, OHIR Vital Statistics Section. Birth Cohort Data & Linked Birth Data 2010-2014. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health Office of Health Assessment and Epidemiology, Epidemiology Unit 06/2017.



Haba ng Buhay: Pinagkunan ng Datos: Mga Naitalang Pagkamatay:  Linked 2016 California DPH Death Statistical Master Files for Los Angeles County Residents. Los Angeles County Department of Public Health (DPH), Office of Health Assessment and Epidemiology. Populasyon: PUMS-SAS 2016 ACS 1-year Public Use Microdata Samples (PUMS) https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip



Walang Regular na Pagkukunan ng Pangangalaga: 2015 Los Angeles County Health Survey; Office of Health Assessment and Epidemiology, Los Angeles County Department of Public Health. 



Tandaan: Ang pagkakatantya ay batay sa sariling-ulat ng napiling pang-ilalim na hanay na 8,008 na may sapat na gulang (edad 18+ taong gulang) na naninirahan sa Los Angeles County, kinatawan ng mga populasyong may sapat na gulang sa Los Angeles. Ang 95% na CI ay hindi naiulat. 



Dami ng mga Hindi Nakaseguro: U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2011-2015.











































Appendix B: Pagtungo sa Puno

Talatuntunan ng Magkaugnay na Dami para sa mga Panukala ng Katarungan sa Kalusugan, Edukasyon, Equity Measures Across Health, Education, Katarungan para sa mga Nagkakasala, Kapakanan ng mga Bata at Kagalingan ng Ekonomiya sa LA County



Palatandaan ng Talatuntunan ng Magkaugnay na Dami:

  Ang mga Whites ay laging katumbas sa 1 dahil sila ang batayan na grupo na ikinukumpara sa sarili.

Halagang mas mataas sa 1 ay nangangahulugan na ang grupo ng lahi at mas malala kumpara sa mga White para sa nabanggit na palatandaan

Halagang mas mababa sa 1 ay nangangahulugan na ang grupo ng lahi at mas mabuti kumpara sa mga White para sa nabanggit na palatandaan.

--- ay nangangahulugan na ang datos ay hindi sapat dahil sa pagiging kumpidensyal o sa mababang bilang ng mga kaso. 




Mga Pinagkukunan ng mga Datos at mga Tala

Dahil sa kakulangan ng mga datos para sa mga Katutubong Amerikano at mga Katutubong Hawaiian at ibang mga Pacific Islander, ang mga grupo na ito ay naipakita sa pagsusuri na ito. Kinikilala ng Department of Public Health ang mga lahi at mga grupong etniko na nabanggit ay kadalasang nakararanas ng mga resulta na katulad o mas malala pa sa dinaranas ng ibang mga tao na iba ang kulay ng balat. Inaasahan ng Department of Public Health na mapabuti ang paglikom at pag-ulat ng mga datos para sa mga grouping ito.



Hango ang datos at talangguhit na ito mula sa Groundwater Approach to Racial Equity na binuo ng Racial Equity Institute and Bayard Love.



1 Pagkamatay dahil sa Diabetes: Los Angeles County Linked Death data 2016, California Department of Public Health. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health, Office of Health Assessment and Epidemiology. 



2 Dami ng mga Namamatay na Sanggol: LAC DPH, Los Angeles County Department of Public Health, Maternal, Child and Adolescent Health Programs. Ang naitalang datos ukol sa panganganak at kamatayan para sa taong 2010-2014 ay nakuha mula sa California Department of Public Health, Center for Health Statistics, OHIR Vital Statistics Section. Birth Cohort Data & Linked Birth Data 2010-2014. Inihanda ng Los Angeles County Department of Public Health Office of Health Assessment and Epidemiology, Epidemiology. Unit 06/2017. 



3 Insidente ng HIV: Los Angeles County Department of Public Health, 2015 Annual HIV/STD Surveillance Report (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 



4 Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan: California Dept. of Education. Dataquest Accessed from: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 na datos). 



5 Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan: California Dept. of Education, California Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS) (May. 2016), makukuha sa http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  (2015 na datos);



6 Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko: Winton, R. Ang mga nagmamaneho na Black at mga Latin ay siniyasat batay sa mahina o sa kakaunting katunayan at mas malamang na hulihin, ayon sa natuklasan ng mga mananaliksik ng Stanford. Los Angeles Times, makukuha sa http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html (2009-16 data); E. Pierson, C. Simoiu, J. Overgoor, S. Corbett-Davies, V. Ramachandran, C. Phillips, S. Goel. (2017) “A large-scale analysis of racial disparities in police stops across the United States”.



7 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon): Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, Calendar Year 2016. San Francisco, CA: CJCJ (2015 data) Dami ng Nakukulong ayon sa Lahi sa bawat 100,000 na populasyon; http://casi.cjcj.org/. 



8 Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan): Child Welfare Indicators Project (CCWIP), University of California Berkeley.Mga kabataang taga-LA County na 0-17 taong gulang Jan 1- Dec 31, 2017. CWS/CMS 2017 Quarter Extract. Pinagkunan ng Populasyon: 2017 CA Tantya ng Department of Finance 2010-2060.  



9 Dami ng Naghihirap na Bata (2016): U.S. Census Bureau, American Community Survey (Sept. 2016), makukuha sa http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary (2014 na datos);



10 Dami ng Walang Trabaho: ACS 1 taong pagkakatantya 2016 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016 na datos).




Appendix C: Mga Buod mula sa mga Pagtitipon Para Makinig ng Center for Health Equity




		Buod ng Pulong

Enero 11, 2018

		Los Angeles County Center for Health Equity 
Pulong na Pakikinig ng Pamayanan: 

South East Los Angeles



		Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng South Gate, na dinaluhan ng 83 katao. 



		Pamahalaan

Pampamayanang Koalisyon

Mga Nababahalang Mamamayan 

Mga Non-profit na Organisasyon

Mga Kabakas na mga Tagapangalaga sa Kalusugan

Mga akademiko/ Mga Pamatasan

Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong?





		









































		





























		Ano pa ang dapat naming











		Boses ng Pamayanan:  
Paano mapapabuti ang mga susunod na pagtitipon?

· “Mas malaking lugar at mas maigting na pakikilahok muka sa komunidad.”

· “Dumating nang nasa oras, dumalo, makinig, magtanong.”

· “Mas mahabang talakayan. Mas may pagkakataon na magsalita sa harap ng mas malaking grupo.”

· “Pagtuunan ng pansin ang ugat ng mga problema.”

· “Balikan nang may mas maraming impormasyon at isang workshop.”

· “Anyayahan ang mga kinatawan mula sa iba’t ibang lungsod at isangkot ang mga ahensyang pang-edukasyon, panlipunan at mga nagpapatupad ng batas sa paggawa ng nakasasaklaw na tularan.”

· “Iugnay ang mga kasapi na sumali sa isang grupo upang gumawa ng mabuting pagbabago.”

