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Ang Pagpapalaglag ay Legal at 
Protektado sa Estado ng Washington

Ginagarantiya ng Washington ang Access sa 
Pagpapalaglag:

•	 Ang bawat taong nagbubuntis sa Washington 
ay may pundamental na karapatang magpalaglag 
sa anumang dahilan bago magkaroon ng viability 
ang fetus (humigit-kumulang 24 na linggo 
ng pagbubuntis).1

•	 Pagkatapos magkaroon ng viability, ipinahihintulot 
ang pagpapalaglag sa Washington kung 
kinakailangan ang pagpapalaglag para 
protektahan ang buhay o kalusugan ng taong 
nagbubuntis.2

•	 Sa Washington, anuman ang edad ng tao ay may 
karapatang pumayag sa pangangalaga sa kanila sa 
pagpapalaglag. Hindi ipinag-aatas sa Washington 
ang pagpayag mula sa magulang, tagapangalaga, 
o partner ng isang tao para magpalaglag.3

Ang Mga Pagpapalaglag sa Washington 
ay Kompidensiyal:

•	 Sa pangkalahatan, ang mga tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan sa Washington 
ay hindi maaaring maglahad ng anumang 
impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan 
tungkol sa isang taong nagbubuntis nang walang 
pasulat na pagpayag mula sa kaniya.4

•	 Ang mga taong nagbubuntis ay may legal na 
karapatang tiyaking ang lahat ng impormasyon 
hinggil sa pagpapalaglag ay ipinadadala sa 
kanila sa halip na sa taong nagbabayad para sa 
kanilang pangkalusugang insurance (kabilang 
ang mga magulang).5 

•	 Para baguhin kung saan ipinadadala ang 
impormasyong ito, mag-print, sumagot, 
lumagda, at magpadala ng Confidentiality 
Request Form (Form ng Kahilingan para sa 
Pagiging Kompidensiyal) sa kumpanya ng iyong 
pangkalusugang insurance.6 Maaari mo ring 
tawagan ang kumpanya ng iyong pangkalusugang 
insurance para hilingin ang pagiging 
kompidensiyal na ito.

Ipinag-aatas ng Washington ang Pagsaklaw ng 
Insurance sa Mga Serbisyo sa Pagpapalaglag:

•	 Ang lahat ng planong pangkalusugan na 
napaiilalim sa regulasyon ng estado na sumasaklaw 
sa mga serbisyo sa pagbubuntis o pagiging ina ay 
legal na inaatasang saklawin din ang mga serbisyo 
sa pagpapalaglag, kabilang ang pagpapalaglag na 
medikal/medikasyon (kapag gumagamit ng mga 
gamot para wakasan ang isang pagbubuntis).7

1  RCW (Revised Code of Washington, Nirebisang Kodigo ng Washington) 9.02.100, .110, .170.
2  RCW 9.02.110.
3  RCW 9.02.100; tingnan din ang Mga batas ng 2022, ch. 65, § 1(5).
4  RCW 70.02.020(1); tingnan din ang 45 CFR (Code of Federal Regulations, Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon) § 164.502.
5  WAC (Washington Administrative Code, Kodigong Administratibo ng Washington) 284-04-510.
6  Ang Form na ito ng Kahilingan ay available sa: https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf.
7  RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services.
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•	 Sasaklawin ng programa ng pangkalusugang 
insurance ng Washington na Apple Health 
(Medicaid) ang pangangalaga sa pagpapalaglag 
para sa mga pasyenteng kuwalipikado.8

•	 Kung wala kang insurance, may mga programa ng 
Estado na posibleng makatulong sa iyong bayaran 
ang pagpapalaglag.9

Ang Mga Taong Nagbubuntis mula sa Iba 
pang Estado ay Maaaring Makatanggap ng 
Pangangalaga sa Pagpapalaglag sa Washington:

•	 Sa ilalim ng batas ng Washington, ang mga 
nagbubuntis na tao mula sa iba pang estado ay 
maaaring pumunta sa Washington para sa mga 
serbisyo sa pagpapalaglag.10

•	 Nagsisikap ang Estado na tiyaking ang mga 
batas na ginagawang krimen ang paghahatid ng 
pangangalagang pangkalusugan sa iba pang estado 
ay hindi makaaapekto sa mga tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan ng Washington.11

•	 Ang mga alagad ng batas ng Estado ng Washington 
ay pinagbabawalang magbigay ng tulong o 
kooperasyon sa mga imbestigasyon o legal na 
pagkilos sa labas ng estado na may kaugnayan 
sa pagpapalaglag (para sa mga pagsasagawa ng 
serbisyong naaayon sa batas sa Washington).12

Pinoprotektahan ng Washington ang Iyong 
Karapatang Ligtas na Ma-access ang Pagpapalaglag 
at Contraception:

•	 Pinagbabawalan ng batas ng Washington ang 
sinumang makialam o mangharang sa access 
mo sa mga pasilidad ng pangangalagang 
pangkalusugan, kabilang na ang para sa 
pangangalaga sa pagpapalaglag.13 

•	 Maaari kang makakuha ng pangangalaga sa 
pagpapalaglag mula sa mga doktor pati na rin sa 
mga assistant ng doktor at advanced na registered 
nurse practitioner.14

•	 Maaari kang makipagkita sa isang medikal na 
provider sa pamamagitan ng telepono o computer 
(isang telehealth appointment) at humiling na 
mapadalhan ng mga pill para sa pagpapalaglag 
sa loob ng Estado ng Washington.15

