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Health မ ှကိဆိပုါသည ်
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န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 



 

 

 

  မာတိကာ   

 

သင်၏ပြသမှုအတွက ်

တင်ပြင်ဆင်ပြင်း 
စာမျက်နှာ 2 ယူဆောင်လာရန် သင့်ကုိယ်ပိငု် 

ဆေးဝါး ဆသာက်သံုးခြင်း 

စာမျက်နှာ 3 မိသားစု ေက်သွယ်ရမည့်လူ 

ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက်များ 

ဆေးရုံတက်ဆရာက်မှု 

လမ်းဆကကာင်းရှာခြင်း 

ကုိယ်လက်ြျ ို ့ယွင်းသူများအတွ

က် ဝန်ဆောင်မှုများဆပးခြင်း 

သင်၏ဆေးမှတတ်မ်းကုိ 

ခပန်လည်သံုးသပ်ခြင်း 

အာမြံအြျက်အလက ်
စာမျက်နှာ 5 ကကိုတင်ြငွ့်ခပုြျက် 

Medicare Medicaid 

အလုပ်သမား နစ်နာဆကကး ခပင်ပလူ၊ 

ကုမ္ပဏီ တာဝန်ယူမှု 

သင့်တွင် အာမြံမရှိပါက 

သင့်ဆငွဆတာင်းြံလွှာအဆကကာင်း 

အြျက်အလက် 

သင်၏ဖွင့်ဟ ပြာဆုိမှု 
စာမျက်နှာ 7 ထုတဆ်ခပာပါ 

CHI Health လူနာအခြစ် 

သင့်အြွင့်အဆရးများ 

စာမျက်နှာ 13 သင့်မှတ်ြျက်များနှင့ ်စိုးရိမ်မှုများ 

သင်၏ဧည့်သည်များ 
စာမျက်နှာ 14 ဧည့်သည ်လမ်းညွှန်ြျက်များ 

လူနာများကုိ 

ဆရာဂါကူးစက်မှုမ ှ

ကာကွယ်ဆပးခြင်း 

အစားအဆသာက်နှင့် 

ဆသာက်စရာများကုိ မျှဆဝခြင်း 

တစ်ညတာ သ့ုိမဟုတ် ထပ်တိုး 

ခပသမှုများ ခပသမှု 

လမ်းညွှန်ြျက်များ 

အရွယ်မဆရာက်ဆသးသူ လူနာများ 

သင့်အြန်း 
စာမျက်နှာ 16 သင်၏ဆနခပန်ဆကာင်းဆရး 

ပတ်ဝန်းကျင် လူနာ 

စားစရာများ 

သင့်ကုိယ်ပိငု်ပစ္စည်းများကို 

ထိန်းသိမ်းဆစာင့်ဆရှာက်ခြင်း 

အြန်းတွင်းအပူြျနိ် 

ယူနစ်မှထွက်ြာွခြင်း  

ဆေးရွက်ကကီးကင်းစင်နယ်ဆခမ 

ပန်းများ၊ ပူဆြာင်းများ၊ 

လက်ဆောင်များနှင့် ဆမးလ် ပို့မှု 

 

စာမျက်နှာ 17 အခမင့်ြျတိ ်စပီကာနှင့် 

ဆကကညာြျက်များ 

ြုတင်ခပန်မွမ်းမံခြင်း 

တီဗီွ 

ဆေးရုံတက်ဆနစဉ် 

ြုန်းဆြါ်ေုိခြင်းနှင့် 

ြုန်းဆခြေုိခြင်း 

ကင်မရာများ၊ ေယ်လူလာြုန်းများ၊ 

လပ်ဆတာ့ ကွန်ပျူတာများနှင့် 

တစ်ကိုယ်ဆရသုံး 

အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများသံုးခြင်း 

တစ်ကိုယ်ဆရဆေးကင်းဆရးကို 

ဆသြျာဆစခြင်း 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

ကျွမ်းကျင်သူကို တိက်ုြိုက်ခြင်း 

သင့်အတွက ်ဝန ်ဆာင်မှုများ 
စာမျကန်ှာ 19   ဆရာဂါမှတ်တမ်း စီမံြန့်ြွဲဆရး 

ဝန်ဆောင်မှုများ 

ောသာဆရးခြင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ 

ေက်သွယ်ဆခပာေိုဆရး အကူအညီနှင့် 

စကားခပန် ဝန်ဆောင်မှုများ 

ကျင့်ဝတ်များေုိင်ရာ 

ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်ဆရး ဝန်ဆောင်မှု 

စာမျကန်ှာ 21   အထုိင်ေရာဝန် ဝန်ဆောင်မှု 

သင်ကကားဆရးနှင့် သုဆတသန 

CHI Health ဆြာင်ဆေးရှင်း 

လက်ဆောင်များ 

သင့် ေးကင်း ေး - သင့် စာင့် ေှာက်မှု 
စာမျက်နှာ 23 အြျန်ိအလုိက် 

လှည့်လညက်ကည့်ရှုခြင်းနှင့်အိပရ်ာဆေး 

သတင်းဆပးပိုြ့ျက်များ 

စာမျက်နှာ 23 တစ်ြြုုလဲွမာှးဆနြျနိ်တွင် 

ဆေးဝါးကုသမှုကို ြျက်ြျင်း ရယူခြင်း 

ကူးစက်ဆရာဂါ၏ ကူးစက်မှုကိ ု

တားေီးခြင်း 

ေီးလမ်းဆကကာင်း ပပန်ဆသးများ 

စာမျက်နှာ 25 Speak Up™ ကူးစက်ဆရာဂါကိ ု

ကာကွယ်ရန် 

စာမျက်နှာ 26 ပဋိဇီဝဆေး အသံုးခပုမှုနှင့် သင် 

စာမျက်နှာ 27 ဆေးဝါးများနှင့ ်လုပ်ထံုးများ လဲကျမှု 

ကာကွယ်ခြင်း- လှမ်းဆြါ်ပါ၊ 

မလဲကျပါနှင့် ဆေးကင်းဆသာ 

ပင့်မဆပးသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

စာမျက်နှာ 29 သင့်အဆရခပားကုိ အားခြည့်ပါ 

ဆသွးြ ဲကကိုတင်ကာကွယ်ခြင်း 

စာမျက်နှာ 31 နာကျင်မှု – သင့်နာကျင်မှုကို 

စီမံြန့်ြွရဲန် သင်သထိားရမည့ ်

အရာများ 

စာမျက်နှာ 33 နာကျင်မှုအဆကကာင်း 

ဆမးဆလ့ရှိသည့်ဆမးြွန်းများ 

စာမျက်နှာ 34 လူနာ အြင့်ွအဆရးများနှင့ ်

ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကင်းကွာဆနြွင့် 

သင်၏ပြသမှုပြီးသည့် နာက် 
စာမျက်နှာ 34 ဆေးရုံေင်းဆရး 

ညွှန်ကကားြျက်များ 

ဆေးစာပါဆေးဝါးများ 

ဆငွဆကကးဆထာက်ပံမ့ှု မူဝါေ 

လမ်းညွှနစ်ာအုြ် 
စာမျက်နှာ 38 အသံုးဝင်နိုင်မည့ ်နံပါတ်များ 

စာမျက်နှာ 46 ြွခဲြားေက်ေံမှုက ဥပဆေြျ ို းဆြာက်မှုပါ  

စာမျက်နှာ 47  အသံုးဝင်ဆသာ လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း 

ရင်းခမစ်များ 

စာမျက်နှာ 53 မဲဆပးသူ စာရင်းသွင်းခြင်း 

စာမျက်နှာ 55 ကုိယ်ပိငု် အြျက်အလက် အသိဆပးြျက် 

အဆလ့အထများ 

စာမျက်နှာ 67 မှတစု်များ 

စာမျက်နှာ 69 အဆရာင်ြျယ်ရန် စာမျက်နှာများ 

စာမျက်နှာ 71 ပဆဟဠိများ 

စာမျက်နှာ 75 ပဆဟဠိ အဆခြများ

 

ပုံနှိပ် ဧည့်သည် အချက်အလက်များ လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ အပကကာင်းအရာများတွင် ပ ပာင်းလဲမှုများ ရိှနိုင်သည်။ ဧည့်သည် အချက်အလက် လမ်းညွှန်စာအုပ်၏ 

ပနာက်ဆုံးအ ြစ်ဆံုး ဗားရှင်းကို ြတ်ရှုရန် CHIHealth.com ကိ ုဝင်ကကည့်ပါ 

CHI Health ပါ အပကကာင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပမးခွန်းများနှင့် မှတ်ချက်များရှိပါက EthicsServices@alegent.org သ့ုိ တိုက်ရိုက်ပမး မန်းပါ 
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ယူ ဆာင်လာေန် 

ဆေးရံုနှင့် တခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုများသ့ုိ လာဆရာက်ရခြင်းမှာ စိတ်ြိစီးရသည်ကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ နားလည်ပါသည်။ 

သင်၏ခပသမှုအတွက် ကကိုတင်ခပင်ရာတွင် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည့် အရာများမှာ- 

• လက်ရှိဆသာက်ဆနသည့် ဆေးဝါးအားလုံး၏ စာရင်း အတိအကျ (တုိင်းရင်းဆေးများ၊ ဗီတာမင်များနှင့် ဆကာင်တာတွင်ဝယ်နိုင်ဆသာ 

ဆေးဝါးများ အပါအဝင်)။ 

 ဆသာက်ရသည့် အဆကကာင်းရင်း 

 ေယ်အြျန်ိ/ေယ်နှစ်ကကိမ် 

 ဆေးဝါး ထပ်ခြည့်သည့် ဆေးေုိင်အမည် 

ဤမှတ်တမ်းကို အမမဲသိမ်းထားပါ။ လက်ရှိ ဆေးဝါးများကုိ ယူလာပါက ဆေးေက်ေိုင်ရာအြဲွ့က သံုးသပ်မပီးလျှင် ဆေးဝါးများကုိ 

အိမ်သ့ုိခပန်ယူသာွးဆပးမည့် လူတစ်ဆယာက်ကို ဆြါ်လာရမည် 

• ယြင် ခြစ်ဆပါ်မှုအဆသးစိတ် အြျက်အလက် အပါအဝင် မတည့်သည့်အရာများ စာရင်း။ 

• သင့်လက်ရှိအာမြံကတ်(များ) နှင့် ဓာတ်ပုံ ID 

• ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ လက်ရိှမိတ္တူ (ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု သ့ုိမဟတု် ရှင်သန်စဉ်ေန္ဒအတွက် 

တာရှည်ြံဆသာ ကိယု်စားလှယ်လွှဲစာ ကဲသ့ုိ့) 

ဆေးရံုတက်ြို့ ခပင်ေင်ဆနပါက ဆေးရံုတက်ရာတွင် အေင်ဆခပဆစြ့ုိ ယူဆောင်လာရန် ေန္ဒရိှနိုင်သည့် ပစ္စည်းအြျ ို ့မှာ- 

• တစ်ကိုယ်ဆရ သန့်ရှင်းဆရးသံုး ပစ္စည်းများ (သွားပွတ်တံ/သွားတိုက်ဆေး၊ လက်လိမ်းြရင်မ်၊ နှုတ်ြမ်းေီ၊ တစ်ရှူး၊ ေီး၊ စသည်တို)့ 

• အၽဝတ်နှင့် ဆခြညှပ်ြိနပ်များ (ဆေးရံုဝတ်စံုကုိ ထုတ်ဆပးပါမည်) 

• နားကကားကိရိယာများ၊ အံကပ်များ သ့ုိမဟတု် သွားညိှကိရိယာများ၊ မျကမ်ှန်၊ ဆခြလက်တုများ သ့ုိမဟတု် လမ်းဆလျှာက်အကူများ ကဲသ့ုိ့ 

အဆထာက်အကူ စက်များ 

မျကမ်ှန်၊ မျကက်ပ်မှန်၊ အံကပ်များနှင့် နားကကားကိရိယာများကို အသံုးမခပုပါက စိတ်ြျရသည့် ဆနရာတွင် ေူးထဲထည့်၍ 

သိမ်းထားရမည်။ အံကပ်များအတွက် ေူးမရိှပါက သူနာခပုထံ ဆတာင်းေိုပါက ရနုိင်ပါသည်။ အံကပ်များကို တစ်ရှူး သ့ုိမဟတု် 

လက်သုတ်ပဝါခြင့် ထုပ်ပတ်မပီး သတ္တုဗန်းဆပါ် ြျထားပါက မဆတာ်တေ လွှင့်ပစ်ြံရနိုင်ပါသည်။ 

တန်ဖိုးကကီး ကိယု်ြိုင်ြစ္စည်းများ ယူမလာေြါ (ြိုက်ဆံအိတ်၊ ြေက်ဒစ်ကတ်များ၊  ငွသား၊ အီလက်ထေနွ်နစ်ြစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ေတနာ 

သ့ုိမဟတု ်တန်ဖုိးထားသည့်အောများကို မလုိအြ်ေဲ ယူမလာေြါ။ ကိယု်ြိုင်ြစ္စည်းများ  ြျာက်ဆုံး၊ အြိုးြံေ သ့ုိမဟတု် ြျကစ်ီးမှုအတွက် 

CHI Health က တာဝန်မယူြါ။ 

သင့်ကိုယ်ြုိင ် ဆးဝါး  သာက်သံုးပြင်း 

လူနာဆေးကင်းဆရးမှာ အဆရးအကကီးေံုးခြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါေအရ ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် သင့်ကုိယ်ပိုင်ဆေးဝါးများကို ဆသာက်ြွင့်မခပုပါ။ 

ဤမူဝါေ၏ ပြင်းြျက်များတွင် ပါဝင်သည်မှာ- 

1) တစ်ြါသံုး ထုပ်ပိုးမှုမလုိသည့် ရှူဆေးများ 

2) တစ်ြါသံုး ထုပ်ပိုးမှုမလုိသည့် မျကစ်ဉ်းဆေးများ 

3) ဆေးရံု၏ ဆေးေုိင်တွင် ဝယ်မရနိုင်သည့် ဆေးဝါးများ (ယင်းက သင့်စာရင်းထဲရိှ ဆေးဝါးတစ်ြုနှင့် သက်ေိုင်ပါက 

သင်၏ဆစာင့်ဆရှာက်သူအြွဲ့ဝင်က သင့်ကုိ အဆကကာင်းကကားပါမည်)။ 

သင်၏ဆစာင့်ဆရှာက်သူအြွဲ့က ညွှန်းမပီး CHI Health ဆေးေုိင်က ထုတ်ဆပးသည့် ဆေးဝါးအားလံုးကို သီးခြားထုပ်ပိုးမပီး မမှားဆစရန် 

ေားကုေ်ကပ်ထားပါမည်။ မှန်ကန်ဆသာ ဆေးဝါးခြစ်ဆစရန် သင့်အား မတိုက်မီ သင်၏ သူနာခပုက ဆေးအြုံတိုင်းကို စကန်ြတ်မပီး 

စစ်ဆေးပါမည်။ ယင်းက ဆေးဝါး ဓာတ်ခပုမှုများ သ့ုိမဟတု် ဆေးမှားတိုက်ခြင်း ခြစ်နိုင်မှုကို တားေီးဆပးပါသည်။ 

Medicare ရှိပါက ဆစာင့်ကကည့်စဉ် သ့ုိမဟတု် ခပင်ပလူနာ ဆေးရံုခပသမှုအတွင်း ဆေးဝါးများကို အကန့်အသတ်ခြင့် ရနုိင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် 

အိမ်၌ ကိယု်တိုင်ဆသာက်နိုင်သည့် ကိယု်တိုင်ဆသာက်ရဆသာ ဆေးဝါးများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ လက်ရှိဆသာက်ဆနသည့် ဆေးဝါးများ 

သ့ုိမဟတု ်ဆေးရံုတွင်ရှိစဉ် လက်ြံရရှိသည့် ဆေးဝါးအသစ်များ ခြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာများမှာ ဆသာက်ဆေးများ၊ မျကစ်ဉ်းဆေးများ၊ 

လိမ်းဆေးများနှင့် အင်ေူလင်ကဲ့သ့ုိ ထိုးဆေးများ ခြစ်သည်။ ပူးတဲွဆပးဆြျမှုများ သ့ုိမဟတု် မကိုက်ညီဆသာ နုတ်ယူဆငွ အပါအဝင် Medicare 

ခြင့် အကျုံးမဝင်သည့် ဆေးဝါးများအတွက် ဆငွဆတာင်းြံလွှာ လက်ြံရရှိပါမည်။ 
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မိသားစ ုဆက်သွယ်ေမည့်လူ 

ဆေးရံုမှာရှိဆနခြင်း သ့ုိမဟတု် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု လာဆရာက်ခပသရခြင်းက သင်နှင့် သင့်မိသားစုအဆပါ် 

စိတ်ြိစီးမှုခြစ်ဆစသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနားလည်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အြွဲ့နှင့် လူနာ ကိယု်စားလှယ်များ 

သ့ုိမဟတု ်တခြား မိသားစုဝင်များကကား ေက်သွယ်ဆခပာေိုမှု လွယ်ကူဆစရန် ေက်သွယ်ရန် လူတစ်ဦးတည်းကိုသာ ဆြာ်ခပရန် 

အကကံခပုပါသည်။ ယင်းက ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့အား ဓာတ်ြွဲြန်း၊ လုပ်ထံုးနှင့် ြွဲစိတ်မှုရလေ်များအခပင် အခြား 

အဆရးကကီးအြျက်အလက်များကို ခမန်ေန်ထိဆရာက်စွာ အသိဆပးနိုင်ဆစပါသည်။ အြျက်အလက်ကုိ လက်ြံမပီး 

ခပန်ဆခပာခပသတူစ်ဦးတည်းခြစ်၍ ရှုပ်ဆထွးမှုကိုလည်း ဆလျာ့နည်းဆစပါသည်။ 

 

ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက်များ 

သင့်ဦးစားဆပးမှုများနှင့် တန်ြိုးများနှင့်အညီ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးအပ်ရန် ကတိခပုလုပ်ကိုင်ဆနပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများအဆနခြင့် 

စိတ်ရှုပ်ဆထွး၍ သ့ုိမဟတု် တစ်နည်အားခြင့် ကိယု်တုိင် ေံုးခြတ်ြျက်မြျနိုင်၍ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့် ဆခပာေိုနိုင်ခြင်း 

မရှိသည့် အြျနိ်များ ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိထားပါသည်။ ထုိသ့ုိခြစ်လာပါက ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက ်စာရွက်စာတမ်းများက အသံုးဝင် 

ကိရိယာများ ခြစ်နုိင်ပါသည်။ 

ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက ်စာရွက်စာတမ်းများတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ေုံးခြတ်ြျက်များ မြျမှတ်နိုင်ြျနိ်တွင် သင့်ကုိယ်စားလှယ်ခြစ် 

ဆခပာေုိဆပးလိုသည့်လူေိုင်ရာ 

အြျက်အလက်များ ပါဝင်သည် (ဤလူအား သင်၏ ဆခပာေိုြွင့်ရှိသူ သ့ုိမဟတု် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် ြိုင်မမဲဆသာ 

ကိယု်စားလှယ်လွှဲစာဟုလည်း 

ဆြါ်ေုိနိုင်ပါသည်)။ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများတွင် သင်၏အဆထွဆထွ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ ကျန်းမာဆရး၊ စိတ်ပိုင်းေုိင်ရာ 

ကျန်းမာဆရး သ့ုိမဟတု် 

ဆသေုံးြါနီးတွင် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ အြျက်အလက်များလည်း ပါဝင်နုိင်သည် (၎င်းကုိ "ရှင်သန်စဉ်ေန္ဒ" ဟု ဆြါ်သည်)။ 

သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းတွင် လတ်တဆလာအခြစ်ေုံး မိတ္တူကိ ုထည့်သွင်းနိုင်ရန် သင်၏ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများကို 

တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာပါ။ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများ မမပီးစီးဆသးေဲ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်များ 

ရယူလိုပါက သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ထံ အကူအညီဆတာင်းပါ။ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများ 

ခပင်ေင်မှုေုိင်ရာ အြျက်အလက်များကို www.CHIHealth.com တွင် လူနာနှင့် ဧည့်သည် အြျက်အလက်များဆအာက်၌ 

ခမင်ဆတွ့နုိင်ပါသည်။ 

 

 ဆးရံုတက်ပြင်း 

CHI Health သ့ုိ ဆရာက်ြျနိ်တွင် တခြားညွှန်ကကားထားမှုမရှိပါက ဆေးရံုတက်ရန်ဌာနသို့ သတင်းဆပးပ့ုိမပီး ဆအာက်ပါ အရာဝတ္ထုများကိ ု

သင်နှင့်အတူ ထားရှိပါ- 

• သင်၏ Medicare၊ Medicaid သ့ုိမဟုတ် တခြား အာမြံကတ်(များ)၊ သ့ုိမဟတု် သင့်အာမြံကုမ္ပဏီ၏ အမည်၊ ဆမးလ်ပို့လိပ်စာ၊ 

မူဝါေနှင့် အုပ်စုနံပါတ်အခပင် စာရင်းသွင်းသူအမည်။ 

• သင်၏ ယာဉ်ဆမာင်းလိုင်စင် သ့ုိမဟုတ် တခြား ဓာတ်ပံု အဆထာက်အထား။ 

• သင်၏ အဆရးဆပါ် အေက်အသွယ် အြျက်အလက်နှင့် သင့်ကုိယ်စားလှယ်အခြစ် ဆောင်ရွကဆ်စလုိသူ အမည်။ 

ပူးတဲွဆပးဆြျမှုများကို သင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူြျနိ်တွင် ဆတာင်းေိုနိုင်ပါသည်။ 

 

လမ်း ကကာင်းေှာပြင်း 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးရံုများသ့ုိ လမ်းဆကကာင်းရှာရာတွင် အကူအညီလိုပါက ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ အြျက်အလက်ဌာနမှ ဆစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် 

ဝန်ထမ်းအြွဲ့က အဆောက်အအံု အနှံ့အခပားတွင် သင့်ကုိ ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ ဆေးရံုဆေးြန်း၏ ဆခမပံုများကို 

ဆနရာအများအခပားတွင် ဆတွ့နုိင်ပါသည်။ 

 

သ
င်၏

ခပသ
မှုအ

တွ
က

် ကက
ိုတ

င်ခပင်ေ
င်ခြင်း 

http://www.chihealth.com/


 4 

ကိုယ်လက်ြျ ို ့ယွင်းသူများအတွက် ဝန ်ဆာင်မှုများ ြးပြင်း 

ေီးတပ်ကလုားထုိင် သွားလမ်းနှင့် အခြား ဆခြလက်ြျ ို ့ယွင်းမှုများအတွက် စီစဉ်ထားမှုများအခပင် အခမင်၊ အကကား သ့ုိမဟတု် 

စကားဆခပာ အကူအညီ လိုအပ်သူများအတွက် အဆထာက်အပံ့များကို လူနာများအတွက် အြမ့ဲ စီစဉ်ဆပးထားသည်။ သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က အဆထာက်အကူ ကိရိယာများ စီစဉ်ဆပးမပီး သင်၏ အထူးသီးသန့် လိုအပ်ြျက်များကို 

ကူညီဆောင်ကကဉ်းဆပးရန် ဝန်ဆောင်မှုများေုိင်ရာ ထပ်ဆောင်း အြျက်အလက်များ ဆခပာခပနုိင်ပါသည်။ 

 

 

သင်၏ ဆးမှတ်တမ်းများကုိ ပြနလ်ည်သံုးသြ်ပြင်း 

သင်၏ဆေးမှတ်တမ်းများကုိ ခပန်လည်သံုးသပ်လိုပါက သင်လိုအပ်သည့် အြျက်အလက်များ ဆတွ့ရိှဆအာင် ကူညီဆပးမည့် သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူထံ ေက်သွယ်ပါ။ သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများ ရယူခြင်းေုိင်ရာ ထပ်ဆောင်းအြျက်အလက်များ 

ကိလုည်း အွန်လိုင်းလိပ်စာwww.chihealth.com/medical-records တွင် ဆတွ့နုိင်ပါသည်။ 

 

 

http://www.chihealth.com/medical-records
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ကကိုတင်ြငွ့်ပြုြျက် 

အာမြံ အစီအစဉ်များစွာတွင် ကကိုတင်ြွင့်ခပုြျက် သတ်မှတ်ြျက်များရှိပါသည်။ သင်တာဝန်ယူရမည်ခြစ်သည့် ဆငွဆပးဆြျမှုများအတွက် 

ဆငွမဆပးခြင်း သ့ုိမဟတု် နုတ်ယူခြင်း မခြစ်ဆစရန် ခပသမှုမတိုင်မီ သင်၏ ကျန်းမာဆရး အစီအစဉ် စာဆစာင်ကို ြတ်ရှုပါ သ့ုိမဟတု် သင်၏ 

အထူးသီးသန့် အကျ ို းြံစားြွင့်များနှင့် သတ်မှတ်ြျက်များကိ ုရှင်းလင်းသိနိုင်ရန် သင်၏ အာမြံ ကုမ္ပဏီထံ ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ 

 

Medicare 

သင်လက်ြံရရိှသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်ကုိယ်စား Medicare ထ ံကျွန်ုပ်တို့ ဆငွဆတာင်းြံသွားပါမည်။  

ဆငွဆတာင်းြံလွှာများကို သင်၏ ခြည့်စွက ်သ့ုိမဟတု် သီးခြား အာမြံ အစီအစဉ်များသို့လည်း တင်ခပသွားပါမည်။ နုတ်ယူဆငွ၊ 

ပူးတဲွဆပးဆငွများ သ့ုိမဟတု် Medicare က မဆပးသည့် တခြားဆငွပမဏများအတွက် သင်က တာဝန်ယူရပါသည်။ ဆနာက်ထပ် 

အဆသးစိတ်များ၊ အကူအညီနှင့် အကျုံးမဝင်ဆသာ အရာများေုိင်ရာ အြျက်အလက်များအတွက် သင်၏ Medicare နှင့် သင် လက်စွဲကို 

ြတ်ပါ၊ 1-800-MEDICARE ကုိ ြုန်းဆြါ်ပါ သ့ုိမဟတု် www.medicare.gov သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ။ 

 

Medicaid 

Medicaid လူနာအားလုံးအား စာရင်းသွင်းခြင်းြျနိ်တွင် လက်ရှိ သတ်မှတ်ြျက်မီမှုကတ်ကို တင်ခပပါရန် ဆမတ္တာရပ်ြံအပ်ပါသည်။ 

သင်၏ ြံစားြွင့် အတည်ခပုမှု မရိှပါက သင့်အဆကာင့်သ့ုိ ဆတာင်းြံသည့် အြုိးအြများအတွက ်သင်က တာဝန်ယူရပါမည်။ သင်၏ 

ကုန်ကျစရိတ် ဆဝစု ဆြာင် (လိုအပ်ပါက) အပါအဝင် လိုအပ်ဆသာ အြျက်အလက်အားလံုးကို ဆပးအပ်ထားြျနိ်တွင် သင့်ကုိယ်စား 

Medicaid ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ဆငွဆတာင်းြံပါမည်။ 

 

အလုြ်သမား နစ်နာ ကကး 

အလုပ်ေိုင်ရာ ထိြိုက်မှုဆကကာင့် ကျန်းမာဆရး ကုသမှု ဝန်ဆောင်မှုများယူရမပီး သင့်အလုပ်ရှင်/ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူလက်ြံလျှင် 

သင့်အလုပ်ရှင်/ကုမ္ပဏီထံ ဆငွဆတာင်းြံပါမည်။ ရက ်30 အတွင်း ဆငွလက်ြံရရှိခြင်း မရှိလျှင် သင့်အလုပ်ရှင်/ကုမ္ပဏီထံ 

ေက်သွယ်ဆပးပါရန် သင့်အားဆတာင်းေုိနိုင်ပါသည်။ သင့်အလုပ်ရှင်/ကုမ္ပဏီက သင်၏ဆတာင်းေုိမှုကုိ ခငင်းပယ်ပါက သင့်ထံ 

တိုက်ရိုက် ဆငွဆတာင်းြံပါမည်။ 

 

ပြင်ြလူ၊ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ယူမှု 

ယာဉ်မဆတာ်တေမှု၊ လဲကျမှု၊ စသည်တို့က့ဲသ့ုိ ပုံစံတစ်မျ ို းမျ ို းခြင့် ထိြိုက်ေဏ်ရာရပါက တစ်ြက်လူက သင့်ေဏ်ရာများအတွက် 

ဥပဆေအရ တာဝန်ယူရမှုအြျ ို ့ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကစိ္စမှာ သင်၊ သင့်ဆရှ့ဆနနှင့် သင့်ေဏ်ရာအတွက ်တာဝန်ယူရသူကကား ခြစ်ဆသာ်လညး် 

သင်ဆြာ်ခပသည့် ဝန်ဆောင်မှုကမု္ပဏီထံ သင့်ကုိယ်စား ဆငွဆတာင်းြံပါမည်။ 

 

သင်က Medicare သ့ုိမဟတု် Medicaid လက်ြံသူခြစ်လျှင် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဥပဆေများအရ တာဝန်ယူမှုကို 

ဝန်ဆောင်မှုကမု္ပဏီထံ အရင်ေုံး ဆတာင်းြံပါမည်။ တာဝန်ယူဆောင်ရွကဆ်ပးသူက သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ ခငင်းေုိလျှင် သ့ုိမဟတု်  

ရက ်30 အတွင်း ဆပးဆငွကို လက်ြံမရရိှလျှင် သင့်အား တာဝန်ယူဆသာ အာမြံကမု္ပဏီထံ ေက်သွယ်ြိုင်းပါမည်။ 

တာဝန်ယူဆောင်ရွကဆ်ပးသူက သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ ခငင်းေုိသည့် ခြစ်ရပ်တွင် သင့်ထံ သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကျန်းမာဆရး အာမြံထံ 

ဆငွဆတာင်းြံပါမည်။ သင့်တွင် Blue Cross Blue Shield ရှိပါက တာဝန်ယူမှုအတွက ်၎င်းတ့ုိထံ အရင်ေုံး ဆငွဆတာင်းြံသွားပါမည်။ 
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သင့်တွင် အာမြ ံမရှိပါက သ့ုိမဟုတ် သင့်ဆငွဆတာင်းြံလွှာကို ဆပးရန် ပူပန်ဆနရပါက 

ဆေးေက်ေိုင်ရာ သတ်မှတ်ြျက်မီမှုနှင့် အကကံဆပးဆရး ဝန်ဆောင်မှုများ (MECS) သည် CHI Health ရှိ ဝန်ဆောင်မှုခြစ်မပီး 

အာမြံမထားဆသာ သ့ုိမဟတု် ကန့်သတ်အာမြံရိှဆသာ လူနာများကို ကူညီဆပးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MECS လူနာ ဆငွဆကကး 

အကကံဆပးအြဲွ့က ကူညီနိုင်သည်မှာ- 

•  ပည်နယ် Medicaid ပရိုဂရမ်များ၊  ြည့်စွက် ြူလုံပရး 

ဝင်ပငွ (SSI)၊ ရာဇဝတ်မှုသားပကာင်များ (VOC)၊ 

ကပလး ကျန်းမာပရး အာမခံ ပရုိဂရမ် (CHIP) အ ပင် 

လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း အပောက်အပံ့ ပရိုဂရမ်အားလံုးနှင့် 

တ ခားအရာများ ပါဝင်သည့် အစိုးရ 

ပရိုဂရမ်များအတွက ်ခံစားခွင့်ရှိနိုင်ပ ခကိ ု

ပြာ်ေုတ်ပပး ခင်း။ 

• လူနာ ပဆးဘက်ဆိုင်ရာ အပ ခပနပကကာင့် 

ေိုသ့ုိမလုပ်နိုင်ပါက တက်ပရာက်သည့် 48 နာရီအတွင်း 

လူနာများ သ့ုိမဟတု် ၎င်းတို့၏ 

ကိယု်စားလှယ်များနှင့်အတူ  ပသ ခင်း။ 

• လူနာများ သ့ုိမဟတု် ၎င်းတို့၏ ကိယု်စားလှယ်များကို 

ပရိုဂရမ် ပလျှောက်လွှာများ ကူ ြည့်ပပး ခင်း။ 

လူနာများ သ့ုိမဟတု် ၎င်းတို့၏ ကိယု်စားလှယ်များကို 

ကူညီပံ့ပိုးပပး ခင်း။ 

 

• ပလျှောက်လွှာတင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အင်တာဗျူးနှင့် 

ဆုံး ြတ်ချက်အဆင့်များတွင် 

ပါဝင်သည်မှာ- 

 လူနာများကို လုိအပ်ပသာ အတည် ပုမှု 

စာရွက်စာတမ်းများအတွက ်ကူညီပပး ခင်း။ 

 လူနာ၏ ခွင့် ပုချက်ရ ကိယ်ုစားလှယ်အ ြစ် 

ပဆာင်ရွကပ်ပး ခင်း 

 အပကကာင်းရင်း မမှန်ကန်၍  ငင်းပယ်ခံရသည့် 

ပလျှောက်လွှာများအတွက ်အသနားခံပပး ခင်း 

 ကကားနာစစ်ပဆးမှုများတွင် လူနာများအတွက ်

ကိယု်စား ပုပပး ခင်း (လိုအပ်ပါက) 

• ကျွန်ုပ်တို့၏ MECS လူနာ ပငွပကကး 

အကကံပပးတစ်ဦးနှင့်အတူ  ပသလုိပါက သင့်သူနာ ပု 

သ့ုိမဟတု် အ ခား သင့်ပစာင့်ပရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်တစ်ဦးေံ 

ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

သင့်ဆငွဆတာင်းြံလွှာေုိင်ရာ အြျက်အလက် 

တစ်ြုြျင်း  ငွ တာင်းြံမှု ေငှ်းတမ်းများ သ့ုိမဟတု် တပြား  ငွ တာင်းြံလွှာ  မးြွန်းများ 

တစ်ြုြျင်း ဆငွဆတာင်းြံလွှာ ရှင်းတမ်းကို ဆတာင်းေုိရန် သ့ုိမဟတု် သင်၏ ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဆငွဆတာင်းြံလွှာနှင့်ပတ်သက်၍ 

ဆမးြွန်းများရှိပါက သ့ုိမဟတု် ပူပန်မှုရှိပါက ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏လုပ်ငန်းရံုးြန်းထံ ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်ကုိ 

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်၏ လမ်းညွှန်အပိုင်းတွင် ဆြာ်ခပထားသည်။ 

လူနာ ေငှ်းတမ်းများနှင့် အွန်လိုင်း  ငွ တာင်းြံလွှာ  ြး ြျမှု 

သင့်ရှင်းတမ်းကို ကကည့်ရန်နှင့် ဆငွဆတာင်းြံလွှာကုိ အွန်လိုင်းတွင် ဆပးဆြျရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေ်ေိုက ်www.CHIhealth.com သ့ုိ 

အလွယ်တကူ ဝင်ကကည့်နိုင်ပါသည်။ 

 

သ
င်၏

ခပ
သ

မှုအ
တ

ွက
် ကက

ိုတ
င်ခ

ပင
်ေ

င်ခ
ြင

်း 

http://www.chihealth.com/


 

ပဆးဘက်ဆုိင်ရာအမှားများကင်းြို့၊ လူနာများကုိ တုိကတွ်န်းလုိသည်မှာ . . . 