· “Kailangan ng mas maraming pagkilos at itaas ang aming boses para sa mas maayos na pamumuhay para sa aming pamilya. Para sa mga bumibista sa amin mula sa mga katabing komunidad, tulungan ninyo kami na gumawa ng pagbabago sa ikabubuti ng kapaligiran at mas maayos na pagtrato at kalusugan ng lipunan para sa komunidad.”

· “Dapat mas mataas ang pakikilahok ng mga promotoras pangkalusugan ng komunidad sa aming komunidad. Sa tingin ko, malaki ang naiaambag ng mga gawain ng mga nagboluntaryo na promotoras pangkalusugan para gumawa ng tunay at mabuting pagbabago sa aming komunidad.”



		Pinakamatataas na Kaalaman mula sa Gallery Walk
Ang mga lumahok ay nagbigay ng kani-kanilang tugon sa mga bersyon ng aligato ng balangkas ng mga datos tungkol sa limang pinakamahahalagang inisyatiba—pagkamatay ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kalusugan ng komunidad, at kagalingang pangkultura at pangwika. Anim na pinakamahahalagang kaalaman ang nalaman:



		

		Ipagpatuloy ang bukas na talastasan na may tulong mula sa kasaysayan ng lahi at ng agham

Ipagpatuloy ang pagtugon sa talamak na kapootang panglahi, trauma at stress; Pansinin ang diskriminasyon at mga maling salaysay na nagpapatuloy sa hindi mabuting pagtingin at patuloy na pagpapawalang-halaga sa aming komunidad.

		

		Tiyakin ang  makatarungang pamumuhunan

Ayusin ang mga kawani, mga mapagkukunan at mga puhunan para makamit ang kailangan ng komunidad; tiyakin ang pamumuhunan sa mga gumagawa, tulad ng mga promotoras at mga kawani ng komunidad (i.e., “comadres saben”); Maging madali ang paggamit  sa mga serbisyong dapat ay mura at madaling makuha.



		

		Tugunan ang mga takot ng komunidad at lumikha ng mga ligtas na lugar

Ang mas madalas na deportasyon at takot sa estado ng imigrasyon ay nagpapahina ng loob ng komunidad na gamitin ang mga serbisyo.

		

		Pagtuunan ng pansin ang pagpapa-unlad ng lakas-manggagawa

Sanayin ang lakas-manggagawa ng County, kawani, mga namamahala, mga nagtatrabaho sa mga klinika; Tiyakin ang pagiging sensitibo pagdating sa kultura at kakayahan; gawing pantay ang pananagutan ng mga ospital at mga klinika sa paghatid ng maayos at magalang na mga serbisyong pang-customer.



		

		Makipag-ugnayan sa mga kabataan

Lumikha ng mga lupon ng tagapayo sa mga kabataan; magdagdag ng katarungnang pang-edukasyon; linangin ang mga pinunong katutubo na kaugnay sa komunidad, nagsasalita ng wika at nakauunawa ng kultura.



		

		Magandang simula ngunit kailangang pagaanin 

Bigyan-tulong ang mga gamit pang-marketing na pang-edukasyon at hinimok ng komunidad; tiyakin na ang pagbigay ng mensahe ay angkop sa kabataan at sa kultura; gumamit ng payak na mga salita para sa mga kasapi ng komunidad; ilarawan at gawing biswal ang mga isyu para sa mga may pagkukulang sa paggamit ng wika at pag-proseso ng katalusan. 







		Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat

Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan.



		

		Makilahok sa makabuluhang pakikiisa sa pamayanan at pagkilos

Buohin ang tiwala; makinig sa mga miyembro ng pamayanan sa kanilang mga espasyo gaya ng mga simbahan at paaralan; manguna imbes na maging reaktibo; makipagpulong sa mga namumuno.

		

		Itaguyod ang pagkakataong makakuha ng bigay na pondo

Bigyang suporta ang mga pagsisikap ng pamayanan na gamitin ang pinansya na kapital; mas magpakatotoo sa paggastos ng pamahalaan, tiyakin ang pananagutan, uportahan at pondohan ang mga programang batay sa siyensya. 



		







		Makipagkita sa mga pamayanan sa ligtas na lugar

Makilahok sa mga pagpupulong ng mga kasalukuyang ahensya at mga nakikisali sa pamayanan; magtatag ng pagtitipon at mga pulong upang magbahagi at kumuha ng mas maraming pampublikong palagay at pangtinging muli.

		

		Gumawa ng estratehiyang pang-komunikasyon na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan

Huwag mag-usap kagaya ng nakasanayan; gumamit ng mga pamamaraan kagaya ng bali-balita, social media, video content; abutin ang mga iba't iba at hindi nakasanayang kabakas. 



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?



		· AltaMed 

· Bienestar

· California Latinos for Reproductive Justice

· Children's Health Outreach Initiatives (CHOI)

· Mga grupo ng simbahan 

· Pampamayanang kolehiyo

· Community Garden Council

· Council of Mexican Federations in North America (COFEM)

· Cruzitas’s Deli and Café 



		· Mga doctor at nars ng Department of Health Services na nagbibigay serbisyo sa mga populasyong walang bahay

· Mga samahan sa kalusugang pangkapaligiran

· MGga CBOs nan aka-pokus sa etiniko na may mahahabang kasaysayan

· Generaccines en Accion

· Mga ahensyang lumalaban sa HIV 

· LA Care

· LGBTQ + pagsasanay mula sa panlahi, pangkasarian at pangkabuhayang pananaw ng mga taong iba ang kulay ng balat (POC) 

		· Mga Samahan na nakikipag-ugnayan sa mga parehong tunguhin gaya ng Esperanza Housing Corp

· Mga samahang mas nagbibigay importansya sa kalusugan kaysa sa perang nakukuha sa negosyo

· Parent Education Bridge for Student Achievement Foundation

· Mga magulang, mga ahensyang nangangalaga sa mga bata 

· Roybal Foundation 

· Mga kabataan 



		Paano gagamitin ang impormasyon? 

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay:

· Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi; 

· Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong pagsisikap; 

· Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at 

· Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas.







Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos 

		

		



		Espanyol

Ingles

Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong at magbahagi ng opinyon



		

Lubos na sumasang-ayon

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon





			Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayaon

Neutral

Neutral

Sumasang-ayon



		Mga tagatustos ng Alagang Pangkalus

Mga samahan pananampalataya

Mga pangkat sa pamayanan

Mga kaibigan, pamilya  kapitbaha

Iba pa

Sumasang-ayon

Di sumasang-ayon

Paano ko nalaman ang tunkol sa pulong na pakikinig na ito?







		Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov









		Buod ng Pulong

Enero 23, 2018

		Los Angeles County Center for Health Equity 
Pulong na Pakikinig ng Pamayanan: 

South Los Angeles



		Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng South Los Angeles, na dinaluhan ng 73 katao.  



		Pamahalaan

Pampamayanang Koalisyon

Mga Nababahal ng Mamamayan 

Mga Non-profit na Organisasyon

Mga Kabakas na mga Tagapangalaga sa Kalusugan

Mga akademiko/ Mga Pamatasan

Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong?





