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 Pannakaguyod ti Sanikua 
 Panagbayad iti Estado para Medikal 
 ken dagiti Napaut nga Serbisyo ken Sustento 
 Estate Recovery 
Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

Ania ti pannakaguyod ti sanikua? 
• Ti linteg ti estado  (kapitulo RCW 41.05B ken 43.20B) masapul na ti sanikuam a pangbayad iti 

Department of Social and Health services (DSHS) ken ti Health Care Authority (HCA) para 
kadagiti sumagmamano a naggastoan ti medikal a serbisyo ken long term services and 
supports (LTSS) nga naawat mo. 

Ania ti sanikua? 
• Isuamin a kukua ken dadduma pay kadagiti kupkupikupam a bukod wenno adda 

nainkalintegan a panagtagikuam iti tiempo ti ipapatay mo nga aglabas nga addaan wenno 
awanan iti dokumento.  Maibilang ditoy dagiti kukua ken kupkupikupan a kas iti: 

o Balbalay, daga; 
o Libreta ti bangko; 
o Pondo nga kasapulan, naibyenes; 
o Bukod a kukua, ken 
o Saan nga nakaprobasyon nga kupkupikupan, dagiti sibibiag a sanikua. 

Ania ti saan a passet ti sanikuam? 
• Dagiti kukua wenno dadduma nga kupkupikupan nga saan mo a bukod wenno awanan ka iti 

nainkalintegan a panagtagikua iti tiempo ti ipapatay mo.  Kas pagarigan, kukua wenno 
dadduma a kupkupikupan nga bukod a kukua dagiti nagannak kenka, ti asawam, rehistrado iti 
estado nga kaduam, wenno ubing. 

Ania kadagiti kupkupikupan ti saan a sakupen ti pannakaguyod ti sanikua? 
• Sumagmamano nga kupkupikupan ti tribo; 
• Sumagmamano nga pagbaybayad iti panagtarimaan ti gobyerno; ken  
• Dagiti kupkupikupan nga naproteheran babaen iti kualipikado a pannakikadua iti napaut a 

pannakaay-wan nga katulagan. 
Kasano ngarud no awanan ka ti aniaman a kupkupikupan iti tiempo ti pannakatay mo? 

• Awan ti pannakaguyod ti sanikua. 
Ania nga medikal ken paggastusan ti LTTS dagiti maibilang iti pannakaguyod ti sanikua? 

• Dagiti paggastusan a pinundoan ti LTTS ti bayadan ti DSHS wenno HCA kalpasan nga 
agtawen iti 55; 

• Dagiti paggastusan a pinundoan ti estado ket bayadan ti DSHS wenno HCA iti aniaman nga 
edad, malaksid iti: 

o Dagiti serbisyo ti pannakaproteher ti nataengan; 
o Dagiti bayad ti nayon nga seguridad nga awtorisado ti Developmental Disability 

Administration; 
o Dagiti serbisyo ti programa a sitatalged nga iseserrek manen ti nakabasol iti 

komunidad; ken 
o Dagiti boluntaryo a panagtrabaho nga serbisyo, 

Ania nga medikal ken paggastusan ti LTTS dagiti saan nga maibilang iti pannakaguyod ti sanikua? 
• Dagiti paggastusan nga bayadan ti HCA iti babaen ti pederal nga Medicare Savings Program. 
• Dagiti medikal a naggastusan nga bayadan ti HCA no saan ka la ketdi immawat ti LTSS. 
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Kaano nga maitantan ti pannakaguyod ti sanikua? 
• No salbaren naka ti asawam; 
• No adda payla anak mo nga agtawen iti nababbaba ngem 21; 
• No adda nabati nga anak mo nga bulsek wenno paralisado iti tiempo ti ipapatay mo; wenno 
• Kadagiti tiempo ti nalabes a kinarigat, no ti maysa nga agtawid ket agdawat iti pannakaitantan 

gapu iti nalabes a kinarigat ken no ti DSHS aprubaranna ti dawat. 

Kaano a mabalin nga aprubaran ti DSHS ti nalabes a kinarigat? 
• No ti pannakaguyod ket gubbuayenna ti pannakapukaw ti pagnaedan ti agtawid ken saanda a 

kabaelan ti mangala iti sabali; 
• Ti sanikua laeng ti kupkupikupan ti agtawid a paggapgapuan ti pamataudanna; wenno  
• Sika ket sinalbar ti maysa nga lokal a kadua nga rehistrado iti estado. 

Kasano no agnanaed ka iti maysa a medikal nga pasilidad ken saanka nga nainkalintegan a 
manamnama nga agsubli iti pagtaengam? 

• Uray man saan nga “Pannakaguyod ti Sanikua,” mabalin ti DSHS ti mangipan ti maysa nga 
seguridad sakbay ti pannakatay iti pagtaengam gapu iti Tax Equity and Fiscal Responsibility 
Act (TEFRA) ti 2005. 

• Palubusan ti linteg ti DSHS a mangiplastar iti seguridad iti pagtaengam sakbay ti pannakatay. 
• Dagiti laeng tattao a rebbeng nga agbayad kadagiti gastusen ti pannakataripato da ti mabalin 

nga maaddaan iti seguridad sakbay ti pannakatay nga maiplastar kadagiti pagtaengan da. 
• No adda seguridad ti DSHS iti pagtaengam ken ilakom, subboten ti DSHS dagiti naggastusan 

iti medikal ken LTSS manipud iti naummong. 
• Saan nga mangiplastar ti DSHS iti seguridad iti pagtaengam no ti asawam, lokal a kadua nga 

nakarehistro iti estado, ubing nga awan pay 21 ti tawenna, weeno kabsat mo ket agnanaed 
idiay. 

• Paruk-atan ti DSHS ti seguridad no agsubli ka iti pagtaengam. 

Kasano no kayat mo pay ti ad-adu nga impormasyon? 
• Tawagan ti Coordinated Legal Education, Advice and Referral Line (CLEAR) libre a tawag iti  

1-888-201-1014. 
• Makiuman iti abogado nga agpadpada nga maawatanna ti panagplano ti sanikua ken dagiti 

pagalagadan ti medikal a tulong. 
• Basaen ti “Pannakaguyod ti Sanikua para kadagiti Medikal a Serbisyo nga Binayadan babaen 

iti Estado” iti www.washingtonlawhelp.org. 
• Para iti saan a pannakaibilang iti pannakaguyod ti sanikua kadagiti Taga Alaska wenno 

Indiyano nga Amerikano, kitaen ti“Dagiti Makinkukua ti Sanikua nga Taga Amerika ken Alaska: 
Saan a pannakaibilang iti Pannakaguyod ti Sanikua” iti www.washingtonlawhelp.org. 

• Basaen dagiti kapitulo RCW 41.05A ken 43.20B ken kapitulo 182-527 WAC. 
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