သင့်အြျက်အလက် 7 

 

CHI Health တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နံပါတ်တစ် ရည်ရွယ်ြျက်မှာ လူနာကုိ အဆကာင်းေံုး ဝန်ဆောင်မှုများဆပးရန် ခြစ်သည်။ သင့်အြွင့်အဆရးများနှင့် 

တာဝန်များကို ဆလးစားသမှုခြင့် အေင့်ေင့်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် သင်၏ ခပသမှုအတွင်း ဆေးကင်းဆစဆရးကို ဆသြျာလုပ်ကိုင်ခြင်းတ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။ 

ကုသမှုအတွင်း တက်ကကစွာ ပါဝင်ဆပးြို့ သင့်အား တိုက်တွန်းလုိပါသည်။ ေါကဆတာ့ သင်လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းအြျ ို ့ပါ။ 

 
  

ဆမးြွန်းများ သ့ုိမဟုတ် စုိးရိမ်မှုများ ရှိပါက ဖွင့်ဟပ ပာဆုိပါ။ နားမလည်ပါက ေပ်ပမးပါ။ သင့်ခန္ဓာကုိယ် ြစ်၍ သင့်တွင် သိြိငု်ြွင့် ေိှြါသည။် 

 

သင်ရသည့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကိ ုအာရုံစိုက်ပါ။ သင့်ြျားနာမှုအဆကကာင်း ကုိယ်တိုင်လညး် ဆလ့လာပါ။ သင်ရရှိသည့ ်ဆေးစစ်မှုများနှင့် 

ကုသမှုအစီအစဉ်များ အဆကကာင်း ဆလ့လာပါ။ 

 

သင့်ြျားနာမှုအပကကာင်း သင့်ဘာသာ လလ့လာပါ။ သင်ရရှိသည့် ပဆးဘက်ဆုိင်ရာ စစ်ပဆးမှုများနှင့် သင့်ကုသမှု အစီအစဉ်ကို ပလ့လာပါ။ 

သင့်အတွက် ဆခပာေုိဆပးမပီး ဆေးရုံတက်ဆနစဉ် သင့်ကုိ ကူညီဆပးြို ့ကုိယ်စားလှယ်အခြစ် ဆောင်ရွက်ဆပးပါရန် စိတ်ြျရဆသာ မိသားစုဝင် 

သ့ုိမဟုတ ်သူငယ်ြျင်းအား အကူအညီပတာင်းပါ။ 

 

သင်ဆသာက်သည့ ်ဆေးဝါးများနှင့ ်ဆသာက်ရသည့် အဆကကာင်းရင်းကို သိပါ။ ပဆးမှားပသာက် ခင်းက အ ြစ်အများဆံုး 

ကျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာက်မှု အမှားပါ။ 

 

အရည်အဆသွး စံနှုန်းများနှင် ကုိက်ညီသည့် ဆေးရုံ၊ ဆေးြန်း၊ ြွစိဲတမ်ှု သ့ုိမဟုတ် တခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အြွဲ့အစည်း 

အမျ ို းအစား (ဥပမာ၊ Medicare နှင့ ်Medicaid အတက်ွ The Joint Commission က အသိအမှတ်ခပုမှု သ့ုိမဟုတ ်စင်တာများမှ 

အသိအမှတခ်ပုမှု) ကုိ သံုးပါ။ 

 

သင့်ကုသမှုေုိင်ရာ ေံုးခြတ်ြျက်အားလံုးတွင် ြူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့၏ ဗဟုိြျက်က သင်ခြစ်ပါသည်။ 

*ြွင့်ဟဆခပာေုိမှုက ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အသိအမှတ်ခပု အြွဲ့အစည်း The Joint Commission ၏ ဆေးကင်းဆရး ဆောင်ရွက်ြျက်ခြစ်ပါသည်။ 

 

CHI Health တွင် သင့်အြွင့်အဆရးများကို အဆလးထားမပီး သင့်တာဝန်များအတွက် ကူညီဆပးပါသည်။ သင့်အား တခြားလူနာများနှင့် 

ဧည့်သည်များ၏ အြွင့်အဆရးများနှင့် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များ၏ အြွင့်အဆရးများကုိ အဆလးထားဆစလုိပါသည်။ 

သင်အြွင့်အဆရးများနှင့် တာဝန်များေိုင်ရာ ဆမးြွန်းများရှိပါက သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ထံ ေက်သွယ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် 

ေုံးခြတ်ြျက်များ မြျနုိင်လျှင် (ဥပမာ၊ သင့်တွင် ဆေးေက်ေိုင်ရာ ေုံးခြတ်ြျက်နိုင်စွမ်းမရှိဟု သင့်ေရာဝန်က ဆခပာလျှင် သ့ုိမဟတု် 

သင်မလုပ်နုိင်ဆလာက်ဟ ုတရားသကူကီးက ယူေလျှင်) သင်၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ခပု ကိယု်စားလှယ်က ယင်းအြွင့်အဆရးများနှင့် 

တာဝန်များကို သင့်ကုိယ်စား အသံုးြျဆပးနုိင်ပါသည်။ 

ဆအာက်ပါ အဆကကာင်းရင်းတစ်ြုြုအတွက် သင့်အြွင့်အဆရးများကုိ ကျွန်ုပ်တို့ ြွင့်ခပုမဆပးနုိင်ပါက အသိဆပးပါမည်- 

• သင့်ကုသမှု သ့ုိမဟတု် ဆေးကင်းဆရးအတွက် စိုးရိမ်မှု၊ 

• သင်၏ ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့်ေိုင်ဆသာ အထူးလုိအပ်ြျက်များ၊ 

• တခြားလူများ၏ ကုသမှု သ့ုိမဟတု် ဆေးကင်းဆရးအတွက် စိုးရိမ်မှု၊ သ့ုိမဟတု် 

• အြျ ို ့ဆသာ ဥပဆေ သ့ုိမဟတု် ကျင့်ဝတ်ေုိင်ရာ အဆကကာင်းရင်းများ။ 

CHI Health လူနာအပဖစ် သင့်အြွင့်အ ေးများ 

ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်  လးစားမှု – သင့်တွင် ဤအြွင့်အ ေးများ ေှိြါသည်- 

• ဆေးရံုတက်မပီး ကုသမှုမြံယူမီ သင့်အြွင့်အဆရးများနှင့် တာဝန်များအဆကကာင်း အသိဆပးြံရမည်။ 

• လူတစ်ဦးအခြစ် သင့်ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သင့်ယဉ်ဆကျးမှု၊ ယုံကကည်မှုနှင့် ောသာဆရး လိုအပ်ြျက်များနှင့် သင့်ကျန်းမာဆရး 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် သင့်တန်ြိုးထားမှုများ၊ ယုံကကည့်မှုများနှင့် ဦးစားဆပးမှုများကို ဆလးစားမှုရိှသည့် နည်းလမ်းခြင့် 

ေက်ေံြံရမည်။ ကျွမ်းကျင် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအေင့်ရဆသာ လူနာများအတွက်၊ ၎င်းတွင် 

ဂုဏ်သိက္ခာရှိဆသာ ရပ်တည်မှု၊ ကိယု်ပိုင်ေံုးခြတ်ြွင့်နှင့် CHI Health အဆောက်အအံု အတွင်းနှင့် အခပင်ရိှ လူများနှင့် 

ဝန်ဆောင်မှုများကိ ုေက်သွယ်ဆခပာေိုပိုင်ြွင့်နှင့် ရယူအသံုးခပုြွင့်တို့ ပါဝင်သည်။ 

သ
င်၏

 အ
ြွင့်အ

ဆရးများနှင့် တ
ာဝန်များ 

သင့်လပြာဆိုြျက် 



 8 

 

• အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ောသာ၊ အသားအဆရာင်၊ တုိင်းရင်းသားခြစ်မှု၊ ောသာစကား၊ နုိင်ငံသားဇစ်ခမစ်၊ 

နိုင်ငံသားခြစ်မှု အဆခြအဆန၊ အိမ်ဆထာင်ဆရး အဆခြဆန၊ လိင် သ့ုိမဟတု် လိင်ြံယူမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု 

သ့ုိမဟတု် ဆငွဆပးသည့်ရင်းခမစ်တို့အဆပါ် အဆခြြံ၍ ြွဲခြားေက်ေံမှုမရိှသည့် ညှာတာမပီး ဆလးစားမှုရှိဆသာ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို လက်ြံရရိှရမည်။ 

• ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ၊ နှုတ်ခြင့်၊ စိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ သ့ုိမဟတု် လိင်ပိုင်းေုိင်ရာ ထိပါးဆနှာင့်ယှကမ်ှု၊ အဆနှာင့်အယှကဆ်ပးမှု၊ 

လျစ်လျူရှုမှု သ့ုိမဟတု် အခမတ်ထုတ်မှု ကင်းရှင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင့်ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို 

လက်ြံရယူပါ။ 

• ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျို းဆကကာင်းညဆီသာ ဆတာင်းေိုမှုများေုိင်ရာ လက်ငင်း ဆခြေိုမှုများကို လက်ြံပါ။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကုိ လက်ြရံရှိဆနသည့် လူနာများအတွက် ၎င်းတွင် ခပညန်ယ်ဥပဆေအရ ဆေးရုံဆေးြန်း အုပ်ြျုပ်သူထံသာမကေဲ 

တခြားအရာရှိများထံသ့ုိပင် နိှပစ်က်ညှဉ်းပန်းမှု ယူေြျက်အဆကကာင်း သတင်းပိုပ့ိုင်ြွင့် ပါဝင်ပါသည်။ 

• သင်ဆရွးြျယ်သည့် သင့်ကုိယ်စားလှယ်နှင့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၊ သူငယ်ြျင်း သ့ုိမဟတု် လူတစ်ဦးဦးကို အကူအညီအတွက် 

လာဆရာက်ဆပးြုိင်းမပီး သင်ဆရွးြျယ်သည့်အတိုင်း လာက်ဆရာက်မှုများကို ကန့်သတ်ပါ။ 

• သင့်ကျန်းမာဆရနှင့် ဆေးကင်းဆရးအပခငင် တခြားလူများ၏ ကျန်းမာဆရးနှင့် ဆေးကင်းဆရးကုိ မထိြိုက်သဆရွ့ ယူအက်စ်၏ 

နိုင်ငံခြားအခြစ် ဆရွးဆကာက်ပွတဲွင် မဲဆပးြွင့်အပါအဝင် သင့်အြွင့်အဆရးများကို အသံုးြျြွင့်ရှိပါသည်။ ဆရွးဆကာက်ပွဲအတွင်း 

ဆေးရံုဆေးြန်းမှ မထွကြ်ွာနိုင်ပါက အကူအညီနှင့် ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သင်၏ သူနာခပုနှင့် သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို အကူအညီဆတာင်းပါ။ 

• သင့်အြွင့်အဆရးများကို အသံုးြျရာတွင် CHI Health မ ှဝင်ဆရာက်စွကြ်က်မှု၊ အကျပ်ကိင်ုမှု၊ ြွဲခြားေက်ေံမှုနှင့် ရန်တ့ံုနှင်းခြင်း မခပုရပါ။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ရရှိဆနသည့် လူနာများအတွကအ်လုပ်လုပ်ရန် သ့ုိမဟတု် မလုပ်ရန် သင့်တွင် အြွင့်အဆရး 

ရှိသည်၊ ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် မပီးစီးသည့် အလုပ်တုိင်းမှာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု၏ ကုထုံးအစီအစဉ် အစိတ်အပိုင်းခြစ်ရမည်ခြစ်မပီး 

လူနာနှင့် ကုသမှုအြွဲ့က အတည်ခပုမပီး ခြစ်ရမည်။) 

 

 ေးကင်း ေးနှင့် အဆင် ပြ စမှု – သင့်တွင်ေိှသည့် အြွင့်အ ေး- 

• ဆေးကင်းမပီး စိတ်ြျရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျွမ်းကျင်ဆသာ ဝန်ထမ်းက ဆပးအပ်သည့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို 

လက်ြံရရိှြွင့်နှင့် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များ၏ အမည်များနှင့် အလုပ်ရာထူးများကို သိပိုင်ြွင့်ရှိသည်။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရိှဆနသည့် လူနာများအတက်ွ သင်နှင်သင့် သင်မိသားစုတွင် သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့် 

လုိင်စင်ရ သီးခြား ကုသဆပးသူ၏ အမည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တယ်လီြနု်းနံပါတ်ကုိ သိရှိပိုင်ြငွ့်ရှိသည။် 

• ဆေးရုံတွင် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ြံယူဆနသည့် လူနာများအတက်ွ ဆေးရံုတွင် သမားဆတာ ်ြံစားြွင့် တစ်ဆန့လျှင် 24 နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် 7 ရက ်

မရှိပါက အသိဆပးြံရပိုင်ြွင့် ရှိသည်။ 

• သင်၏ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ ကုသမှုအခပင် စိတ်ပိုင်းေုိင်ရာနှင့် လူမှုေက်ေံဆရးေုိင်ရာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် သင့်နာကျင်မှုအတွက် ကုသမှု 

လက်ြံရရိှြွင့် ရိှသည်၊ 

ထို့အခပင် ဆေးေက်ေိုင်ရာအရ မလိုအပ်သည့် ဓာတုပပစ္စည်း၊ ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ သ့ုိမဟတု် တခြား ကန့်သတ်ြျက် သ့ုိမဟတု် 

ကင်းကွာမှုနှင့် ကင်းရှင်းြွင့် ရှိသည်။ 

• လူနာ အကကံဆပး ဝန်ဆောင်မှုများအဆကကာင်း အြျက်အလက်များ (ဥပမာ၊ အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှု ရင်းခမစ်များ၊ လူကကီး သ့ုိမဟတု် 

ကဆလး ကာကွယ်ဆရး ဝန်ဆောင်မှုများ ပရိုဂရမ်များနှင့် အုပ်ထိန်းမှု ရင်းခမစ်များ) လက်ြံရရိှြွင့် ရိှသည်။ 

• သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ဆေးကင်းဆရးအခပင် ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့ ်ဧည့်သည်များ၏ ဆေးကင်းဆရးအတွက် 

ဆေးရံုဆေးြန်းအန့ံှတွင် ဗီေီယိုနှင့် အသံ ဆစာင့်ကကည့်မှုအခပင် မှတ်တမ်းတင်မှု ကိရိယာများ ရှိနုိင်သည်ကို သိရှိပိုင်ြွင့်ရိှသည်။ 

• သင့်ဆေးကင်းဆရး သ့ုိမဟတု် ကုသမှုအတွက် အန္တရာယ်မရှိသဆရွ့ သင့်ကုိယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို သင်နှင့်အတူ သိမ်းထားပါ။ 

 

သင်၏ ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှု ဆုံးပဖတ်ြျက်များြျပြင်း – သင့်တွင်ေိှသည့် အြွင့်အ ေးများ- 

• ဆတာင်းေိုမှုအရ ဆေးရံုတင်ရပါက သင်၏ အဆခြြံ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူနှင့်တခြား မိသားစုဝင ်သ့ုိမဟုတ် 

ကုိယ်စားလှယ်ကိ ုအသိဆပးထားပုိင်ြွင့် ရှိသည်။ 

• သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု စီစဉ်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွကြ်ွင့်၊ သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု မဆပးမီနှင့် သင်၏ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအစဉ်တွင် ဆခပာင်းလဲမှုများရှိပါက ညွှန်ကကားြျက်များနှင့် အသိပညာဆပးမှုကိ ုလက်ြံရရှိြွင့် ရှိသည်။ 

• သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိဆပးထားဆသာ ေုံးခြတ်ြျက်များ ခပုလုပ်နိုင်ဆစရန် အန္တရာယ်များ၊ 

အကျ ို းြံစားြွင့်များနှင့် ရနိုင်ဆသာ ကုသမှု ဆရွးြျယ်စရာများ၏ တခြားနည်းလမ်းများအဆကကာင်း အြျက်အလက် 

လက်ြံရရိှြွင့်ရှိသည်။ 
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• ဆေးရုံတက်ဆနစဉ် ကျွနု်ပတ်ို့၏ လူနာ စီမံြန့်ြွဆဲရး အြွဲ့ဝင်ထံမှ အထူး ဝန်ဆောင်မှုများ ဆတာင်းေုိြွင့်နှင့ ်ဆေးရုံတင်မပီးဆနာက် 

၎င်းတို့၏ လုိအပ်ြျက်များအတွက် စီစဉ်ပိငု်ြွင့် ရိှသည။် 

• သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ကုသမှု ဆရွးြျယ်စရာများအဆကကာင်း ဆမးြွန်းများဆမးမပီး အြျက်အလက်များ 

လက်ြံရရိှြွင့်ရှိကာ သင်ကကုန်ကျစရိတ်မဆပးရေဲ ဆေးေက်ေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဆသာ စကားခပန် အကူအညီ 

ရပိုင်ြွင့်ရှိသည်။ 

• ဥပဆေအရနှင့် ကျင့်ဝတ်အရ ြွင့်ခပုသည့် အတိုင်းအတာအထိ သင့်အတွက် အကကံခပုထားဆသာ ကုသမှုတစ်ြုြုကို 

လက်ြံရန် သ့ုိမဟတု် ခငင်းေုိရန်နှင့် သင့်ေုံးခြတ်ြျက်များအတွက် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အကျ ို းေက်များ၏ 

အလားအလာအဆကကာင်းကို အသိဆပးြံရပုိင်ြွင့် ရှိသည်။ သီးခြား အကကံခပုြျက်ကို လက်မြံရန် သင်ေုံးခြတ်ပါက 

တခြား သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိ ုြံစားြွင့်ရှိပါဆသးသည်။ 

• တခြား ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူ သ့ုိမဟုတ် ဆေးရံု (လွှဲဆခပာင်းဆပးဆနသည့် ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူ သ့ုိမဟတု် ဆေးရုံက 

တင်ဆရာက်မှုအတွက် အရင်ေုံး လက်ြံရပါမည်) ထ ံေုတိယ ဆရွးြျယ်မှု သ့ုိမဟတု် လွှဲဆခပာင်းမှု ဆတာင်းေုိြွင့် ရှိသည်။ 

ထပ်ဆောင်း ထင်ခမင်ြျက်များ သ့ုိမဟတု် လွှဲဆခပာင်းမှုများနှင့် ေက်စပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကိ ဆပးခြင်းအတွက် 

သင့်တွင် တာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်။ 

• ဆေးဝါး သ့ုိမဟုတ် ကုသမှုအသစ်များကို စမ်းသပ်ရန် ဆေးေက်ေုိင်ရာ သုဆတသန (တစ်ြါတစ်ရံတွင် 

"ဆေးဝါးကုသမှုေိုင်ရာ လက်ဆတွ့စမ်းသပ်မှုများ") တွင် ပါဝင်ရန် သ့ုိမဟုတ် မပါဝင်ရန် ဆရွးြျယ်ြွင့်ရှိသည်။ 

• သင့်ကုိယ်ပိုင် ေုံးခြတ်ြျက်များ (ေုံးခြတ်ြျက်ြျပိငု်ြွင့်ရှိဆသာ လူကကီး သ့ုိမဟတု် အရွယ်ဆရာက်ဆသာ လူငယ် ခြစ်ပါက) ကုိ 

သင်မခပုလုပ်နိုင်ြျနိ်တွင် သင့်ကုိယ်စား ေုံးခြတ်ြျက်များ ခပုလုပ်ရန် တစ်စုံတစ်ဆယာက်ကို အမည်ဆြာ်ခပြွင့်ရှိသည်။ 

သင့်ကုိယ်စားလှယ်အခြစ် တစ်စုံတစ်ဆယာက်ကို သီးခြား မသတ်မှတ်ပါက သင့်ကုိယ်ပိုင် ေုံးခြတ်ြျက်များ 

မြျနိုင်သည့်ခြစ်ရပ်တွင် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က သင့်ြင်ပွန်း၊ အရွယ်ဆရာက်ဆသာ ကဆလးများ၊ မိေများ၊ 

အရွယ်ဆရာက်မပီးဆသာ ဆမွးြျင်းများ၊ ဆေွမျ ို းနီးစပ် သ့ုိမဟတု် သင့်တန်ြိုးများနှင့်ဦးစားဆပးမှုများကိသိုသည့် သူငယ်ြျင်းကုိ 

အလုိအဆလျာက် လွှဲဆခပာင်းြွင့်ရှိသည်။ 

• ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက ်စာရွက်စာတမ်းများ ဆပးအပ်ြွင့်၊ ခြည့်စွက်ြွင့် သ့ုိမဟတု် ယင်းနှင့်ေိုင်ဆသာ အြျက်အလက်ကုိ 

လက်ြံြွင့်၊ သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းတွင် သင်၏ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများ ထားရိှြွင့်နှင့် ဥပဆေနှင့် CHI Health 

မူဝါေအရ ခြစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိ သင်၏ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများပါ အြျက်အလက်ကုိ 

ထိန်းသိမ်းြွင့်ရှိသည်။ 
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• ကိယု်အဂဂါ၊ တစ်ရှူးနှင့် မျကလ်ုံးလှူေါန်းမှုေုိင်ရာ ဦးစားဆပးမှု အပါအဝင် ေဝဆနဝင်ြျနိ်တွင် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ သင်၏ 

ဦးစားဆပးမှုများကို ထိန်းသိမ်းြွင့်ရှိသည်။ 

• ဆေးရံုဆေးြန်းေင်းမပီးဆနာက် အိမ်တွင်ရှိြျနိ် သ့ုိမဟတု် တခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆေးရံုဆေးြန်း 

အမျ ို းအစားတစ်ြုြုတွင် သင်ရှိြျနိ်တွင် အစီအစဉ်များနှင့် ညွှန်ကကားြျက်များ လက်ြံရရှိြွင့်ရိှသည်။ 

• ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ကုသမှုများ မမပီးဆသးြင် သ့ုိမဟတု် ထုိသ့ုိလုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ခြစ်ဆကကာင်းကို သင်၏ ေရာဝန် သ့ုိမဟတု် 

တခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူက မေံုးခြတ်မီ ထွကြ်ွာြွင့်ရှိသည်။ 

• ဆေးရံုများတွင် ပိုင်ရှင်ခြစ်သည့် သမားဆတာ်တစ်ဦးဦးနှင့် ေုိင်ဆသာ အြျက်အလက်များနှင့် သင်၏ ကုသမှုနှင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို 

လွှမ်းမုိးသည့် ဆေးရုံ၊ ပညာဆရးေိုင်ရာ အသင်းအြဲွ့များ၊ အခြား ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ သ့ုိမဟတု် 

ဆငွဆပးသူများကကား လုပ်ငန်း ေက်ေံဆရးများကုိ လက်ြံရရိှြွင့်ရှိသည်။ 

• သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ CHI Health ထ ံသင့်စိုးရိမ်မှုများကို ပွင့်လင်းစွာနှင့် လျှို ့ဝှက်စွာ မျှဆဝြွင့်၊ 

ြွဲခြားေက်ေံခြင်း သ့ုိမဟတု် ရန်တုံ့နှင်းခြင်း မြံရေဲ တရားဝင် မဆကျနပ်ြျကက်ို CHI Health သ့ုိမဟတု် ခပင်ပဆအဂျင်စီထံ 

တိုင်ကကားြွင့်ရှိသည့်အခပင် သင့်စိုးရိမ်မှုများနှင့် မဆကျနပ်ြျက်များကိ ုအြျနိ်နှင့်တစ်ဆခပးညီ ပုံစံခြင့် ဆခြရှင်းထားရမည်။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရိှဆနသည့် လူနာများအခြစ်ဤ CHI Health ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် ဤကဲ့သ့ုိ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအေင့်ဆပးရန် အထူးအြွင့်အဆရးရိှသည့် ေရာဝန် ခြစ်သည့် ေရာဝန်တိုင်းကို ဆရွးြျယ်ြွင့် သင့်တွင်ရှိသည်။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရိှဆနသည့် လူနာအခြစ် ဤ CHI Health အဆောက်အအုံတွင် ဤက့ဲသ့ုိ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအေင့်ဆပးရန် အထူးအြငွ့်အဆရးရိှသည့် ေရာဝန် ခြစ်သည့် ေရာဝန်တုိင်းကို ဆရွးြျယ်ြငွ့် သင့်တွင်ရှိသည။် 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရိှဆနသည့် လူနာအခြစ် ဆြာ်ခပပါအဆခြအဆနမှလဲွ၍ ဆေးရံုဆေးြန်းမှ 

ေင်းြိုင်းြံရခြင်း သ့ုိမဟတု် လွှဲဆခပာင်းြံရခြင်းမရှိေဲ ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် ေက်ဆနြွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်- 

- လွှဲဆခပာင်းမှု သ့ုိမဟတု် ဆေးရုံဆေးြန်းေင်းမှုသည် သင့်ကကံြ့ိုင်ဆရးအတွက် လုိအပ်မပီး သင့်လိုအပ်ြျက်များက ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် 

မကိုက်ညီဆတာ့ြျနိ်၊ 

- သင့်ကျန်းမာဆရး လုိအပ်ြျက်များမှာ လံုဆလာက်စွာ တုိးတက်လာမပီး ဆပးအပ်ြဲ့သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ 

သက်ေက်မလိုဆတာ့၍ လွှဲဆခပာင်းမှု သ့ုိမဟတု် ဆေးရုံေင်းမှုမှာ သင့်ဆလျာ်ြျနိ်၊ 

- ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် သင် သ့ုိမဟတု် တခြားလူများ၏ ဆေးကင်းဆရးမှာ အန္တရာယ်သင့်ဆနြျနိ်၊ 

- ကျို းဆကကာင်းေီဆလျာ်ဆသာ သ့ုိမဟုတ် သင့်ဆလျာ်ဆသာ အသိဆပးြျက်ရမပီးဆနာက် ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် သင်၏ 

တက်ဆရာက်မှုအတွက ်ဆပးဆြျရန် (သ့ုိမဟတု် Medicare သ့ုိမဟတု် Medicaid ခြင့် ဆပးထားရန်) ပျကက်ွက်ြျနိ်ြျနိ် 

သ့ုိမဟတု ်

- ဆေးရံုဆေးြန်း လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်ြျနိ်များ။ 

 

ကိယု်ြိုင် အြျက်အလက်၊ လျှို ့ဝှကထ်ားေှိမှု၊ သင့် ဆးမှတ်တမ်များကို ဝင်ကကည့်ြွင့်နှင့်  ငွ တာင်းြံလွှာ အြျက်အလက် – 

သင့်တွင်ေိှသည့် အြွင့်အ ေးများ- 

• အြျက်အလက်များ လက်ြံြွင့်ရှိသူ သ့ုိမဟတု် မရိှသူနှင့် သင့်ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆေွးဆနွးတိုင်ပင်မှုများတွင် 

ပါဝင်သင့်သူ အပါအဝင် ဆရာဂါအဆခြအဆန ဆေွးဆနွးမှု၊ အကကံဆပးမှု၊ စစ်ဆေးမှုနှင့် ကုသမှုတို့ ပါဝင်သည့် သင့် ကိယု်ပိုင် 

အြျက်အလက်ကို အဆလးထားြွင့်ရှိသည်။ 

• ဥပဆေအရ သတင်းဆပးပ့ုိရန် လိုအပ်သည့် သံသယရှိဆသာ ကဆလးငယ် သ့ုိမဟုတ် လူကကီး နိှပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှု သ့ုိမဟတု် 

လျစ်လျူရှုမှုနှင့် အများခပည်သူကျန်းမာဆရး အန္တရာယ်များ ကဲသ့ုိ့ဆသာ ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ဆသာ 

ေက်သွယ်ဆခပာေိုမှုများနှင့် မှတ်တမ်းများကို လျှို ့ဝှက်စွာ ကိငု်တွယ်သာွးရမည်ဟု ဆမျှာလ်င့်ပိုင်ြွင့်ရိှသည်။ 

• ပုဂ္ဂိုလ်ဆရး တယ်လီြုန်းများ ဆြါ်ေိုခြင်းနှင့် ဆခြေိုြွင့်အခပင် တစ်နည်းအားခြင့် ညွှန်ခပသည့် ကုထုံးေုိင်ရာ၊ ဆေးကင်းဆရး 

သ့ုိမဟတု် လံုခြုံဆရး အဆကကာင်းအရင်းများ မရိှသဆရွ့ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့များနှင့် သင်၏ 

ဧည့်သည်များအတွက ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရး ဆခပာေိုမှုများ ခပုလုပ်ြွင့် ရှိသည်။ 

• သင့်ဆလျာ်ဆသာ အြျန်ိ ကန့်သတ်ြျက်အတွင်း သင့်ဆေးမှတ်တမ်းတွင် အြျက်အလက်ကို ခပန်လည်သံုးသပ်ြွင့်ရှိမပီး မမှန်ကန်ဟု 

သင်ယုံကကည်သည့် အြျက်အလက်တိုင်းအတွက် ဆခပာင်းလဲမှုများ ဆတာင်းေုိြွင့်ရှိသည်။ 

- သင်၏ သူနာခပု သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့မှ တခြားအြဲွ့ဝင်က သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းတွင်ရိှသည့် 

အီလက်ထရွန်နစ် သ့ုိမဟတု် တခြား အြျက်အလက်များကို ရယူဆောင်ရွကခ်ြင်းနှင့် ပတ်သက်ဆသာ ဆမးြွန်းများကို 

ကူညီဆခြေိုဆပးနုိင်သည်။ 

- အဆကကာင်းရင်းတစ်ြြုုအတွက် ဝင်ဆရာက်သံုးစွဲြွင့် မရှိနိုင်သည့် သင်၏ ဆေးမှတတ်မ်း တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က 

သင့်ကုိ အသိဆပးပါမည်။ 

- သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများ၏ မိတ္တူများနှင့် အြျက်အလက်များ၊ ညွှန်ကကားြျက်များအခပင် CHI Health ဝေ်ေိုက်တွင် 

ဆတွ့နုိင်သည့် ေက်စပ် ကုန်ကျစရိတ်များ၏ မိတ္တူကိ ုဆတာင်းေုိြွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။ 

သ
င်၏

 အ
ြွင့်အ

ဆရးများနှင့် တ
ာဝန်များ 



 

သင့်အချက်အလက် 11 

• အြိုးအြများအတွက် တစ်ြုြျင်း ရှင်းလင်းြျက် အပါအဝင် သင့်ဆငွဆတာင်းြံလွှာေိုင်ရာ အြျက်အလက်ကုိ ဆတာင်းေုိြွင့်ရှိမပီး 

ခပင်ပဆငွဆပးသူ (အာမြံ ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် Medicare ကဲသ့ုိ့) က သင့်ြံစားြွင့် သတ်မှတ်ြျက်မီမှုကို ရပ်ေိုင်းလုိက်ပါက 

အြျနိ်နှင့်တစ်ဆခပးညီ ပုံစံခြင့် သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အဆကကာင်းကကားြံရြွင့် ရိှပါသည်။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို ြံယူဆနသည့် လူနာများအခြစ် ဆေးရံုဆေးြန်းတက်ြျနိ်နှင့် ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ 

ြံယူဆနြျန်ိတွင် Medicare၊ Medicaid ခြင့် အကျုံးမဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ သ့ုိမဟတု် ဆေးရံုဆေးြန်း၏ ဆန့စဉ် နှုန်းထားအတွက် 

ဝန်ဆောင်ြများ အပါအဝင် အေိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အြိုးအြများအဆကကာင်းကို အသိဆပးြံရြွင့် ရှိပါသည်။ 

• ကျွမ်းကျင်အေင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရိှဆနသည့် လူနာများအခြစ် သင်တ့ုိနှစ်ဦးစလုံး သဆောတူသဆရွ့ 

သင့်အိမ်ဆထာင်ြက်နှင့် အြန်းမျှဆဝသံုးြွင့် သင့်တွင်ရှိသည်။ 

 



 12 

CHI HEALTH လူနာအပဖစ် သင်၏ တာဝန်များ 

CHI Health လူနာအပဖစ်  ဖာ်ပြြါတို့ပြုမူေန်မှာ သင်တာဝန်ပဖစ်သည်- 

• အခြား လူနာများနှင့် ဧည့်သည်များ၊ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့် CHI Health ဝန်ထမ်းနှင့် ဆစတနာ့ဝန်ထမ်းများကို 

သိက္ခာရှိစွာနှင့် ဆလးစားသမှုခြင့် ေက်ေံရမည်ခြစ်မပီး တခြားလူနာများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသူများ၏ အြွင့်အဆရးများကုိ 

ဆလးစားရပါမည်။ 

• ၎င်းတွင် နှစ်ြက် စဉး်စားဆတွးဆတာမှုကုိ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ရည်မန်ွစွာ ဆခပာေုိခြင်းခြင့် ဆလးစားမှုရှိခြင်းအခပင် သင်နှင့် ေက်ေံဆခပာေုိသည့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

အြွဲ့ဝင်များနှင့ ်ဝန်ထမ်း အြဲွ့ဝင်များ၊ အခြား လူနာများနှင့ ်ဧည့်သညမ်ျားကိ ုေက်ေံဆခပာေုိမှုတို့ ပါဝင်ပါသည်။ 

• လူနာများအတွက ်အရည်အဆသွးမီဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ဆေးရုံ သ့ုိမဟုတ် တခြား CHI Health ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆနရာများရှိ လူအားလံုးအတက်ွ 

ဆေးကင်းဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ုပံ့ပိုးရန် ြျမှတ်ထားသည့် ညွှန်ကကားြျက်များ၊ မူဝါေများ၊ စည်းကမ်းြျက်များနှင့ ်သတ်မတှ်ြျက်များကုိ လုိက်နာရမည်။ 

• သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင်၏ လက်ရှိနှင့် ယြင် ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ မှန်ကန်ခပည့်စုံသည့် အြျက်အလက်များဆပးမပီး သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ အြျက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာကုိ သင်နားမလည်ြျနိ်တွင် ဆမးြွန်းများဆမးရမည်။ 

• ကုသမှု လမ်းဆကကာင်း သ့ုိမဟုတ် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ေံုးခြတ်ြျက်များကုိ သင်နားမလညသ်ည့်အြါ ဆမးြွန်းများဆမးပါ သ့ုိမဟုတ ်သိဆအာင်လပု်ပါ။ 

• သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် ရည်မှန်းြျက်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သင်၏ ကုသမှုအတွက် ေုံးခြတ်ြျက်များြျမှတ်ခြင်းတွင် ပါဝင်ပါ၊ 

သင်နှင် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က ြန်တီးဆရးသားသည့် ကုသမှု အစီအစဉ်ကို လိုက်နာမပီး သင်၏ ရည်မှန်းြျက်များ 

ခပည့်မီဆစရန် လုပ်ကိုင်မပီး သင်၏ ေုံးခြတ်ြျက်များကို ေက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ 

•  သီးခြား ကုသမှုနှင့် ပတ်သက၍် သင်စိတ်ဆခပာင်းသွားပါက သ့ုိမဟတု် ကုသမှု အစီအစဉ်ဆနာက်ပိုင်းတွင် အြက်အြဲရိှပါက အခြား 

ဆရွးြျယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ကို ေက်သွယ်ပါ။ 

• သင်၏ ခပသမှုအတွင်းနှင့် ခပသမပီးဆနာက်တွင် သင့်ဆရာဂါဆဝေနာေုိင်ရာ သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကုသမှုအစီအစဉ်ေိုင်ရာ ဆခပာင်းလဲမှုများကို 

သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများထံ သတင်းဆပးပ့ုိပါ၊ ထ့ုိအခပင် ဆေးရံုဆေးြန်းေင်းသွားြျနိ်တွင် ေရာဝန်က 

အကကံခပုထားသည့် ကုသမှုအစီအစဉ်ကုိ ေက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ သ့ုိမဟုတ် သင်၏ ကုသမှုအစီအစဉ်တွင် ဆခပာင်းလဲမှုရိှပါက 

သင့်ေရာဝန်ကို အသိဆပးပါ။ 

• စစ်ဆေးမှုများ၊ စမ်းသပ်မှုများ၊ သူနာခပုဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ကုသမှုတို့၏ ရည်ရွယ်ြျက်များကို သင်နားလည်မပီး သ့ုိမဟတု် 

သင့်ြွင့်ခပုြျက်ဆပးလုိက်သည်နှင့် ၎င်းတ့ုိလုပ်ဆောင်မှုတွင် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ်ပီး ကုသမှုကိ ုခငင်းေိုခြင်း သ့ုိမဟတု် သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ၏ ညွှန်ကကားြျက်များကို မလုိက်နာခြင်း၏ အကျ ို းေက်များအတွက် တာဝန်ယူရပါမည်။ 

• သင်၏လက်ရှိ ကကိုတင် ညွှန်ကကားြျက် စာရွကစ်ာတမ်းများ၏ မိတ္တူကိ ုကျွန်ုပ်တို့အား ဆပးအပ်မပီး သင်၏ အဆထာက်အထားကတ်နှင့် 

သင့်လက်ရှိ အာမြံ၊ Medicare သ့ုိမဟုတ် Medicaid ကုိ သင်၏ ခပသမှုများအတွက် တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။ ကကိုတင် 

အဆထာက်အထားခပုမှု လိုအပ်ြျက်များကို ခြည့်စွက်ရန် သင်မခပသမီ သင့်အာမြံကို စစ်ပါ။ 

• တတ်နိုင်သမျှ အခမန်ေုံး သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် ဆငွဆကကး အကူအညီများကို တာဝန်ယူမပီး သင်၏ ဆငွဆတာင်းြံလွှာများအတွက် 

ဆငွရှင်းရာတွင် အကူအညီ လိုအပ်ပါက သင်၏ ဆငွဆကကး အကကံဆပးများနှင့် ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ပရုိဂရမ်အဆကကာင်း ဆမးခမန်းပါ။ 

• သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု သ့ုိမဟတု် ဆပးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မှတ်ြျက်များကို မျှဆဝဆပးမပီး သင်၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် 

အေင်ဆခပမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်ရိှသည့် စိုးရိမ်မှုများ သ့ုိမဟတု် သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် မဆကျနပ်ပါက ကျွန်ုပ်တ့ုိကုိ 