		





























		Ano pa ang dapat naming













		

Mga Boses ng Pamayanan:  
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na pagpupulong?

· “Kumuha ng mas maraming miyembro ng pamayanan dito sa pamamagitan ng paggamit na kasalukuyang kawani ng county na nagtatrabaho sa mga simulaing naka-base sa pamayanan, at gamitin sila at ang kanilang mga kabakas sa pamayanan na maghikayat.

· “Mag-imbita nga mas maraming "promotoras" at mga nars upang maunawaan ang pangangailangan ng pamayanan na mapagsilbihan na may dignidad.“

· “Hindi malinaw sa akin ang mga layunin at plano. Paano natin papangalanan ang diskriminasyon? Paano natin maaabot ang Katarungang Pangkalusugan? Alam natin na ang pinaktutuunan ng pansin ng CHE ngunit hindi natin alam kung PAANO. Malaking gawain, maliit na center. Paano ninyo gagawin ito? Paano natin gagawin ito?” 

· “Mas maigsing panahon, mas maraming pagkakataong makihalubilo, magbahaginan ng mga talaan ng kausap upang mangyari ang paghalubilo.“

· “Gracias por hacer lo que hacen!” (Salamat sa mga ginagawa ninyo!)

· “Ipagpatuloy ang pagtitipon ng mga tao kagaya ng ngayon gabi.”



		Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na pagbabahagi ang natukoy.



		

		Pagtuon ng pansin sa pagsasanay sa lakas manggagawa

Sanaying ang kasalukuyang lakas mangagawa ng County, mga kawani, pamunuan, mga taga-klinika at tagatutos; ugaliin ang kultural na pagpapakumbaba; humanap ng paraan upang sanayin at kuning kawani ang mga taga-pamayanan. 

		

		Papanagutin ang mga nasa Kapangyarihan

Masyadong madalas na ang mga nasa kapangyarihan ay nagbabalak na takasan ang resposibilidad para sa kanilang mga ginawa; ang mga naglalason ng kapaligiran ay dapat pagbayarin para sa pagpapasakit sa pamayanan.



		

		Ituloy ang bukas na talakayan na nagkabatay sa panlahing kasaysayan at siyensya

Patuloy na tugunan ang pang-istrakturang kapootang panglahi, trauma at labis na kapaguran; tuluyang tugunan ang panloob at pang-iba't ibang seksyong na klase ng kapootang panlahi ngayon; itampok na nag kapootang panglahi ay bahagi ng buhay ng mga tao at nakaa-apekto sa resulta ng kalusugan.

		

		Palakasin ang mga tularan ng mabubuting Gawain

Palakasin ang pamamaraan sa kasanayang kultural sa pamamagitan ng matagumpay na mga tularan, kagaya ng paggamit ng mga promotoras; pagsusuri ng mga proseso upang ang mabubuting gawain ay madaling magagaya ng iba pang pampublikong ahensya. 



		

		Pangasiwaan ang pagkakaisa sa pagitan ng mga pangkat sa pamayanan at mga lokal na opisyal

Suportahan ang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa mga nahalal na kinatawan; magbigay ng plataporma para sa mga namumuno sa pamayanan upang magsalita, makipag-ugnayan sa pamayanan upang bumuo ng pinag-isang layunin.

		

		Alamin kung paano itinatakda ng mga tao ang kanilang mga kwento at pagkakakilanlan

Labanan ang masamang pagtingin at maling kwento sa pamamagitan ng pagtanggap sa pamayanan bilang eksperto sa kanilang mga karanasan; gumawa ng lugar para sa sariling pagkakakilanlan para sa lahat ng tao sa lahat ng espektro; isaalang-alang ang mga pamayanan ng taong iba ang kulay ng balat.



		  



		

		Makilahok sa makabuluhang pakikilahok sa pamayanan at pagkilos

Magtrabaho upang makamit ang tiwala; makinig sa mga miyembro ng pamayanan sa kanilang lugar gaya ng mga simbahan at paaralan.

		

		Gumawa ng estratehiyang pangkomunikasyon na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan

Huwag makipag-usap kagaya ng nakasanayan; gumamit ng ibang mga pamamaraan katulad ng bali-balita, social media, video content at pagbabahay-bahay na mga estratehiya; kausapin ang mga iba't iba at hindi nakasanayang kabakas.  



		

		Ituloy ang bukas na talakayan na nagkabatay sa panlahing kasaysayan at siyensya

Magsimula sa pagpapangalan sa isyu ng diskriminasyon at kapootang panlahi; gumawa ng tagasuri ng katotohanan—alisin ang mga maling kwento at mga alamat; maging boses ng pamayanan sa antas na pangsistema.  

		





		Pag-ugnayin ang mga pamayanang nasa laylayan at mga tagapag-pasya

Magbigay ng pagsasanay at buohin ang kakayanan upang makapagtimon sa mga masalimuot na sistema ng patakaran; pagsamahin ng mga iba't ibang displina.



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?



		· American Indian Counseling Center

· Best School Partnerships

· Best Start Community - Compton

· Mga pangkalusugang konseho ng pamayanan

· Mga namumuno sa mga panananampalatay sa pamayanan

· First5LA

· Mga grupong namamagitan sa mga gang

· Ang maaring ipalit sa GRID upang magbigay ng libreng solar panel sa mga mahihirap na pamayaan

· Mga nagsusulong ng pabahay

		· Mga kabakas ng industriya na nag-aambag sa katarungang pangkapaligiran 

· Investing in Place

· Kendren Community Health Center

· Mga lokal na negosyo 

· Mga lokay na nahalal na opisyal 

· Pacoima Beautiful

· Pals for Health

· Mga magulang ng mga batang napaslang upang maibahagi kung anong mga programa / serbisyo ang sa tingin nila ay dapat gawin upang maiwasan ang trauma sa mga pamayanan. 

		· Mga doktor at nars 

· Mga kinatawan ng mga local na katutubong pamayanan 

· Soul Food for your Baby 

· The City Project

· Mga pangkat na nagtatanggol sa mga Transgender 

· PInakakatiwalaang mga puno ng pamayanan na makapagbibigay ng gawaing kultural at tradisyon upang turuan ang iba sa mga gawing katanggap-tanggap base sa kultura

· Vision y Compromiso

· Mga pangkat ng kabataan 



		Paano gagamitin ang impormasyon? 

Paano gagamitin ang impormasyon? 

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay:

· Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi; 

· Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong pagsisikap; 

· Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at 

· Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas.








Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos

  

		

		



		Espanyol



		

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Neutral





			Hindi sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Lubos na sumasang-ayon

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Neutral



		

Iba pa

Mga pangkat sa pamayanan

Mga Kaibigan at Pamilya

Tagatustos ng alagang pangkalusugan

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon







		Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov








		Buod ng Pulong

Disyembre 14, 2017

		Los Angeles County Center for Health Equity 
Pulong na Pakikinig ng Komunidad: 

San Fernando Valley



		Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Van Nuys, na dinaluhan ng 43 katao.Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong?