•	 Maaaring hindi pigilan ng isang ospital o iba 
pang employer ang isang tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan sa pag-aasikaso 
sa isang pasyente para sa mga komplikasyon sa 
pagbubuntis (kabilang na ang kapag nakunan 
at nagkaroon ng ectopic na pagbubuntis) na 
maaaring ikanganib ng buhay ng pasyente, 
magkaroon ng mga hindi na maaayos na 
komplikasyon, o kabawasan sa paggana ng 
katawan ng pasyente.16

8 Sinasaklaw ng Apple Health (https://www.hca.wa.gov) ang mga serbisyo sa pagpapalaglag, pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag, at 
pagpaplano ng pamilya pagkatapos ng pagpapalaglag. Kung wala kang pangkalusugang insurance at hindi ka kuwalipikado para sa Apple Health, 
makahihingi ka ng tulong mula sa isang klinika ng pangangalagang pangkalusugan, provider ng pagpapalaglag, o sa Northwest Abortion Access Fund 
(https://nwaafund.org/).

9 Alamin kung kuwalipikado ka, magagamit mo ang prescreening form na ito:  
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 

10 RCW 9.02.110.
11 https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers.
12 https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related; tingnan sa pangkalahatan 

RCW 9.02.100.
13 RCW 9A.50.020.
14 RCW 9.02.110. 
15 Ang Plan C ay nagbibigay ng listahan ng mga provider na nag-aalok ng ganitong serbisyo ng telehealth, https://www.plancpills.org/states/washington. 

Kabilang sa mga klinika ang Cedar River Clinics at Planned Parenthood.
16 RCW 70.400.020.
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•	 May karapatan ka sa birth control anuman ang 
edad mo sa Washington State.17

Mag-ingat sa mga “Crisis Pregnancy Center”:

•	 Mag-ingat sa mga klinikang nag-aangking nag-aalok 
ng pangangalaga sa kalusugang panreproduksiyon 
ngunit ayaw magsagawa ng mga pagpapalaglag o 
magbigay ng mga referral para sa pagpapalaglag. 
Ang ganitong uri ng klinika ay karaniwang tinatawag 
na “Crisis Pregnancy Center.”

•	 Ang mga “Crisis Pregnancy Center” ay maaaring 
magbigay ng pangangalaga sa pasyente na hatid ng 
mga tauhan o boluntaryo na hindi mga lisensiyadong 
tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. 
Bilang resulta, maaaring hindi ipinag-aatas sa kanila 
na panatilihing kompidensiyal ang impormasyong 
pangkalusugan mo.18

Paghahanap ng Mga Tagapagbigay ng 
Pangangalaga sa Pagpapalaglag:

•	 Ang Podo para sa Access sa Pagpapalaglag sa 
Hilagang Kanluran at ang National Abortion 
Federation ay may mga listahan ng mga provider ng 
pagpapalaglag sa Washington.19

•	 Maaaring kuwalipikado ka para sa isang 
pangangalagang pangkalusugan na 
pinamamahalaan ng Apple Health o Apple Health 
for Pregnant Women. Ang pareho ay sumasaklaw 
sa mga serbisyo sa pagpapalaglag, pangangalaga 
pagkatapos ng pagpapalaglag, at pagpaplano ng 
pamilya pagkatapos ng pagpapalaglag.

•	 Kung nasasaklaw ka ng Providence Health Plan 
na nagmumula sa Washington, babayaran ng 
DOH (Department of Health, Departamento 
ng Kalusugan) ang mga serbisyo sa iyo sa 
pagpapalaglag hangga't makatatanggap ka ng 
mga serbisyo mula sa isang provider na papayag 
na tumanggap ng reimbursement mula sa DOH.20

Ang Batas ng Washington ay May Mga 
Espesyal na Proteksiyon para sa Birth Control 
at Emergency Contraception:

•	 Dapat punan ng mga parmasya ng Washington 
ang lahat ng valid na reseta, kabilang ang mga 
reseta para sa pagpapalaglag na medikasyon, 
emergency contraception, at birth control, maliban 
kung may medikal na dahilan para hindi ito gawin 
(gaya ng allergy) o wala ang parmasya ng gamot na 
iyon at hindi nito ito makukuha kaagad.21

•	 Pangkalahatang ipinag-aatas ng batas ng 
Washington sa lahat ng planong pangkalusugang 
napaiilalim sa regulasyon ng estado (kabilang ang 
mga planong pangkalusugan ng estudyante) na 
saklawan ang bawat uri ng contraceptive method na 
aprubado ng FDA (Food and Drug Administration, 
Administrasyon sa Pagkain at Gamot), kabilang ang 
emergency contraception at mga paraang hindi 
nangangailangan ng reseta, nang karaniwang 
walang gastos at walang paghihigpit o pag-antala.22  

•	 Ang lahat ng ospital na may mga emergency room 
ay dapat magbigay ng emergency contraception 
bilang mapamimiliang paggamot para sa seksuwal 
na pang-aabuso.23

17 RCW 9.02.100.
18 Ang mga pang-estado at pederal na proteksiyon sa pangkalusugang pagkapribado ay pangkalahatang nalalapat lang sa mga lisensiyadong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga empleyado at ahente ng mga ito. Tingnan ang RCW 70.02.020; 45 CFR § 164.502.
19 Ang mga resource ay nakalista sa website ng Departamento ng Kalusugan ng Washington (Washington Department of Health),  

https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion. Tingnan din Ang Northwest Abortion Access Fund  
(www.abortionfinder.org); Ang National Abortion Federation (www.prochoice.org/patients/find-a-provider).

20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; Stormans, Inc. v. Wiesman, 794 F.3d 1064 (9th Cir. 2015).
22 RCW 48.43.072; WAC 284-43-5150; https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights.
23 RCW 70.41.350; WAC 246-320-286.
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