ဆခပာခပဆပးပါ။ 

• CHI Health ပရိဆောဂနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို သတ်မှတ်ရည်ရွယ်ြျက်များအတွကသ်ာ သံုးပါ။ 

• သင်၏ ဧည့်သည်များက ကိယု်ပိုင် အြျက်အလက်၊ ဆေးကင်းဆရးနှင့် တယ်လီြုန်းများနှင့် တခြား အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် ပတ်သက်ဆသာ 

အြျက်များ အပါအဝင် CHI Health ၏ မူဝါေများကိ ုလိုက်နာဆကကာင်း ဆသြျာပါဆစ။ 
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သင့်မှတ်ြျက်များနှင့် စိုးေိမ်မှုများ 

သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တ့ုိ ဝန်ဆောင်မှုဆပးသည့် လူတုိင်းအတွက် အဆကာင်းေုံးဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

အဆတွ့အကကုဆံပးအပ်ရန် ကတိခပုထားပါသည်။ သင့်၏ မှတ်ြျက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုလားမပီး သင့်လိုအပ်ြျက်များနှင့် ဆမျှာမ်ှန်းြျက်များ 

ခပည့်မီဆအာင် ဆသြျာလုပ်ဆောင်ဆပးလုိပါသည်။ 

အဆကာင်းေံုးဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အဆတွ့အကကုံ ဆပးဆနဆကကာင်း ဆသြျာဆစရန် CHI Health သည် လူနာများအား ၎င်းတ့ုိ၏ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆမးခမန်းရန် သုဆတသန ကုမ္ပဏီတစ်ြုနှင့် လက်တွဲထားပါသည်။ သင်လာဆရာက်ခပသမပီးဆနာက် 

စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ဆခြေိုဆပးပါရန် ဆတာင်းေိုြံရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုဆကာင်းမွန်လာဆစရန် သင်၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တုံ့ခပန်မှုကို 

အလုိရှိပါသည်။ 

သင်၏ ခပသမှုတစ်ဆလျှာက် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ဆပးပံုအဆကကာင်းကို ဆခပာခပဆပးလုိပါသည်။ သင့်မှတ်ြျက်များနှင့် စိုးရိမ်မှုများကိ ုမျှဆဝရန် 

သင့်အတွက် နည်းလမ်းများစွာ ရိှပါမပီး ၎င်းတ့ုိတွင် ပါဝင်သည်မှာ- 

• လူကိုယ်တုိင် - ဆလာဆလာေယ် စိုးရိမ်ရမှုအတွက် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လက်ြံရရှိဆနသည့် ယူနစ်၏ ေါရုိက်တာထံ ေက်သွယ်ရန် ဆမးခမန်းပါ။ 

• ြုန်းခြင့် - လမ်းညွှန်တွင် ဆြာ်ခပထားသည့် အဆထွဆထွ ပရဝုဏ်နံပါတ်ကို ဆြါ်ေုိမပီး “အုပ်ြျုပ်ဆရး” ကုိ လွှဲြိုင်းပါ။ 

• ဆမးလ်ခြင့် - ဤ CHI Health တည်ဆနရာ၏ ဆမးလ်ပို့လိပ်စာအတွက် www.CHIHealth.com ကုိ ဝင်ကကည့်ပါ သ့ုိမဟတု် 

ဤြိုင်တဲွ၏ ဆကျာေက်ရှိ ဆမးလ်ပို့လိပ်စာသ့ုိ ဆပးပ့ုိပါ။ 

မှတ်ြျက် သ့ုိမဟတု် စိုးရိမ်မှု မျှဆဝခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းတွင်း စီစဉ်လုပ်ဆောင်မှုများကို သင်အသံုးခပုမခပုနှင့် မသက်ေိုင်ေဲ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဆရး သ့ုိမဟတု် အသိအမှတ်ခပုဆရး ဆအဂျင်စီများကို မဆကျနပ်ဆကကာင်း တိုင်ကကားနိုင်သည်။ ခပင်ပ 

ဆအဂျင်စီများအတွက် ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်များ အပါအဝင် ဆနာက်ထပ် အဆသးစိတ်များကိ ုဤဧည့်သည် အြျက်အလက် 

လမ်းညွှန်နှင့် ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ဝေ်ေိုက်www.MyCHIHealth.com ၏ လူနာ အြွင့်အဆရးများ စာမျက်နှာ၏ လမ်းညွှန်အပိုင်းတွင် 

ဆတွ့နုိင်ပါသည်။

http://www.chihealth.com/
http://www.mychihealth.com/
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  သင်၏ဧည့်သည်များ  
 

ဧည့်သည ်လမ်းညွှနြ်ျက်များ 

မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ြျင်းများ သ့ုိမဟတု် တခြား ပံ့ပိုးသူများထံမှ လည်ပတ်မှုများမှာ ကျွနု်ပတ်ို့၏ ဆေးရုံများ သ့ုိမဟုတ် တခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

အဆောက်အအုံများတွင ်အြျန်ိကုန်ဆနသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများအတွက် အလွန်အဆရးကကီးပါသည်။ လူနာဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ဆေးကင်းဆရးမှာ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက အဆလးထားမှု ခြစ်၍ ဧည့်သည်များအတွက် အဆထွဆထွ လမ်းညွှန်ြျက်များကို ြျမှတ်ထားပါသည်။ ကိစ္စတစ်ြျ ို ့နှင့် အထူးကကပ်မတ် 

ဆနရာများတွင် အေိုပါ ဆနရာများ၌ သီးခြား လနူာဆစာင့်ဆရှာက်မှုများ လိုအပ်ဆသာဆကကာင့် ဧည့်သည်လာဆရာက်မှုများအဆပါ် ကန့်သတ်ြျက်များ 

ရှိနိုင်ပါသည်။ လည်ပတ်မှုကို ကန့်သတ် သ့ုိမဟတု် တားခမစ်ရြျနိ်နှင့် အဆကကာင်းရင်းကို သင်နှင့် သင်၏ ပံ့ပိုးဆရး ဝန်ထမ်း(များ) ထံ အသိဆပးပါမည်။ 

သီးခြားဆနရာများတွင် ဆြာ်ခပထားသည့် လည်ပတ်ရန်အြျနိ်များနှင့် ပတ်သက်ဆသာ အြျက်အလက်ကုိ လိုက်နာရမည်။ 

လူနာ သ့ုိမဟတု ်တခြားလူများ၏ ကုသမှု၊ ဆေးကင်းဆရး သ့ုိမဟတု် သီးသန့်ခြစ်မှုအတွက် စိုးရိမ်မှုများဆကကာင့် သ့ုိမဟတု် လူနာ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ အထူး လိုအပ်ြျကမ်ျားဆကကာင့် လာဆရာက်မှုကို ကန့်သတ်ပိုင်ြွင့် CHI Health တွင် ရှိပါသည်။ ဧည့်သည် 

ကန့်သတ်ြျက်များအတွက် အဆကကာင်းရင်းများ၏ ဥပမာတွင် ပါဝင်သည်မှာ- 

• လူနာ သ့ုိမဟတု ်၎င်းတ့ုိ၏ ကိယု်စားလှယ်က သီးသန့်ရှိဆနြွင့် 

ဆတာင်းေိုသည်။ 

• သီးသန့်ခြစ်မှု သ့ုိမဟတု် ဆနရာတစ်ြုတွင် လူဦးဆရ 

အကန့်အသတ်သာ ရိှရန် လိုအပ်သည့် 

ဆေးေက်ေိုင်ရာကုသမှုအြျ ို ့။ 

• ကူးစက်ဆရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအတွက် စိုးရိမ်မှုရိှသည်။ 

• ဝန်ထမ်း၊ တခြား လူနာများ သ့ုိမဟုတ် 

ဧည့်သည်များအတွက ်ဆနှာင့်ယှကဆ်သာ၊ 

မြိမ်းဆခြာက်ဆသာ သ့ုိမဟတု် အကကမ်းြက်ဆသာ 

အခပုအမူ ပုံစံတစ်မျ ို းမျ ို း။ 

သီးခြားဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဧရိယာများရိှ အြျ ို ့ဆသာ ပရိုဂရမ် 

သတ်မှတ်ြျက်များ (ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခပုအမူေိုင်ရာ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆနရာများ သ့ုိမဟတု် မူးယစ်ဆေးစဲွခြင်း 

ကုသမှု ဆနရာများ)။ 

• လူအြျ ို ့ လာဆရာက်မှုကို ကန့်သတ်ဆကကာင်း 

ကျွန်ုပ်တို့သတိခပုမိသည့် တရားရံုးအမိန့်များ။ 

• တုပ်ဆကွး ကပ်ဆရာဂါကဲသ့ုိ့ ပျ ံ့ န့ံှဆနဆသာ လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း 

ြျားနာမှု ခြစ်ြျနိ်များ။ 

လူနာ သ့ုိမဟတု ်၎င်းတ့ုိ၏ ကိယု်စားလှယ်များတွင် ဧည့်သည်မှာ မိသားစုဝင်၊ အိမ်ဆထာင်ြက်၊ အတူဆနလက်တွဲဆြာ် (လိင်တူအတူဆနလက်တဲွဆြာ် 

အပါအဝင်) သ့ုိမဟတု် အခြား ဧည့်သည်အမျ ို းအစားကို ထည့်မစဉ်းစားေဲ ၎င်းတို့ထံ လာလည်သူကို ဆရွးြျယ်ရန် သ့ုိမဟတု် ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် 

ဧည့်သည်လာမှုများကို ကန့်သတ်ရန် အြွင့်အဆရးရှိပါသည်။ 

အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ောသာ၊ လူမျ ို း၊ တိုင်းရင်းသားခြစ်မှု၊ ောသာစကား၊ နိုင်ငံသားဇစ်ခမစ်၊ နိုင်ငံသားခြစ်မှု အဆခြအဆန၊ အိမ်ဆထာင်ဆရး အဆခြဆန၊ 

လိင် သ့ုိမဟတု ်လိင်ြံယူမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုတ့ုိအဆပါ် အဆခြြံ၍ လာဆရာက်ြွင့်များကို ခငင်းပယ်မည် မဟုတ်ပါ။ 

သင်၏ ဧည့်သည်လာမှု မူဝါေနှင့ ်ပတ်သက်၍ ဆမးြွန်းများရှိပါက သင့်သူနာခပုထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

• 
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လူနာများကုိ  ောဂါကူးစက်မှုမှ ကာကွယ် ြးပြင်း 

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများနှင့် ဧည့်သည်များကို အတတ်နုိင်ေုံး ဆသြျာကာကွယ်ဆပးလုိပါသည်။ ကူးစက်ဆရာဂါ ပျ ံ့ န့ံှမှုကဆန ခပင်းထန်ဆသာ 

ကျန်းမာဆရးအန္တရာယ် ခြစ်ဆစနုိင်ဆသာဆကကာင့် ဧည့်သည်များ ြျားနာ၊ နှာဆြျ သ့ုိမဟတု် တုပ်ဆကွးကဲ့သ့ုိ ဆရာဂါလက္ခဏာများ (ကိယု်ပူခြင်း၊ 

ဆြါင်းကိုကခ်ြင်း၊ ဆမာပန်းခြင်း၊ ဆြျာင်းေုိးခြင်း၊ လည်ဆြျာင်းနာခြင်း သ့ုိမဟတု် နှာဆြါင်းပိတ်ခြင်းကဲ့သ့ုိ) ခြစ်ဆနလျှင် ဆေးရံုသ့ုိမလာပါနှင့်။ 

ဧည့်သည်အားလုံးက လူနာထံ မလာမီနှင့် လူနာနှင့်ဆတွ့မပီးဆနာက်တွင် ၎င်းတ့ုိ၏ လက်များကို ြျက်ြျင်း ဆေးဆကကာရပါမည်။ 

လူနာအြျင်းြျင်း ဆရာဂါကူးစက်မှု မခြစ်ဆစရန် လူနာကုိ သီးသန့်ြွဲထားရမည့် အြျနိ်များလည်း ရှိနုိင်ပါသည်။ သီးသန့်ြွဲဆနရသည့် လူနာထံ 

လာဆရာက်ခြင်းခြစ်ပါက နှာဆြါင်းစည်း၊ ဝတ်စု ံသ့ုိမဟတု် လက်အိတ်များ ဝတ်ရပါမည်။ သီးသန့်ြွဲဆနခြင်းေိုင်ရာ ဆမးြွန်းများကို လူနာ၏ 

သူနာခပု သ့ုိမဟတု် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ထံ လွှဲဆခပာင်းဆပးပါမည်။ 

 

အစားအ သာက်နှင့်  သာက်စောများကို မျှ ဝပြင်း 

လူနာနှင့် မျှဆဝစားဆသာက်ရန် အစားအဆသာက်များ ယူမလာမီ ဧည့်သည်များက အစားအဆသာက်ေိုင်ရာ အထူး အဆခြအဆနများအတွက် လူနာ၏ 

သူနာခပုကုိ အရင်ေုံး ဆမးခမန်းရမည်။ 

တစ်ညတာ သ့ုိမဟုတ် ထြ်တုိး လာ တွ့မှုများ 

လာဆတွ့ရသည့် ရည်ရွယ်ြျက်မှာ လူနာကုိ အကူအညီခြစ်ဆစရန် ခြစ်ပါက တစ်ညတာ သ့ုိမဟတု် ထပ်တိုး လာဆတွ့မှုများကို အတတ်နုိင်ေုံး 

စီစဉ်ဆပးပါမည်။ တစ်ညတာ သ့ုိမဟတု် ထပ်တုိးရှိဆနသည့် ဧည့်သည်များမှာ အမှီအြိုကင်းသူခြစ်မပီး ၎င်းတ့ုိောသာ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သူ 

ခြစ်ရမည်။ ပုံမှန် ဧည့်သည်များထက် ပိုမပီး လာဆတွ့သည့် လူနာကုိ ပံ့ပိုးဆနသူက လိုအပ်ဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမှာ CHI Health 

ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်မဟုတ်ပါ။ 

လူနာ လိုအပ်သည့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ကုသမှုဆကကာင့် သ့ုိမဟတု် တခြား လူနာများ၏ ဧည့်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သီးသန့်ရှိမှုနှင့် 

ဆေးကင်းဆရး လုိအပ်ြျက်များဆကကာင့် တစ်ညတာ သ့ုိမဟတု် ထပ်တုိး လာဆတွ့မှုများကိ ုကန့်သတ်ရခြင်း ရှိနိုင်သည်။ 

မိမိောသာ မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ကဆလးများ သ့ုိမဟတု် မှီြိုသူ အရွယ်ဆရာက်မပီးသူများအား ဆနာက်ထပ် လူကကီးတစ်ဦး၏ ကကီးကကပ်မှုမရိှေဲ 

တစ်ညတာ သ့ုိမဟတု် ထပ်တိုးရိှဆနြွင့် မခပုပါ။ ခြစ်လာနုိင်သည့် ပြင်းြျက် အဆခြအဆနများနှင့် ပတ်သက်မပီး သင်၏ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ 

အေွယ်မ ောက် သးသူ လူနာများအတွက် လူနာလာ တွ့မှု လမ်းညွှနြ်ျက်များ 

အရွယ်မဆရာက်ဆသးသူ လူနာများ (သ့ုိမဟတု် ကိယု်တုိင်မရပ်တည်နိုင်ဆသးသူ လူငယ်များ) အတွက ်လာဆတွ့မှုကို လူနာ၏ မိေ(များ) 

သ့ုိမဟတု ်တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူက တစ်ဦးတည်းေုံးခြတ်ပါသည်။ 

ဆြာ်ခပပါ အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ အတွင်းလူနာ အြန်းများတွင် ကုသမှု ြံယူဆနသည့် လူများအတွက် အဓိကအားခြင့် 

ဆြာ်ခပထားသည်၊ သ့ုိဆသာ် ဤအဂဂါရပ်များစွာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အေင်အခပင်အားလုံးနှင့် သက်ေိုင်ပါသည်။  

ဆမးြွန်းများရှိပါက ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ 
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သင်၏  နပြန် ကာင်း စ သာ ြတ်ဝန်းကျင် 

CHI Health ရှ ိကျွန်ုပ်တ့ုိက ပုဂ္ဂိုလ်ဆရး၊ စိတ်၊ ြန္ဓာနှင့် ယုံကကည်မှုတို့အတွက ်အလုံးစံု ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးရန် အဆလးထားလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကတ်သလစ် 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆေးရုံအခြစ် လူနာများ၏ ကိးုကွယ်သည့်ောသာက ောပဲခြစ်ဆနပါဆစ ၎င်းတို့၏ ယံုကကည်သက်ဝင်မှုကို အသိအမှတ်ခပုမပီး 

ဆရာဂါသက်သာဆစရန် ေုဆတာင်းပွဲများလုပ်ဆပးနုိင်ကာ သင်ဆတာင်းေုိပါက အခြား ယံုကကည်မှုေိုင်ရာ အကူအညီပုံစံများကိလုည်း စီစဉ်ဆပးပါသည်။ 

ြရစ်ယာန်ေုန်းကကီး သ့ုိမဟတု် သင်ကိုးကွယ်ဆသာောသာ လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း အြဲွ့ဝင်နှင့် ဆတွ့ေုံလုိပါက သင်၏ သူနာခပုထံ ေက်သွယ်ပါ။ သင့်အတွက် 

ဆရာဂါသက်သာဆစဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ြု ြန်တီးဆပးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီဆပးနုိင်သည့် အခြားအရာများရှိပါက ဆခပာခပပါ။ 

 

လူနာ ထမင်းဟင်း 

ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဟာရ ကျွမ်းကျင်သူက ထမင်းဟင်းတို့အတွက ်ကူညီဆပးပါမည်။ အထူးသီးသန့် အစားအဆသာက် သတ်မှတ်ြျက်များကို 

အာဟာရဆဗေပညာရှင်က ဆခြရှင်းဆပးနုိင်ပါသည်။ အတွင်းလူနာ ထမင်းဟင်းများကို တစ်ဆန့သံုးကကိမ် ဆကျွးဆမွးမပီး အစားအဆသာက်ဆပးပ့ုိသူ ဝန်ထမ်းများက 

သင့်အြန်းသို့ လာပိုပ့ါမည်။ သွားဆရစာများနှင့် ဆြျာ်ရည်များကိ ုဆန့လယ်စာ စားြျနိ်တွင် ရနုိင်ပါသည်။ 

သင်၏ အာဟာရေုိင်ရာ အဆခြဆနကိ ုဆစာင့်ကကည့်ရန် ဆေးပညာေုိင်ရာ အာဟာရဆဗေပညာရှင်ကို တာဝန်ဆပးထားနုိင်ပါသည်။ အာဟာရများလျှင် 

အန္တရာယ်ရှိသူ လူနာများအတွက် အာဟာရ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို စီစဉ်သွားပါမည်။ သင်၏သမားဆတာ ်ညွှန်ကကားြျက်အတိုင်း ကျန်းမာဆသာ ထမင်းဟင်း စီစဉ်ရန် 

အြျက်အလက် လိုအပ်သည့် လူနာများအတွက် အာဟာရေိုင်ရာ အကကံဆပးခြင်းကို စီစဉ်ထားပါသည်။ 

 

သင့်ကိုယ်ြုိင်ြစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်း စာင့် ေှာက်ပြင်း 

သင်၏ ကိယု်ပိုင်ပစ္စည်းများက သင်၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် ကုသမှု သ့ုိမဟတု် တခြားလူများ၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် ကုသမှုအဆပါ် အန္တရာယ်ခြစ်ဆစခြင်း မရှိသဆရွ့ 

၎င်းတ့ုိကုိ သင်နှင့်အတူ သိမ်းထားနုိင်ပါသည်။ သ့ုိဆသာ် CHI Health သည် ကိယု်ပိုင်ပစ္စည်း ဆပျာက်ေုံး၊ ပျကစ်ီး သ့ုိမဟတု် အြိုးြံရမှုအတွက် တာဝန်မယူပါ။ 

လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆငွသားပမာဏအများအခပား ကဲသ့ုိ့ အြုိးတန်ပစ္စည်းများကို အိမ်တွင် ထားြဲ့ပါ သ့ုိမဟုတ် 

သင်လာဆရာက်ခပသစဉ် သင့်သူငယ်ြျင်း သ့ုိမဟတု် မိသားစုဝင်ကို ဆပးထားပါ။ သင်၏ ကိယု်ပိုင်ပစ္စည်းများကိ သိမ်းေည်းရန် စိတ်ြျရသည့် ဆနရာ 

ရှာဆြွဆနပါက သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

လုံခြုံဆရး သ့ုိမဟတု ်သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်၍ ပစ္စည်းဆပျာက်ဆကကာင်း ြျက်ြျင်း သတင်းဆပးပ့ုိပါ။ 

ဆကာက်ရပစ္စည်းများကို လံုခြုံဆရးအြွဲ့က အြျနိ်ကာလတစ်ြုအထိ ထိန်းသိမ်းဆပးထားပါသည်။ 

တစ်စုံတစ်ဆယာက်၏ ပစ္စည်းတစ်ြုြုကို သင်ရှာဆတွ့ပါက ကျွန်ုပ်တ့ုိကုိ အသိဆပးပါ၊ ထို့အခပင် အိမ်မခပန်ြင် သင့်ကုိယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို စစ်ကကည့်ရန် အြျနိ်ဆပး၍ 

သင့်အနီးနားကုိ စစ်ကကည့်ပါ။ ဆေးေက်ေိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း သ့ုိမဟတု် အကူကိရိယာတစ်စုံတစ်ရာကုိ သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်မသွားမ ီသင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်ကို အရင်ေုံး ဆမးခမန်းပါ။ 

 

အြန်းတွင်းအြူြျနိ် 

သင်၏ အြန်းတွင်းအပူြျန်ိမှာ အေင်မဆခပပါက သူနာခပုကုိ အသိဆပးပါ။ အြန်း ဆလဝင်ထွကဆ်ပါကမ်ျားကို မြုံးအုပ်ပါနှင့် သ့ုိမဟတု် 

အပူြျနိ်ညိှကိရိယာများကို ကိယု်တုိင် မြျနိ်ပါနှင့်။ 

 

ယူနစ်မှ ထွက်ြွာပြင်း 

သင့်ေရာဝန်က လှည့်ပတ်ကကည့်ရှုထားခြင်း မရှိေဲ နှင့်/သ့ုိမဟတု် ကုသမှုများ မမပီးမြျင်း သင့်အြန်းထဲတွင် ေက်ဆနရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ ယူနစ်ကဆန 

သင်ထွကြ်ွာလိုပါက သင့်ေရာဝန်က အတည်ခပုြျက် ဆပးထားမထား သိနိုင်ရန် သင်၏ သူနာခပုကုိဆမးခမန်းပါ။ သင့်ထံ အြျနိ်တိုင်း ေက်သွယ်နိုင်မည့် 

နည်းလမ်းများကို သင်၏သူနာခပုအား အသိဆပးထားပါ။ 

 

 ဆးေွက်ကကီး ကင်းစင် သာ မူဝါဒများ 

CHI Health မှာ ဆေးရွကက်ကီးကင်းစင်ပါသည်။ ဆေးရုံဆခမဆနရာနှင့် ယာဉ်ရပ်နားရံုများ အပါအဝင် ဆေးရုံဝန်းအတွင်း ဆေးရွကက်ကီးပါဆသာ 

ပစ္စည်းများ သံုးစွဲမှုကုိ တားခမစ်ထားသည်။ 

သ
င့်အ

ြန
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ဆေးရွကက်ကီးသံုးစွဲမှုက စဲွလမ်းမှု အားဆကာင်းဆစသည်ကို ကျွန်ုပ်သိနားလည်မပီး ဤခပဿနာကို ကူညီဆခြရှင်းဆပးခြင်းက သင့်ကျန်းမာဆရး အစီအစဉ်အတွက် 

အဆရးကကီးအစိတ်အပုိင်းခြစ်ပါသည်။ ဆေးရွကက်ကီးခြတ်ခြင်းအတွက် အြျက်အလက်များ စီစဉ်ဆပးမပီး သင့်အား ကူညီဆပးနိုင်မည့် လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း 

ရင်းခမစ်များထံ ရည်ညွှန်းဆပးနုိင်ပါသည်။ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သင့်ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့၏ အြွဲ့ဝင်ကို ဆမးပါ။ 

ြန်းများ၊ ြူ ဖာင်းများ၊ လက် ဆာင်များနှင့်  မးလ် ြုိ့မှု 

ပန်းများနှင့် ဆမးလ်ကို သင့်အြန်းသို့ ဆပးပ့ုိပါမည်။ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ အဆထွဆထွပစ္စည်းများနှင့် ပန်းများအခပင် အခြား လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ 

ကတ်များနှင့် တံေိပ်ဆြါင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးရံုများစွာရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ဆောင်ေိုင်များတွင် ဝယ်နိုင်ပါသည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းေိုင်များ၏ 

ေက်လက်လုပ်ဆောင်မှုများက CHI Health လူနာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုဆပးဆနသည့် လူမှုအသုိင်းအဝိုင်းများကို ကူညီဆပးဆသာ 

ပဆရာဂျက်များစွာကုိ ဆထာက်ပံ့ဆပးပါသည်။ 

သင်၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်း၏ ဆေးကင်းဆရးအတွက် CHI Health သည် ရာောဆစး ကင်းစင်ဆသာ ပတ်ဝန်းကျင ်ခြစ်ပါသည်။ 

သ့ုိခြစ်ပါ၍ ရာောဆစး ပူဆြာင်းများကိ ုလူနာြန်းများ သ့ုိမဟတု် အြျ ို ့ဆသာ ဆနရာများတွင် ြွင့်မခပုပါ။ 

ကူးစက်ဆရာဂါကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တ့ုိ ကုသဆောင်အြျ ို ့ (ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ အဆရးဆပါ်ဌာနများ၊ မီးဆလာင်ကသုဌာနများနှင့် NICU များကဲသ့ုိ့) ရှိ 

လူနာများက အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းမရနုိင်သည့် လတ်ေတ်ဆသာ ပန်းများ၊ သက်ရှိအပင်များ သ့ုိမဟတု် အခြားပစ္စည်းများကို လက်ြံရရိှနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ 

အပမင့်ြျတ်ိ စြီကာနှင့်  ကကညာြျက်များ 

ဆေးရံုတက်ဆနစဉ်တွင် မကကာြဏေိုသလို အခမင့်ြျတ်ိစပီကာခြင့် ဆကကညာြျက်များနှင့် ဝန်ထမ်း ဆခြကကားမှု လိုအပ်သည့် အခြား အသံြမ်းစက်များကို 

ကကားရပါမည်။ ၎င်းတ့ုိတွင် မီးဆေးနှင့် ခပင်းထန်ဆသာ မိုးဆလဝသ အသိဆပးြျက်များနှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ သ့ုိမဟတု် လံုခြုံဆရး ဆခြရှင်းမှုများ လိုအပ်သည့် 

ဝှက်စာများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကဆလးဆမွးမပီးဆနာက် ဂုဏ်ခပုရန် အခမင့်မှ ြွင့်ထားသည့် သားဆြျာ့ဆတးကုိလည်း သင်ကကားရနုိင်သည်။ ထ့ုိအခပင် 

အခမင့်ြျတိ်စပီကာ ဆကကညာြျက်စနစ်ခြင့် မျှဆဝထားဆသာ ဆန့စဉ် ေုဆတာင်းမှုများကိလုည်း သင်ကကားရနုိင်ပါသည်။ 

တကယ့် အဆရးဆပါ်ခြစ်ရပ်တွင် စိတ်မငိမ်မငိမ်ဆနမပီး တစ်ြုြုလုပ်ရန် လိုပါက သင့်အား အသိဆပးမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းထံမှ 

ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာဆပးပါ။ 

 

ကုတင် ပြနမွ်မ်းမံပြင်း 

သင့်အတွက် ကုသဆပးဆနစဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဆပးရန် ကတိခပုထားပါသည်။ သင့်ဆြါင်းအံုးများကို သန့်ရှင်းဆပးခြင်းနှင့် 

အိပ်ရာြင်းများကို ခပန့်ဆအာင်ခြန့်ဆပးခြင်းခြင့် သင့်အြင်းများကို ဆန့စဉ် ခပန်လည်ခပင်ေင်ဆပးကာ အိပ်ရာြင်းများ စွန်းထင်းပါက အခမန်ေုံး 

လဲလှယ်ဆပးပါမည်။ ယင်းက ဆရနှင့် စွမ်းအင်ကို ဆြျွတာရာဆရာက်မပီး သင့်အတွက် အဆနှာင့်အယှက် ဆလျာ့နည်းနိုင်ပါသည်။ ဆနာက်ထပ် 

အြျက်အလက်အတွက် သ့ုိမဟတု် သင့်အြင်းများမှာ တစ်ြုြုလိုအပ်ဆနသည်ဟု ြံစားရပါက အြင်းဆခပာင်းလဲြိုင်းရန် သင့်သူနာခပုကုိ ဆခပာပါ။ 

 

တီဗီွ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးရံုအများစုတင် တီဗွီများကို DVD/VCR ြွင့်စက်များနှင့်အတူ တစ်ြန်းတစ်လုံး ထည့်ထားပါသည်။ လိုင်းစာရင်းများကို ဆြာ်ခပထားမပီး 

မိသားစုနှင့် သူငယ်ြျင်းများက အများကကည့်ရန် သင့်ဆလျာ်ဆသာ ဗီေီယိုများကို ယူလာနုိင်သည်။ ရုပ်ခမင်သံကကားစက်ကုိ အသံ အသင့်အတင့်ခြင့် ြွင့်မပီး 

အိမ်ယာဝင်ြျနိ်တွင် ပိတ်ဆပးခြင်းက အခြာလူနာများအတွကပ်ါ အေင်ဆခပပါသည်။ 

 

 ဆးရံုတက် နစဉ် ဖုန်း ြါ်ဆုိပြင်းနှင့် ဖုန်း ပဖဆုိပြင်း 

ဆေးကင်းဆရး၊ ကူးစက်ဆရာဂါ ထိန်းြျုပ်မှု သ့ုိမဟတု် အခြား စိုးရိမ်မှုများ ရိှသည့် ဆနရာများမှလွဲ၍ ဆနရာအများစုရှိ လူနာြန်းတိုင်းတွင် တယ်လီြုန်းများကို 

တပ်ေင်ထားပါသည်။ သင်၏ သူနာခပုက ဆေးရံုခပင်ပတွင် ခပည်တွင်း ဆြါ်ေိုမှုများ ခပုလုပ်ခြင်းအတွက် အထူး ညွှန်ကကားြျက်များ ပံ့ပိုးဆပးနုိင်ပါသည်။ 

ခပည်တွင်းနှင့် ဆြါ်ေိုသူအြမဲ့ြုန်းများမှာ အြမ့ဲ ခြစ်သည်။ သင်၏ ဆြါ်ေိုမှုကတ်ဆပါ်ရိှ ညွှန်ကကားြျက်များကို လုိက်နာပါ သ့ုိမဟတု် ဆေးရံု 

ဆအာ်ပဆရတာအတွက် “0” ကုိ နိှပ်၍ဆြါ်ပါ။ ေိုင်းေုတ်ခြင့် မှတ်ြျက်ဆြာ်ခပမထားသဆရွ့ ေယ်လူလာြုန်း အသံုးခပုမှုကုိ ြွင့်ခပုပါသည်။ ခပင်ပဆြါ်ေိုသူများက 

ပင်မ ဆေးရံုနံပါတ်သ့ုိ ဆြါ်၍ လူနာြန်းသ့ုိ ေက်သွယ်နိုင်သည်။ 

 

ကင်မောများ၊ ဆယ်လူလာဖုန်းများ၊ လြ် တာ့ ကွန်ြျူတာများနှင့် တစ်ကိယ်ု ေသံုး အီလက်ထေွန်နစ ်စက်များ သံုးပြင်း 

ကင်မရာများ၊ ေယ်လူလာြုန်းများ၊ လပ်ဆတာ့ ကွန်ပျူတာများ သ့ုိမဟတု် အခြား တစ်ကိုယ်ဆရ အီလက်ထရွန်နစ် စက်ကရိိယာများကို အသံုးခပုြျနိ်တွင် 

သင့်အနီးနားရှိလူများအတွကပ်ါ ထည့်စဉ်းစားပါ။ CHI Health အဆောက်အအုံများအတွင်း ဓာတ်ပုံများ သ့ုိမဟုတ် ဗီေီယိုများ ရိုက်ကးူသည့်အြါ လူနာနှင့် 



ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သူကိ ုတုိကြ်ိကု်ပြင်း  

ကိယု်တွင်းအေည်တစ်ြုြုပဖင့် ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သကူိ ုြက်လိုက်ပြင်း အြါအဝင် တေားဝင် အလုြ်တာဝန်များ  ဆာင်ေွက ်န သာ 

ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သကူို တိုက်ြိုက်ပြင်းသည် ကကီး လး သာ ပြစ်ဒဏ်ြျမှတ်ြံေနိငု်သည့် ပြင်းထန် သာ ောဇဝတ်မှု ပဖစ်ြါသည်။ 
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လူနာ၏ မိသားစုများ သ့ုိမဟတု် သူငယ်ြျင်းများ၏ အနီးကပ်ပုံများကိုသာ ရိုက်ရန် ြွင့်ခပုထားသည်။ ၎င်းတွင် ပုံမှန် သ့ုိမဟတု် ေစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာများ၊ 

ေယ်လူလာြုန်း ကင်မရာများနှင့် ကွန်ပျူတာ ဝေ်ကင်မရာတ့ုိခြင့် ရိုက်ကးူသည့် ပုံများ ပါဝင်သည်။ 

အကန့်အသတ်ခြင့် သံုးနုိင်သည့် ဧည့်သည် ကကိုးမဲ့ကနွ်ရက်ကုိ ဆေးရံုဆေးြန်း၏ ဆနရာများစွာတွင် ရနုိင်ပါသည်။ ကကိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်သံုးနိုင်သည့် 

ဆနရာကုိ ရှာဆြွသိရှိရန် သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

အဆခြအဆနအြျ ို ့နှင့် ဆနရာအြျ ို ့တွင် ကင်မရာများ၊ ေယ်လူလာြုန်းများ၊ လပ်ဆတာ့ ကွန်ပျူတာများနှင့် တခြား တစ်ကိုယ်ဆရသံုး အီလက်ထရွန်နစ် 

စက်များကို ပိတ်ရန် သ့ုိမဟတု ်မသုံးရန် ဆတာင်းေိုြံရနုိင်သည်။ သင့်တွင် ဆမးြွန်းများရိှပါက သ့ုိမဟတု် သင်၏ အီလက်ထရွန်နစ် စက်များသုံးနိုင်သည့် 

ဆနရာကုိ ညွှန်ခပဆပးဆစလုိပါက သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

အခြားလူများ၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် သီးသန့်ရှိမှုကုိ ကာကွယ်ဆပးရန် ြွင့်ခပုြျက်မရှိေဲ လူနာများ၊ ဧည့်သည်များ၊ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်း 

သ့ုိမဟတု် ဆစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အသံများကို ြမ်းယူမှုများနှင့် ဓာတ်ပုံများ သ့ုိမဟတု် ဗီေီယိုပုံရိပ်များ ရိုက်ကးူခြင်းကို အားမဆပးပါ။ ပြင်းြျက်အြျ ို ့ 

ရှိနိုင်ပါသည်။ ကင်မရာများနှင့် အသံ သ့ုိမဟတု် ဗီေီယို ရုိက်ကးူစက်များ အသံုးခပုမှု ကန့်သတ်ြျက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့် CHI 

Health ဝန်ထမ်းထံမှ ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာပါ။ 

တစ်ကိယ်ုဆရဆေးကင်းဆရးကို ဆသြျာဆစခြင်း 

သင်၏ ဆေးကင်းဆရးနှင့် တခြားလူများ၏ ဆေးကင်းဆရးအတွက် ဆအာက်ပါပစ္စည်းများကို CHI Health အဆောက်အအုံအားလံုးတွင် တားခမစ်ထားပါသည်- 

• မည်သည့်လက်နက်မေို 

• တရားမဝင် ပစ္စည်းများ 

• အရက်ပါဆသာ ဆသာက်စရာများ 

(ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ထံမှ 

ြွင့်ခပုြျက် မရှိပါက) 

• အညွှန်းမပါဆသာ ဆေးဝါးများ 

• ဆေးရွကက်ကီးပါသည့် ပစ္စည်းများ 

• သင် သ့ုိမဟတု် အခြားလူများ၏ အသက်၊ ကျန်းမာဆရး 

သ့ုိမဟတု် ဆေးကင်းဆရးကုိ အန္တရာယ်သင့်ဆစသည့် အခြား 

အရာဝတ္ထုများ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ လံုခြုံဆရး အရာရိှများက ဆေးကင်းဆရး သ့ုိမဟတု် လုံခြုံဆရး ကိစ္စရပ်များကို ဆခြရှင်းဆပးရန် 24/7 ရှိဆနပါသည်။ လံုခြုံဆရး အကူအညီအတွက် 

သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ သ့ုိမဟတု် လုံခြုံဆရးထံ တိုက်ရိုက် ေက်သွယ်ပါ။ လုံခြုံဆရးအတွက် ေက်သွယ်ရန် 

အြျက်အလက်ကို လမ်းညွှန်အပိုင်းတွင် ဆတွ့နိုင်သည်။ 

 

သ
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ဆြာ်ခပပါ အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ အတွင်းလူနာ အြန်းများတွင် ကုသမှု ြံယူဆနသည့် လူများအတွက ်

အဓိကအားခြင့် ဆြာ်ခပထားသည်၊ သ့ုိဆသာ် ဤအဂဂါရပ်များစွာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

အေင်အခပင်အားလံုးနှင့် သက်ေိုင်ပါသည်။ ဆမးြွန်းများရှိပါက ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ 

သင့်ေရာဝန်များနှင့် သူနာခပုများအခပင် ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် သင့်အား ကူညီဆပးနိုင်သည့် အခြား 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များစွာလညး် ရိှပါသည်။ 

လူနာ စီမံြန့်ြွ ဲေး ဝန ်ဆာင်မှုများ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး အြွဲ့ရိှ သူနာခပုများနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းများက သင်ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် သင့်အား 

ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကုသမှုကို အေင်ဆခပဆစရန်နှင့် သင်၏ ကုသမှု ရည်မှန်းြျက်များကုိ 

ဟန့်တားသည့်အရာများကို ရှင်းထုတ်ရန် ၎င်းတ့ုိက သင်၊ သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့များနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ပါမည်။ 

သင်၏ခပသမှုမပီးသည့်ဆနာက် အသင့်ဆလျာ်ေံုးဆသာ အစီအစဉ်ကို ဆြာ်ထုတ်ရန် ၎င်းတို့က သင်၊ သင့်မိသားစုနှင့် 

အတူတကွ လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။ 

ဆေးရံုေင်းရန် သ့ုိမဟတု် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ပုံစံတစ်မျ ို း ဆခပာင်းရန် အသင့်ခြစ်ြျနိ်တွင် ကုသဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

ဆနာက်တစ်ေင့်သ့ုိ ဆြျာဆမွ့စွာ ဆခပာင်းလဲနိုင်ရန် ၎င်းတ့ုိက သင်နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။ လုိအပ်ဆသာ 

စက်ကိရိယာ၊ အိမ်တွင်း ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု၊ ခပန်လည်ထူဆထာင်ဆရး သ့ုိမဟတု် ကျွမ်းကျင် သူနာခပု 

ဆြါ်ထားမှုတို့ကုိ စီစဉ်ဆပခြင်း ကဲသ့ုိ့ အရာများ ပါဝင်နိုင်သည်။ သင့်အား လူမှုအသုိင်းအဝိုင်း ရင်းခမစ်များနှင့် 

ြျတိ်ေက်နိုင်ဆစရန်လည်း ၎င်းတို့က ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့ လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး အြွဲ့ဝင်များသည် အလုပ်၊ သင့်မိသားစုအတွက ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု သ့ုိမဟတု် 

ဆန့စဉ်ရှင်သန်ဆရး လုပ်ဆောင်ြျက်များကိ ုရုိးရှင်းစွာ ဆောင်ရွကမ်ှုတို့အဆပါ် သင့်ြျားနာမှု၏ သက်ဆရာက်မှုနှင့် 

ေက်စပ်မပီး လုိအပ်ြျက်များ သ့ုိမဟတု် စိုးရိမ်မှုများကိလုည်း ကူညီဆခြရှင်းဆပးပါမည်။ 

သင်၏ခပသမှုမပီးသည့်ဆနာက်ပိုင်းတွင် ခပန်လည်ထူဆထာင်ဆရး လုိအပ်ြျက်များရှိဆနပါက ၎င်းတို့အဆနခြင့် သင်၏ 

လိုအပ်ြျက်များကို ခြည့်ေည်းဆပးမည့် ဆေးရံုဆေးြန်းကို ရှာဆတွ့နိုင်ဆစရန် သင်နှင့် သင့်မိသားစုအား 

ကူညီသွားပါမည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး အြဲွ့ဝင်များက သင်၏ ခပသမှု၊ ဆေးရံုတက်မှု သ့ုိမဟတု် အခြား 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု လိုအပ်ြျက်များအတွက် ြံစားြွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အာမြံကမု္ပဏီ သ့ုိမဟတ်ု 

အခြား ဆငွဆပးဆြျမှု ရင်းခမစ်များနှင့်လည်း အတူတကွ လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

လိုအပ်ြျက်များနှင့် ပတ်သက်ဆသာ အသံုးစရိတ်များအတွက် စရိတ်မျာ ဆပးဆြျရာတွင် အကူအညီလုိအပ်ပါက လူနာ 

ဆငွဆကကးေုိင်ရာ အကကံဆပးထံ ေက်သွယ်နိုင်ဆစရန် ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ 

သင်၏ သူနာခပုက သင့်ခပသမှုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး အြွဲ့၏ လာဆတွ့မှုကိ ုကူညီစီစဉ်ဆပးနိုင်သည်။ 

 

ောသာ ေးပဖင့်  စာင့် ေှာက်မှုအဖဲွ့ 

ောသာဆရးနှင့် သက်ဝင်ယုံကကည်မှု အဆလ့အထများမှ ရရိှသည့် ကုစားဆပးနုိင်ဆသာ အကျ ို းဆကျးဇူးများက 

သင့်ေဝတွင် အဆရးပါနုိင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆနရာများစွာတွင် 

ြရစ်ယာန်ေုန်းဆတာ်ကကီးများနှင့် သင်ဆတာင်းေုိပါက ရနိုင်မည့် အခြား ောသာဆရးခြင့် 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များလည်း ရှိပါသည်။ သင့်ကုိယ်ပိုင် ယံုကကည်ရာ လူမှုအသုိင်းအဝိုင်းမှ အြဲွ့ဝင်များကိလုည်း 

လာဆရာက်ဆတွ့ေုံြိုင်းနိုင်ပါသည်။ ြရစ်ယာန်ေုန်းဆတာ်ကကီးနှင့် ဆတွ့ေုံလိုပါက အကူအညီရယူရန် သင်၏ 

သူနာခပုထံ ေက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ောသာဆရးခြင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဌာနများအတွက် ေက်သွယ်ရန် နံပါတ်များကိ ု

ဤ ဧည့်သည် အြျက်အလက် လမ်းညွှန်၏ လမ်းညွှန်အပုိင်းတွင်လည်း ဆြာ်ခပထားပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အအုံများများစွာတွင် အသံုးခပုနိုင်သည့် ဝတ်ခပုြန်းများနှင့် တရားထုိင်ရန်ဆနရာများစွာ 

ရှိပါသည်။ ဆတာင်းေိုပါက ကတ်သလစ် လူနာများအတွက် သန့်စင်မွန်ခမတ်ဆသာ အြမ်းအနားကုိလည်း 

စီစဉ်ဆပးနုိင်မပီး သင့်အတွက် ရနုိင်သည့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ရင်းခမစ်များကိလုည်း ပံ့ပိုးဆပးနုိင်ပါသည်။ 
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ဆက်သွယ် ပြာဆုိ ေး အကူအညီနှင့် စကားပြန် ဝန ်ဆာင်မှုများ 

သင်နှင် သင့်မိသားစုတို့နှင့် ထိဆရာက်စွာ ေက်သွယ်ဆခပာေုိရန်မှာ ကျွန်ုပ်တ့ုိအတွက် အဆရးကကီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

ောသာစကား ဝန်ဆောင်မှုများဌာနသည် CHI Health လူနာအားလံုး၊ ၎င်းတ့ုိ၏ ကိယု်စားလှယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များအတွက် ဆေးေက်ေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် စကားခပန်များ (ောသာစကား ဆခပာေုိမှု 

လိုအပ်ြျက်များအတွက်) နှင့် ောသာခပန်များ (ောသာစကား အဆရးအသား လိုအပ်ြျက်များအတွက်) 

စီစဉ်ဆပးပါသည်။ CHI Health ဆေးရုံများတွင် ောသာစကား ဝန်ဆောင်မှုများကို 24/7 ရနုိင်မပီး လူနာများက 

ကုန်ကျစရိတ် ဆပးရန် မလိုပါ။ လူအြျင်းြျင်း၊ ဗီေီယိုနှင့် တယ်လီြုန်း စကားခပန်များ ရှိမပီး စကားခပန်ေိုမှုပုံစံကို 

သင့်တည်ဆနရာနှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အဆခြအဆနအဆပါ် အဆခြြံ၍ ေုံးခြတ်ပါမည်။ အခမင်၊ အကကား၊ အဆခပာ 

သ့ုိမဟတု် အခြား ေက်သွယ်ဆခပာေိုမှု အကူအညီ လိုအပ်ြျက် ရှိသူများအတွက် အခြား အကူကိရိယာများ 

ရနုိင်ပါသည်။ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

 

ကျင့်ဝတ်များဆုိင်ော  ဆွး နွးတုိင်ြင် ေး ဝန ်ဆာင်မှု 

ယဆန့ဆြတ် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ြက်ြဲဆသာ ဆမးြွန်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။ 

ောကိေုုံးခြတ်ရမလဲ၊ ေယ်ကိုသွားရမလဲ သ့ုိမဟတု် ေယ်လုပ်ရပ်ကို လုပ်ရမလဲေိုတာကုိ သိဆနခြင်းက 

စိတ်ထိြိုက်နိုင်ပုံဆပါက်ပါသည်။ ကျင့်ဝတ်များေိုင်ရာ ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်ဆရး အြွဲ့ဝင်များသည် လူနာများနှင့် 

၎င်းတ့ုိ၏ ကိယု်စားလှယ်များနှင့် ဆတွ့ေံုရန် သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့အား 

ဆမးြွန်းများနှင့် စိုးရိမ်မှုများအတွက် ကူညီဆပးရန် ရိှဆနပါသည်။ ကျင့်ဝတ်များေုိင်ရာ ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်ဆရး 

အြွဲ့သည် အကကံဆပးအြွဲ့အဆနခြင့် ခပုမူမပီး တင်းကျပ်ဆသာ လျှို ့ဝှက်မှု ထားရိှပါမည်။ ကျင့်ဝတ်ေုိင်ရာ ခပဿနာနှင့် 

စပ်လျဉ်းဆသာ အခမင့်မားေုံး ေုံးခြတ်ြျက်များကုိ လူနာများ သ့ုိမဟတု် ၎င်းတို့၏ ကိယု်စားလှယ်များနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့တ့ုိက ြျမှတ်ဆပးရပါသည်။ ကျင့်ဝတ်များေိုင်ရာ ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်မှုကို စီစဉ်ရန် 

သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်ကို ေက်သွယ်ပါ သ့ုိမဟတု် ကျင့်ဝတ်များေုိင်ရာ ဆေွးဆနွးတိုင်ပင်ဆရး 

ဝန်ဆောင်မှုထံ တိုက်ရိုက် ေက်သွယ်ပါ။ ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်ကုိ ဤ ဧည့်သည် အြျက်အလက်များ 

လမ်းညွှန်၏ လမ်းညွှန်အပိုင်းတွင် ဆတွ့နုိင်သည်။ 
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အထုိင်ဆောဝန ်ဝန ်ဆာင်မှု 

CHI Health ရှ ိအထုိင်ေရာဝန် ဝန်ဆောင်မှုသည် သင်ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် သင်နှင့် သင့်မိသားစုအား အထုိင်ေရာဝန် 

အြွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အထူးကကပ်မတ်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို ရရှိဆစပါသည်။ အထိုင်ေရာဝန် အြွဲ့သည် ဆေးရံု လူနာများ 

ဆေးရံုတက်ြျနိ်မှ ေင်းြျန်ိအထိ အနီးကပ် ဆစာင့်ကကည့်ဆပးမပီး လူနာ၏ ဆမးြွန်းများကိဆုခြေုိဆပးမပီး လူနာ၏ ကုသမှုကိ ု

လမ်းညွှန်ဆပးရန် တစ်ဆနကုန် အသင့်ရှိဆနပါသည်။ CHI Health အထုိင်ေရာဝန် ဝန်ဆောင်မှုကို လူကိုယ်တိုင်နှင့် 

တယ်လီကျန်းမာဆရးခြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆနရာများစွာတွင် ရနိုင်ပါသည်။ CHI Health အထိုင်ေရာဝန် ဝန်ဆောင်မှုေိုင်ရာ 

ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

 

သင်ကကား ေးနှင့် သု တသန 

CHI Health သည် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သူများကို သင်ကကားဆရးနှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ သုဆတသန 

ဆောင်ရွကခ်ြင်းတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆနရာအြျ ို ့တွင် သူနာခပုပညာနှင့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

သက်ဆမွးဝမ်းဆကျာင်းေုိင်ရာ အခြား ဆကျာင်းသား/သူများ ရှိဆနနုိင်မပီး သင်၏ ကုသမှုတွင် ပါဝင်နုိင်ပါသည်။ 

လက်ဆတွ့ဆလ့လာသူများနှင့် ေွဲ့ရြါစများက သင့်အား ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးရန် သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့်အတူ 

လုပ်ကိုင်နုိင်ပါသည်။ သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများနှင့် အခြားဆေးေက်ေုိင်ရာ အြျက်အလက်များကို ကကည့်ရှုရမှု 

ပါဝင်သည့် သုဆတသနကိ ုအခြားတစ်ြု ခပုလုပ်ရန် သင်၏ ဆရသားသဆောတူညီြျက် မရှိသဆရွ့ သင့်မဆထာက်အထားကို 

ကာကွယ်ထားသည့် နည်းလမ်းခြင့် ဆောင်ရွကပ်ါမည်။ သင်၏ လက်ဆရးမူ သဆောတူညီြျက် မပါေဲ ကုသမှုများ၊ 

လုပ်ထံုးများ သ့ုိမဟတု် သုဆတသန ရည်ရွယ်ြျက်များအတွက် ဆလ့လာမှုများကို မခပုလုပ်ပါ။ CHI Health ၏ 

သင်ကကားဆရးနှင့် သုဆတသန ကဏ္ဍေိုင်ရာ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

 

 ဖာင် ဒးေှင်း လက် ဆာင်များ 

CHI Health စနစ်တွင်း ဆြာင်ဆေးရှင်းများသည် CHI Health ၏ ရည်မှန်းြျက်ကို ဆထာက်ကဆူပးမည့် 

စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် ရန်ပုံဆငွများကို ရရိှဆစပါသည်။ ဆြာင်ဆေးရှင်းသည် အကူအညီလိုအပ်ဆနသူများ၏ 

ေဝများကိ ုအသွင်ဆခပာင်းဆပးခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် လူများ၊ အြွဲ့များနှင့် ဆြာင်ဆေးရှင်းများနှင့် 

အဆထာက်အကူခပုဆသာ ေက်ေံဆရးများကုိ ခြစ်ဆပါ်ဆစခြင်းခြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းနှင့် ဆေသတွင်းရှိ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို အားဆကာင်းဆစပါသည်။ အဆကာင်းေံုးဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို 

ဆကျးဇူးတင်ကကမပီး ဆကျးဇူးတင်မှုက ပိုဆကာင်းဆသာ ကျန်းမာဆရးကုိ ဦးတည်ဆစပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆကျးဇူးတင်ဆသာ လူနာ ပရုိဂရမ်မှတေင့် ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ထမ်းကုိ သင် 

အသိအမှတ်ခပုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းအဆပါ် သင့်လက်ဆောင်၏ သက်ဆရာက်မှုအဆကကာင်း 

ဆနာက်ထပ်ဆလ့လာရန် ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ြွံ့မြိုးတိုးတက်ဆရး ရုံးြန်းသို့ လွတ်လပ်စွာ ေက်သွယ်ပါ။ ေက်သွယ်ရန် 

အြျက်အလက်ကို ဤဧည့်သည် အြျက်အလက်များ လမ်းညွှန်၏ လမ်းညွှန်အပိုင်းတွင် ဆတွ့နုိင်သည်။ 
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CHI Health တွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် လနူာများအတွက ်ပဆးဘက်ဆုိင်ရာအိမ်နှင့် သိရိှေားပသာ ပဆးဘက်ဆုိင်ရာ ဝန်ပဆာင်မှုပပးသူ 

ရိှရန်မှာ အပရးကကီးသည်ဟု ကျွနု်ပ်တ့ုိ ယံုကကည်ပါသည်။ ၎င်းက သင်တတ်နုိင်သမျှေ ကျန်းမာစွာပနနုိင်ပစရန် သင်နှင့်အတူ လပ်ုကိုင်မည့် 

သင်၏ ကျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာက်မှုအြဲွ့နှင့် ပကာင်းမွန်ပသာ ဆက်ဆပံရးကုိ  ြစ်လာပစပါသည်။ သင့်တွင် အပ ခခံ ပစာင့်ပရှာက်မှုပပးသူ 

ပလာပလာဆယ် ရိှမပနပါက www.chihealth.com/en/find-a-provider  သ့ုိမဟုတ် www.Myprovidermatch.com သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ။ 

လုံခခုံပသာ အွန်လိုင်း 

မက်ပဆ့ချ ်ပပးပို့၊ 

လက်ခံမည် 

စမ်းသပ်မှုနှင့် 

 ဓာတ်ခွဲခန်း 

ရလဒ်ကကည့်ရန် 

Rx ေပ် ြည့်မှုများ 

ပတာင်းဆိုမည် 

ချနိ်းဆုိမှုများ

ကိ ုစီစဉ်မည် 

အီးပမးလ် ပစာင့်ပရှာက်မှု 

သတိပပးချက်များကို 

လက်ခံမည် 

ကပလးများနှင့် မှီခိုသူ 

လူကကီးများအတွက် 

ပပရာက်စီ အပကာင့်များ 

ြွင့်မည် 

လနာက်ထြ် အြျက်အလက်အတွက် CHIhealth.com/mychart သ့ုိ ဝင်ကကည့်ြါ။ 

ချတိ်ဆက်ရန် ပငမ်စာမျက်နှာရိှ ယြု အလကာင့်ဖွင့်မည်ကို ပရွးချယ်၍ အပကာင့်တစ်ခု ြန်တီးပါ။ 

CHI Health ၏ 
လူနာများအတွက် 

24/7 ဝင်လောက်သံုးစဲွမှုကုိ ကွန်ြျူတာ၊ 
စမတ်ဖုန်း သ့ုိမဟတု် တက်ဘလက်တင်ွ 

ပြုလုြ်ြါ။ 
သင်၏ တစ်ကိုယ်ပရ ပဆးမှတ်တမ်းများကိ ုစီမံခန့်ခွဲပါ၊ 

သင်၏ဆရာဝန်များနှင့် ဆက်သွယ်ပ ပာဆုိပပီး သင်၏ 

ကျန်းမာပရးနှင့် ပတသ်က်၍ ပုိ၍အသိပပးေားသည့် 

ဆုးံ ြတ်ချက်များ  ပုလုပ်ပါ။ 

http://www.chihealth.com/en/find-a-provider
http://www.myprovidermatch.com/


 

ဆြာ်ခပပါ အြျက်အလက်များကုိ ကျွနု်ပတ်ို့၏ အတငွ်းလူနာ အြန်းများတွင ်ကုသမှု ြံယူဆနသည့် လူများအတွက ်အဓိကအားခြင့် ဆြာ်ခပထားသည၊် သ့ုိဆသာ် 

ဤအဂဂါရပ်များစွာမာှ ကျွနု်ပတ်ို့၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အေင်အခပင်အားလံုးနှင့် သက်ေုိင်ပါသည်။  ဆမးြွန်းများရှိပါက ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့နှင့ ်

တိငု်ပင်ပါ။ 

အြျနိ်ြိုင်း လှည့်လည်ကကည့်ရှုပြင်းနှင့် အိြ်ော ေး သတင်း ြးြို့ြျက်များ 

CHI Health တွင် သင်၏ သူနာခပုဝန်ထမ်းအား သင်၏ လူနာများအတွက် အဆကာင်းမွန်ေံုးဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးရန် 

ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထိုသ့ုိလုပ်ဆောင်သည့် နည်းလမ်းများစွာအနက် နှစ်ြုမှာ အိပ်ရာဆေး သတင်းဆပးပ့ုိြျက်များနှင့် အြျနိ်ပိုင်း 

လှည့်လည်ကကည့်ရှုမှု ခြစ်ပါသည်။ 

သင့်လိုအပ်ြျက်များ ခပည့်မီဆကကာင်း ဆသြျာဆစရန် ပုံမှန် လှည့်လည်ကကည့်ရှုမှုကို သူနာခပု ဝန်ထမ်းက ဆောင်ရွကရ်ပါမည်။ 

သင်အိပ်ဆနပါက သူနာခပုက သင့်အား စစ်ကကည့်ပါမည်၊ သ့ုိဆသာ် သင့်ကုိနှိုးမည်မဟုတ်ပါ။ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့များက သင်၏ ကုသမှုအစီအစဉ်ကို သင်နှင့် အြျင်းြျင်း ဆေွးဆနွးနိုင်ရန် အိပ်ရာဆေး သတင်းဆပးခြင်းကို 

ြျမှတ်သွားပါမည်။ ၎င်းက သင်၏ ဆရာဂါဆဝေနာနှင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအစဉ်အဆကကာင်းကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဆစပါမည်။ 

သတင်းဆပးပ့ုိြျနိ် သ့ုိမဟတု် ဆေွးဆနွးဆနသည့် အြျက်အလက်အဆကကာင်း မသက်မသာ ြံစားရသည့် အြျန်ိ၌ သင့်အြန်းထဲတွင် 

ဧည့်သည်ရှိဆနပါက သင်၏ သူနာခပုကုိ အသိဆပးမပီးလျှင် အခြား စီစဉ်မှုများကို ခပုလုပ်သွားပါမည်။ 

 

တစ်ြြုုလဲွမှား နြျနိ်တွင်  ဆးဝါးကုသမှုကိ ုြျက်ြျင်း ေယူပြင်း 

လူနာနှင့် အတူရှိဆနြျန်ိတွင် လူနာအကူများနှင့် အခြား ဧည့်သည်များမှာ လူနာ၏ ဆရာဂါဆဝေနာတွင် အဆသးငယ်ေုံး 

ဆခပာင်းလဲမှုများကိပုင် ပထမေံုး သတိခပုမိနိုင်သူများ ခြစ်နိုင်ပါသည်။ လူနာ၏ ဆေးေက်ေုိင်ရာ အဆခြအဆန (ဥပမာ၊ အသက်ရှူမှု၊ 

အသားအဆရာင် သ့ုိမဟတု် သတိရှိမှုတို့တွင် ဆခပာင်းလဲမှုများ) တွင် ဆခပာင်းလဲမှုကို သင်သတိခပုမိပါက သ့ုိမဟုတ် တစ်ြုြု 

မှားဆနပံုဆပါက်ပါက အခမန် ဆခြရှင်းဆရး အြဲွ့ (RRT) ကုိ သတိဆပးရန် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်အား ြျက်ြျင်း 

အကူအညီဆတာင်းပါ သ့ုိမဟတု် ဤစာအုပ်၏ အဆရှ့ရိှ အကွက်ထဲတွင်ပါဆသာ နံပါတ်ကို ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ 

 

ကူးစက် ောဂါ၏ ကူးစက်မှုကို တားဆီးပြင်း 

လက်ဆေးခြင်းသည် ကူးစက်ဆရာဂါအတွက် တစ်ြုတည်းဆသာ အဆရးအကကီးေံုး ကာကွယ်နည်း ခြစ်သည်။ သင်လက်များမှာ 

သိသာစွာ ညစ်ဆပဆနပါက ေပ်ခပာနှင့် ေုံပိုင်ဆရများများခြင့် သင့်လက်များကို ဆေးဆကကာပါ။ မစားဆသာက်မီနှင့် 

သန့်စင်ြန်းဝင်မပီးဆနာက် လက်ဆေးရန်မှာ အထူးအဆရးကကီးပါသည်။ လက်များမှာ သိသာစွာ ညစ်ဆပဆနခြင်းမရိှပါက 

ေပ်ခပာအစား လက်သန့်ဆေးရည်ကို သံုးနိုင်ပါသည်။ 

သင့်အဆရခပား ကွအဲက်ြျနိ် သ့ုိမဟုတ် ပိုကထ်ည့်ထားြျနိ်တိုင်းတွင် ကူးစက်ဆရာဂါခြစ်နုိင်ဆခြ ခမင့်မားသည်။ ဥပမာအြျ ို ့မှာ 

သင့်ေီးလမ်းဆကကာင်းအတွက် ပပန်ငယ် သ့ုိမဟတု် သင့်လက်ဆမာင်း သ့ုိမဟတု် လည်ပင်းတစ်ဝိုကတ်ွင် ထည့်သည့် IV တို ့ခြစ်သည်။ 

ဤသ့ုိခြစ်ပါ၍ သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က ထည့်သွင်းြျန်ိအတွင်း အထူး ကကိတင်ကာကွယ်မှုများ ခပုလုပ်မပီး ပပန်ကို 

အထူးဂရုစိုက်ကာ တတ်နိုင်သမျှ အခမန်ေံုး ြယ်ရှားသွားပါမည်။ 

သင့်ြန်းကို မဝင်မီနှင့် ဝင်မပီးဆနာက်တွင် ေပ်ခပာနှင့် ဆရတို့ခြင့် လက်ဆေးဆနသည့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များကိ ု

ခမင်ဆတွ့နုိင်ပါသည်။ ယင်းက ကူးစက်ဆရာဂါများကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အသံုးြျသည့် အဆရးကကီးအြျက်ပါ။ 

ဝန်ထမ်းအြွဲ့ဝင်တစ်ဦး လက်ဆေးမထားသည်ကို သင်ဆတွ့ရိှပါက ြွင့်ဟထုတ်ဆခပာမပီး ကျွန်ုပ်တို့ကုိ သတိဆပးပါ။ 

သင့်ဧည့်သည်များကို ထိုသ့ုိလုပ်ဆပးပါရန် တိကု်တွန်းပါ။ 

ကူးစက် ောဂါများကို ကူညီတားဆီး ြးနိုင်သည့် အပြားနည်းလမ်းများ- 

• သင့်ဆြျာင်းေုိး သ့ုိမဟတု် နှာဆြျြျနိ်တွင် တစ်ရှူးသံုးမပီး အမှိုက်ပုးံထဲသ့ုိ ြျက်ြျင်း လွှင့်ပစ်ပါ။ တစ်ရှူးမရိှပါက 

အဆပါ်အကကျလက်ထဲတွင် နှာဆြျ သ့ုိမဟုတ် ဆြျာင်းေိုးပါ၊ မည်သည့်အြါမျှ လက်ကုိ မသုံးပါနှင့်။ 

• ြျားဆနသူ သူငယ်ြျင်းများနှင့် မိသားစုကို လာမဆတွ့ြိုင်းပါနှင့်။ 

• ဧည့်သည်များအား သင်၏လူနာြန်းထဲရိှ သန့်စင်ြန်းကုိ မသုံးြိုင်းပါနှင့်။ 
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သင့်ပဘးကင်းပရး – သင့်ပစာင့ပ်ရှာက်မှု 
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• သင့်ပတ်တီးများနှင့် အြုအြံများ ပတ်လည်ရိှ အဆရခပားကုိ သန့်ရှင်းဆခြာက်ဆသွ့စွာထားပါ၊ ၎င်းတ့ုိ ဆလျာ့ရဲ သ့ုိမဟတု် 

စိုသွားပါက သင်၏ သူနာခပုထံ ြျက်ြျင်း အဆကကာင်းကကားပါ။ 

• သင်၏ ကုသမှု အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကကားြျက်များကို ဂရုတစုိက် လိုက်နာပါ (အသက်ရှူ ကုသမှုများ၊ 

အိပ်ယာမှထခြင်း၊ စသည်တို့)။ 

 

ဆီးလမ်း ကကာင်း ပြန ်သးများ 

ေီး (ေီးလမ်းဆကကာင်း) ပိုကမ်ျားသည် ေီးစုဆောင်းခြင်းအတွက် သင့်ေီးအိမ်သ့ုိ ထိုးသငွ်းသည့် ပပန်ငယ်တစ်ြု ခြစ်သည်။ 

အဆကကာင်းရင်းများစွာအတွက် ၎င်းကိ ုထည့်သွင်းပါသည်။ သင်ဆေးရံုတက်ဆနစဉ် ပပန်ငယ်ကို ညွှန်ခပထားပါက အဆကကာင်းရင်းကို 

ဆေွးဆနွးရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူကို ဆမးခမန်းပါ။ 

ပပန်ငယ်ထည့်သွင်းမှုက ေီးအိမ်ထဲသ့ုိ ေက်တီးရီးယား ဆရာက်ဆစနုိင်ပါသည်။ ကကာကကာပိုရှိဆလ ေီးအိမ် ကူးစက်ဆရာဂါ ခြစ်နိုင်ဆခြ 

ပိုများဆလ ခြစ်သည်။ လိုအပ်မှသာ ပပန်ဆသးများကိ ုအသံုးခပုရန်နှင့် တတ်နုိင်သမျှ အခမန်ေုံး ခပန်ထုတ်ရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ 

သင့ ်ပပန်ငယ်ကို ေွဲထုတ်ဆပးရန် သင့်ေရာဝန် သ့ုိမဟတု် သူနာခပုကုိ သတိဆပးမပီး တပ်ေင်ထားြျနိ်တွင် ဤဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာဆပးပါ။ 

• ဝင်ဆပါက်ဆနရာရှိ ပပန်ငယ်ပိုက်ပတ်လည်ကို ဆန့စဉ် ေပ်ခပာနှင့် ဆရတ့ုိခြင့် သန့်ရှင်းပါ။ 

• သုိင်းကကိုး သ့ုိမဟတု် အထူးကိရိယာခြင့် သင့်ဆခြဆထာက်တွင် ပုိက်ကို ြျတိ်ထားပါ။ 

• ပပန်ငယ်အိတ်ကို သင့်ေီးအိမ်ဆအာက်နှင့် ကကမ်းခပင်အဆပါ်တွင် အြျနိ်တိုင်း ထားဆပးပါ။ 
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The Joint Commission  SpeakUp™ 

Speak Up™ ကူးစက်ဆရာဂါကို ကာကွယ်ရန် 

1. လက်ဆေးပါ 

 
• 

အရက်အဆခြြံသည့် လက်သန့်ဆေးရည်ကုိ သံုးဆပးပါ။ 

• သင့်လက်များမှာ သိသာစွာ ညစ်ဆပဆနပါက ေပ်ခပာနှင့ ်ဆရကိ ုသံုးပါ။ 

• အစားအဆသာက် မစားမ ီသ့ုိမဟုတ ်မကိုင်မီ လက်သန့်ရှင်းပါ။ 

2. ဆစာင့်ဆရာှကဆ်ပးသူများ အြန်းတွင်း ဝငလ်ာသည်နှင့် 
• လက်ဆေးရန် သတိဆပးပါ။ 

• ယင်းက ပိုးမွှားကူးစက်မှုကို တားေီးဆပးသည။် 

• သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသူများက ၎င်းတို့ကုိယ်ကို ကာကွယ်ရန် လက်အိတ်များ ဝတ်နုိင်သည။် 

3. သင်ဆနထိုင်မဆကာင်းပါက အခြားလူများနှင့် ြပ်ြွာြွာဆနပါ ... 
• ဆသာက်စရာများ သ့ုိမဟတု် ဇွန်းြက်ရင်းများကုိ မမျှဆဝပါနှင့် 

• ခြစ်နိုင်ပါက အိမ်မှာဆနပါ။

• အခြားလူများကိ ုမထိကိုင်ပါနှင့် သ့ုိမဟုတ် လက်ေွဲမနှုတ်ေက်ပါနှင့်။ 

• ဆမွးကင်းစကဆလးများကုိ သွားမကကည့်ပါနှင့်။ 

4. သင ်ဆြျာင်းေိုး သို့မဟုတ် နှာဆြျဆနပါက 
• ပါးစပ်နှင့် နှာဆြါင်းကိ ုြုံးအုပ်ပါ။ 

• တစ်ရှူး သ့ုိမဟုတ် သင့်တံဆတာင်ဆကွးကုိ သံုးပါ။ 

• သင်ဆြျာင်းေုိး သ့ုိမဟုတ် နှာဆြျမပီးသညန်ှင့် အခမန်ေံုး လက်ဆေးပါ။ 

• ေရာဝန်၏ ရုံးြန်း သ့ုိမဟုတ ်ဆေးရုံဆရာက်သည်နှင့် နှာဆြါင်းစည်း ဆတာင်းပါ။ 

• သင်နှင့် အခြားလူများကကား အကွာအဆဝး 6 ဆပြန့် ြွာ၍ဆနပါ။ 

5. ဆေးရုံ လနူာေီ သွားဆတွ့ပါက ... 
• ဆေးရုံထသ့ုိဲ ဝင်လာြျန်ိ သ့ုိမဟုတ ်ခပန်ထွက်ြျနိ်တွင် လက်ဆေးပါ။ 

• လူနာ၏အြန်းထဲသ့ုိ မဝင်မ ီသ့ုိမဟုတ ်အြန်းမှခပန်မထွက်မ ီလက်ဆေးပါ။ 

• လူနာအြန်းအခပင်တွင် ဆကကညာထားဆသာ ေုိင်းေုတပ်ါ လမ်းညွှန်များကိ ုြတ်မပီးလုိက်နာပါ။ 

• နှာဆြါင်းစည်း၊ လက်အိတ်များ၊ စက္ကူအဝတ်နှင့် ြိနပ်အကာများကုိ ဝတ်ရနုိင်ပါသည်။ 

• ပွတသု်တ်အဝတမ်ျား အြန်းထဲတငွ် ရှိပါက ညွှန်ကကားြျက်များကိ ုြတ်ပါ။ အြျ ို ့ အဝတ်စများသည် 

စက်ကိရိယာနှင့ ်မျက်နှာခပင်များကုိသာ သန့်ရှင်းရန်ခြစ်မပီး အဆရခပားအတက်ွ မသင့်ဆလျာ်နိုင်ပါ။ 

• ောလုပ်ရမလဲ ဆသြျာမသိပါက သူနာခပုကို ဆမးခမန်းပါ။ 

6. ဆရာဂါများ မခြစ်ဆစရန် ကာကယွ်ဆေးထိုးပါ ... 
• သင့်ကာကွယ်ဆေးများမှာ လတ်တဆလာခြစ်မပီး လူကကီးများအတက်ွ သင့်ဆလျာ်ဆကကာင်း ဆသြျာပါဆစ။ 

• တုပဆ်ကွး၊ ြျွဲထ၍ ဆြျာင်းေုိးခြင်းနှင့ ်အေုတဆ်ရာင်ဆရာဂါ က့ဲသ့ုိ ဆရာဂါများကုိ ကူညီကာကွယ်ဆပးပါ။ 

Speak Up™ ၏ ေည်ေွယ်ြျက်မှာ လူနာများနှင့် ၎င်းတို့၏ အကကံ ြးများကုိ ကုသမှုတွင် တက်ကကစွာ ြါဝင်လာ စေန် ပဖစ်သည်။ 

Speak Up™ အြျက်အလက်များသည် အများခပည်သူအတွက် ရည်ရွယ်ထားမပီး ပိုများဆသာ လူထုထံသ့ုိ ဆရာက်ရိှရန် ရိုးရှင်းဆသာပုံစံ (ြတ်ရလွယ်ဆသာ) ခြင့ ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတို့မာှ စံနှုန်းမီ 

ခပန်ေိုမှုများ သ့ုိမဟုတ် အခြား အသိအမှတ်ခပုမှု သတ်မှတ်ြျက်များအတွက် ခပည့်စုံဆသာ ရှင်းလငး်ြျက်များခြစ်ရန် မေိုလိုပါ၊ ထို့အခပင ်၎င်းတ့ုိက သက်ဆသ အဆခြခပု ဆေးပညာေိုင်ရာ 

လက်ဆတွ့လုပ်ဆောငမ်ှုများ သ့ုိမဟုတ် ဆေးပညာေိုင်ရာ လက်ဆတွ့ လမ်းညွှန်ြျက်များနှင့် အလားတူခြစ်ရန် မရည်ရွယ်ပါ။ သ့ုိခြစ်ပါ၍ Speak Up™ အြျက်အလက်များပါ အဆကကာငး်အရာများကို 

အသံုးခပုခြငး်ခြင့် ဆစာင့်ဆရာှက်မှုကို ဆောငရွ်က်ရပါမည်။ Speak Up'M အြျက်အလက်များကို ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရာှက်မှု အြွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် ရနိုငသ်ည်၊ ၎င်းတ့ုိ၏ အသံုးခပုမှုက အြဲွ့အစည်းမှာ 