		Mga akademiko/ mga pamantasan

Mga kabakas sa pangangalagang pangkalusugan

Mga Pampayanang Koalisyon



Non-profit na samahan

Pamahalaan





		





























		Ano pa ang dapat naming ayusin









		Mga Boses ng Pamayanan:  
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na 

pagpupulong?

· “Mas maraming oras para makapagbasa ng pag-aaral.”

· “Limitahan ang mga paksa- tumuon at lubos nap ag-usapan ang isa; 
mas matagal nga mga pagpupulong ng maliliit na pangkat.”

· “Mas maraming kinatawan mula sa mataas na antas ng nahalal na opisyal kagaya ng mga pangmalawakang kinatawan mula sa ibang ibang opisina ng board at ng opisina ng alkalde.” 

· “Mas maraming oras para sa pagpupulong ng maliliit na pangkat”

· “Mas marami pang makaalam na miyembro ng pamayanan.”

· “Mas maraming pagkakataon upang pag-usapan ang mga usapin at magbahaginan ng solusyon.”



		Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na pagbabahagi ang natukoy.



		

		Ituloy ang bukas na talakayan na nagkabatay sa panlahing kasaysayan at siyensya

Patuloy na tugunan ang pang-istrakturang kapootang panglahi, trauma at labis na kapaguran; tuluyang tugunan ang panloob at pang-iba't ibang seksyong na klase ng kapootang panlahi ngayon; itampok na nag kapootang panglahi ay bahagi ng buhay ng mga tao at nakaa-apekto sa resulta ng kalusugan.

		

		TIyakin ang patas na  pamumuhunan 

Pagtugamain ang mga kawani at mapagkukunan upang maibigay ang pangangailangan ng pamayanan; makipagtulungan sa mga kabakas upang magtatag, ayusin o pondohan ang mga proyekto; pondohan ang mga makabagong programa, serbisyo at inprastraktura sa buong Health Agency; ipatupad ang mga pampamayanang benepisyo sa mga pampublikong proyekto. 



		

		Ibahagi ang mga resulta at kapangyarihang magpasya sa loob ng pamayanan

Suporatahan ang mga pamayanan upang bigyang kahulugan at sukatin ang mga masasamang kondisyon ng kalusugan, na magroong pantay na kakayanang magpasya; ibahagai ang mga tagumpay sa pamayanan; gamitin ang  mga mabuting gawain para sa mas malaking epekto. 

		

		Gumamit ng mga mapa upang makita ang mga puwang at pangangailangan ng pamayanan Ang malinaw at maigsing paglalarawan ay mahalaga; ang mga mapa at tumutulong ipakita ang mga pagkakaiba at kawalan ng katarungan sa mga pamayanan sa buong county; ang mga talaguhitan ay madaling maintindihan; mas maraming pakikipagtulungan ang kailangan, mas kaunting salita.  



		

		Papanagutin ang mga nasa Kapangyarihan

Masyadong madalas na ang mga nasa kapangyarihan ay nagbabalak na takasan ang resposibilidad para sa kanilang mga ginawa; ang mga naglalason ng kapaligiran ay dapat pagbayarin para sa pagpapasakit sa pamayanan.  

		

		Magandang simula ngunit kailangang pagaanin

Gumamit ng maraming payak na wika para sa mga miyembro ng pamayanan; gamitin ang paglalarawan upang ipakita ang mga nakakaintindi ng wika at maykabagalang umintindi. 








		Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat

Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan.



		

		Makilahok sa makabuluhang pakikiisa sa pamayanan at pagkilos

Buohin ang tiwala; makinig sa mga miyembro ng pamayanan sa kanilang mga espasyo gaya ng mga simbahan at paaralan; magtalaga ng mga tagapagtanggol; mangontrata at magbayad ng mga katiwatiwalang kabakas upang gawin ang pakikipag-uganayan.

		

		Pangasiwaan ang pagkakaisa sa pagitan ng mga pangkat sa pamayanan at mga lokal na opisyal

Suportahan ang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa mga nahalal na kinatawan; magbigay ng plataporma para sa mga namumuno sa pamayanan upang magsalita, makipag-ugnayan sa pamayanan upang bumuo ng pinag-isang layunin.



		

		Pagtuon ng pansin sa pagsasanay sa lakas manggagawa

Sanayin ang kasalukuyang lakas mangagawa ng County, mga kawani, pamunuan, mga taga-klinika at tagatutos; ugaliin ang kultural na pagpapakumbaba; humanap ng paraan upang sanayin at kuning kawani ang mga taga-pamayanan.

		

		Gumawa ng estratehiyang pangkomunikasyon na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan

Huwag makipag-usap kagaya ng nakasanayan; gumamit ng ibang mga pamamaraan katulad ng bali-balita, social media, video content at pagbabahay-bahay na mga estratehiya; kausapin ang mga iba't iba at hindi nakasanayang kabakas.



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?



		· Mga ahensya / samahan na nakaalam kung paano makikipag-usap sa mga African American na kababaihan

· Lahat ng mga sangay ng County na may kaugnayan sa mapagkukunan, kasama na ang pondo, teknikal na tulong at pagsasanay

· Mga grupo ng Best Start Community Partnership 

· Kilusang Black Lives Matter	

· Mga mag-aaral sa kolehiyo

· East Yard Communities for Environmental Justice

		· Mga Latinong kawani ng klinika at mga miyembro

· LGBTQ + mga pagsasanay galing sa panlahi, pangkasarian at pangkabuhayan pananaw bilang mga taong iba ang kulay ng balat (POC)

· Media/PR outlets 

· Mga medical na eksperto sa STDs 
(UCLA- Marjan Javanbakht)	

· Mga OBGYN / pediatricians upang manghikayat tungo sa pagtuturo sa mga magulang/ pagpapalaki ng mga bata 

		· Mga samahan galing sa ibang bansa upang matuto ng ng mga magagandang gawain. 

· Pacoima Beautiful	

· Promotoras health leaders

Somos, Familia, Valle; local LGBTQ+, POC at mga samahang nakatutok sa mga migrante

· Mga tagatustos sa gamutan ng mga nalulong sa ipinagbabawal na gamot

· Mga grupong sumusuporta sa mga espasyo ng pamayanan

· The Nature Parkway



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center? 

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay:

· Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi; 

· Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong pagsisikap; 

· Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at 

· Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas.








		Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos



		Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon





		Espanyol

Ingles



		





			Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon



		

Tagatutos ng Alagang Pangkalusugan

Lubos na sumasang-ayon

Sumasang-ayon







		Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov





Mga nababahalang mamamayan 

Pamahalaan

Non-profit na mga samahan



		Buod ng Pulong

Enero 16, 2018

		Los Angeles County Center for Health Equity 
 Pulong na Pakikinig ng Komunidad:

South Bay



		 Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center.  Ang buod na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Long Beach, na dinaluhan ng 102 katao.Sino ang mga nakilahok sa pagpupulong?