The Joint Commission က အသိအမှတ်ခပုထားသည်ဟု မေိုလိုပါ။ 
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ြဋိဇီဝလဆး အသုံးပြုမှုနှင့် သင်- 

သိေားရမည့်အချက်များ။ 

အပမရိကန် ပည်ပောင်စုတွင်၊ 

အနည်းဆုံး  

က ဘက်တးီေီးယား ကူးစက်ြမံှုလကကာင့် ပြင်းထန်လသာ 

ကူးစက်လောဂါ ပဖစ်လနပြးီ ယင်းက ြဋိဇီဝလဆးကုိ ြံနုိင်ေညေိှ်ကာ 

အသက်လသဆံုးပြင်းကုိ ပဖစ်လစနိုင်သည်။ 

လူ 2 သနး် 

ပဘက်တီးေီးယားက စူြါလောဂါြိုးများတွင် 

ကကီးထားနိုင်၍ ပနာက်ေပ် 

ကူးစက်ပရာဂါတွင် ကုသရန် 

ပိုခက်ခဲပစနိုင်ပါသည် 
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ြဋိဇီဝ ဆး 

ြုြမံှုကုိ 

တားဆီးေန်- 

 

 

1-2-3 ြဋိဇီဝ ဆး ကုသမှု 
 

ပဋိဇီဝဆေး သင်လိုအပ်ခြင်းရိှမရှိနှင့် အဆကာင်းေုးံခြစ်မည့် 

ပဋိဇီဝဆေးကုိ စစ်ရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့က 

စမ်းသပ်မှုဆောင်ရွက်နုိင်ပါသည်။ 

သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့သည် 

စမ်းသပ်မှုရလေ်များအဆပါ် အဆခြြံ၍ ရက်အနည်းငယ်ကကာမပီးဆနာက် 

သင်၏ ပဋိဇီဝဆေးကုိ ဆခပာင်းလဲ သ့ုိမဟတု် ရပ်တန့်နုိင်ပါသည်။ 

ဤညွှန်ကကားြျက်များကုိ လိုက်နာပါ – မလိုအပ်သည့် ပဋိဇီဝဆေးကုိ 

ဆသာက်ဆနခြင်းက အကူအညီမခြစ်ေဲ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ 
 သင်၏ ပဋိဇီဝဆေးဆကကာင့် ဆေးထွက်ေိုးကျ ို း များကုိ ြံစားရနုိင်မပီး 

အခြစ်များေုးံ ဆေးထွက်ေိုးကျ ို းတစ်ြုမှာ ကဆလာ့စထရီေီယမ် 

ေစ်ြစ်စိုင်းလ်ဆကကာင့်ခြစ်သည့် အလွန်အမင်း ဝမ်းဆလျှာခြင်း 

ခြစ်သည်။ပဋိဇီဝဆေး ဆသာက်ဆနမပီး ဝမ်းဆလျှာပါက သင့်ကျန်းမာဆရး 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့ကုိ ြျက်ြျင်း အသိဆပးပါ။ 

 

 နမ ကာင်းပြင်း 
သာမန်ပဖစ်ေြ် လိုအြ် သာ 

ြဋိဇီဝ ဆး ဗိုင်းေြ်စ် ေက်တီးေီ

းယား 
အ အးမိပြင်း/နှာေည်ယိုပြင်း √ 

 
မေှ ိ

လြျာင်းဆိုးေင်ကျြ်နာ/ေင်ေတ်အ အးမိပ

ြင်း 

(တစ်နည်းအားပဖင့် ကျန်းမာသူ) 

√ 
 

မေှ ိ

တုြ် ကွး √ 
 မေှ ိ

လည် ြျာင်းကြ်ပြင်း 
 

√ မှန် 

လည် ြျာင်းနာပြင်း (ကြ်ပြင်းမှလွဲ၍) √ 
 

မေှ ိ

ပဋိဇီဝပဆးများက- 

ဘက်တီးေီးယား 

ကူးစက်လောဂါများကို 

ကုသလြးြါမည် 

ပဋိဇီဝပဆးများက- 

ဗိုင်းေြ်စ် ကူးစက်လောဂါများကို မကုသလြးနိုင်ြါ 

ဗိုင်းေြ်စ် ကူးစက်လောဂါ၏ လောဂါကူးစက်မှုကိ ုတုိးမလာလစနိငု်ြါ 

အပြားလူများကို ဗိုင်းေြ်စ် ကူးစက်လောဂါများမှ ကာကွယ်မလြးနိုင်ြါ 

ြဋိဇီဝ ဆးသည် အသက်ကယ်  ဆးဝါးများပဖစ်၍ မှန်ကန်စွာ အသံုးပြုေမည်ကိ ုသိထားြါ။ 

သင်၏ ြဋိဇီဝ ဆးများနှင့် ြတ်သက်၍  မးြွန်းများေိှြါက သင်၏ 
ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှုအဖဲွ့ထံ ဆက်သွယ်ြါ။ 

ြဋိဇီဝ ဆး အသံုးပြုမှုနှင့် ြုြံမှုအ ကကာင်း  နာက်ထြ် လ့လာေန်- www.cdc.gov/getsmart နှင့ ်

www.apic.org/infectionpreventionandyou 

လုြ်ေန် 

သင့်ကျန်းမာပရးပစာင့်ပရှာက်သူက 

ညွှန်ကကားသည့်အတိုင်း ြဋိဇီဝလဆးများကို 

အတိအကျ လသာက်ြါ 

သင့်အတွက် ညွှန်းေားပသာ 

ပဋိဇီဝပဆးများကုိသာ ပသာက်ပါ 

မလုြ်ေန် 

ပနာက်တစ်ကကိမ် ြျားနာမှုအတွက် 

ပဋိဇီဝပဆးများကုိ လြျွေတာပြင်း 

သင့်ပဋိဇီဝပဆးများကုိ အ ခားလူများနှင့် 

မျှလဝပြင်း 

ပဋိဇီဝပဆးများကုိ ညွှန်းရန် 

ကျန်းမာလေးလစာင့်လေှာက်သူများကုိ 

ဖိအားလြးပြင်း 
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ကျွေနု်ြ်၏ ြဋိဇီဝ ကုသမှုနှင့်ြတ်သက်၍ 

ကျန်းမာလေးလစာင့်လေှာက်မှုအဖဲွ့ထံ ဘယ်လုိလမးြွန်းလမးေမလဲ။ 

ဤြဋိဇီဝလဆးက ဘယ်လုိ ကူးစက်လောဂါကုိ ကုသလြးပြီး 

ကူးစက်ပရာဂါ ရိှပနပါက ဘယ်လုိ သိနုိင်မလဲ။ 

ဤပဋိဇီဝပဆးက ဘယ်လုိ လဘးထွက်ဆုိးကျို းများ 

 ြစ်ပစပါသလဲ။ ဤပဋိဇီဝပဆးကုိ ဘယ်လလာက်ကကာ 

လသာက်ေမလဲ။ 

ဤြဋိဇီဝလဆးကုိ အပြား လဆးဝါးများ သ့ုိမဟုတ် 

 ြည့်စွက်စာများနှင့် တဲွပသာက်နုိင်ပါသလား။ 

ဤပဋိဇီဝပဆးကုိ အစားအပသာက်နှင့် 

တဲွပသာက်နုိင်ပါသလား။ အ ခား အေူး ညွှန်ကကားချက်များ 

ရိှပါသလား။ 

ဤြဋိဇီဝလဆး အလုြ်ပဖစ်မပဖစ် ဘယ်လုိ သိနုိင်မလဲ။ 

ဤပဋိဇီဝပဆးက ကျွနု်ပ်အတွက် သင့်ပတာ်ပကကာင်း 

ပသချာပစရန် ဘယ်လုိ စစ်လဆးမှုများ ပြုလုြ်လနြါသလဲ။ 
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 ဆးဝါးများနှင့် လုြ်ထုံးများ 

မှန်ကန်ဆသာ အြျနိ်တွင် မှန်ကန်ဆသာ ဆေးဝါးများကုိ မှန်ကန်ဆသာ ပမာဏခြင့် မှန်ကန်ဆသာ လူနာအား ဆပးအပ်ဆနဆကကာင်း 

ဆသြျာဆစရန် ြျမှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ သင်ဆေးရံုတက်ြျနိ်က ရရိှြဲ့သည့် ပလက်စတစ် လက်ဆကာက်ဝတ် 

အဆထာက်အထားကကိုးတွင် သင့်အမည်နှင့် ဆမွးဆန့ ပါရှိပါသည်။ ဆေးဝါးများ သင်မရရှိမီ သင်၏သူနာခပုက သင့်လက်ဆကာက်ဝတ် ID ကုိ 

စကန်ြတ်မပီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်စနစ်က သင်သည် မှန်ကန်ဆသာ လူနာခြစ်မပီး ဆေးဝါးမှာ မှန်ကန်ဆကကာင်းကို 

အတည်ခပုဆပးပါမည်။ 

ဓာတ်ြွဲြန်းအလုပ်၊ ဓာတ်မှန် သ့ုိမဟတု် အလားတူ လုပ်ထုံးများအတွက် သင်စီစဉ်ထားြျနိ်တုိင်းတွင်လည်း သင့်လက်ဆကာက်ဝတ် ID 

ကကိုးကိ ုစစ်ဆေးပါသည်။ စကန်ြတ်ခြင်းက စစ်ဆေးမှုခပုလုပ်နုိင်ဆစမပီး တိကျဆသာ အြျက်အလက်များ ရရိှဆစပါသည်။ 

သင့်ြွဲစိတ်မှု၊ ကုသမှုများနှင့် သင်၏ ဆေးဝါးများအဆကကာင်းကို အကကိမ်ဆရများစွာ ဆမးခမန်းရနုိင်ပါသည်။ ၎င်းက ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ 

ေက်တိုက ်စစ်ဆေးဆရး လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ြု ခြစ်မပီး ထပ်ဆောင်း အသိပညာဆပးဆရးနှင့် ရှင်းလင်းဆရး လိုအပ်မလုိအပ် 

သိနိုင်ဆစပါသည်။ 

 

လဲကျမှု ကကိုတင်ကာကွယ်ပြင်း- လှမ်း ြါ်ြါ၊ မလဲကျြါနှင့် 

CHI Health တွင် သင်ရှိဆနြျန်ိတွင် သင့်အား အတတ်နိုင်ေံုး ဆေးကင်းစွာထားရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းြျက်ခြစ်မပီး 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်က သင့်ဆနအိမ်တွင် အလွန်ကာွခြားဆကကာင်းကို နားလည်ရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ ဥပမာ၊ 

ဆေးဝါးများ၊ လုပ်ထုံးမျာ၊ ဆေးေက်ေိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် မရင်းနှီးဆသာ ပတ်ဝန်းကျင်များဆကကာင့် ဆေးရုံတွင် ရိှဆနခြင်းက လဲကျနိုင်မှု 

အန္တရာယ် ပိုများပါသည်။ 

နိုင်ငံဆတာ် ကိန်းဂဏန်းများအရ- 

• ဆေးရံုအြန်းထဲတွင် လူနာ လဲကျမှု တစ်ဝက်မှာ လူနာက 

အကူအညီမဆတာင်းေဲ ထိုင်ြုံ သ့ုိမဟုတ် ြုတင်မှ ထရန် 

ကကိုးစားြျန်ိတွင် ခြစ်ဆပါ်ပါသည်။ 

သင်လဲကျမှုမခြစ်ဆစရန် သင်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ- 

• ြုတင်ကဆန ထလုိြျနိ်တုိင်း အကူအညီ လှမ်းဆြါ်ပါ။ 

• မဆြျာ်ဆသာ သ့ုိမဟတု် ဆခြညှပ်ြိနပ်များ စီးပါ 

(တစ်ရံလိုပါက ဆတာင်းလိုက်ပါ)။ 

• လမ်းဆလျှာက်အကူ၊ တုတ် သ့ုိမဟတု် ေီးတပ်ကလုားထိုင်ကို 

သံုးပါ။ 

• လူနာ 33 ရာြိငု်နှုန်းသည် ဝန်ထမ်း အကူမပါြျနိ်တွင်၌ 

သန့်စင်ြန်းသွားရာလမ်း၊ သန့်စင်ြန်းထဲရှိဆနစဉ် 

သ့ုိမဟတု် သန့်စင်ြန်းမှ ခပန်လာရာလမ်းတွင် 

လဲကျကကပါသည်။ 

 

• သင့်သူနာခပုက အြန်းအခပင်တွင် ရှိြျနိ်တွင် 

သင့်ဆေးကင်းဆရးအဆပါ် ကူညီ၍အဆလးထားဆပးရန် 

ခြစ်နိုင်ပါက စိတ်ြျဆရဆသာ မိသားစုဝင် သ့ုိမဟတ်ု 

သူငယ်ြျင်းတစ်ဦးကုိ သင်နှင့်အတူဆနြိုင်းရန် စဉ်းစားပါ။ 

• ြုတင် သ့ုိမဟတု် ထုိင်ြုံမှ ခြည်းခြည်းြျင်း ထပါ ။ 

 

သင်လဲကျမပီး နာကျင်နိုင်သည့် ခြစ်ရပ်များကို ကျွန်ြု်တို ့ကူညီ ဆလျှာ့ြျဆပးနုိင်သည့် နည်းလမ်း- 

• တံြါးများတွင် အဝါဆရာင် သဆကဂတများ ကပ်ခြင်းနှင့် 

လဲကျမှု အန္တရာယ်များအဆကကာင်း ဝန်ထမ်းများကို 

သတိဆပးရန် လူနာများအတွက် အဝါဆရာင် 

လက်ပတ်များနှင့် အဝါဆရာင် ဆခြအိတ်များ သံုးခြင်း။ 

• သင်၏ဆြါ်ေိုမှု အလင်းဆရာင်ကို တစ်ြျနိ်လံုး 

လက်လှမ်းမိသည့်ဆနရာတွင် ထားပါ။ 

• သန့်စင်ြန်းတွင် သင့်ကုိကူညီခြင်း။ 

• လိုအပ်ပါက သင်နှင့်အတူ လမ်းဆလျှာက်ဆနစဉ် 

လမ်းဆလျှာက်ဟန် ြါးပတ် သ့ုိမဟတု် အခြား 

အကူအညီ စက်များကို သံုးခြင်း။ 

• လိုအပ်ပါက သင်တစ်ဦးတည်းထရန် 

ကကိုးပမ်းဆနပါက ဝန်ထမ်းကိ ုသတိဆပးမည့် 

နှိုးစက်များကို သံုးခြင်း။ 

 

CHI Health တွင် သင်၏ လွတ်လပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ တန်ြုိးထားမပီး ထိန်းသိမ်းသာွးရန် လိုအပ်သည့် ကကိုးပမ်းမှုအားလံုး 

လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ သင့်ဆေးကင်းဆရးကုိ တန်ြိုးထားမပီး သင်လိုအပ်ြျနိ်တွင် ကျွန်ုပ်တ့ုိကုိ ကူညီြွင့်ဆပးပါရန် ဆတာင်းေိုအပ်ပါသည်။ 

သင်က အြဲွ့၏ တန်ြိုးထားရဆသာ အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါ။ သင့်ကုိဆေးကင်းဆအာင်ထားရာတွင် ဝုိင်းဝန်းကူညီပါ။ 

 

သ
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 ေးကင်း သာ ြင့်မ ြး ေး ြတ်ဝန်းကျင် 

ဆေးရံုတက်စဉ် အခမင့်မားေုံးဆသာ ဆေးကင်းဆရး၊ သက်ဆတာင့်သက်သာခြစ်မှုနှင့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

အရည်အဆသးွတ့ုိ ရဆစရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့က ဆြာ်ခပပါတို ့ပါဝင်သည့် လူနာ ကိင်ုတွယ်ဆောင်ရွကခ်ြင်း၊ 

ခပန်လည်ဆနရာြျခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ထံုးများကုိ သံုးပါသည်- 

• အေင့်ခမင့် လူနာ ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကခ်ြင်း စက်ကရိိယာ၊ ခပန်လည်ဆနရာြျခြင်းနှင့် ခပန်လည်ထူဆထာင်ခြင်း အကူအညီများကိ ု

မိတ်ေက်ဆပးခြင်း။ 

• သင်အခပင် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့ဝင်များကို ထိြိုက်မှု မခြစ်ဆစရန် ဆေးကင်းဆသာ ပင့်မဆရး လမ်းညွှန်ြျက်များကုိ 

ဆရွးြျယ်ခြင်း။ 

• ကျွန်ုပ်တို့ လူနာများ၊ ၎င်းတို့၏ အကူလူများနှင့် ေရာဝန်များအား ဆေးကင်းဆသာ လူနာ ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကခ်ြင်း၊ 

ခပန်လည်ဆနရာြျခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှု လုပ်ထံုးများကို တစ်ြျနိ်လုံး ကျင့်သံုးရန် လုိအပ်ြျက်အဆကကာင်း အသိဆပးရန် 

သတိခပုမိဆရး စည်းရံုးလှုံ့ဆော်မှု။ 

ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိဆနခြင်းခြင့် သင်က “ဆေးကင်းဆသာ ပင့်မဆပးဆရး ပတ်ဝန်းကျင်” တွင် ရှိဆနခြင်းခြစ်သည်။ လူနာ 

ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကခ်ြင်းနှင့် ဆရွ့လျားမှုအတွက် ဆအာက်ပါ ဆေးကင်းဆရး လမ်းညွှန်ြျက်များကို လိုက်နာခြင်းခြင့် 

ဤအဆရးကကီး ဆေးကင်းဆရး အစပျ ို းလုပ်ဆောင်မှုကိ ုပံ့ပိုးခြင်းခြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ြျတိ်ေက်လိုက်ပါ။ 

• ပြင်းြျက် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အဆရးဆပါ်ခြစ်ရပ်များ သ့ုိမဟတု် အသက်အန္တရာယ်ရှိဆသာ အဆခြအဆနများမှလွဲ၍ 

ကျွမ်းကျင် ဆေးေက်ေိုင်ရာဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် တခြားလူက လူနာအား မန်နျူရယ် ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ 

ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကခ်ြင်းကိ ုအားမဆပးပါ။ 

• လူနာ ကိယု်တိုင် ဆရွ့လျားမှုနှင့် လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နုိင်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ အသံုးြျဆစလုိပါသည်။ 

• လျှပ်စစ်ပါဝါသံုး လူနာ ပင့်မစက်များ၊ ဆလလွှဲဆခပာင်းမှုြျာများနှင့် လမ်းဆလျှာက်ဟန်ြါးပတ်ကကိုးများ အပါအဝင် 

ဆေးကင်းဆသာ လူနာ ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကဆ်ရး ကိရိယာများကို လိုအပ်ပါက လူနာအား ကူညီရန် အသံုးခပုပါမည်။ 

• ဆေးဆသာက်ထားသူ၊ ညွှန်ကကားြျက်များကို မလုိက်နာနိုင်သူ နှင့်/သ့ုိမဟတု် ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်သူ 

လူနာများသည် ဆေးကင်းဆသာ လူနာ ကိငု်တွယ်ဆောင်ရွကဆ်ရးနှင့် နည်းလမ်းများကိ ုအသံုးခပု၍ 

အကူအညီရယူရန် လုိအပ်နိုင်ပါသည်။ 
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ြင့်မစက်  ေးကင်း ေး 

သင်ဆေးရံုတက်သည်နှင့် သင်၏ ဆေးေက်ေိုင်ရာ အဆခြအဆန၊ ကကံ့ြိုင်ဆရး၊ ဟန်ြျက်ညီမှုနှင့် ပင့်မမှုများ၊ 

ခပန်လည်ဆနရာြျမှုများနှင့် ဆရွ့လျားမှုများ လုပ်ဆနစဉ် သင့်ကုိယ်ပိုင် ကိုယ်အဆလးြျနိ်ကို ြံနိုင်စွမ်းတ့ုိအား အကဲခြတ်သွားပါမည်။ 

အကူအညီ လုိအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင့်မစက ်စနစ်ကို အသံုးခပုပါမည်။ ပင့်မစက်များသည် လူနာများနှင့် ဝန်ထမ်းအတွက် ပို၍ 

ဆေးကင်းမပီး သက်ဆတာင့်သက်သာ ပိုရိှသည်ဟု သိထားပါသည်။ ဆရွ့လျားမှုတစ်ြုြု မလုပ်မီ ပင့်မစက်ခြင့် 

အထူးဆလ့ကျင့်ထားသည့် ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသူများက လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းခပဆပးမပီး ဆမးြွန်းများကို ဆခြဆပးသွားပါမည်။ 

သင့်အန္တရာယ်ကို ထပ်မံ ဆလျှာ့ြျရန် တတ်နိုင်ပါက ဆနရာြျမှု ခပုလုပ်ရာတွင် သင့်အား အကူအညီဆတာင်းသွားပါမည်။ သင်၏ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့က ညွှန်ကကားမထားပါက အကူအညီမပါေဲ လှုပ်ရန် မကကိုးစားပါနှင့်။ 

 

သင့်အ ေပြားကို အားပဖည့်ြါ (အိပ်ရာနာများကို ကကိုတင်ကာကွယခ်ြင်း) 

အိပ်ရာနာများသည် ြိအား သ့ုိမဟတု် ပွတ်အားဆကကာင့် ခြစ်သည့် အဆရခပား သ့ုိမဟတု် အဆရခပားဆအာက်ရှိ အေ ီတစ်ရှူးတွင် 

ထိြိုက်ေဏ်ရာများ ခြစ်သည်။ 

 

ောလို့ ြါက်ေတာလဲ။ 

ြန္ဓာကုိယ်၏ အစိတ်အပုိင်းများက အိပ်ရာ၊ ထိုင်ြုံ၊ အခြား အရာဝတ္ထုတစ်ြုြု သ့ုိမဟတု် အြျင်းြျင်း အြျနိ်ကကာခမင့်စွာ 

ထိကပ်ဆနြျန်ိတွင် တစ်ရှူးက ဆသးွ သ့ုိမဟတု် ဆအာက်စီဂျင် လုံလုံဆလာက်ဆလာက် မရနုိင်ပါ။ ြိအားကို မဆခြဆလျှာ့ပါက 

တစ်ရှူး ပျကစ်ီးနုိင်မပီး ခပည်တည်နာ ခြစ်လာနုိင်သည်။ 

အရာဝတ္ထုနှင့် အနာ ပွတ်တိုက်ပါ ြဏဆလးအတွင်းမှာပင် အဆရခပားကုိပါ ထိြိုက်နိုင်ပါသည်။ 

 

ေယ် နောမှာ ပဖစ် ြါ်ြါသလဲ။ 

အိပ်ရာနာများသည် ြဆနာင့်များ၊ တံဆတာင်များ၊ ပြုံးများနှင့် မမီးဆညှာင့်ရိုးများ ကဲသ့ုိ့ အရိုးပါဆသာ ဆနရာများတွင် အခြစ်များပါသည်။ 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသူများ၏ ကကိုတင်ကာကွယ်ဆရး နည်းလမ်းများတွင် ဆအာက်ပါတို ့ပါဝင်နုိင်ပါသည်- 

• သင့်အဆရခပားကုိ ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်း 

• သင့်အဆရခပားကုိ သန့်ရှင်း၊ ဆခြာကဆ်သွ့ မပီး 

အစုိဓာတ်ရှိစွာ ထားရှိခြင်း 

• သတ်မှတ် ကကာြျနိ်များတွင် သင့်ကုိ 

ခပန်လည်ဆနရာြျဆပးခြင်း 

 

သင်ောလုြ်နိုင်ြါသလဲ။ 

အဆရခပား ကုသမှု- 

• သင့်အဆရခပားတွင် ဆြာ်ခပပါတ့ုိ ရှိမရိှ ဆန့စဉ် 

စစ်ပါ- 

- အသားညိုသူများတွင် ြရမ်းဆရာင်/ခပာနှမ်းနှမ်း 

အကွက်များ 

- အသားလတ်သူများတွင် အနီဆရာင် 

အကွက်များ 

- ဆရာင်ရမ်းခြင်း 

- ရည်ကကည်ြုများ 

- ဝင်းလက်ဆသာ ဆနရာများ 

• အစားအဆသာက် ဆကာင်းစွာစားမပီး ဆရလံုဆလာက်စွာ ဆသာက်ခြင်း 

• ြိအား သက်သာဆစသည့် အထူးကိရိယာများ သံုးခြင်း 

• သင့်ကုိ ဆရွှေ့ဆနစဉ် သင့်အဆရခပားကုိ ကာကွယ်ရန် 

အထူး ပင့်မ စက်ကိရိယာကို သံုးခြင်း 

 

 

 

- အသားကကမ်းကွက်များ 

- အက်ကဲွရာများ၊ အသားမာများနှင့် အတွန့်ဆကကာင်းများ 

- မာဆနဆသာ ဆနရာများ 

- ပူဆနွးဆသာ ဆနရာများ 

• အဆရခပားကုိ ဆခြာကဆ်သွ့  သန့်ရှင်းစွာ ထားပါ။ အဆရခပားကုိ ဆရဆနွးနှင့် ေပ်ခပာအဆပျာ့ခြင့် သန့်ရှင်းမပီး မပွတ်ပါနှင့် 

• ြရင်မ်များ သ့ုိမဟတု် အေီများ သံုး၍ အဆရခပား ဆခြာကဆ်သွ့ မှုကို တားေီးပါ၊ ဆခြာကဆ်သွ့  သ့ုိမဟတု် စိုစွတ်ဆသာ ဆလကုိ ဆရှာင်ပါ 
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• ေီး၊ ဝမ်း၊ ဆြျွး သ့ုိမဟတု် အနာရည်ကကည်များနှင့် ထိဆတွ့မှုကို အနည်းေုံး ဆလျှာ့ြျပါ။ အဆရခပားကို အစိုဓာတ် 

ကင်းဆဝးဆစမည့် အခပားများကို သံုးပါ။ ဆရနံဂျယ်လီ သ့ုိမဟတု် ဇင့်ဆအာက်ေ်ေိုက် ကဲသ့ုိ့ ကကားြံ ြရင်မ် သ့ုိမဟတု် 

အေီကို သံုးပါ 

အိပ်ရာထဲတွင်- 

• အနည်းေံုး နှစ်နာရီကကာတိုင်း ဆနရာဆခပာင်းပါ 

• ဆေးတုိက်လဲဆလှာင်းဆနစဉ် ေူးဆြါင်းများနှင့် ဆခြကျင်းဝတ်များကကားနှင့် ပက်လက်အိပ်ဆနစဉ် ဆခြသလံုးဆအာက်တွင် ဆြါင်းအုံးများကုိ ြုပါ 

• မတ်မတ်ထိုင်တာကုိ ကန့်သတ်ပါ၊ ယင်းက မမီးဆညှာင့်ရိုးတွင် ြိအား ခြစ်ဆစပါသည် 

ြုံတွင် ထိုင်ဆနစဉ်- 

• အထူးထုတ် ကူရှင်ကို သံုးပါ၊ အလယ်အဆပါကပ်ါဆသာ ကူရှင် မဟုတ်ပါ 

• အနည်းေံုး နှစ်နာရီကကာတိုင်း ဆနရာဆခပာင်းပါ 

• 15 မိနစ်တုိင်း အဆပါ့သွားပါ 

 

 သွးြ ဲကကိုတင်ကာကွယ်ပြင်း 

လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းနှင့် အထူးသီးသန့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အဆခြအဆနများက သင့်ဆခြဆထာက်ထဲတွင် ဆသးွြဲမှု အန္တရာယ်ကိ ု

တိုးပွားဆစနိုင်ပါသည်။ သင့်ေရာဝန် သ့ုိမဟတု် ကအြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူက သင်၏ ဆသးွြဲမှုများကိ ုဆလျှာ့ြျရန် 

ဆသးွကျဲဆစဆသာ ဆေးဝါးကုိ ညွှန်းဆပးနုိင်ပါသည်။ သင့်ေရာဝန် သ့ုိမဟုတ် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူက 

သင့်ဆခြဆထာက် ပတ်လည်ကို ထုပ်ပတ်ဆပးမပီး ခပတ်ဆတာင်းခပတ်ဆတာင်း ညှစ်ဆပးသည့် အစီအစဉ်တကျ ြိသိပ်စက်များ (SCDs) 

ကိလုည်း ညွှန်းဆပးနုိင်ပါသည်။ ၎င်းက နှလုံးသို ့ဆသးွခပန်ဆရာက်ဆစပါသည်။ ၎င်းတို့ကုိ တတ်နိုင်သမျှ ဝတ်ေင်ရန်မှာ 

အဆရးကကီးဆသာဆကကာင့် သင်လမ်းဆလျှာက်ဆနပါက ၎င်းတို့ကုိ ခပန်ထားရန်နှင့် စက်ကို ြွင့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကုိ အကူအညီဆတာင်းပါ။ 
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နာကျင်မှု – သင့်နာကျင်မှုကို စီမံြန့်ြွဲပြင်းနှင့် ြတ်သက်၍ သိထားေမည့်အြျက်များ 

လူတုိင်းတွင် မိမိ၏ နာကျင်မှုကို စစ်ဆေးမှုြံယူမပီး ကုသမှုြံယူြွင့် ရိှပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ရည်မှန်းြျက်မှာ သင့်အား 

သက်ဆတာင့်သက်သာအရှိေုံးခြင့် ကူညီဆပးရန်ခြစ်သည်။ နာကျင်မှုမှာ ဆရာဂါကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ပုံမှန် 

အစိတ်အပိုင်းတစ်ြုခြစ်သည်၊ ယင်းနာကျင်မှုကို စီမံြန့်ြွဲရန် လူနာတစ်ဦးြျင်းစီနှင့် ကျွန်ုပ်တ့ုိ လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပါမည်။ 

သင်နာကျင်မှု ြံစားရြျန်ိတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကုိ ဆသြျာ အသိဆပးပါ။ သင်နာကျင်ဆနသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မသပိါက ကျွန်ုပ်တို့ 

မကူညီနိုင်ပါ။ 

 

နာကျင်မှု အဆင့် 

သင်၏ ခပသမှုအတွင်း သင့်နာကျင်မှုကို အေင့် “0 - 10” အထိ သတ်မှတ်ဆပးရပါမည်။ “0” က လုံးဝ မနာကျင်မှု ခြစ်မပီး “10” 

က အေုိးရွားေံုး နာကျင်မှု ခြစ်သည်။ နာကျင်မှု အေင့်ကုိ ယြင်က သင်မဆြာ်ခပထားခြင်း ခြစ်နိုင်မပီး နာကျင်မှု 

ရည်ရွယ်ြျက်မှာ သတ်မှတ်ရန် ြက်ြဲနိုင်ပါသည်။ သင့်သူနာခပုက အမှန်တကယ် နာကျင်မှု ရည်ရွယ်ြျက်ကုိ 

သတ်မှတ်ရန်အတွက် နာကျင်မှု အေင့်ကုိ နားလည်ရန် ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ နာကျင်မှုကို အေင့်သတ်မှတ်ရာတွင် 

ကူညီရန် နာကျင်မှု အေင့်ကုိ ဤဧည့်သည် အြျက်အလက် လမ်းညွှန်၏ ဆကျာေက်တွင် ဆြာ်ခပထားပါသည်။ 

 

နာကျင်မှုက ောလဲ။ 

နာကျင်မှုက နည်းလမ်းအမျ ို းမျ ို းခြင့် ခြစ်ဆပါ်ပါသည်။ တစ်ြါတစ်ရံတွင် နာကျင်မှုက သင့်လက်မကို တူခြင့် ရိုက်သလို 

ြံစားြျက ်ခြစ်သည်။ အခြားအြျနိ်များတွင် လူအများက နာကျင်မှုကို “ြိအား”၊ “မီးဆလာင်သလို ြံစားမှု”၊ “ကကက်တက်ခြင်း”၊ 

“ကိကု်ြဲခြင်း” သ့ုိမဟတု် “ကိယု့်ြန္ဓာလို့ မြံစားရခြင်း” အခြစ် ဆြာ်ခပပါသည်။ သင့်တွင်ခြစ်ဆနသည့် နာကျင်မှု ပမာဏနှင့် 

အမျ ို းအစားကုိ သင်သာ သိပါသည်။ ထ့ုိဆကကာင့် သင့်နာကျင်မှု သ့ုိမဟတု် ဆနထုိင်မဆကာင်းမှုမှ အဆကာင်းေံုးသက်သာဆစရန် 

အလ့ုိငှာ သင့်သူနာခပုကုိ သင်က ဆခပာခပရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ 

နာကျင်မှုကို ေယ်လိ ုကုသေမလဲ။ 

သင့်နာကျင်မှုကို သက်သာဆစမည့် ဆရွးြျယ်စရာများစွာ ရှိပါသည်- 

• အကိကု်အြဲဆပျာက် ဆသာက်ဆေး (ဥပမာ၊ သင့်နာကျင်မှုကို သက်သာဆစရန် အထိဆရာက်ေုံး နည်းလမ်းတစ်ြုခြစ်သည့် ဆေးလုံးများ) 

• အဆကကာဆေး၊ ထိုးဆေးများ သ့ုိမဟတု် သွင်းဆေးများ 

• လူနာက ထိန်းြျုပ်ဆသာ အကိကု်အြဲဆပျာက်ဆေး (PCA)—သင်ထိန်းြျုပ်သည့် အကိကု်အြဲဆပျာက်ဆေး ပမာဏ အနည်းငယ် 

• ဆနရာကွကက်ကား ထုံဆေး—နာကျင်မှု မြံစားရဆစရန် သင့်ေဏ်ရာတစ်ဝိုကတ်ွင် ထိုးသည် 

• ြါးဆအာက်ပိုင်း/ဆကျာရိုးထံုဆေး—နာကျင်မှု မြံစားရဆစရန် သင့်ဆကျာေက်တွင် ထိုးသည် 

 

နာကျင်မှု သက်သာ စေန် အပြား နည်းလမ်းများ- 

• သင့်ြန္ဓာကုိယ် အဆနအထားကုိ ဆခပာင်းလဲခြင်း 

• သက်ဆတာင့်သက်သာခြစ်ဆစမည့် နည်းလမ်းများ 

• ဂီတကုထုံး 

• အသက်ရှူ ဆလ့ကျင့်ြန်းများ 

• အပူ သ့ုိမဟတု် အဆအး ကုထုံး 

• နှိပ်နယ်ခြင်း 

• ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာ ကုထုံး 

• နာကျင်မှုကို တားခမစ်ရန်  လျှပ်စစ်၏ လှန့်နှိုးမှုအဆသးစားများကုိ အသံုးခပုသည့် လျှပ်စစ် အာရံုဆကကာ ဆစ့ဆတာ်မှု 

• ဆလ့ကျင့်ြန်း 

• ြွဲထုတ်မှု ကုထုံး—ဆခပာေုိမှု၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ဂိမ်းများ သ့ုိမဟတု် စာြတ်ခြင်းခြင့် သင့်စိတ်နှင့် နာကျင်မှုကို ြွဲထုတ်ဆပးခြင်း 

• ရယ်ဆမာခြင်း—အဆကာင်းေုံးဆေးဝါး။ 

အကိကု်အြဲဆပျာက်ဆေး သ့ုိမဟတု် ဆရြဲထုပ်ကဲ့သ့ုိ ကုသမှုကို ြံယူမပီးဆနာက် သင့်နာကျင်မှု အေင့်ကုိ ဆခပာခပဆပးြုိင်းပါမည်။ 

သင်၏နာကျင်မှု အေင့်က သင်၏ သက်ဆတာင့်သက်သာခြစ်မှု ပမာဏထက် ပိုများဆနပါက သင့်ဆေးဝါးကုိ ြျနိ်ညိှဆပးပါမည်။ 

သင်၏ နာကျင်မှုသက်သာနည်းလမ်းက သင့်အတွက ်မသင့်ဆလျာ်ပါက ဆေးဝါး ြျနိ်ညိှမှုများ သ့ုိမဟတု် အခြား နာကျင်မှု 

သ
င့်ဆေ

းက
င်းဆရး - သ

င့်ဆစာင့်ဆရှာက
မ်ှု 
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စီမံြန့်ြွဲဆရး ဆရွးြျယ်မှုများအတွက် သင့်ေရာဝန် သ့ုိမဟတု် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူကို ကျွန်ုပ်တို့ 

ေက်သွယ်ပါမည်။ 

 

မှတ်ြျက်များ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

နာကျင်မှုအ ကကာင်း  မး လ့ေှိသည့် မးြွန်းများ 

ကျွန်ြု်၏ သူနာပြုနှင့် ဆောဝန်အတွက် “ြြ်ဆုိးဆိုး” လူနာ သ့ုိမဟုတ် ကေိကထများသူ မပဖစ်လိုြါေူး။ ကျွန်ြု်၏ နာကျင်မှုကုိ 

ကကိုးစားပြီး  မ့လို့မေေူးလား။ 

သင်၏ သူနာခပု သ့ုိမဟတု် ေရာဝန်အား သင့်နာကျင်မှုအဆကကာင်း ဆခပာခပခြင်းခြင့် သင့်ြန္ဓာကုိယ်၏ လိုအပ်ြျက်များ ခပည့်မီဆစရန် 

ပိုဆကာင်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဆစသည့် အဆရးကကီးအြျက်အလက်များကို သင်ဆြာ်ခပရာဆရာက်ပါသည်။ သင်၏ သူနာခပုနှင့် ေရာဝန်၏ 

ရည်မှန်းြျက်မှာ သင်ဆနခပန်ဆကာင်းလာဆရးပါ။ သင်နာကျင်ဆနဆကကာင်း သူတို ့ မသရိှိပါက သင်၏ ဆနခပန်ဆကာင်းလာဆရးတွင် 

၎င်းတ့ုိက အခပည့်အဝ မကူညီနိုင်ပါ။ 

 

၎င်းက ကျွန်ြု်၏ နာကျင်မှု အားလုံး  ြျာက်သွားမှာလို့ ဆိုလိုတာလား။ 

နာကျင်မှု အများစုကို ဆကာင်းစွာ စီမံနုိင်ဆသာ်လညး် သင့်အား အိပ်ဆပျာဆ်အာင် မလုပ်နိုင်ေဲ လံုးလုံးလျားလျား ြယ်ရှားပစ်နိုင်ခြင်း 

မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းြျက်မှာ သင်လှုပ်ရှားဆနြျနိ်နှင့် ပိုဆကာင်းစွာလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အရာများ သင်လုပ်ဆနစဉ် သင့်အား 

သက်ဆတာင့်သက်သာရှိစွာ အတတ်နိုင်ေံုး နုိးကကားဆနဆစရန် ခြစ်ပါသည်။ 

 

အကိကု်အြဲ ြျာက် ဆး၏  ေးထွကဆ်ိုးကျ ို းများက ော တွလဲ။ 

ဆေးဝါးအများစုတွင် ဆေးထွကေ်ိုးကျ ို းများ ရိှပါသည်။ ဆေးထွကေ်ိုးကျ ို းများတွင် ဝမ်းြျုြ်ပြင်း၊ မအီမသာပဖစ်ပြင်း၊ 

 အာ့အန်ပြင်း၊ ယားယံပြင်းနှင့် အိြ်ငုိက်ပြင်းတို ့ ပါဝင်သည်။ ဆေးထွကေ်ိုးကျ ို းများ မခြစ်ဆစရန် ကျွန်ုပ်တ့ုိ 

လုပ်ကိုင်သွားပါမည်။ ထုိသ့ုိခြစ်ပါက အခမန်ေုံး ကုသသွားပါမည်။ ဆေးထွကေ်ိုးကျ ို းများကို ဆကကာက်၍ 

အကိကု်အြဲဆပျာက်ဆေး မဆသာက်ခြင်းမှာ မခြစ်သင့်ပါ။ 

 

အြျနိ်ကကာလာြါက အကိကု်အြဲ ြျာက် ဆးမှာ အလုြ်ပဖစ်ြါဦးမလား။ 

အြျနိ်ကကာလာပါက ြန္ဓာကုိယ်က ဆေးနှင့် ရင်ပါးလာနိုင်သည်။ ၎င်းကို “သည်းြံနိုင်မှု” ဟု ဆြါ်သည်။ ကကာလာသည့်အြါ 

သင့်နာကျင်မှုကို ထိန်းြျုပ်ရန် ဆေးပုိ လိုလာမည် သ့ုိမဟတု် တခြားဆေးဝါးများ လိုလာနုိင်သည်။ နာကျင်မှု ခြစ်ဆစသည့် 

ဆရာဂါဆဝေနာက ပိုေိုးလာခြင်းလည်း ခြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်ြံစားဆနရပုံကို သင်၏ သူနာခပု သ့ုိမဟတု် ေရာဝန်အား အသိဆပးပါ။ 

လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နာကျင်မှုမှာ မတူညီနိုင်ပါ။ တစ်ဆယာက်အတွက် အသံုးဝင်သည့် နည်းလမ်းက ဆနာက်တစ်ဆယာက်အတွက် 

အလုပ်မခြစ်နုိင်ပါ။ ကုသမှုအစီအစဉ်က သင့်လုိအပ်ြျက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက ၎င်းကို သင်၏ သူနာခပု သ့ုိမဟတု် ေရာဝန်နှင့် 

ဆေွးဆနွးပါ။ 

မှတ်ထားေန်- ဆေးညွှန်းပါ အကိကု်အြဲဆပျာက်ဆေးတစ်မျ ို းမျ ို းကို ဆသာက်ဆနစဉ် စက်မဆမာင်းရ သ့ုိမဟတု် မြွင့်ရ 

သ့ုိမဟတု ်တရားဝင် စာရွကစ်ာတမ်းများကို လက်မှတ်မထုိးရပါ။ 

 

မှတ်ြျက်များ 
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လူနာ အြွင့်အ ေးများနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကင်းကွာ နြွင့် 

လူနာနှင့် မိသားစုကို ဗဟိုခပုမပီး ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ လူနာများ၊ ဧည့်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းနှင့် အခြားလူများကိ ု

ဆေးကင်းဆစသည့် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးရန် ကတိခပုထားပါသည်။ လူတုိင်းကို ဆလးစားမပီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ 

ေက်ေံရန်မှာ အဆရးကကီးဆကကာင်းနှင့် စာနာဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏ ဦးစားဆပးခြစ်သင့်ဆကကာင်းကို 

ကျွန်ုပ်တို့ သိနားလည်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အြန်းအြျ ို ့တွင် တစ်ြါတစ်ရံ၌ လူနာများ စိတ်ရှုပ်ဆထွး သ့ုိမဟုတ် 

စိတ်မမငိမ်ခြစ်ဆနပါက သ့ုိမဟတု် ၎င်းကိုယ်တုိင် သ့ုိမဟတု် အခြားလူများကို အန္တရာယ်ခပုနိုင်ြျနိ်တွင် ဆေးကင်းဆရး 

ဆောင်ရွကြ်ျက်အခြစ် ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှုများကို အသံုးခပုရန် လုိအပ်နိုင်သည်။ သ့ုိဆသာ် 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းြျက်မှာ ထိန်းသိမ်းမှုများ၊ သီးခြားခြစ်မှုနှင့် အတတ်နုိင်ေုံး ကင်းဆဝးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ြုကို 

အမမဲတမ်း ြန်တီးဆပးရန် ခြစ်ပါသည်။ 

• “ထိန်းသိမ်းမှုများ” မှာ လူတစ်ဦး၏ သွားလာမှု သ့ုိမဟတု် ကိယု်လက်လှုပ်ရှားမှု လွတ်လပ်ြွင့်ကုိ 

ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာအရ တင်းကျပ်ရန် အသံုးခပုသည့် နည်းလမ်းများခြစ်သည် (ဥပမာ၊ စိတ်ရှုပ်ဆထွးဆနဆသာ 

လူနာက ပပန်ငယ် သ့ုိမဟတု် အခြား ပပန်ကို ေွဲထုတ်လိုက်ခြင်း မခြစ်ဆစရန် သံုးသည့် လက်စည်းကကိုးအဆပျာ့)။ 

• “သီးခြားထားမှု” မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခပုအမူေုိင်ရာ ကျန်းမာဆရးဆနရာများတွင် အသံုးခပုသည့် နည်းလမ်းခြစ်သည်။ 

၎င်းမှာ လူတစ်ဦး၏ ထွကြ်ွာမှုကုိ တားေီးမည့် အထူးအြန်း သ့ုိမဟတု် ဆနရာတစ်ြု ကဲသ့ုိ့ သတ်မှတ်ဧရိယာတွင် 

လူတစ်ဦးကို တမင် သီးခြားထားရိှခြင်း ခြစ်သည်။ အကကမ်းြက်ဆသာ သ့ုိမဟတု် မိမိကိုယ်ကိ ုေုက္ခဆပးဆသာ 

အခပုအမူကို တားေီးရန်သာ ၎င်းကို အသံုးခပုပါသည်။ 

ေန္ဒရှိသလို လှုပ်ရှားပိုင်ြွင့် အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့ လူနာများ၏ အြွင့်အဆရးများကုိ ဆလးစားခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တ့ုိအတွက် 

အဆရးကကီးပါသည်။ သ့ုိခြစ်ပါ၍ ဆအာက်ပါ အဆခြအဆနများတွင် အဆရးတကကီး လုိအပ်မှသာ ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် 

သီးခြားထားမှုကို အသံုးခပုသွားပါမည်- 

• လူနာ၏ လှုပ်ရှားမှုများ သ့ုိမဟတု် အခပုအမူများမှာ ဆေးေက်ေိုင်ရာအရ ဆနခပန်ဆကာင်းလာဆရးကုိ 

အန္တရာယ်ခပုဆနသည် (ကုသမှုအတွက် အသံုးခပုသည့် ပိုကမ်ျား သ့ုိမဟတု် ပပန်များကို ေွဲခြင်း ကဲသ့ုိ့) 

• လူနာ၏ အခပုအမူများသည် လူနာ သ့ုိမဟတု် အခြားလူများကို ခပင်းထန်ဆသာ အန္တရာယ်များ ခြစ်ဆစသည်။ 

• အခြား ကန့်သတ်မှုနည်းဆသာ ြျန်ဆခြနည်းအားလံုးက နာကျင်ဆသာ၊ အကကမ်းြက်ဆသာ သ့ုိမဟတု် မြိမ်းဆခြာကဆ်သာ 

အခပုအမူများကို စီမံြန့်ြွဲနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ 

ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှုများ မခပုလုပ်မီ စမ်းသပ်ကကည့်နိုင်သည့် အခြား ကန့်သတ်မှုနည်းဆသာ 

ြျန်ဆခြနည်းများတွင် ပိုကမ်ျား သ့ုိမဟတု် ပပန်များကို ဆနရာဆရွှေ့ခြင်း သ့ုိမဟတု် ပုံြျက်ခြင်း၊ နှုတ်ခြင့် 

လမ်းဆကကာင်းဆခပာင်းခြင်းနှင့် ဆေးကင်းဆရး အကကံခပုြျက်များ၊ စိတ်ဆခပာင်းဆစနုိင်ဆသာ လုပ်ဆောင်ြျက်များ (ဥပမာ၊ ဂီတ၊ 

ဆလ့ကျင့်ြန်း၊ ပဆဟဠိများ၊ စိတ်ြိစီးမှု သက်သာဆစသည့် ဆေးများ) နှင့ ်ေရာဝန်နှင့် ကုသမှုအြွဲ့က သင့်ဆလျာ်သည်ဟု 

ေုံးခြတ်နိုင်သည့် ဆေးဝါး ြျန်ဆခြမှုများ ပါဝင်ပါသည်။ 

ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှု အသံုးခပုခြင်းကို လူနာဆေးကင်းဆရးနှင့် အခြားလူများ၏ 

ဆေးကင်းဆရးအတွက် ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့၏အကဲခြတ်မှုအဆပါ် အဆခြြံ၍ တတ်နိုင်သမျှ အဆစာေုံး 

ရပ်တန့်သွားပါမည်။ 

ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှုနှင့် ပတ်သက်ဆသာ ဆမးြွန်းများရှိပါက ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြွဲ့၏ ေရာဝန် 

သ့ုိမဟတု် အခြား အြဲွ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ။ 

အပြုအမူဆုိင်ော ကျန်းမာ ေး စာင့် ောှက်မှု  နောတွင် ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် သီးပြားထားမှု 

အခပုအမူေိုင်ရာ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆနရာများတွင် ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် သီးခြားထားမှုကို အသံုးခပုခြင်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ထပ်ဆောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အြျက်များ ရိှပါသည်။ အခပုအမူေိုင်ရာ ကျန်းမာဆရးယူနစ်သ့ုိ 

တက်ဆရာက်သည်နှင့် လူတစ်ဦးြျင်း၏ ကကံ့ြိုင်မှုများကုိ အကဲခြတ်ရန် ကနဦး အကဲခြတ်မှု လုပ်ဆောင်ပါသည်။ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် ကုသမှုအတွင်း အကူအညီခြစ်သည့် နည်းလမ်းများကို စူးစမ်းဆလ့လာမပီး သင်ကိုယ်တိုင် သ့ုိမဟတု် 

အခြားလူများအတွက် အန္တရာယ် အဆကကာင်းရင်းများနှင့် ေက်စပ်ဆသာ အြျက်အလက်များကို ဆြာ်ထုတ်ထားသည်။ 

ထို့အခပင် ရှိရှင်းစဲွ ဆရာဂါဆဝေနာများ၊ ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ မသန်စွမ်းမှုများ သ့ုိမဟုတ် ကန့်သတ်ြျက်များနှင့် 

သ
င့်ဆေ

းက
င်းဆရး - သ

င့်ဆစာင့်ဆရှာက
မ်ှု 
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တစ်စုံတစ်ဆယာက်အဆပါ် ပိုေိုးရွားဆသာ စိတ်ပိုင်းေုိင်ရာ အန္တရာယ် ခြစ်ဆစနုိင်သည့် ရုပ်ပိုင်းေုိင်ရာ၊ 

စိတ်ြံစားြျက်ေိုင်ရာ သ့ုိမဟတု် လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ အကကမ်းြက်မှု၏ ယြင် ရာဇဝင်ကို စိစစ်မှုခြင်းကို ဆောင်ရွကပ်ါသည်။ 

ကန့်သတ်မှုပိုနညး်ဆသာ ြျန်ဆခြနည်းလမ်းများမှာ မထိဆရာက်သည့်အြါ မိမိကိုယ်တုိင် သ့ုိမဟတု် အခြားလူများအဆပါ် 

ခပင်းထန်ဆသာ ထိြိုက်ဆစမှုကို တားေီးရန်သာ ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှုကို အသံုးြျပါသည်။ 

အခပုအမူေိုင်ရာ ကျန်းမာဆရးယူနစ်တွင် ထိန်းသိမ်းမှုများ သ့ုိမဟတု် သီးခြားထားမှုကို အသံုးခပုြျန်ိတွင် ဆေးကင်းဆရးကို 

ဆသြျာဆစရန် လူနာကုိ အခမင်၊ အကကား နှင့/်သ့ုိမဟတု် ကင်မရာခြင့် တိုက်ရိုက် ဆစာင့်ကကည့်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် 

သီးခြားထားမှုကို ရပ်တန့်နိုင်သည်နှင့် ၎င်းတ့ုိကုိ ြျက်ြျင်း ရပ်ေိုင်းသွားပါမည်။ သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအြဲွ့က 

အခပုအမူေိုင်ရာ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဆနရာတွင် ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် သီးခြားထားမှု အသံုးခပုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 

သင့်တွင်ရှိသည့် ထပ်ဆောင်း ဆမးြွန်းများကို ဆခြေိုဆပးနုိင်ပါသည်။ 
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 ဆးရံုဆင်း ေး ညွှန်ကကားြျက်များ 

ဆေးရံုေင်းသည့်ဆနာက် ဆြာ်ခပပါတို့ အပါအဝင် အဆရးကကီး အြျက်အလက်များကို လက်ြံရရှိပါမည်- 

• လက်ရှိ ဆေးဝါးစာရင်းနှင့် ခြည့်ရမည့် ဆေးညွှန်းများ 

• ဆနာက်ေက်တဲွ ေရာဝန်၏ ြျနိ်းေုိြျက်များအပါအဝင် ဆေးရံုေင်းဆရး ညွှန်ကကားြျက်များ 

• သင့်ြျားနာမှု သ့ုိမဟတု် သင်၏ဆေးရုံတက်မှုေုိင်ရာ အြျက်အလက်များ 

• ဆမးြွန်းများရှိပါက သ့ုိမဟတု် သင်ဆေးရံုတက်မပီးဆနာက် သင့်သူနာခပုထံ ဆမးခမန်းရန် လိုအပ်ပါက 

ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက် ဤအြျက်အလက်ကို ဤြိုင်တွဲ သ့ုိမဟုတ် သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အြွဲ့က 

ဆပးအပ်သည့် ြုိင်တွဲထဲတွင် သိမ်းထားပါ 

ဆြာ်ခပမထားသည့် ဆေးရံုေင်းရန် လိုအပ်ြျက်များကို ဆတွ့ရိှပါက သင့်သူနာခပု သ့ုိမဟတု် လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး အြွဲ့ဝင်ထံ 

ေက်သွယ်ပါ။ 

 

 ဆးစာြါ ဆးဝါး 

အိမ်မခပန်မီ သင့်သူနာခပုက သင်၏ ဆေးဝါးများကုိ သင်နှင့်အတူ သံုးသပ်သွားပါမည်။ သင်၏ ခပသမှုများအတွင်း ဆေးဝါးများမှာ 

ဆခပာင်းလဲနိုင်ဆသာဆကကာင့် သင့်ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးပမာဏများကုိ သင်နားလည်ရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ 

ဆေးဝါးအသစ်များအတွက် ဆေးစာများ လက်ြံရရှိနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိဆသာ ဆေးမှားဆသာက်မှု အန္တရာယ် မခြစ်ဆရးအတွက် 

ဆေးစာပါဆေးဝါးများ အသစ်များတွင် ခပည့်စုံဆသာ ဆေးဝါး ပရိုြိုင်းများ ရှိဆကကာင်း ဆသြျာဆစရန် ၎င်းတ့ုိကုိ သင်၏ ပုံမှန် 

ဆေးေုိင်တွင် ခြည့်ရန်မှာ အဆရးကကီးပါသည်။ သင်မထွကြ်ွာမီ သူနာခပုက သင့်ဆေးဝါးများ၏ စာရင်းကို ဆြာ်ခပပါမည်။ 

သင့်ေရာဝန် သ့ုိမဟတု် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူနှင့် ဆနာက်ေက်တွဲလုပ်ကိုင်ြျနိ်တွင် ဤစာရင်းကို 

သင်နှင့်တစ်ပါတည်း ယူဆောင်ရမည်။ သင့်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆမးြွန်းများရိှပါက သင့်သူနာခပုကုိ အသိဆပးပါ။ 

 

 ငွ ကကး ထာက်ြ့ံမှု မူဝါဒ 

သင်၏ ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဆငွဆတာင်းြံလွှာကုိ သင်နားလည်ရန်၊ စီမံြန့်ြွဲနှင့် ဆပးဆြျရန် အကူအညီ လိုအပ်ပါက CHI Health က 

သင့်ကုိ ကူညီဆပးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာ ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ဆရှ့ဆနများက သင့်အား ရနုိင်သည့် အာမြံ ြံစားြွင့်များကို 

ဆရွးြျယ်မပီး ကူညီဆလျှာက်ထားဆပးရန် အသင့်ရှိပါသည်။ အခြား ြံစားြွင့် ဆရွးြျယ်မှုများကို အကုန်သံုးမပီးဆနာက် 

လက်ကျန်ပမာဏ ရှိဆသးပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ပရိုဂရမ်မှတေင့် ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှုအတွက် 

ြံစားြွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ပရိုဂရမ်မှတေင့် အရည်အြျင်းမီဆသာ လူနာများထံ အဆရးဆပါ် သ့ုိမဟတု် အခြား 

ဆေးေက်ေိုင်ရာအရ လုိအပ်ဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် အြမဲ့ သ့ုိမဟတု် ဆလျှာ့ဆစျး ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို ပံ့ပိုးပါသည်။ 

အရည်အြျင်းသတ်မှတ်ြျက်မှာ သင်ဆနထုိင်ရာဆနရာနှင့် သက်ေိုင်ဆသာ အိမ်ရာနှင့် မမို့ခပြွံ့မြိုးတိုးတက်ဆရး ဌာန ((“HUD 

လမ်းညွှန်ြျက်များ”) က ထုတ်ခပန်သည့် မိသားစုဝင်ဆငွ လမ်းညွှန်ြျက်များအဆပါ် အဆခြြံပါသည်။ ဆြာ်ခပပါတို့ခြစ်ဆနလျှင် 

ဆယေုယျအားခြင့် လက်ကျန်ဆငွများကို ဆြာ်ခပရန် ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှုကုိ ရနုိင်ပါသည်- 

1. သင်၏ မိသားစုဝင်ဆငွမှာ HUD လမ်းညွှန်ြျက်များနှင့်ညီသည် သ့ုိမဟတု် ယင်းဆအာက်နည်းသည်၊ 

2. သင်၏ မိသားစုဝင်ဆငွမှာ HUD လမ်းညွှန်ြျက်များကို ဆကျာ်လွန်ဆသာ်လညး် သင့်ဆငွဆတာင်းြံလွှာ အခပည့် သ့ုိမဟတု် 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဆပးရန် မလံုဆလာက်ပါ၊ သ့ုိမဟတု် 

3. သင်၏ မိသားစုဝင်ဆငွမှာ HUD လမ်းညွှန်ြျက်များကို ဆကျာ်ဆနမပီး လက်ရှိပိုင်ေုိင်မှုများက သင့်အာမြံခြင့် 

အကျုံးမဝင်သည့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဆငွဆတာင်းြံလွှာ အခပည့် သ့ုိမဟတု် ပမာဏအများအခပားကုိ 

ဆပးဆြျရန် မလုံဆလာက်ပါ။ 

ဆထာက်ပံ့မှုအတွက ်သင်အရည်အြျင်းမီခြင်း ရှိမရိှကုိ ေုံးခြတ်ရန် သင်၏ ခြည့်စွက်မပီးဆသာ ဆလျှာက်လွှာအခပင် သင့်ဝင်ဆငွ၊ 

ပိုင်ေိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အသံုးစရိတ်များကို အတည်ခပုသည့် စာရွက်စာတမ်းများ လုိအပ်နိုင်ပါသည်။ 

ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှုကုိ အရည်အြျင်းမမီပါက ကိယု်တိုင်ဆပး သ့ုိမဟတု် အခြား ဆလျှာ့ဆစျးများကိ ုြံစားြွင့် ရှိပါဆသးသည်။ 

CHI Health သည် အလားတူ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုကို အကျုံးဝင်သည့် အာမြံရှိသူများထံ ကျွန်ုပ်တို့ သာမန်အားခြင့် ဆငွဆတာင်းြံသည့် 

ပမာဏထက်ပိုဆသာ ဆငွဆကကးဆထာက်ပံမ့ှုအတွက် ြံစားြွင့်ရိှသူ လူနာများထံ ဆငွဆတာင်းြံလွှာပို့မည် မဟုတ်ပါ။ 
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ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် သ့ုိမဟတု် ဆမးြွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာ ဆငွဆကကးေုိင်ရာ ဆရှ့ဆနများနှင့် 

ြျတိ်ေက်ဆပးပါရန် ဆတာင်းေိုပါ။ CHI Health ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု မူဝါေ၏ မိတ္တူနှင့် ဆလျှာက်လွှာဆြာင်ကို ဆတာင်းေိုပါက 

ထုတ်ဆပးပါမည်။ အြျက်အလက်နှင့် ဆလျှာက်လွှာဆြာင်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေ်ေိုက် www.chihealth.com/financial-

assistance တွင် ရှာဆတွ့နုိင်ပါသည်။ 

 

 

မှတ်ြျက်များ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chihealth.com/financial-assistance
http://www.chihealth.com/financial-assistance
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အကအူညီပဖစန်ိုင်သည့် ဖုန်းနံြါတ်များ 

CHI Health  ကာ်ြုိေိတ်ရံုးြန်း 

CHI Health McAuley Fogelstrom Center - Omaha, NE ....................................... ............................... . 402-343-4343 

အ ထွ ထွ ြေိဝုဏ် နံြါတ်များ 

CHI Health Mercy Council Bluffs – Council Bluffs, IA........................................ ................................. ..712-328-5000 

CHI Health Mercy Corning – Corning, IA..................................................... ........................................ . 641-322-3121 

CHI Health Missouri Valley – Missouri Valley, IA .............................................. .................................. . 712-642-2784 

CHI Health St. Francis – Grand Island, NE .................................................... ..................................... . 308-384-4600 

CHI Health Good Samaritan – Kearney, NE .................................................. ..................................... . 308-865-7100 

CHI Health Richard Young – Kearney, NE .................................................... .......................................  308-865-2000 

CHI Health Nebraska Heart – Lincoln, NE ...........................................................................................  402-327-2700 

CHI Health St. Elizabeth – Lincoln, NE ....................................................... ........................................ . 402-219-8000 

CHI Health St. Mary’s – Nebraska City, NE................................................... ......................................  402- 873-3321 

CHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy – Omaha, NE ................ ............ . 402-398-6060  

CHI Health Immanuel – Omaha, NE ......................................................... ...........................................  402-572-2121 

CHI Health Lakeside – Omaha, NE.......................................................... .............................................  402-717-8000 

CHI Health Lasting Hope Recovery Center – Omaha, NE ..................................... .............................  402-717-5300 

CHI Health University Campus - Omaha, NE ................................................. ....................................  402-449-4000 

CHI Health Midlands – Papillion, NE......................................................... ...........................................  402-593-3000 

CHI Health Plainview – Plainview, NE........................................................ ..........................................  402-582-4245 

CHI Health Schuyler – Schuyler, NE ......................................................... ...........................................  402-352-2441 

CHI Health Clinic ............... တည်ဆနရာနှင့် ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်အတွက် www.CHIHealth.com သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ 

The Physicians Network ....  တည်ဆနရာနှင့် ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်အတွက် www.tpnclinic.com သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ 

ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ော ဝန ်ဆာင်မှုများ 

လျှို ့ဝှက်ထားဆသာ ကျင့်ဝတ်ေုိင်ရာ အကကံဆပးမှုကိ ုဆတာင်းေုိရန် သ့ုိမဟုတ် ြွဲခြားေက်ေံမှု စိုးရိမ်ရမှုကို ဆေွးဆနွးတုိင်ပင်ရန် 

CHI Health ကျင့်ဝတ်ေိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ  .......................................... 402-343- 4616 EthicsServices@alegent.org 

 

 ငွ ကကးဆုိင်ော အကကံ ြးများနှင့်  ငွ တာင်းြံလွှာ အြျက်အလက် 
ဆငွဆတာင်းြံလွှာေိုင်ရာ ဆမးြွန်းများနှင့် Iowa တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ပရိုဂရမ်ေိုင်ရာ အြျက်အလက်များအတွက် 

CHI Health Mercy၊ Council Bluffs၊ CHI Health Mercy၊ Corning CHI Health Missouri Valley 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ြုန်း- 402-717-4800 / ဆြါ်ေုိသူအြမဲ့- 1-855-515-9372 

Nebraska တွင် (Grand Island၊ Kearney၊ Lincoln နှင့ ်Nebraska City မှလဲွ၍) 

CHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy၊ CHI Health Immanuel၊ CHI Health Lakeside၊ CHI Health 

Midlands၊ CHI Health Plainview၊ CHI Health Schuyler ...................... ြုန်း- 402-717-4800 ဆြါ်ေုိသူအြမဲ့- 1-855-515-9372 
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CHI Health St. Francis – Grand Island, NE .................................................... ........................................  877-721-6504 

CHI Health Good Samaritan – Kearney, NE .............................. .........................  ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု 308-865-7179 

Billing 877-721-6504 CHI Health St. Elizabeth – Lincoln, NE ....................................................... .....  402-219-8868 

CHI Health Nebraska Heart – Lincoln, NE .................................................... .......................................  402-328-3792 

CHI Health St. Mary’s – Nebraska City, NE.................................................... ......................................  402-874-5218 

CHI Health Clinic and The Physician’s Network...................... 402-717-4800/ဆြါ်ေုိသူအြမဲ့- ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် 

1-855-515-9372 သ့ုိမဟတု် www.CHIhealth.com သ့ုိ ဝင်ကကည့်မပီး “ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု” သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ။ 

 

http://www.chihealth.com/
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 ဖာင် ဒးေှင်းများ 

CHI  Health  ဆြာင်ဆေးရှင်း  .................................................................................... CHIHealth.Foundation@alegent.org 

CHI Health Mercy – Corning, IA  ..................................................................... MercyCorning.Foundation@alegent.org 

CHI Health Mercy – Council Bluffs, IA .................................................................... MercyCB.Foundation@alegent.org 

CHI Health Missouri Valley – Missouri Valley, IA  .........................................  MissouriValley.Foundation@alegent.org 

CHI Health St. Francis – Grand Island, NE  ........................................................... StFrancis.Foundation@alegent.org 

CHI Health Good Samaritan– Kearney, NE  .............................................. .GoodSamaritan.Foundation@alegent.org 

CHI Health St. Elizabeth / Nebraska Heart – Lincoln, NE  ................ StElizabeth-NEHeart.Foundation@alegent.org 

CHI Health St. Mary’s – Nebraska City, NE ............................................................... StMary.Foundation@alegent.org 

CHI Health Creighton University Medical Center-Bergan Mercy – Omaha, NE  . CUMCBM.Foundation@alegent.org 

CHI Health Immanuel Medical Center – Omaha, NE  ......................................... Immanuel.Foundation@alegent.org 

CHI Health Lakeside – Omaha, NE  .......................................................................  Lakeside.Foundation@alegent.org 

CHI Health Midlands – Papillion, NE ....................................................................  Midlands.Foundaiton@alegent.org 

CHI Health Plainview – Plainview, NE .................................................................  Plainview.Foundation@alegent.org 

CHI Health Schuyler – Schuyler, NE  .....................................................................  Schuyler.Foundation@alegent.org 

 

ောသာစကား ဝနဆ်ောင်မှုများ 
ောသာစကား ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ေက်သွယ်ဆခပာေိုဆရး အကူစက်များေိုင်ရာ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် 

CHI Health St. Francis – Grand Island, NE  .............................................................................................  308-398-5863 

CHI Health Good Samaritan – Kearney, NE ............................................................................................  308-865-7623 

CHI Health St. Elizabeth & Nebraska Heart Hospital – Lincoln, NE  .....................................................  402-473-2940  

Omaha & Council Bluffs Campuses and Facilities .................................................................................  402-398-5622 

CHI Health Schuyler – Schuyler, NE  .......................................................................................................  402-352-2441 

အခြား ောသာဆရး အဆောက်အအံုများ ........................................  သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူထံ ေက်သွယ်ပါ 

ဤ နောတွင်  ဖာ်ပြထားသည့် CHI Health ဝန် ဆာင်မှုများ၊ ြရုိဂေမ်များနှင့် တည် နောများဆိုင်ော ထြ် ဆာင်း 

အြျက်အလက်များအတွက် ကျွန်ြု်တို့၏ ဝေ်ဆိုက ်CHIhealth.com သ့ုိ ဝင်ကကည့်နုိင်ြါသည်။ 

ောသာ ေးပဖင့်  စာင့် ေှာက်မှု 

ောသာဆရးနှင့် ယုံကကည်မှုေိုင်ရာ အကူအညီ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် 

CHI Health Mercy Council Bluffs – Council Bluffs, IA .............................................................................  712-328-5050 

CHI Health St. Francis – Grand Island, NE ..............................................................................................  308-398-5884 

CHI Health Good Samaritan – Kearney, NE  ...........................................................................................  308-865-7523 

CHI Health Richard Young – Kearney, NE  ............................................................................................... 308-865-7523 

CHI Health St. Elizabeth – Lincoln, NE  ...................................................................................................  402-219-7394 

CHI Health Nebraska Heart Hospital – Lincoln, NE ................................................................................ 402-328-3684 

CHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy – Omaha, NE  .................................  402-398-6030 

CHI Health Creighton University Medical Center - University Campus – Omaha, NE..........................  402-449-4240 

CHI Health Immanuel – Omaha, NE ........................................................................................................  402-572-2164 

CHI Health Lakeside – Omaha, NE ........................................................................................................... 402-717-8180 

CHI Health Lasting Hope Recovery Center – Omaha, NE  .....................................................................  402-398-6030 

CHI Health Midlands – Papillion, NE .......................................................................................................  402-593-3107 

အသံြမ်းထားသည့် ဆန့စဉ် ေုရားရိှြိုးမှုကို နားဆထာင်ရန် ...................................... 402-717-PRAY သ့ုိမဟတု် 402-717-7729 
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လုံခြုံ ေး 

CHI Health Council Bluffs, IA and Omaha, NE locations  ...................................................  402-714-4357 (အကူအညီ) 

CHI Health Mercy Corning – Corning, IA ............................................. 641-322-3121၊ ထို့ဆနာက် လံုခြုံဆရးကို ဆမးခမန်းပါ 

CHI Health Missouri Valley – Missouri Valley, IA ................................  712-642-2784၊ ထ့ုိဆနာက ်လံုခြုံဆရးကို ဆမးခမန်းပါ 

CHI Health St. Francis – Grand Island, NE .......................................................... ဆေးရံုြုန်းမှ “7777” ကုိ နှိပ်၍ ဆြါ်ေိုပါ 

CHI Health Good Samaritan – Kearney, NE  .........................................................  308-865-7002၊ ထို့ဆနာက် 3 ကုိ နှိပ်ပါ 

ဆေးရံုြုန်းမှ 7002 ကုိ နှိပ်၍ဆြါ်ေိုပါ၊ ထ့ုိဆနာက ်3 ကိ ုနိှပ်ပါ 

CHI Health Richard Young – Kearney, NE ...............................................................................................  308-865-2000 

CHI Health Nebraska Heart Hospital – Lincoln, NE ........................................................  ဆေးရံုြုန်းမှ “6*” ကုိ ဆြါ်ေိုပါ 

CHI Health St. Elizabeth – Lincoln, NE ....................................................................................................  402-219-7007 

CHI Health St. Mary’s – Nebraska City, NE ............................................... CHI Health ဝန်ထမ်း အြဲွ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ၊  

သ့ုိမဟတု ်ဆေးရံုြုန်းမှ 8911 ကုိ ဆြါ်ေိုပါ 

CHI Health Plainview – Plainview, NE ..........................................  အနီးေုံး CHI Health ဝန်ထမ်းအြွဲ့ဝင်ထံ ေက်သွယ်ပါ 

CHI Health Schuyler – Schuyler, NE .................................. .လုပ်ငန်းြျန်ိများအတွင်း၊ ဆေးရံုြုန်းမှ 4051 ကုိ နှိပ်၍ဆြါ်ေုိပါ၊ 

အလုပ်ြျနိ်ဆနာက်ပိုင်းတွင် 402-352-2441 ကုိ ဆြါ်ေိုမပီး လုံခြုံဆရးကုိ ဆမးခမန်းပါ အခြား CHI Health တည်ဆနရာများ  ........... 