		Mga Akademiko/ Pamantasan

Pampamayanang Koalisyon

Mga Kabakas ng Alagang Pangkalusugan





		



Mga hiwahiwalay na pulong 

Mga  isyu ng pakikinig, kwento at ideya

Pag-aaral tungkol sa sentro

Pagkakataong makipag-ugnayan

Pagkakaiba-iba ng mga kasali 

Pagtatanghal/ balangkas na dokumento



























		Mas maraming pagtulong sa pamayanan 

Mas maraming oras para sa pakikipag-ugnayan 

Mas magandang lugar ng pinaggaganapan 

Limitahan ng pagtalakay sa mga usapin 

Mga planong aksyon ng CHE 

Mga kaalaman sa susunog na mga pulong 

Magbigay ng serbisyong pagsasalin

Paano natin mas maisasaayos?









		

Mga Boses ng Pamayanan:  
 Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na 

pagpupulong?

· Magbigay ng puwang sa mga miyembro ng pamayanan na magsalita tungkol sa mga isyu na mahalaga sa kanila (tulad ng pulong na pakikinig, hindi isang workshop.)” 

· “Mas pinabuti at malaking bulwagan na may mas maraming paradahan.”

·  “Pagkuha ng suporta ng mga tao at samahan na hindi naniniwala sa kilusang ito.”

· “Pakikipagkita sa mga lugar para sa miyembro ng pamayanan kagaya ng sentro ng pamayanan. Magbigay ng pulong na pakikinig sa mga miyembro ng pamayanan.”

· “Magdaos ng hiwalay na pulong batay sa lahi sa lugar ng pamayanan.”

· “Siguruhing na ang mga kapansanan ay nakapaloob sa lahat ng mga kolumna ng pangkabuhayang pantukoy ng kalusugan, gaya ng kapootang panlahi/ diskriminasyon.”



		Pinaka-mahahalagang Pagbabahagi sa Gallery Walk 
 Ang mga nakihalok at nagbigay ng sagot sa kasukat ng poster na bersyon ng pina-igsing balangkas ng datos sa limang pinakamahalagang inisyatiba ng Center- kamatayan ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, Health Neighborhoods, at kultural at pangwikang kasanayan. Anim na pagbabahagi ang natukoy.



		

		Papanagutin ang mga nasa Kapangyarihan

Masyadong madalas na ang mga nasa kapangyarihan ay nagbabalak na takasan ang resposibilidad para sa kanilang mga ginawa; ang mga naglalason ng kapaligiran ay dapat pagbayarin para sa pagpapasakit sa pamayanan.

		

		Ibahagi ang kapangyarihang magpasya sa loob ng pamayanan

Suporatahan ang mga pamayanan upang bigyang kahulugan at sukatin ang mga masasamang kondisyon ng kalusugan, na magroong pantay na kakayanang magpasya; ibahagi ang mga tagumpay sa pamayanan; gamitin ang mga mabuting gawain para sa mas malaking epekto.



		

		Kilalanin ang bukas na talakayan  na nagkabatay sa panlahing kasaysayan at siyensya

Patuloy na tugunan ang mga palagiang kapootang panlahi, trauma, at labis na kapaguran; lalo pang tugunan ang panloob at pang-iba’t ibang sector na uri ng kapootang panlahi sa ngayon; itampok na ang kapootang panlahi ay kasama ng pangaraw-araw na buhay ng mga tao at nakaapekto sa resultang pangkalusugan. 

		

		TIyakin ang patas na  pamumuhunan para sa pamayanan

Tiyakin ang pamumuhunan sa mga gumagawa ng trabaho, gaya ng mga promotoras at mga manggagawa ng pamayanan; mamuhunan sa mga pamayanan ng mga taong iba ang kulay ng balat, at bigyang suporta ang mga black na ina at kanilang mga sanggol. 



		





		Ang pamumuno ay dapat na nagsasalamin sa pamayanan 

Kumuha ng kawani na kumakatawan sa pamayanan; ang mga naapektuhan ng mga isyu ay siyang dapat na nagsisimula ng gawain; itaguyod ang protocol at mga patnubay ng pangkulturang kababaan ng loob, at sanayin ang mga tagatustos sa mga gawi ng pangkulturang kababaan ng loob. 

		

		Gamitin ang datos upang matugunan ang mga puwang at pangangailangan sa pamayanan 

Ang malinaw at maigsing paglalarawan ay mahalaga; mas maraming pakikipagtulungan ang kailangan, mas kaunting salita; tiyaking isama ang mga trans na indibidwal sa mga pangkat ng datos; magtrabaho para sa mas maigting na pagmamasid sa mga sakit sa mga taong iba ang kulay ng balat.








		Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat

Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang maigtingin ang katarungang pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan.



		

		Alamin kung paano itinatakda ng mga tao ang kanilang mga kwento at pagkakakilanlan

Palakasin ang pwersa sa mga pamayanan upang bumuo ng kanilang sariling kalusugan sa pamamagitan ng pagbabago sa mga patakaran at Sistema; gumawa ng espasyo para sa pagkilala sa sarili sa para sa lahat ng tao sa lahat ng espektra; itaguyod ang hindi pagpili para sa lahat ng mga taong iba ang kulay ng balat. 

		

		Makilahok sa makabuluhang pakikilahok sa pamayanan at pagkilos

Magtrabaho upang makamit ang tiwala; makinig sa mga miyembro ng pamayanan sa kanilang lugar gaya ng mga simbahan at paaralan; alamin kung sino ang mga tagapagtanggol sa pamayanan; kontratahin at bayaran ang mga katiwa-tiwalang kabakas upang gawin ang pakikipag-ugnayan. 



		





		Pag-ugnayin ang mga pamayanang nasa laylayan at mga tagapag-pasya

Magbigay ng pagsasanay at buohin ang kakayanan upang makapagtimon sa mga masalimuot na sistema ng patakaran; pagsamahin ng mga iba't ibang displina.

		

		Pagtuunan ng pansin ang pagpapa-unlad ng lakas-manggagawa

Sanayin ang lakas-manggagawa ng County, kawani, mga namamahala, mga nagtatrabaho sa mga klinika; Tiyakin ang pagiging sensitibo



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?



		· AIDS Food Store 

· Mga pamayanang American/Indian/Alaska Native 

· Black Women for Wellness 

· Black Infant Health contractors

· Building Healthy Communities - Long Beach

· Cambodian Advocacy Collaborative 

· Mga miyembro ng konseho ng lungsod

· Mga samahan sa pamayanan 

· Mga konseho ng naguugnay sa lungsod  



		· Modelo ng nagkakaisang pangangalaga, gaya ng AIMS (Advancing Integrated Mental Health Solutions) Center

· Department of Labor 

· Department of Justice 

· Mga samahang batay sa pananampalataya

· Mga sentro ng LGBTQ centers upang ayusin ang pampamayananang serbisyong pangangalaga para sa mga MSM, trans at queer 

· Long Beach Language Access Coalition

· Mama’s Neighborhood Program

		· Mothers Against Drunk Driving

· Moving Forward Network

· Mga grupo ng magulang bilingual sa paaralan

· Mga pamayanan ng Trauma Prevention Initiative (TPI), katulad ng Willowbrook, Florence-Firestone and unincorporated Compton

· Urban planning groups na nagtatrabaho sa gentrification

· Mga pangkabataan at pang-pamilyang sentro gaya ng YMCA and Boys & Girls Clubs



		Paano gagamitin ang impormasyon? 

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay:

· Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang pagbabahagi; 

· Gumawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong pagsisikap; 

· Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at 

· Isali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas.










Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos

		

		



		Espanyol

Ingles



		

Lubhang Sumasang-ayon

Sumasang-ayon





		Lubhang di sumasang-ayon

Lubhang di sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Lubhang Sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Lubhang Di Sumasang-ayon



		

Di sumasang-ayon

Sumasang-ayon



Iba pa

Mga kaibigan, pamilya at kapitbahay

Mga pangkat sa pamayanan

Taga-tustos ng Alagang Pangkalusugan

Lubhang Sumasang-ayon







		Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










		Buod ng Pulong

Enero 30, 2018

		Los Angeles County Center for Health Equity 
Pulong na Pakikinig ng Pamayanan: 

Antelope Valley



		 Ang Center for Health Equity ay pinasimulan ng LA County Health Agency sa pamumuno ng Department of Public Health. Ang aming layunin ay maiyak na ang bawat isa sa LA County ay may pagkakataon at mga mapagkukunan na kailangan sa pinakamainam na kalusugan at kapakanan. Bilang unang hakbang, naghanda ang Center ng mga pulong na pakikinig sa iba’t ibang lugar sa bansa. Inanyayayhan ang mga kabakas sa komunidad at mga kasapi ng lokal na komunidad upang magbigay ng kanilang kuru-kuro, na makatutulong sa paghubog ng gawain ng Center. Ang buod na ito ay naglalarawan sa mga tugon na nakilom sa pagtitipon na inihanda sa lungsod ng Lancaster, na dinaluhan ng 47 katao. 



		Who participated in this session?



Mga akademiko at Pamantasan

Mga kabakas ng pangangalagang pangkalusugan

Nababahalang Mamamayan

Pamahalaan

Mga Samahang Non-profit





		



























		Ano pa ang dapat naming













		Mga Boses ng Pamayanan:  
Ano ang makapagpapabuti sa mga susunod na 

pagpupulong?

· “Isapubliko at mas ipaalam sa iba’t ibang samahan upang mas maraming tao ang makaalam at makadalo sa mga pulong.”

· “Mas mahabang oras para sa mga gawain, at maglaan ng oras para sa pagsasalamuha tulad ng meet-and-greet.”

· “Wala – napakahusay ng pulong, nawa’y mas dumami pa ang mga kasami ng pamayanan.”

· “Makatutulong ang malinaw na impormasyon tungkol sa katarungang pangkalusugan.”

· “Aanyayahan ko ang pamayanan na makipag-usap sa mga mambabatas upang matiyak na alam nila ang mga isyu ng pamayanan.”



		Pinakamahalagang Kaalaman mula sa Gallery Walk 
Ang mga lumahok ay nagbigay ng kani-kanilang tugon sa mga bersyon ng aligato ng balangkas ng mga datos tungkol sa limang pinakamahahalagang inisyatiba—pagkamatay ng mga sanggol, katarungang pangkapaligiran, mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kalusugan ng pamayanan, at kagalingang pangkultura at pangwika. Anim na pinakamahahalagang kaalaman ang nalaman:



		

		Pangasiwaan ang pagkakaisa sa pagitan ng mga pangkat sa pamayanan at mga lokal na opisyal 

Suportahan ang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa mga nahalal na kinatawan; magbigay ng plataporma para sa mga namumuno sa pamayanan upang magsalita, makipag-ugnayan sa pamayanan upang bumuo ng pinag-isang layunin.

		

		Gumamit ng mga mapa upang makita ang mga puwang at pangangailangan ng pamayanan 

Ang malinaw at maigsing paglalarawan ay mahalaga; nakatutulong ang mga mapa na ipakita ang mga pagkakaiba at kawalan ng katarungan sa mga pamayanan sa buong county; ang mga talaguhitan ay madaling maintindihan; mas maraming pakikipagtulungan ang kailangan, mas kaunting salita.



		

		Ipagpatuloy ang bukas na talastasan na may tulong mula sa kasaysayan ng lahi at ng agham

Ipagpatuloy ang pagtugon sa talamak na kapootang panglahi, trauma at stress; mas matugunan ang likas na katangian ng kapootang panlahi na interseksyonalidad at pagiging hati ngayon; bigyang-diin na ang kapootang panlahi ay pang-araw-araw na bahagi ng buhay ng mga tao at ito ay nakaapekto sa kahahantungan ng kalusugan.

		

		Naisasalamin dapat ang pamayanan ng mga namumuno dito

Magtalaga ng kawani na magiging kinatawan ng pamayanan; Nararapat na mamuno ang mga naapektuhan ng mga isyu.



		

		Gawing simple ang pakikipagtulungan ng  mga serbisyo 

Itaguyod ang pagtutulungan at mas tugmang pangangalaga ng mga sistema; hikayatin ang mga kabakas na hindi tradisyunal na makilahok sa mga pagsisikap na tinuunan ng pansin ang solusyon. 

		

		Pagtuunan ng pansin ang pagpapa-unlad ng lakas-manggagawa

Sanayin ang lakas-manggagawa ng County, kawani, mga namamahala, mga nagtatrabaho sa mga klinika; magbigay ng pagsasanay para sa pamayanan, gamit ang mga ligtas na mga lugar tulad ng mga simbahan at mga paaralan; magbuo ng mga patakaran at patnubay para sa kapakumbabaang pagkultura, at magsanay ng mga tagapagtutos sa mga kasanayan sa kapakumbabaang pangkultura.










		Pinakamahahalagang Pangangailangang Natukoy sa Pakikipagtalakayan sa Maliliit na Pangkat

Ang mga nakilahok at pinaghiwa-hiwalat sa maliliit na pangkat upang pag-usapan kung paano lubos na mabibigyang suporta ng Center ang mga pagsisikap ng pamayanan upang paigtingin ang katarungang pangkalusugan. Ang mga sumusunod at lumabas sa mga talakayan. 



		

		Makilahok sa makabuluhang pakikiisa sa pamayanan at pagkilos

Buohin ang tiwala; makinig sa mga miyembro ng pamayanan sa kanilang mga espasyo gaya ng mga simbahan at paaralan; kilalanin ang mga tagapagtanggol ng pamayanan; makipagkasundo at bayaran ang mga pinagkakatiwalaang kabakas upang gawin ang pakikipag-ugnayan.



		

		Ibahagi ang kakayahang magpasya sa pamayanan

Tulungan ang pamayanan na tukuyin at sukatin ang masasamang kalagayang ng kalusugan, na may patay na kakayanang magpasya; ibahagi ang mga tagumpay ng pamayanan sa buong pamayanan.