 ...................................................................................................... သင့်သူနာခပု သ့ုိမဟတု် အုပ်ြျုပ်ဆရးဌာနသို့ ေက်သွယ်ပါ 

 

အခြား CHI Health ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက် 
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သင့်စုိးေိမ်မှုများကုိ မျှ ဝေန် ေနုိင်သည့် ေင်းပမစမ်ျား 

CHI Health ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆစတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တ့ုိ ဝန်ဆောင်မှုဆပးသည့် 

လူတုိင်းအတွက် အဆကာင်းေုံးဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အဆတွ့အကကုံဆပးအပ်ရန် ကတိခပုထားပါသည်။ သင့်၏ မှတ်ြျက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ 

လိုလားမပီး သင့်လိုအပ်ြျက်များနှင့် ဆမျှာမ်ှန်းြျက်များ ခပည့်မီဆအာင် ဆသြျာလုပ်ဆောင်ဆပးလုိပါသည်။ 

သ့ုိဆသာ် သင်၏ခပသမှုမှာ သင့်လိုအပ်ြျက်များ သ့ုိမဟတု် ဆမျှာမ်ှန်းြျက်များ မခပည့်မီဟု သင်ြံစားရသည့် အြျနိ်များရိှနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ 

နားလည်ပါသည်။ ထုိသ့ုိခြစ်လာပါက သင့်စုိးရိမ်မှုကို မျှဆဝရန် သင့်အြွင့်အဆရးကုိ ကျွန်ုပ်တ့ုိ သိနားလည်ပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ CHI Health လူနာအဆရးယူဆောင်ရွကဆ်ရးလိုင်းများသ့ုိ တိုက်ရိုက်ေက်သွယ်၍ သင့်စိုးရိမ်မှုများ အားလံုးကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် 

မျှဆဝလိုက်ပါ။ သင့်မှတ်ြျက်များဆကကာင့် သင်၏ဆနာက်ပိုင်းကုသမှုတွင် အပျက်သဆော သက်ဆရာက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ဆကကာင်းကို စိတ်ြျဆပးပါ။ 

 

လူနာအ ေးယူ ဆာင်ေွက် ေးလုိင်း 
မှတ်ြျက်များ၊ စုိးေိမ်မှုများ၊ တိုင်ကကားြျက်များနှင့် မ ကျနြ်ြျက်များအတွက် 

CHI Health Mercy Corning – Corning, IA ........................................................................................................ 641-322-6279 

CHI Health Mercy Council Bluffs – Council Bluffs, IA ...................................................................................  712-328-5950 

CHI Health Missouri Valley – Missouri Valley, IA ............................................................................................ 712-642-2784 

CHI Health St. Francis - Grand Island, NE  .................................................................................................... 308-398-9819 

CHI Health Good Samaritan - Kearney, NE  ........................................ 308-865-7100 (ဆြါ်ေိုစဉ် အုပ်ြျုပ်သူကို ဆမးခမန်းပါ) 

CHI Health Richard Young - Kearney, NE  ........................................... 308-865-7100 (ဆြါ်ေိုစဉ် အုပ်ြျုပ်သူကို ဆမးခမန်းပါ) 

CHI Health Heart Hospital Lincoln, NE  ............................................................................................... 402-327-2700 

CHI Health St. Elizabeth - Lincoln, NE ................................................................................................ 402-219-7700 

CHI Health St. Mary’s - Nebraska City, NE  ................................................................................................... 402-873-3321 

CHI Health Creighton University Medical Center - Bergan Mercy – Omaha, NE  ........................................ 402-398-5799 

CHI Health Creighton University Medical Center - University Campus – Omaha, NE  ...........................  402-398-5799 

CHI Health Immanuel – Omaha, NE ..............................................................................................................  402-572-2898 

CHI Health Lakeside – Omaha, NE  ..................................................................................................... 402-717-8717 

CHI Health Lasting Hope Recovery Center – Omaha, NE  ............................................................................ 402-717-5300 

CHI Health Midlands – Papillion, NE  .................................................................................................. 402-593-3172 

CHI Health Plainview – Plainview, NE  ................................................................................................ 402-582-4245 

CHI Health Schuyler – Schuyler, NE  .............................................................................................................. 402-352-4072 

CHI  Health  Clinic  .......................................................................................................................................... 402-343-4412 

The Physician Network ................................................................................................................................... 402-343-4412 

Nebraska Heart Institute - Lincoln, NE. .................................................................................................. .........................402-343-4412 
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မှတ်ြျက်နှင့် စိုးရိမ်မှုတိုင်းမှာ အဆရးကကီးသည်ဟု CHI Health က ယူေဆသာ်လညး် အြျ ို ့အရာများကုိဆတာ့ ပုံမှန် 

လူနာ မဆကျနပ်ြျကအ်ခြစ် သတ်မှတ်နုိင်ပါသည်။ ဤသ့ုိခြစ်လာပါက ဤအေင့်များကိ ုကျွန်ုပ်တို့ 

ေက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်- 

• CHI Health ကိယု်စားလှယ်သည် သင့်ထံ တတ်နုိင်သမျှ အခမန်ေုံး ေက်သွယ်ပါမည် (အထူးသခြင့် 

ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ေက်သွယ်မပီးဆနာက် အလုပ်ရက် တစ် (1) ရက်အတွင်း)။ 

• သင့်စိုးရိမ်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမပီး သင့ ်မဆကျနပ်ြျကက်ို ဆခြရှင်းရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဆြွသွားပါမည်။ 

• သင်၏ မဆကျနပ်ြျက်အတွက် တ့ံုခပန်စာလွှာကုိ သင်လက်ြံရရိှပါမည် (ဆယေုယျအားခြင့် အလုပ်ရက် ြုနှစ် (7) ရက်အတွင်း)။ 

• သင်၏ မဆကျနပ်ြျက်ကို ထပ်ဆောင်း ဆခြရှင်းရန် အြျန်ိထပ်လိုသည့် အဆကကာင်းတစ်ြုြုရှိလျှင် သင့်ထံ ေက်သွယ်ပါမည်။ 

• မဆကျနပ်ြျက ်လုပ်ငန်းစဉ် မပီးစီးသည့်အြျနိ်တွင် ဆြာ်ခပပါတို့ ပါဝင်ဆသာ စာလွှာကုိ သင်လက်ြံရရိှပါမည်- 

– သင်၏ CHI Health ကိယု်စားလှယ်များအတွက် အမည်နှင့် ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်၊ 

– မဆကျနပ်ြျကက်ိ ုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သင့်ကုိယ်စား ခပုလုပ်ရမည့် အေင့်များ၊ 

– မဆကျနပ်ြျက ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရလေ်များနှင့် 

– မပီးစီးမှုရက်စဲွ။ 
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သင့်စိုးရိမ်မှုအဆပါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တ့ံုခပန်ဆခြရှင်းမှုကို သင်ဆကျနပ်မည်ဟု ဆမျှာလ်င့်ဆသာ်လညး် သင့်စိုးရိမ်မှုများကို CHI Health 

ခပင်ပရှိလူများနှင့် မျှဆဝြွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။ ဤအြွဲ့အစည်းများအတွက် ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်များကို ဆအာက်တွင် 

ဆတွ့နုိင်ပါသည်။ 

ပြည်နယ်  ဆးရံု ဆးြန်း စုံစမ်းစစ် ဆး ေး 
Nebraska Department of Health and 

Human Services 

အဆောက်အအံုများ 

စုံစမ်းစစ်ဆေးဆရး 

1033 O Street, 

Suite 500 

Lincoln, NE 68508 

402-471-0175 

DHHS.healthfacilityinvestigations@nebr

aska.gov 

Iowa Department of 

Inspections and Appeals 

ကျန်းမာဆရး အဆောက်အအုံများ 

ဌာနြဲွ/မဆကျနပ်ြျက်ယူနစ် Lucas State 

Office Building 

321 East 12th Street 

Des Moines, IA 

50319-0083 515-

281-4115 

 

 

Medicare အကျ ို းြံစားသူနှင့် မိသားစုဗဟိုပြု တိုးတက် ကာင်းမွန် ေး ြရိုဂေမ် (BFCC-QIO) 

Medicare လူနာခြစ်မပီး သင်၏ ဆစာင့်ဆရှာက်မှုနှင့် အရည်အဆသးွနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှု ရိှပါက သ့ုိမဟတု် သင်၏ 

ဆေးရံုေင်းရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆမတ္တာရပ်ြံလိုပါက ဆအာက်ပါ Medicare BFCC-QIO ပရိုဂရမ်သ့ုိ 

သင်ေက်သွယ်နိုင်ပါသည်- 

Livanta 

10820 Guilford 

Rd Ste 202 

Annapolis 

Junction, MD 

20701-1262 1-

888-755-5580 

TTY: 1-888-985-9295 

ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်အတွက် Livanta ဝေ်ေိုက်သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ-https://www.bfccqioarea5.com/en/about/bfcc-qio 

 

သင့်ကျန်းမာ ေး စာင့် ေှာက်မှု၏  ေးကင်း ေးနှင့် အေည်အ သွးဆုိင်ော စိုးေိမ်မှုများအတွက် 

The Joint Commission  

ြက်စ်- 630-792-5636 

www.jointcommission.org/report_a_complaint 

 

သင့်ကိုယ်ြိုင်အြျက်အလက်နှင့် ြတ်သက်၍ စုိးေိမ်မှုများကို တိုင်ကကားေန် 

CHI Health ကိယု်ပိုင် အြျက်အလက် အသံုးြျမှုများ အသိဆပးြျက်ကို ကိကုားပါ 
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ောသာစကား အကူအညီ ဝန ်ဆာင်မှုများနှင့် ြတ်သက်၍ စိုးေိမ်မှုများကို တိုင်ကကားေန် 
CHI Health ောသာစကား 

ဝန်ဆောင်မှုများ ဌာန 

7621 Mercy Road • Omaha, 

NE 68124 402-717-0262 

interpreter@Alegent.org 

လူထု အြွင့်အဆရးများ ရုံးြန်း 

ဗဟိုခပု လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး လုပ်ဆောင်မှုများ 

US Department of Health and Human 

Services 200 Independence Avenue, S. W. 

Room 509F HHH Bldg. • Washington, DC 

20201 www.hhs.gov/ocr 
 

 

ြွပဲြားဆက်ဆံမှု ပဖစ်နိုင် ပြနှင့် ြတ်သက်၍ စိုးေိမ်မှုများကို တုိင်ကကားေန် 

1964 လူထုအြွင့်အဆရးများ အက်ဥပဆေ၏ ဆြါင်းစဉ် VI နှင့် တတ်နိုင်ဆသာ ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အက်ဥပဆေ၏ ပုေ် 1557 တို့သည် 

ြက်ေရယ် ဆငွဆကကးဆထာက်ပံ့မှု ရယူသည့် ပရိုဂရမ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ြျက်များတွင် လူအများကိ ုလူမျ ို း၊ အသားအဆရာင်၊ 

နိုင်ငံသားဇစ်ခမစ်၊ အသက်၊ လိင် သ့ုိမဟုတ် လငိ်ြံယူမှုနှင့်  

မသန်စွမ်းမှုတို့အဆပါ် အဆခြြံ၍ ြွဲခြားေက်ေံမှု ခပုလုပ်ခြင်းအား တားခမစ်ဆပးသည့် ြက်ေရယ် စည်းမျဉ်းများ ခြစ်သည်။ ထ့ုိအခပင် 

ဤဥပဆေများက အဂဂလိပ်စကားကုိ အကန့်အသတ်ခြင့် ဆခပာနုိင်သူများ (LEP) အဆပါ် ြွဲခြားေက်ေံမှုကိုလည်း တားခမစ်ပါသည်။ 

CHI Health ထံသ့ုိ ြွဲခြားေက်ေံမှုအဆပါ် အဆခြြံ၍ တိုင်ကကားြျက်ဆပးပို့ရန်၊ ဆအာက်ပါတို့ကုိ သင်လုပ်နိုင်သည်- 

• ဆေသတွင်း CHI Health လူနာအဆရးယူဆောင်ရွကဆ်ရးလုိင်း (ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်အတွက် ဧည့်သည် အြျက်အလက် 

လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ကကည့်ပါ) ကုိ ေက်သွယ်ပါ 

• ဆေသတွင်း CHI Health အုပ်ြျုပ်မှု (www.CHIHealth.com/locations သ့ုိမဟတု် လိပ်စာများအတွက် ဆကျာြုံး) ကုိ ဆမးလ်ပို့ပါ 

• CHI Health ကျင့်ဝတ်ေိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ (EthicsServices@alegent.org) သ့ုိ အီးဆမးလ်ပို့ပါ 

ဆအာက်ပါ ခပင်ပအြွဲ့အစည်းများသ့ုိလည်း ြွဲခြားေက်ေံမှုအဆပါ် အဆခြြံ၍ 

တိုင်ကကားြျက်ဆပးပို့နိုင်သည်- လူထု အြွင့်အဆရးများ ရုံးြန်း 

ဗဟိုခပု လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး လုပ်ဆောင်မှုများ • U.S. Department of Health and Human Services 200  

Independence Avenue, S.W.Room 509F HHH Bldg. • Washington, D.C. 20201 

www.hhs.gov/ocr 
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ြွဲပြားဆက်ဆံမှုက ဥြ ဒကုိ 

ဆန့်ကျငမ်ှုြါ 
 

CHI Health သည ်သက်ေုိင်ရာ ြက်ေရယ် လူထု အြငွ့်အဆရးများ ဥပဆေများကုိ လုိက်နာမပီး 

လူအများအား အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ောသာ၊ အသားအဆရာင်၊ လူမျ ို း၊ တုိင်းရင်းသားခြစ်မှု၊ 

ောသာစကား၊ နိုင်ငံသားဇစ်ခမစ်၊ နိုင်ငံသားခြစ်မှု အဆခြအဆန၊ အိမ်ဆထာင်ဆရး အဆခြဆန၊ လိင် 

သ့ုိမဟုတ် လိင်ြံယူမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတမ်ှု သ့ုိမဟုတ် ဆငွဆပးဆြျမှု ရင်းခမစ်တ့ုိအဆပါ် အဆခြြံ၍ 

ြွခဲြားေက်ေံခြင်း၊ ြျပ်လှပ်ထားခြင်း သ့ုိမဟုတ ်ကွဲခပားစွာ ေက်ေံခြင်းတို့ မခပုလုပ်ပါ။ 

CHI Health- 

 မသန်စွမ်းသူများကို ဆြာ်ခပပါတ့ုိကဲ့သ့ုိ အကူအညီခြင့် ထိဆရာက်စွာ 

ေက်သွယ်ဆခပာေုိရန် အြမ့ဲ ဆကကာ်ခငာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ စီစဉ်ဆပးသည-် 

o အရည်အြျင်းမီဆသာ သဆကဂတ ောသာစကား စကားခပန်များ 

o ပုံကကီးြျဲ့ထားဆသာ စာသား အြျက်အလက်များ (ပုံနှိပ်စာလံုးကကီး၊ အသံ၊ 

ဝင်သံုးနိုင်ဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ဆြာမတ်များ၊ အခြား ဆြာမတ်များ) 

 ဆြာ်ခပပါတို့က့ဲသ့ုိခြင့် အဂဂလိပ်ောသာမှာ မိြင်ောသာစကား 

မဟုတသူ်များအတွက် အြမဲ့ ောသာစကား ဝန်ဆောင်မှုများ စီစဉ်ဆပးသည-် 

o အရည်အြျင်းမီဆသာ စကားခပန်များ 

o အခြား ောသာစကားများခြင့် ဆရးသားထားသည့် အြျက်အလက်များ 

ဤဝန်ဆောင်မှုများ လုိအပပ်ါက ောသာစကား ဝန်ဆောင်မှုများသ့ုိ ေက်သွယ်ပါ။ 

CHI Health သည ်ဤဝန်ဆောင်မှုများ ဆပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်သည ်သ့ုိမဟုတ ်

အခြားနည်းလမ်းခြင့် ြွခဲြားေက်ေံသညဟု် သင်ယံုကကညပ်ါက မဆကျနပ်ြျက်ကုိ 

လူကုိယ်တိုင် သ့ုိမဟုတ် ဆအာက်ပါနည်းလမ်းတစ်ြြုုခြင့် တိငု်ကကားနိုင်သည-် 

 ဆေသတွင်း CHI Health လူနာအဆရးယူဆောင်ရွက်ဆရးလုိင်းသ့ုိ ေက်သွယ်ခြင်း 

(ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်အတွက် ဧည့်သည် အြျက်အလက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကုိ 

ကကည့်ပါ) 

 ဆေသတွင်း CHI Health အုပ်ြျုပ်မှုရုံးြန်း 

(www.CHIHealth.com/locations သ့ုိမဟုတ ်လိပ်စာများအတွက် 

ဆကျာြံုးကို ကကည့်ပါ) သ့ုိ ဆမးလ်ပို့ခြင်း 

 CHI Health ကျင့်ဝတေုိ်င်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ 

(EthicsServices@alegent.org) သ့ုိ အီးဆမးလ်ပို့ခြင်း 

U.S. Department of Health and Human Services၊ 

လူထုအြွင့်အဆရးများ ရုံြန်းသ့ုိ လူထု အြွင့်အဆရးများဆပါ်တယ်- 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf မှတေင့် လူထု အြငွ့်အဆရးများ 

တိငု်ကကားြျက်ကုိ ဆပးပိုန့ိုင်သည် သ့ုိမဟုတ ်U.S. Department of Health and 

Human Services၊ 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH 

Building, Washington, DC 20211, 1-800-868-1019, 800-537-7697  (TDD) သ့ုိ 

ဆမးလ်ပို့ သ့ုိမဟုတ် ြုန်းဆြါ်ေုိနိုင်သည။် 

တိငု်ကကားြျက်  ဖာင်များ ေယူေန်-http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

 

 

                                                  

                                 

ပြင်သစ် | သတိခပုရန်- Si vous parlez français, des services d’aide 

linguistique vous sont proposés   gratuitement. 

ဂျာမန် | ACHTUNG- Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 

kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 

 

ဟင်ဒီ | | ª4TV ₹”: 4ß₹ 5P Y\₹t BPNff` \* ffP 5P§` ßN] P¸Pff P” 

ffTBT P\T4ffT P`§T]˙ ™PN&P \*h 

ဂျြန် | ‰ព$‰:B$ㄒ Çヰ Çh@  ྜ.↓ᩱ§ゝㄒ @Çsသ$”½䛰fl£g 

ကေင် | ymol.ymo;= erh>uwdRAunD 

AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmph

RAeDwrHRb.ohM. 

ကုိေီးယား | 㨰®:  䚐÷©⪰ ㇠     䚌㐐÷ Qº, ®© K㠄 kª㏘⪰ º”™ ©    

䚌¿ ; ®㏩ flfl. 

ကာဒစ်ေှ်  ý9“äAaý= ›÷IA²ΑL A~A¾ ÇL99² .:¹aý Aş 9A“A;  :ç9'L¹“¹; 

.AÄ~ΑL9AŞ 9ä 9ş ›.i'y9=Aş ›ý¹aý .äAa9¹i .:¹²Ai9' 

လအန်း | £RAQEE: s˚ea'e E'EPAA˚˚EEEÆE aea, 

BEPE˚AˆBEPQ'A&AÆ˜*&A˚EPEEÆE, £a&e˚'aæ˚g&'e, 

 

မန်ဒေင်း |㲐シ ë®$橼$}›ë⎗fi屣䌚⼿婆妨㎜≑㚵 fi  

 

နီြါလီ | éP7b  t\b¸\hfl:˛  JP7\*U`  b`P7U2  Bhub\¤§  åb`  JP7 

တဂ လာ့ | PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari 

kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 

walang bayad. 

ထိုင်း | aaªeæ:  

ate»æe¤at$t£eee»æ$tøtaa£aea˚ntaa'&eaæaªeeteat$t£¤@aª 

ဗီယက်နမ် | CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ 

trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho  bạn.

ပမန်မာ | သတိ ပုရန်- သင်က  မန်မာစကားပြောဆိုလျင် ဘာသာစကား 

အကူအညီ ဝန်ပဆာင်မှုများကို သင့်အတွက် အခမ့ဲ စီစဉ်ပပးပါသည်။ 

http://www.chihealth.com/locations
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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အသုံးဝင် သာ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်း 

ေင်းပမစ်များ- 

ကျန်းမာ ေးနှင့် လူထုဝန် ဆာင်မှုများဌာန 

Iowa 

Iowa လူထုဝန်ဆောင်မှုများဌာန 

1-800-972-2017 

www.dhs.iowa.gov 

 

 

 

Nebraska 

Nebraska ကျန်းမာဆရးနှင့် လူထုဝန်ဆောင်မှုများဌာန 

402-471-3121 

www.dhhs.ne.gov 

 
 

 

အေွယ် ောက်ပြီးသူ ကာကွယ ်ေး ဝန် ဆာင်မှုများ 

Iowa 

ကဆလးနှင့် မှီြိုသူ လူကကီးများ 

နှိပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှု ဆဟာ့လိုင်း 1-800-

362-2178 

www.dhs.state.ia.us 

Iowa မသန်စွမ်းသူ အြွင့်အဆရးများ 

(မသန်စွမ်းသူ နှင့/်သ့ုိမဟတု် စိတ်မကျန်းမာသူကို 

ဝန်ဆောင်မှုဆပးခြင်း) 1-800-779-2502 www.ipna.org 

 

Nebraska 

Nebraska အရွယ်ဆရာက်မပီးသူ 

ကာကွယ်ဆရး ဝန်ဆောင်မှုများ 

www.dhhs.ne.gov 

နှိပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှု/လျစ်လျူ

ရှုမှု 24 နာရီ ဆဟာ့လိုင်း 1-

800-652-1999 

 

 

 

က လးသူငယ် ကာကွယ် ေး 

ဝန ်ဆာင်မှုများ 

Iowa 

ကဆလးနှင့် မှီြိုသူ လူကကီးများ 

နှိပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှု ဆဟာ့လိုင်း  

1-800-362-2178 

www.dhs.state.ia.us 

 

Nebraska 

နှိပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှု/လျစ်လျူ

ရှုမှု 24 နာရီ ဆဟာ့လိုင်း 1-

800-652-1999 

 

 

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှု/လိင်ြိုင်းဆုိင်ော ကုိယ်ထိလက် ောက်ကျူးလွန်မှု/လူကုနက်ူးမှုဆုိင်ော ေင်းပမစ်များ 
Iowa 

Iowa အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှု ဆဟာ့လိုင်း  

1-800-942-0333 www.cfiowa.org 

Nebraska 

တိုးတက်ဆရးအတွက် 

အမျ ို းသမီးများ စင်တာ 

Omaha အဓိက နံပါတ်  

402-345-6555 Crisis Hotline 

402-345-7273 

www.wcaomaha.org 

 

Voices of Hope • Lincoln, NE အဆရးကကီးေက်သွယ်ရန်ြုန်း- 402-475-7273 

ရုံးြန်း- 402-476-2110 

  

လ
မ်းည

ွှန် 

http://www.dhs.iowa.gov/
http://www.dhhs.ne.gov/
http://www.dhs.state.ia.us/
http://www.ipna.org/
http://www.dhhs.ne.gov/
http://www.dhs.state.ia.us/
http://www.cfiowa.org/
http://www.wcaomaha.org/


 

 48 

ကက်သလစ် အသင်းအြွဲ့များ 

The Shelter • Omaha, NE 

အဆရးကကီးေက်သွယ်ရန်ြုန်း-  

402-558-5700 

Friendship Home • Lincoln 

အဆရးကကီးေက်သွယ်ရန်ြုန်း-  

402-437-9302 

Crisis Center, Inc. • Grand Island, 

NE. 68802 866-995-4422 

www.gicrisis.org 

308-381-0555 (24-

အဆရးကကီးေက်သွယ်ရန်ြုန်း) 

 

S.A.F.E Center • Kearney, NE 

ရုံးြန်း-  308-237-2599 

အဆရးကကီးေက်သွယ်ရန်ြုန်း- 877-237-

2513 www.safecenter.org 

Nebraska (အဆက်) 

Heartland Family Service • 

Papillion, NE 1-800-523-3666 

www.heartlandfamilyservice.com 

လိင်ထိပါးမှုနှင့် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုမှ 

လွတ်ဆခမာက်လာသူများအတွက် စင်တာ 402-564-2155  

(Columbus)  သ့ုိမဟတု် 1-800-658-4482 

www.centerforsurvivors.net 

Bright Horizons 402-379-2026 

(Boyd၊ Holt၊ Knox၊ Pierce၊ Madison၊ Stanton၊ Antelope 

ဆကာင်တီများတွင် ဆောင်ရွကဆ်ပးသည်) 

www.brighthorizonsne.org 

လိင်ထိပါးမှုနှင့် အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုကုိ ရပ်တန့်ရန် 

Nebraska ညွန့်ဆပါင်းအြဲွ့ 

www.nebraskacoalition.org/get_help 

Linea de Crises en Nebraska (en 

Espanol) 1-877-215-0167 

နိငု်ငံ တာ် 

လူကနု်ကးူမှုေိုင်ရာ နိုင်ငံဆတာ် 

ရင်းခမစ်စင်တာ 1-888-373-7888 

အိမ်တွင်းအကကမ်းြက်မှုေိုင်ရာ နိုင်ငံဆတာ် ဆဟာ့လိုင်း-  

1-800-799-SAFE (7233)  

မုေိမ်းမှု၊ နှိပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှုနှင့် ဆသးွရင်းစပ်ယှကမ်ှုေုိင်ရာ 

နိုင်ငံဆတာ် ကွန်ရက-် 1-800-656-HOPE (4673) 

ေယ်ဆကျာ်သက် ြျနိ်းဆတွ့၍ နိှပ်စက်ညှဉး်ပန်းမှုေိုင်ရာ နိုင်ငံဆတာ် အကူအညီလိုင်း-  

1-866-331-9474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gicrisis.org/
http://www.safecenter.org/
http://www.heartlandfamilyservice.com/
http://www.centerforsurvivors.net/
http://www.brighthorizonsne.org/
http://www.nebraskacoalition.org/get_help
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ကိုယ်အဂဂါ၊ တစ်ေှူးနှင့် မျက်လုံး လှူဒါန်းမှု အြျက်အလက် 

Iowa 

Iowa အလှူရှင်ကနွ်ရက် 

1-800 831-4131 

www.iowadonornetwork.org 

Iowa Lions Eye Bank 

319-356-2871 

www.iowalionseyebank.org 

Nebraska 

Live on Nebraska (ယြင ်NORS) 

 402-733-1800  သ့ုိမဟတု် 1-877-633-1800 

www.nedonation.org 

Lions Eye Bank of Nebraska 

1-800-225-7244 

 

 

သက်ကကီးေွယ်အိ ုဝန ်ဆာင်မှုများ 

Iowa 

Southwest 8 သက်ကကီးရွယ်အို ဝန်ဆောင်မှုများ 

(Cass၊ Fremont၊ Harrison၊ Mills၊ Montgomery၊ Page၊ 

Pottawattamie နှင့် Shelby ဆကာင်တီများတွင် 

ဆောင်ရွကဆ်ပးဆနသည်) 

712-328-2540  သ့ုိမဟတု် 1-800-432-9209 

www.southwest8.org 

Area XIV အိုမင်းသူများအတွက် ဆအဂျင်စီ 

(Adair၊ Adams၊ Clarke၊ Decatur၊ Ringgold၊ Taylor နှင့် 

Union ဆကာင်တီများတွင် ဆောင်ရွကဆ်ပးဆနသည်) 

641-782-4040 သ့ုိမဟတု် 1-800-262-0378 

www.areaxivaaa.org 

Nebraska 

အိုမင်းသူများအတွက ်Eastern Nebraska ရုံးြန်း (ENOA) 

(Cass၊ Dodge၊ DouglasSarpy နှင့ ်Washington 

ဆကာင်တီများတွင် ဆောင်ရွကဆ်ပးဆနသည်) 

402-444-6444 

www.enoa.org 

 

Nebraska (အဆက်) 

အိုမင်းသူ ပါတနာများ • Lincoln, NE 

402-441-7070  သ့ုိမဟတု် 1-800-247-0938 

www.lincoln.ne.gov | အဓိကစကားလုံး- အုိမင်းသ ူ

အိုမင်းသူများအတွက ်Northeast Nebraska 

နယ်ဆခမ ဆအဂျင်စီ(Antelope၊ Brown၊ Burt၊ 

Boyd၊ Boone၊ Cuming၊ Colfax၊ Dakota၊ Knox၊ 

Dixon၊ Cedar၊ Madison၊ Holt၊ Nance၊ 

Thurston၊ Stanton၊ Pierce၊ Wayne၊ 

Cherry/City of Valentine၊ Rock နှင့် City of 

Columbus ဆကာင်တီများတွင် 

ဆောင်ရွကဆ်ပးဆနသည်) 

402-370-3454  or 1-800-672-8368 

www.nenaaa.com 

Nebraska Medicaid နှင့် ကာလရှည် 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှု (Nebraska ၏ အခြား 

အစိတ်အပိုင်းများေုိင်ရာ ဆနာက်ထပ် 

အြျက်အလက်အတွက်) 

1-800-358-8802 

အိုမင်းသူများနှင့် မသန်စွမ်းသူ 

ရင်းခမစ်စင်တာ အိုမင်းသူအတွက ်

Northeast Nebraska နယ်ဆခမ ဆအဂျင်စီ 

844-843-6364 

www.ADRCNebraska.org 
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http://www.iowadonornetwork.org/
http://www.iowalionseyebank.org/
http://www.nedonation.org/
http://www.southwest8.org/
http://www.areaxivaaa.org/
http://www.enoa.org/
http://www.lincoln.ne.gov/
http://www.nenaaa.com/
http://www.adrcnebraska.org/
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အကကားနှင့် အခမင်အာရုံ ြျ ို ့ယွင်းသူများအတွက် ဝနဆ်ောင်မှုများ 

Iowa 

Iowa ၏ နားမကကားသူများ 

ဝန်ဆောင်မှုများ ဆကာမ်ရှင်  

1-888-221-3724 

Relay Iowa (TTY/TDD) 711 or 1-800-

735-2943 

Nebraska 

နားမကကားသူများနှင့် နားဆလးသူများ 

အတွက် Nebraska ဆကာမ်ရှင် 

1-877-248-7836 

www.ncdhh.ne.gov 

Relay Nebraska (TTY/TTD) 711 

သ့ုိမဟတု် 1-800-833-0920 

Nebraska (အဆက်) 

မျကမ်ခမင်နှင့် အခမင်အာရံု ြျ ို ့ယွင်းသူများအတွက် 

Nebraska ဆကာမ်ရှင် 

402-595-2041 

1-877-809-2419 

www.ncbvi.ne.gov 

အ ထွ ထွ 

နားမကကာသူများေိုင်ရာ အဆမရိကန် ဆကာင်စီ 1-800-424-8666 

www.acb.org 

မသန်စွမ်းသူ ဝန်ဆောင်မှုများ 

 1-800-742-7594 

 

 

http://www.ncdhh.ne.gov/
http://www.ncbvi.ne.gov/
http://www.acb.org/
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 သ ကကာင်းကကံမှုဆိုင်ော 

 ဟာ့လိုင်း 

ဆသဆကကာင်းကကံမှု 

ကာကွယ်ဆရးအတွက် နုိင်ငံဆတာ်ြုန်း 

1-800-273-8255 

Richard Young 

(တစ်ရက် 24 နာရီ/တစ်ပတ် 7 ရက)် 

1-800-930-0031 

 

 

 

နိုင်ငံဆတာ် ဆမျှာလ်င့်ြျက်လိုင်း ကွန်ရက ် 

(တစ်ရက် 24 နာရီ/တစ်ပတ် 7 ရက)် 

1-800-SUICIDE  (784-2433) 

TTY 

1-800-799-4 TTY (4889) 

အဆရးကကီး ေက်သွယ်ရန် စာတိုနံပါတ်- 741741 သ့ုိ “Home” ဟ ု

စာတုိပိုပ့ါ 

 

 

 

 

 ဆးေွက်ကကီး ကုသမှုနှင့် 

အကူအညီ 

တစ်ဦးြျင်းနှင့် အုြ်စု အကူအညီ 

Tobacco Free U 402-960-2903 

Tobaccofreeu@gmail.com 

တယ်လီဖုန်း အကကံ ြးပြင်း 

သင့်ခပည်နယ်အတွင်း အကူအညီ- 

1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) 

အဆမရိကန် ကင်ော အြွဲ့အစည်း 

ေက်သွယ်ရန် နိုင်ငံဆတာ်ြုန်း 1-877-

937-7848 (တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီ) 

အဆမရိကန် ကင်ော အြွဲ့အစည်း  

1-800-548-8252 

နိုင်ငံဆတာ် ကင်ော အြဲွ့အစည်း 

ေက်သွယ်ရန်ြုန်း  

1-877-448-7848 (M-F) 

 

 

အင်တာနက် အ ထာက်အကူ  

CHIhealth.com  

Americanheart.org  

Cancer.gov CDC.gov  

Lungusa.org  

Smokefree.gov  

Quitlineiowa.org  

Quitnet.com 

Quitnow.ne.gov (သ့ုိမဟတု် 39649 သ့ုိ IMREADY ဟ ုစာတုိပိုပ့ါ) 

 

 

CHI Health Good Samaritan Hospital 

တိုက်ရိုက်ြုန်း- 308-865-7291 HYPERLINK 

"mailto:NoSmoke@catholichealth.net" \h 

NoSmoke@catholichealth.net

လ
မ်းည

ွှန် 

mailto:Tobaccofreeu@gmail.com
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United Way Help Lines 

အြျက်အလက်အတွက် 211 (သင့်နိုင်ငံရှိ ဝန်ဆောင်မှုများသ့ုိ ြျတိ်ေက်ရန်) သ့ုိ ဆြါ်ေိုပါ 

 

United Way of the Midlands 

Omaha, NE & Council Bluffs, IA 

402-342-8232 

www.uwmidlands.org 

Heartland United Way, Inc. Grand 

Island, NE 

308-382-2697 

www.hearlandunitedway.org 

United Way of the Kearney Area 

Kearney, NE 

308-237-5660 

www.uwka.org 

United Way of Lincoln & 

Lancaster County 

Lincoln, NE 

402-441-7700 

unitedwaylincoln.org 

United Way of 

Nebraska City, Inc. - 

Nebraska City, NE 

402-873-3353 

http://www.uwmidlands.org/
http://www.hearlandunitedway.org/
http://www.uwka.org/
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Iowa မဲ ြးသူ စာေင်းသွင်းပြင်း 

Iowa မဲဆပးသူ စာရင်းသွင်းခြင်း ဆလျှာက်လွှာလင့်ြ်- http://www.sos.state.ia.us/pdfs/elections/voteapp.pdf 

သတ်မှတ်ြျက်မီမှု 

Iowa ခပည်နယ်တွင် သင်သည် မဲမဆပးမီ စာရင်းသွင်းထားမပီး ခြစ်ရမည်။ 

Iowa မဲ ြးေန်အတွက် စာေင်းသငွ်းမှုတွင် အေည်အြျင်းမီ စေန်  သင်လုြ်ေမည်မှာ- 

• အဆမရိကန်ခပည်ဆထာင်စု နိုင်ငံသား ခြစ်ပါဆစ 

• စာရင်းသွင်းရန် အနည်းေံုး 17 1/2 နှစ် ခြစ်ရမည်။ မဲဆပးရန် ဆရွးဆကာက်ပွရဲက်တွင် အသက ်18 နှစ် ခြစ်ရပါမည်။ 

• Iowa ခပည်နယ်တွင် ဆနထုိင်သူ ခြစ်ရမည် 

• Iowa တွင် သတ်မှတ်ြျက်မီဆသာ မှတ်ပုံတင်သူများ- 

– ကကီးဆလးဆသာခပစ်မှုကို ကျူးလွန်မထားပါက သ့ုိမဟတု် ကကီးဆလးဆသာ ခပစ်မှုကို ကျူးလွန်ထားပါက၊ သမ္မတ သ့ုိမဟတု် 

အုပ်ြျုပ်ဆရးမှူးက သင်၏မဲဆပးြွင့်ကုိ ခပန်လည်ထိန်းသိမ်းထားြံရသည်။ 

• မဲဆပးရန် အရည်အြျင်းမမီဟု တရားရံုးက ဆလာဆလာေယ် ေုံးခြတ်မထားပါ 

• အခြား တစ်ဆနရာရာတွင် မဲဆပးရန် အြွင့်အဆရးကို အြိုင်အမာေုိမဆနပါ 

ဤအရည်အြျင်းအားလံုးနှင့် မကိုက်ညီပါက မဲဆပးရန် စာရင်းသွင်းမရနိုင်ပါ။ 

မဲ ြးသ ူကကိုတင် စာေင်းသငွ်းပြင်း  နာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေက်များ- 

• အဆထွဆထွနှင့် အဓိက ဆရွးဆကာက်ပွဲများအတုိင်မီ 10 ရက် 

• အခြား မဲဆပးမှုအားလံုး မတုိင်မီ 11 ရက ်

မဲဆပးရန် ကကိုတင်စာရင်းသွင်းမရနုိင်ပါက သင်လက်ရိှဆနသည့် သီးသန့်သတ်မှတ်ဆနရာအတွက် မဲဆပးရံုတွင် ဆရွးဆကာက်ပွဆဲန့၌ 

မဲဆပးရန် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ 

မဲဆပးသူ စာရင်းသွင်းခြင်းေိုင်ရာ ဆနာက်ထပ် အြျက်အလက်နှင့် Iowa တွင် ဆရွးဆကာက်ပွမဲျားအတွက၊် Iowa ခပည်နယ်၏ 

အတွင်းဆရးမှူး ဝေ်ေုိက် www.IowaVotes.gov သ့ုိ ဝင်ကကည့်ပါ။ 

 

Nebraska မဲ ြးသူ စာေင်းသွင်းပြင်း 

ဆြာ်ခပပါတ့ုိလုပ်ရန် ဤဆြာင်ကို သင်အသံုးခပုနုိင်သည်- 

• Nebraska တွင် မဲဆပးရန် မှတ်ပုံတင်ရန် 

• သင်ဆနာက်ေုံးမဲဆပးြဲ့ြျနိ်ကတညး်က ဆခပာင်းလဲမှုရှိပါက သင့်အမည် နှင့/်သ့ုိမဟတု် လိပ်စာကုိ ဆခပာင်းပါ 

• သင့်ပါတီ နှီးနွှယ်မှုကို ဆခပာင်းလဲပါ 

Nebraska တွင် မဲ ြးဖို့အတွက် မှတ်ြုံတင်ေန်၏ သင်လုြ်ေမည်မှာ- 

• အဆမရိကန်ခပည်ဆထာင်စု နိုင်ငံသား ခြစ်ပါဆစ 

• နိုဝင်ော၏ ပထမ တနလဂာဆနာက်ပိုင်း ပထမေံုး အဂဂါဆန့မတိုင်မီ သ့ုိမဟုတ် ထိုဆန့တွင် အနည်းေံုး အသက ်18 နှစ် ခြစ်ရမည် 