		

		Itaguyod ang pagkakataong makakuha ng bigay na pondo

Bigyang suporta ang mga pagsisikap ng pamayanan na gamitin ang pinansya na kapital; tiyakin ang pananagutan; itaguyo at pondohan ang mga programa na batay sa siyensya.

		

		Develop a communication strategy that uses diverse channels

Huwag makipag-usap gaya ng dati; gumamit ng ibang mga channel tulad ng word-of-mouth, social media, nilalaman ng video; maabot ang magkakaibang at hindi kinaugalian na mga kasosyo.



		Sino pa ayon sa mga lumahok ang gusto nilang isali ng Center?



		· Antelope Valley Breastfeed Coalition

· Mga samahang nagsasanay laban sa kapootang panlahi at pang-aapi

· Kalusugan ng mga Sanggol na Black

· Kapakanan ng mga Kababaihang Black

· Mga tagaplano ng lungsod

· Mga Kolehiyang Pampamayanan



		· Iba’t ibang Mmga Sentrong Pangkultura

· Binigyang-kakayanang mga henerasyon

· Komunidad na batay sa pananampalataya

· Mga doktor at tagapagkaloob ng kalusugan

· Mga inihalal na lokal na pinuno

· Makipag-ugnayan ang Los Angeles County sa mga mamamayan nito

· Lumos Transforms



		· Tagapagtustos ng OB/GYN

· Mga sentrong pang-abot ng tulong

· Planned Parenthood

· Promotoras

· Mga pamantasan



		Paano gagamitin ang impormasyon? 

Ang mga pampamayanang pulong na pakikinig ay simula pa lang. Ang iyong sigasig at pangako sa katarungang pangkalusugan ay nagsasalamin ng pangitain ng mga pamayanan na nagpapasimuno sa pagtukoy at pagsulong para sa kanilang kalusugan at kagalingan. Tayo ay:

· Babaguhin ang mga maigsing datos batay sa mga pinakamahalagang kaalaman; 

· Gagawa ng imbentaryo ng mga mainam na gawain, mga koalisyon, komunikasyon at iba pang estratehikong pagsisikap; 

· Tutugunan ang mga pinakamahalagang pangangailangan upang maibahagi ang mga plano ng Center, unahin ang mga natukoy na serbisyong gusto ng mga lumahok na pagandahin o ialok ng Center; at 

· Isasali ang mga inirekomendang mahahalagang kabakas.



		Sumali sa Listserv sa LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov










Appendix ng mga Talangguhit at mga Datos 

		





Lahat ng pagsusuri ay natapos sa wikang Ingles



		



		Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong at magbahagi ng opinyon





		Walang Kinikilingan

Lubhang di sumasang-ayon

Sumasang-ayon

Lubhang sumasang-ayon







			Walang Kinikilingan

Walang Kinikilingan

Lubhang di sumasangayon

Sumasang-ayon

Lubhang Sumasang-ayon

Lubos na sumasang-ayon

Lubos na di sumasang-ayon

Di sumasang-ayon

Sumasang-ayon



		Lubhang di sumasang-ayon



Lubhang sumasang-ayon

Sumasang-ayon



















Mga pangkat sa pamayanan

Mga kaibigan/ Pamilya/ Kapitbahay

Tagatustos ng Alagang Pangkalusugan

Iba pa







t





Mga Sanggunian

Pinakamahalagang Bahagi ng Pulong



Mga Group breakout session	Kaalaman tungkol sa Center	Pagtatanghal	Gallery Walk 	Pakikisalamuha	Pakikipagtalastasan	23	5	4	3	1	1	





Mas maraming pagtatanghal mula sa komunidad	Masmahabang oras ng pagpupulong	Mas maraming impormasyong ibinabahagi	Mas bigyang-pansin ang mga lugar na pinahahalagahan	Mas maraming pagkain	Mas maraming pagtatanghal mula sa tagpagtustos	10	8	4	1	1	1	















Total	

English 	Spanish 	0.92682926829268297	7.3170731707317069E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	0.27500000000000002	0.7	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.22500000000000001	0.35	0.42499999999999999	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.23076923076923078	0.35897435897435898	0.41025641025641024	















Total	

Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.4	0.55000000000000004	



Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong na pakikinig na ito?































Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend Family 	Other 	0.15789473684210525	0.21052631578947367	0.10526315789473684	0.52631578947368418	



Pinakamahahalagang Bahagi ng Pagpupulong

Pinakamahahalagang Bahagi ng Pagpupulong	

Mga gawaing pampangkat/Pakikisalamuha/Pagbabahagi ng mga Ideya	Kaalaman tungkol sa mga layunin/pangunguna ng CHE	Tugon ng Pamayanan	Pagtatanghal	13	4	3	1	



Column1	

Mas mahabang oras para makisalamuha sa iba	Mas madalas na pag-abot ng tulong sa mga pamay	anan	Limitahan ang mga paksa ng talakayan	Mga nangangasiwa	Mas maraming pagkakataong makipag-ugnayan sa mga grupo	Pagpapakilala ng mga nasa silid	Magbigay ng mga serbisyong pagsasaling-wika	Anyayahan ang mga pinuno ng pamahalaan	7	3	2	1	1	1	1	1	



Wika ng mga natapos na pag-aaral











Total	

English 	Spanish 	0.91304347826086951	8.6956521739130432E-2	



Nauunawaan ko ang Katarungang Pangkalusugan 

at kung bakit ito mahalaga.









Total	

Agree	Strongly Agree 	0.34782608695652173	0.65217391304347827	



Narinig ang aking boses at nagkaroon ako ng 

pagkakataong magtanong at magbahagi ng opinyon









Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	4.7619047619047616E-2	0.23809523809523808	0.7142857142857143	



Nalaman ko ang mga layunin ng CHE 

at ang mga plano nito









Total	

Neutral 	Agree	Strongly Agree 	8.6956521739130432E-2	0.47826086956521741	0.43478260869565216	











Total	

Agree	Strongly Agree 	0.31818181818181818	0.68181818181818177	



Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong na pakikinig na ito?









Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend/Family/Neighbor	Other 	4.7619047619047616E-2	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.52380952380952384	



Pinakamahahalagang Bahagi ng Pagpupulong

Most Valuable Part of the Listening Session	

Group breakout session	Hearing concerns, naratives 	&	 ideas	Learning about the Center	Networking opportunities	Participant diversity 	Presentation/Draft Documents  	5	11	3	2	2	3	



Column1	

More outreach to community	More time for networking	Better venue	Limit discussion topics	CHE action items	Information on future sessions	Provide translation services	9	4	3	2	1	1	1	















Total	

English 	Spanish	0.93939393939393945	6.0606060606060608E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	6.0606060606060608E-2	0.27272727272727271	0.66666666666666663	















Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree 	3.0303030303030304E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.54545454545454541	















Total	

Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree	6.0606060606060608E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.51515151515151514	















Total	

Strongly Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	0.33333333333333331	0.5757575757575758	



Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong na pakikinig na ito?



















Total	

Health Care Provider 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.32142857142857145	0.21428571428571427	7.1428571428571425E-2	0.39285714285714285	



Pinakamahalagang Bahagi ng Pulong



Mga gawaing paghihiwalay ng pangkat	Kaalaman tungkol sa mga layunin at mga pinangungunahan ng CHE	Pakikisalamuha	Pagtatanghal	Pwesto ng Midya	11	5	2	1	1	



Column1	

Mas maraming pagtatanggal ng pamayanan	Mas maraming oras para magtalakayan	Mas maraming oras para makisalamuha sa iba	Mas maraming impormasyong ibabahagi	Mas maraming paglahok ng mga dumalo	Mas isapubliko at ipaalam sa nakararami	Talatakdaan/Lokasyon	5	2	2	1	1	1	1	











Total	

Strongly Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.42307692307692307	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	7.6923076923076927E-2	3.8461538461538464E-2	3.84615384	61538464E-2	0.30769230769230771	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.61538461538461542	























Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.11538461538461539	0.23076923076923078	0.61538461538461542	



Paano ko nalaman ang tungkol sa pulong na pakikinig na ito?







































Total	

Healthcare Provider	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other	0.125	0.33333333333333331	0.16666666666666666	0.375	



Series 1	





White	NHOPI	 	Black	Latino	Asian	17.100000000000001	63.6	52.4	40.5	28.1	18	

Kamatayan san hi ng diabetes kada 100,000



Series 1	







White	Asian	Black	Latino	2.7	2.4	9	4.3	

Kamatayan ng sanggol kada 1K buhay na isinilang



Series 1	





White	Asian	Latino	Black	0.16700000000000001	0.40200000000000002	0.26900000000000002	0.245	0.191	

% ng matatandang walang pinanggagalingan ng pangangalagang pangkalusugan



Series 1	





Walnut	Cerritos	Rowland Heights	Maywood	Beverly Hills	Palmdale	Compton	LA City Council District 8	Westmont	Lancaster	87.5	87.2	87.1	86.8	86.4	78.5	77.099999999999994	76.900000000000006	76.7	75.900000000000006	

Haba ng BUhay mula Kapanganakan



Series 1	





Rowland Heights	LA City Council District 5	Bellflower	Downey	LA City Council District 4	Huntington Park	LA City Council District 8	Lakewood	Compton	Lancaster	1.3	2.1	2.2999999999999998	2.8	3	6.3	6.3	6.4	7	7.3	

 sanggol kada 1K buhay na isinilang



Series 1	





Manhattan Beach	Calabasas	Rancho Palos Verdes	Claremont	Redondo Beach	East Los Angeles	LA City Council District 9	LA City Council District 1	Bell Gardens	Cudahy	0.04	6.8000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	8.3000000000000004E-2	9.4E-2	0.42799999999999999	0.43	0.432	0.438	0.45600000000000002	

% ng matatansang walang segurong pangkalusugan



Men who Have Sex with Men	

[CATEGORY NAME], [VALUE]

Mga Gumagamit ng Drogang Tinuturok, [VALUE]
Ugnayang Heterosekswal, [VALUE]

MSM	MSM-IDU	Injection Drug Users (IDU)	Heterosexual Contact	0.84	0.03	0.04	0.09	
Series 1	



Heterosexual /Straight	Bisexual	Don't Know	Gay /Lesbian	0.10199999999999999	0.252	0.24199999999999999	0.153	
% ng matatandang nanganganib na magkaroon ng matinding kalungkutan

White (reference)	

Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High School 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Black 	
Diabetes Deaths 	Infant Mortality Rate	HIV Incidence 	School Suspension Rate	% Students Not Completing High Scho	ol 	Searched During Traffic Stop 	 Imprisonment (per 100,000 population)	Foster Care Entries (per 1,000 children)	Child Poverty Rate (2016)	Unemployment Rate 	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	
Talatuntunan ng PInagkumparang Dami
(Bilang ng posibilidad na ang isang Black 
na tao ay makakaranas ng mas masamang 
resulta)



White (batayan)	Pagkamatay dahil sa Diabetes	Dami ng Namamatay na Sanggol	Insidente ng HIV	Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan	% ng Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan 	Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko 	 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon)	Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan)	Dami ng Naghihirap na Bata (2016)	Dami ng Walang Trabaho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Black 	
Pagkamatay dahil sa Diabetes	Dami ng Namamatay na Sanggol	Insidente ng HIV	Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan	% ng Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan 	Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko 	 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon)	Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan)	Dami ng Naghihirap na Bata (2016)	Dami ng Walang Trabaho	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	Latino	

Pagkamatay dahil sa Diabetes	Dami ng Namamatay na Sanggol	Insidente ng HIV	Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan	% ng Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan 	Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko 	 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon)	Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan)	Dami ng Naghihirap na Bata (2016)	Dami ng Walang Trabaho	1.6432748538011694	1.5925925925925923	1.4	1.2666666666666666	1.5280898876404494	2	2.8313926408942711	1.5909090909090908	3.6049382716049383	1.3673469387755102	Asyano	---
---

Pagkamatay dahil sa Diabetes	Dami ng Namamatay na Sanggol	Insidente ng HIV	Dami ng Pagkakasuspinde ng Pasok sa Paaralan	% ng Mag-aaral na Hindi Nakatapos ng Mataas na Paaralan 	Siniyasat Habang Nakatigil sa Trapiko 	 Pagkakakulong (bawat 100,000 na populasyon)	Ipinasok sa Bahay-ampunan (bawat 1,000 kabataan)	Dami ng Naghihirap na Bata (2016)	Dami ng Walang Trabaho	1.0526315789473684	0.88888888888888884	0	0.39999999999999997	0.68539325842696619	0	0.96180717279925487	0.31818181818181812	1.5555555555555556	0.91836734693877542	
Talatuntunan ng Magkaugnay na Dami
(Beses na mas malamang na magkaroon ng masamang resulta kumpara sa mga White)



Pinakamahalagang Bahai ng Pulong
Pinakamahalagang Bahagi ng Pulong	
Buong pulong	Malaman ang tungkol sa Center for Health Equity	Mga group breakout session	Marinig ang mga lalahanin at mga ideya mula sa mga kasapi ng komunidad	2	6	7	11	

Column1	
Oras ng mga pulong	Tagapangasiwa	Mas maigting na pakikilahok mula sa komunidad	Mas maayos na lugar ng pagtitipon	Mas maraming kinatawan ng mga namumuno	Impormasyon tungkol sa mga susunod na pulong	Mas pagtuunan ng pansin ang ugat ng mga suliranin	Mas maraming oras para sa pakikisalamuha	1	1	2	2	2	3	3	6	

Wikang Pangsuri

English 	Spanish	0.61	0.39	







Total	
Agree 	Strongly Agree 	0.22580645161290322	0.77419354838709675	











Total	
Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.1	0.23333333333333334	0.66666666666666663	







Total	
Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.38709677419354838	0.58064516129032262	







Total	
Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.19354838709677419	0.77419354838709675	






Total	
Health Care Provider 	Faith Organization 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.20689655172413793	3.4482758620689655E-2	0.27586206896551724	0.13793103448275862	0.34482758620689657	
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