• Nebraska  ခပည်နယ်တွင် ဆနထုိင်သူ ခြစ်ရမည် 

• ခပစ်မှုကကီး ကျူးလွန်မာထားရပါ သ့ုိမဟတု် ကျူးလွန်ထားပါက အရပ်သား အြွင့်အဆရးများကုိ ခပန်ရရိှထားမပီး ခြစ်ရမည် 

• စိတ်ပိုင်းေိုင်ရာ မခပည့်စုံဟု တရားဝင် ဆတွ့ရိှမထားရပါ 

 နာက်ဆုံးသတ်မှတ်ေက် အြျက်အလက်- 

စာရင်းသွင်းဆြာင်ကို ဆမးလ်ခြင့်ပိုပ့ါက ဆရွးဆကာက်ပွမဲတိုင်မီ စတုတ္ထဆခမာက် အဂဂါဆန့မတိုင်မီ စာတုိက်တံေိပ်ကပ်ထားရမည်။ 

စာရင်းသွင်းဆြာင်ကို လက်ြံရရိှမပီးဆနာက် စာရင်းသွင်းမှုမှာ မှန်ကန်ပါက ဆရွးဆကာက်ပွ ဲဆကာမ်ရှင်အြွဲ့ သ့ုိမဟတု် 

ဆကာင်တီစာဆရးက စာရင်းသွင်းမှု အသိဆပးြျက် သင့်ထံဆပးပို့ပါမည်။ 

နိငု်ငံ ေးြါတီ နှးီနွှယ်မှု- 

ေက်လိုက်ဆသာနှင့် ေက်မလိုက်ဆသာ အဓိက ဆရွးဆကာက်ပွနဲှစ်ြုလုံးတွင် မဲဆပးလုိပါက စာရင်းသွင်းဆြာင်တွင် 

နိုင်ငံဆရးပါတီ နှီးနွှယ်မှုကို ဆြာ်ခပရမည်။ နုိင်ငံဆရးပါတီ နီှးနွှယ်မှု (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) မရိှေ ဲသင်စာရင်းသွင်းပါက အဓိက 

ဆရွးဆကာက်ပွမဲျားတွင် ေက်မလုိက်ဆသာ လျှို ့ဝှက်မဲဆပးလွှာများကိုသာ လက်ြံရရိှပါမည်။ 

မဲဆ
ပး

သ
 ူစ

ာရ
င်း

သ
ွင်း

ခြ
င်း

 

http://www.sos.state.ia.us/pdfs/elections/voteapp.pdf
http://www.iowavotes.gov/
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 မးလ်ပဖင့် စာေင်းသွင်းပြင်းအတွက် အထူး ညွှန်ကကားြျကမ်ျား- 

စာရင်းသွင်းဆြာင်ကို ဆမးလ်ခြင့် သင်တင်ခပဆနမပီး ဤနိုင်ငံတွင် ပထမေုံးအကကိမ် စာရင်းသွင်းခြင်းခြစ်ပါက ဆြာ်ခပတ့ုိ၏ မိတ္တူကိ ု

ဆပးအပ်ရမည်- 

• သင့်လက်ရှိနှင့် မှန်ကန်ဆသာ ဓာတ်ပုံ အဆထာက်အထား၊ သ့ုိမဟတု် 

• လက်ရှိ ဆရမီး ဆငွဆတာင်းြံလွှာ၊ ေဏ်ရှင်းတမ်း၊ အစုိးရလစာ သ့ုိမဟုတ် သင့်အမည်နှင့် မဲဆပးရန် 

သင်စာရင်းသွင်းဆနသည့် ဆနရာ၏ လိပ်စာကုိ ခပသသည့် အခြား အစိုးရ စာရွကစ်ာတမ်း၏ မိတ္တူ။ 

 မးြွန်းများေှိြါသလား။ 

ဆကာင်တီ စာဆရး သ့ုိမဟတု် 

ဆရွးဆကာက်ပွဲ ဆကာမ်ရှင်အြဲွ့ဝင်ကို 

ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ TDD Nebraska 

Relay ြုန်း 1-800-833-7352 သ့ုိ 

ဆြါ်ေုိပါ။ 

Nebraska မဲဆပးသူ စာရင်းသွင်းမှု ဆလျှာက်လွှာ- http://www.sos.ne.gov/forms/pdf/vr.pdf 

 

 

 

http://www.sos.ne.gov/forms/pdf/vr.pdf
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ကိယ်ုပိုင် အြျက်အလက် အသိ ြးြျက ်

အ လ့အထများ
 

 

ထိဆရာက်သည့် ရက်စွဲ-  4/2003၊ ခပင်ေင်ရက ်4/2016 

ဤအသိ ြးြျကသ်ည် သင်နငှ့်ြတ်သက်သည့်  ဆးေက်ဆုိင်ော အြျက်အလက်များကို အသံုးပြုြံုနှင့် ထုတ် ဖာ်ြုံအပြင် 

ဤအြျက်အလက်များကို သင်ေယူနိုင်ြုံကုိ  ဖာ်ပြြါသည်။ ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှု ြးြါ။ 

ဤအသိဆပးြျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆမးြွန်းများရှိပါက CHI Health ကိယု်ပိုင်အြျက်လက် ရုံးြန်း  

(402) 717-1730 သ့ုိမဟတု် (877) 933-2877 သ့ုိ ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ 

အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆုိြျက်များ 

ကိယု်ြိုင်အြျက်အလက် လုြ်ထုံးများ အသိ ြးြျက် (အသိ ြးြျက)် - ကာကွယ်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ CHI 

Health နှင့ ်လူတစ်ဦးြျင်း၏ အြွင့်အဆရးများအခပင် CHI Health ၏ တရားဝင် တာဝန်များခြင့် ြျမှတ်နိုင်သည့် ကာကွယ်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက် အသံုခပုမှုများနှင့် ထုတ်ဆြာ်မှုများကို ဆြာ်ခပသည့်၊ အသိဆပးြျက်ကို ခပင်ေင်မပီးဆနာက် လူတစ်ဦး၏ ဆနာက်ထပ် ခပသမှုတွင် 

သ့ုိမဟတု ် ဝန်ဆောင်မှုကို ပထမေံုး ဆပးအပ်ြျနိ်တွင် CHI Health က လူတစ်ဦး သ့ုိမဟတု် လူတစ်ဦး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆရး ကိယု်စားလှယ်အတွက် 

ရနုိင်ဆအာင် ြန်တီးဆပးထားသည့် 2009 ၏ အဆမရိကန် ခပန်လည်ဆကာင်းမွန်ဆရးနှင့် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု အက်ဥပဆေ (ARRA) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြစ် 

ထုတ်ခပန်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အာမြံ အလွယ်တကူရယူနိုင်မှနှင့် တာဝန်ြံမှု အက်ဥပဆေ (HIPAA) ၏ သတ်မှတ်ြျက်များနှင့်အညီ 

ဆရးသားထားဆသာ အသိဆပးြျက်။ 

ကာကွယ်ထား သာ ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက် (PHI) - အီလက်ထရွန်နစ် မီေီယာ အပါအဝင် ပုံစံတစ်မျ ို းမျ ို းခြင့် သ့ုိမဟုတ် 

ကကားြံစနစ်တစ်ြုြုခြင့် ထုတ်လွှင့် သ့ုိမဟတု် ထိန်းသိမ်းထားသည့် မည်သူမည်ဝါ ဆြာ်ထုတ်နုိင်ဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များ။ 

ကာကွယ်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များတွင် အလုပ်ရှင်အခြစ် က ၎င်း၏ အြန်းကဏ္ဍအတွက် CHI Health က 

ထိန်းသိမ်းထားသည့် အလုပ်အကိငု်မှတ်တမ်းများ မပါဝင်ပါ။ 

ကက်သလစ် ကျန်းမာဆရး ဆောင်ရွကမ်ှုများ (CHI) ၏ နီှးနွယ်ဆသာ အြဲွ့ဝင်တစ်ဦး CHI Health နှင့် ပူးတဲွ လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ဆောင်ရွကမ်ှုများကို 

စီမံြန့်ြွဲရန်အတွက် ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များ မျှဆဝရန် အလို့ငှာ စုဆပါင်းထားဆသာ ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု အစီအစဉ် (OHCA) တွင် 

ပါဝင်ဆောင်ရွကသ်ည့် အခြား နှီးနွှယ်ဆသာ CHI အြဲွ့ဝင်များ။ CHI နီှးနွှယ်အြဲွ့ဝင်များ၏ စာရင်း အခပည့်အစံုကုိ www.catholichealthinitiatives.org 

တွင် "တည်ဆနရာများ" ကုိ နှိပ်၍ ကကည့်နိုင်သည်။ ဆတာင်းေုိပါက စာရွက်မိတ္တူကိလုည်း ရနုိင်ပါသည်။ CHI OHCA သည် ဆပါင်းစည်းထားဆသာ 

အြျက်အလက် စနစ် စီမံြန့်ြွဲဆရး၊ ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ြလှယ်ခြင်း၊ ဆငွဆကကးနှင့် ဆငွဆတာင်းြံဆရး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အာမြံ၊ အရည်အဆသးွ 

တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ဆရးနှင့် အန္တရာယ် စီမံြန့်ြွဲဆရး လုပ်ဆောင်မှုများ ကဲသ့ုိ့ နှီးနွှယ်ဆသာ အြွဲ့ဝင်များအတွက် ကုသမှု၊ ဆငွဆပးဆြျမှု သ့ုိမဟတ်ု 

ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လုပ်ဆောင်ြျက်များ ပံ့ပိုးဆပးရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုမပီး ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ 

ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအြွဲ့ဝင်များနှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ြွင့်များရိှဆသာ မဟာမိတ် ကျန်းမာဆရး ကျွမ်းကျင်သူများ အပါအဝင် CHI Health 

(တည်ဆနရာများအတွက် www.chihealth.com ကုိ ကကည့်ပါ) က CHI NE OHCA ဟု သိကကသည့် CHI OHCA နှင့်အလားတူဆသာ ပူးတဲွ 

ဆောင်ရွကြ်ျက်များကို စီမံြန့်ြွဲရန် OHCA တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွကက်ကသည်။ CHI NE OHCA သည် ဆပါင်းစည်းထားဆသာ အြျက်အလက် စနစ် 

စီမံြန့်ြွဲဆရး၊ ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ြလှယ်ခြင်း၊ ဆငွဆကကးနှင့် ဆငွဆတာင်းြံဆရး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အာမြံ၊ အရည်အဆသးွ 

တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ဆရးနှင့် အန္တရာယ် စီမံြန့်ြွဲဆရး လုပ်ဆောင်မှုများ ကဲသ့ုိ့ နှီးနွှယ်ဆသာ အြွဲ့ဝင်များအတွက် ကုသမှု၊ ဆငွဆပးဆြျမှု သ့ုိမဟတ်ု 

ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လုပ်ဆောင်ြျက်များ ပံ့ပိုးဆပးရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုမပီး ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။103524 v5 

(ပြင်ဆင်ြျက် 4118) 
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သင့် ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုြ်တို့ အသံုးပြုပြီး ထုတ် ဖာ်နိုင်ြုံ 

ကုသမှုအတွက။် သင့်အား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုေိုင်ရာ ကုသမှု ဆပးအပ်ရန်နှင့် ခပင်ပကုမ္ပဏီများအပါအဝင် အခြား ကျန်းမာဆရး 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများနှင့် ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကရ်န် သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုများကို စီမံြန့်ြွဲရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ 

အသံုးခပုပါမည်။ သင့်ကုိ ကုသဆပးရန် အလ့ုိငှာ အေုိပါအြျက်အလက်များကို အမှန်တကယ် လုိအပ်သည့် ကုသဆပးဆနဆသာ သမားဆတာ်၊ အကကံဆပး 

သမားဆတာ(်များ)၊ သူနာခပုများ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ ကျန်းမာဆရး အတတ်သင် ဆကျာင်းသားများ သ့ုိမဟတု် အခြား အလုပ်ရုံ သ့ုိမဟတု် 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သူများထ ံ သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များ၏ တစ်စိတစ်ပိုင်း သ့ုိမဟတု် အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ 

ထုတ်ဆြာ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးစာပါဆေးဝါး၊ ဓာတ်ြွဲြန်းလုပ်ငန်းနှင့် ဓာတ်မှန်များ ကဲသ့ုိ့ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို 

ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကရ်န် အလ့ုိငှာ ဆေးရုံဆေးြန်း၏ ဌာနအမျ ို းမျ ို းက သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ မျှဆဝဆပးပါမည်။ 

သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို သင့်ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှုတွင် ပါဝင်ဆနသည့် မိသားစုဝင်များ သ့ုိမဟတု် သူငယ်ြျင်းများ၊ 

အုပ်ထိန်းသူများ သ့ုိမဟတု် ပုဂ္ဂိုလ်ဆရး ကိယု်စားလှယ်များထံ ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆြာ်ဆခပာခပနိုင်ပါသည်။ ရက်ြျနိ်း သတိဆပးမှုများအတွက် သင့်ထံ 

ေက်သွယ်ရန်နှင့် ခြစ်နိုင်ဆသာ ကုသဆရး ဆရွးြျယ်မှုများ သ့ုိမဟတု် အလားတူလုပ်ထံုးများအခပင် အခြား ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ အကျ ို းြံစားြွင့်များနှင့် 

ဝန်ဆောင်မှုများေိုင်ရာ အြျက်အလက်များ သင့်ထံဆပးအပ်ရန် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုမပီး ထုတ်ဆြာ်ဆပးသွားပါမည်။ 

သင့်ဆစာင့်ဆရှာက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် အခြား သမားဆတာ်များ၊ အထူးကု ဆေးရံုဆေးြန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူနာခပု ဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

ဆေးရံုဆေးြန်းများနှင့် အခြား ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ကဲသ့ုိ့ အလုပ်ရုံမှ သင်ထွကြ်ွာမပီးဆနာက် သင့်ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှုတွင် 

ပါဝင်နုိင်သည့် ဆေးရံုဆေးြန်း ခပင်ပရိှ လူအများထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တ့ုိ ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုမပီး ဆပးဆြျသူများထံမှ သင်၏ ဆေးစာပါဆေးဝါး အကျ ို းြံစားြွင့်များကို ရယူရန်၊ ဆေးေုိင်များ 

ကဲသ့ုိ့ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းတွင်ရှိ အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများထံမှ သင့်ဆေးဝါးမှတ်တမ်းကို ရယူရန်၊ ဆငွဆပးသူများထံမှ သင်၏ 

ဆေးစာပါဆေးဝါး အကျ ို းြံစားြွင့်များကို ရယူရန် ဆေးစာပါဆေးဝါး ကွန်ရက်များသ့ုိ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို 

ထုတ်ဆြာ်ဆပးနိုင်ပါသည်။ 

 ငွ ြး ြျမှုအတွက။် အာမြံ ြံစားြွင့်ကုိ ေုံးခြတ်ခြင်း၊ ဆငွဆတာင်းြံလွှာ၊ ဆငွဆပးဆြျမှုနှင့် စုဆောင်းမှု၊ ဆတာင်းေုိမှုများ စီမံြန့်ြွဲခြင်းနှင့် 

ဆေးေက်ေိုင်ရာ ဆေတာ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ကဲသ့ုိ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက ် ဆငွဆပးဆြျမှုကို လက်ြံရန် လုိအပ်သည့် 

လုပ်ဆောင်ြျက်များအတွက် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုမပီး ထုတ်ဆြာ်သွားပါမည်။ ဥပမာ၊ သင့်အစီအစဉ်က အေုိခပုထားသည့် 

ကုသမှုအတွက ် ဆငွဆပးဆြျမည် မဆြျမည်ကို ေုံးခြတ်ရန် သ့ုိမဟတု် အတည်ခပုြျက် လက်ြံရရှိရန် အလ့ုိငှာ သင်စီစဉ်ဆနသည့် ကုသမှုေိုင်ရာ 

ကျန်းမာဆရးအစီအစဉ်ကို ဆခပာခပနုိင်ပါသည်။ အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများက ဆမ့ဆေးပညာရှင်၊ ဆရာဂါဆဗေပညာရှင်၊ 

ဆရေီယိုဆရာင်ခြညက်ုသမှုပညာရှင် သ့ုိမဟတု် အဆရးဆပါ်သမားဆတာ်နှင့် လူနာတင်ယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုများကဲသ့ုိ့ သင်တိုထံ့ဆပးအပ်ည့် 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဆငွဆပးဆြျမှုများ လက်ြံရရှိနိုင်ဆစရန် သင်၏ တစ်ကိုယ်ဆရ သမားဆတာ်နှင့် အခြား 

သမားဆတာ်များထံ သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်ကုိ ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ အာမြံထားသ၏ူ အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်သည့် 

ြံစားြွင့်ရှိသူအားလုံးအတွက ် အကျ ို းြံစားြွင့်များ၏ ရှင်းလင်းြျက် (EOB) ကုိ လက်ြံရရှိမည့် ကျန်းမာဆရးမူဝါေခြင့် အမည်တပ် အာမြံထားသူ 

ကဲသ့ုိ့ သင့်ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှုအတွက် ဆငွဆပးဆြျရန် တာဝန်ရိှသည့် အခြား ခပင်ပအြွဲ့အစည်းများ သ့ုိမဟတု် လူအများထံလည်း 

အြျက်အလက်များ ဆပးအပ်နိုင်ပါသည်။ 

ကျန်းမာ ေး  စာင့် ေှာက်မှု လုြ် ဆာင်ြျက်များအတွက။် လုပ်ငန်း စီစဉ်မှုနှင့် ြွံ့မြိုးတုိးတက်ဆရး၊ ပံ့ပိုးဆပးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အဆသးွ 

သံုးသပ်မှု၊ ဆေးရံုဆေးြန်းတွင်း စိစစ်မှု၊ တရားဝင် အသိအမှတ်ခပုမှု၊ ဆထာက်ြံြျက်၊ လုိင်စင် သ့ုိမဟတု် အဆထာက်အထားေုိင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ 

(ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သူများ၏ လိုင်စင်ထုတ်ဆပးဆသာ သ့ုိမဟတု် အဆထာက်အထားခပုဆသာ လုပ်ဆောင်ြျက်များ အပါအဝင်)၊ 

ဆေးေက်ေိုင်ရာ သုဆတသနနှင့် ဝန်ထမ်းနှင့် ဆကျာင်းသားများအတွက် ပညာဆရး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ သင်၏ အကဲခြတ်မှုကုိ 

အကဲခြတ်ခြင်းနှင့် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အြွဲ့အစည်းများထံ ဆပးအပ်မပီး ထုတ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ The Joint Commission၊ ခပင်ပ 

အရည်အဆသးွ အာမြံနှင့် အြျင်းြျင်း သံုးသပ်မှု အြွဲ့အစည်းမျာနှင့် အဆထာက်အထားခပုဆရး အြဲွ့အစည်းများ ကဲသ့ုိ့ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

လုပ်ဆောင်ြျက်များ၏ ကကီးကကပ်ဆရးအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ခပင်ပ ဆအဂျင်စီများထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ အသံုးခပုမပီး 

ထုတ်ဆပးနိုင်ပါသည်။ လူနာ စိတ်ဆကျနပ်မှု စစ်တမ်း အြွဲ့အစည်းများ ကဲသ့ုိ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိယု်စား ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွကရ်န် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် 

သဆောတူစာြျုပ်ြျုပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းအြဲွ့များထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကိလုည်း ကျွန်ုပ်တ့ုိ ထုတ်ဆြာ်ဆပးနိုင်ပါသည်။ 

ခပည်နယ်နှင့် ြက်ေရယ် ဆအဂျင်စီများထံ ကုမ္ပဏီများ၏ တရားဝင် တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အလ့ုိငှာ ဆေးေက်ေုိင်ရာ စက ် ထုတ်လုပ်သူများ 

သ့ုိမဟတု ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများထံ သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကိုလည်း ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ 

CHI Health အြျက်အလက် လဲလှယ်မှု။ CHI OHCA ၏ အြွဲ့ဝင်တစ်ဦးအခြစ် CHI Health CHI Health အြျက်အလက် လဲလှယ်မှု (HIE) တွင် 

ပါဝင်ေင်နွှဲနိုင်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကို အီလက်ထရွန်နစ်နည်းလမ်းခြင့် ထိန်းသိမ်းထားမပီး CHI Health နှင့် ေက်စပ်သည့် 

သ့ုိမဟတု ် တစ်နည်းအားခြင့် လုပ်ကိုင်ဆနသည့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများနှင့် CHI OHCA အြွဲ့ဝင်များက ကုသမှု၊ ဆငွဆပးဆြျမှုနှင့် 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ ရယူ၊ အသံုးခပုမပီး ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ 

Iowa ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက်များ ကွန်ေက် (!HIN) HIE။ CHI Health သည် ခပည်နယ်အန့ံှ အင်တာနက ်အဆခြခပု ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် 

ြလှယ်ဆရး IHIN တွင် ပါဝင်ေင်နွှဲပါသည်။ ပို၍ခမန်ေန်ဆသာ ဝင်ဆရာက်သံုးစဲွြွင့်၊ ကုသမှု ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကခ်ြင်း ပုိဆကာင်းမွန်ဆစရန်နှင့် 
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ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ၊ ကျန်းမာဆရး ဆငွဆပးဆြျမှု အစီအစဉ်များနှင့် ပို၍အသိဆပးထားဆသာ ေုံးခြတ်ြျက်များ ြျမှတ်ရာတွင် 

အများခပည်သူကျန်းမာဆရး အရာရှိများကို ကူညီရန် အလ့ုိငှာ ဤြလှယ်မှုမှတေင့် ဥပဆေအရ ြွင့်ခပုထားသည့်အတိုင်း သင့်ကျန်းမာရး 

အြျက်အလက်များကို မျှဆဝသာွးပါမည်။ IHIN မှတေင့် ရနိုင်သည့် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို "မရယူရန်" နှင့် ရှာဆြွမှုကို တားေီးရန် 

1-866-924-4336 ကုိ ဆြါ်ေုိပါ သ့ုိမဟတု် "မရယူရန်" ဆြာင်ကို ခြည့်စွက်မပီး e-Health, 321 E 12th Street, Des Moines, Iowa 50319, သ့ုိ 

ဆမးလ်ခြင့် သ့ုိမဟတု် ြက်စ်ခြင့် သ့ုိမဟတု် ၎င်းတ့ုိ၏ ဝေ်ေိုက ် http://www.iowahealth.org/patient/privacy-security/opt-out/ သ့ုိ 

ေက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ 

Nebraska ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက် အစြျ ို းလုြ်ကိုင်မှု။ CHI Health သည် ခပည်နယ်အန့ံှ အင်တာနက် အဆခြခပု ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် 

ြလှယ်မှုခြစ်သည့် Nebraska Health အြျက်အလက် အစပျ ို းလုပ်ကိုင်မှု ("NeHII") တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွကပ်ါသည်။ ပို၍ခမန်ေန်ဆသာ 

ဝင်ဆရာက်သံုးစွဲြွင့်၊ ကုသမှု ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကခ်ြင်း ပိုဆကာင်းမွန်ဆစရန်နှင့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူများနှင့် 

ပို၍အသိဆပးထားဆသာ ေုံးခြတ်ြျက်များ ြျမှတ်ရာတွင် အများခပည်သူကျန်းမာဆရး အရာရိှများကိ ု ကူညီရန် အလ့ုိငှာ ဤြလှယ်မှုမှတေင့် 

ဥပဆေအရ ြွင့်ခပုထားသည့်အတုိင်း သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို မျှဆဝသာွးပါမည်။ NeHII က ရနုိင်သည့် သင့်ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက်ကို သင် 'မရယူရန်' နှင့် ရှာဆြွမှုကို တားေီးရန် l-866-978-1799 သ့ုိ ြုန်းဆြါ်ေုိနိုင်သည် သ့ုိမဟတု် 'မရယူရန်' ဆြာင်ကို NeHII သ့ုိ 

ဆမးလ်၊ ြက်စ် သ့ုိမဟတု် ၎င်းတ့ုိ၏ ဝေ်ေိုက် www.nehii.org.မှတေင့် ဆပးပို့နိုင်သည်။ 

103524 v5 (ပြင်ဆင်ြျက် 4/16) 
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မျှ ဝထား သာ အီလက်ထေနွ်နစ် ကျန်းမာ ေး မှတ်တမ်း။ CHI Health သည် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို သိမ်းေည်းရန်၊ အပ်ေိတ်လုပ်ရန်၊ 

ဝင်ဆရာက်သံုးစွဲရန်နှင့် အသံုးခပုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းအင်အားစုနှင့် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု အဆောက်အအံုများရှိ 

ဝန်ထမ်းအင်အားစုအခပင် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများအား သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အသံုးခပုနုိင်ဆစသည့် မျှဆဝထားဆသာ 

အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်းကို အသံုးခပုပါသည်။ ကုသမှု ရှာဆြွဆနြျနိ်တွင် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ရယူရန်နှင့် 

သင့်ကုသမှု အရည်အဆသးွကို ပုိဆကာင်းမွန်စွာ ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကရ်န်နှင့် ခမှင့်တင်ရန် သင်၏ ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများအတွက် 

ပိုမိုလွယ်ကူဆစရန် ထုိသ့ုိလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ သင်၏ တစ်ကိုယ်ဆရေရာဝန်က မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်းတွင် 

ပါဝင်ဆနပါက၊ သူ/သူမအဆနခြင့် မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေင်နွှဲဆနသည့် အခြား ဆေးရံုဆေးြန်းများနှင့် 

ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူများထံ သင်ခပသြျနိ်နှင့် သင်ြံယူြဲ့သည့် ကုသမှုကို ခမင်ဆတွ့နိုင်ပါသည်။ 

မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်းတွင် အြျက်အလက်များ ခြည့်စွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူ တစ်ဦးအထက်ထံမှ 

ကုသမှုြံယူပါက သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတစ်ြုအခြစ် ဆပါင်းစည်းပါမည်။ အြျက်အလက်များကို ဆပါင်းစည်းမပီးသည်နှင့် 

ဆနာက်ပိုင်းတွင် သီးခြားြွဲထုတ်မရနိုင်ပါ။ 

CHI Health သည် မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်းကို အသံုးခပုသည့် အခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများနှင့်အတူ 

OHCA တွင် ပါဝင်ေင်နွှဲပါသည်။ မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်း OHCA တွင် ပါဝင်ေင်နွှဲသူများသည် ကုသမှု၊ ဆငွဆပးဆြျမှု 

သ့ုိမဟတု ် ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လုပ်ဆောင်ြျက် ရည်ရွယ်ြျက်များအတွက် ၎င်းတို့အကကားတွင် သင်၏ ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကုိ 

ဥပဆေနှင့်အညီ မျှဆဝမပီး အပ်ေိတ်လုပ်ရန် သဆောတူထားပါသည်။ ဤသဆောတူညီြျက်က ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု 

လိုအပ်ြျက်များကို ပိုဆကာင်းမွန်စွာ ဆခြရှင်းဆပးနုိင်ပါသည်။ မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်း OHCA တွင် 

ပါဝင်ဆောင်ရွကဆ်နသည့် အြွဲ့အစည်းများသည် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ကိယု်တိုင် သ့ုိမဟတု် အြျင်းြျင်းကိုယ်စား 

တစ်နည်းနည်းတွင် ပါဝင်ဆနခြင်း မရှိပါ။ ၎င်းတ့ုိမှာ သီးခြား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများခြစ်မပီး တစ်ဦးြျင်းက ကိယု်ပိုင်အြျက်အလက် 

ဥပဆေများနှင့် ၎င်းတို့ဆပးအပ်သည့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများအားလံုးနှင့ ် ဆလးစားလုိက်နာမှု အပါအဝင် ကိယု်ပိုင် 

လုပ်ဆောင်ြျက်များအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ မျှဆဝထားဆသာ အီလက်ထရွန်နစ် ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်း OHCA တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွကဆ်နသည့် 

ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှုဆပးသူများ စာရင်းအတွက ် Community Connect အတွက ်လုပ်ငန်း ြွံ့မြိုးတုိးတက်ဆရး မန်ဆနဂျာ ြုန်း (402) 717-2660 

သ့ုိ ေက်သွယ်ပါ။ 

 ဆးရံု ဆးြန်း လမ်းညွှန်။ သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ြျင်းများနှင့် ြရစ်ယာန်ေုန်းဆတာ်ကကီးက သင့်ထံ လာဆရာက်မပီး သင်လုပ်ကိုင်ဆနပံုကုိ 

ဆယေုယျအားခြင့် သိနိုင်ဆစရန်လည်း ဆေးရံုဆေးြန်း လမ်းညွှန်ကို ရနိုင်ပါသည်။ သင့်အမည်၊ ဆေးရုံဆေးြန်း တည်ဆနရာ၊ သင်၏ အဆထွဆထွ 

သတ်မှတ်ြျက် (ဥပမာ၊ မျှတမှု သ့ုိမဟတု် တည်မငိမ်မှုနှင့် ဆေးရုံဆေးြန်း လမ်းညွန်တွင် သင်၏ ောသာဆရး နှီးနွှယ်မှု။ သင်၏ ောသာဆရး 

နှီးနွှယ်မှုမှလွဲ၍ လမ်းညွှန် အြျက်အလက်ကို သင့်နာမည်တပ်၍ ဆမးခမန်းသူများထံ ထုတ်ဆြာ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ ေုန်းဆတာ်ကကီး သ့ုိမဟတု် ဂျူးဓမ္မေရာ 

ကဲသ့ုိ့ ေုန်းဆတာ်ကကီးအြဲွ့ဝင်ထံ သင့်အမည်နှင့် ောသာဆရး နှီးနွှယ်မှုကို အမည်တပ်၍မဆတာင်းေုိလျှင်ပင် ဆပးအပ်ရနုိင်သည်။ သင့်အား 

စာရင်းသွင်းဆပးသည့် ဝန်ထမ်းထံ အသိဆပးအဆကကာင်းကကားရမည်။ ဆေးရံုဆေးြန်း လမ်းညွှန်တွင် သင်နှင့်ပတ်သက်ဆသာ အြျက်အလက်များကို 

ထုတ်မဆပးဆစလုိပါက နှုတ်ခြင့် သ့ုိမဟတု် စာခြင့် ဆရးသား၍ သင်၏ CHI Health ဆစာင့်ဆရှာက်ဆပးသူကိုလည်း သင်ဆခပာခပနုိင်ပါသည်။ ဆေးရံုဆေးြန်း 

လမ်းညွှန်တွင် အြျက်အလက်များကို မထုတ်ဆြာ်လိုပါက ပန်း သ့ုိမဟုတ် အခြား ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှုများများ ကဲသ့ုိ့ အများခပည်သူအြွဲ့ဝင်များထံ 

ဤဆနရာတွင် သင်ရှိဆနဆကကာင်း သ့ုိမဟတု် သင်၏ အဆထွဆထွ ဆရာဂါအဆခြအဆနအဆကကာင်း ဆခပာခပမဆပးနိုင်ပါ။ 

 နာက်ြိငု်း ဆက်သွယ် ပြာဆိုမှုများ။ ကုသမှု နည်းလမ်းများ၊ ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ အြျက်အလက်များ၊ ဆရာဂါ စီမံြန့်ြွဲဆရး ပရိုဂရမ်များ၊ 

ကျန်းမာကကံြ့ိုင်ဆရး ပရိုဂရမ်များ သ့ုိမဟတု် အခြား ရပ်ရွာ အဆခြခပု ဆောင်ရွကမ်ှုများ သ့ုိမဟတု် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးရံုဆေးြန်းက 

ပါဝင်ဆောင်ရွကဆ်နသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွကမ်ှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းလွှာများ သ့ုိမဟတု် အခြားနည်းလမ်းခြင့် သင့်ထံ ေက်သွယ်ဆခပာေိုမှုများကို 

ပံ့ပိုးဆပးနုိင်ပါသည်။ 

ေန်ြုံ ငွေှာ ဖွ ေး လုြ် ဆာင်ြျက်များ။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို သင်အသံုးခပုနိုင်သည် သ့ုိမဟတု် 

သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို CHI Health ၏ ရန်ပုံဆငွရှာဆြွဆရး ကကိုးပမ်းမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ေက်စပ်ဆသာ ဆြာင်ဆေးရှင်းထံ 

ထုတ်ဆြာ်ဆပးနိုင်သည်။ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းထံ ကျွန်ုပ်တ့ုိဆပးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပရုိဂရမ်များကို တိုးြျဲ့ရန်နှင့် တိုးခမှင့်လုပ်ဆောင်ရန် အေိုပါ 

ရန်ပုံဆငွများကိ ု အသံုးခပုသွားပါမည်။ သင့်အမည်၊ လိပ်စာ၊ အခြား ေက်သွယ်ရန် အြျက်အလက်များ၊ အသက်၊ လိင်၊ ဆမွးဆန့၊ ကျန်းမာဆရး အာမြံ 

အဆခြအဆန၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ကုသမှု သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူြဲ့သည့် ရက်စွဲများ၊ ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် လိုအပ်ပါက အေိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ 

ရလေ်များ ကဲသ့ုိ့ အြျက်အလက်များကိုသာ ကျွန်ုပ်တို့ အသံုးခပုပါမည်။ အေုိပါ ေက်သွယ်ဆခပာေိုမှုများ ရရှိဆနမှုကို မယူဆတာ့ရန် ဆရွးြျယ်ပိုင်ြွင့် 

သင့်တွင်ရှိသည်။ CHI Health တွင် ရန်ပုံဆငွရှာဆြွဆရး၌ တစ်ဦးြျင်း၏ ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုေိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကုသမှု သ့ုိမဟတု် 

ဆငွဆပးဆြျမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ခပင်ေင်ဆပးမည် မဟုတ်ပါ။ ဤေက်သွယ်ဆခပာေိုမှုကုိ ြယ်ြျန်ထားရန်အတွက် ေက်သွယ်ရန်- 

The Alegent Creighton Health Foundation 10101 Maple Street, Omaha, NE 68134 သ့ုိမဟတု် (402) 343-4438။ The Good Samaritan 

Hospital Foundation, 111 West 31st Street, Kearney, NE 68847 သ့ုိမဟတု် (308) 865-2700။ The Nebraska Heart Hospital Foundation, 555 

S 70th St, Lincoln, NE 68510 သ့ုိမဟုတ် (402) 219-7052။ 

The St. Elizabeth Foundation, 555 S 70th St, Lincoln, NE 68510 သ့ုိမဟတု် (402) 219-7052။ 

 



သင့်အချက်အလက် 59 

The St. Francis Foundation, 2620 West Faidley Ave., Grand Island, NE 68802 သ့ုိမဟတု် (308) 398-5400။ 

The St. Mary's Community Hospital Foundation,  1314  Third  Avenue,  Nebraska  City,  NE  68410 သ့ုိမဟတု် (402) 873-8920။ 

သု တသန။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် အသံုးခပုမှုနှင့် ထုတ်ဆြာ်မျုကို သင်က ြွင့်ခပုြျနိ် သ့ုိမဟတု် မှတ်တမ်း နှင့်/သ့ုိမဟတ်ု 

ကိယု်ပိုင်အြျက်အလက် ေုတ်အြွဲ့၏ CHI Health အြွဲ့အစည်း သံုးသပ်မှုေုတ်အြဲွ့က သုဆတသန ဆလ့လာမှုအတွက် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် 

အသံုးခပုမှုနှင့် ထုတ်ဆြာ်မှုအတွက် ြွင့်ခပုြျက် စွန့်လွှတ်မှုကို အတည်ခပုဆပးြျနိ်တွင် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသံုးခပုမပီး 

ထုတ်ဆြာ်ဆပးနိုင်သည်။ 

ကုိယ်အဂဂါနှင့် တစ်ေှူး လှူဒါန်းမှု။ သင်ကကုိယ်အဂဂါ လှူေါန်းသူ ခြစ်လျှင် ကိယု်အဂဂါ စုဆောင်းမှုနှင့် အစားထုိးမှုကို ဆောင်ရွကသ်ည့် 

အြွဲ့အစည်းများထံ သ့ုိမဟတု် ကိယု်အဂဂါ သ့ုိမဟတု် တစ်ရှူး လှူေါန်းမှုနှင့် အစားထုိးမှုကို ဆောင်ရွကရ်န် လိုအပ်သလို ကိယု်အဂဂါ လှူေါန်းမှုေဏ်ထံ 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ ထုတ်ဆပးနိုင်သည်။ 
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ဥြ ဒအေ လိုအြ်သည့်အတိုင်း အသုံးပြုမှုများနှင့် ထုတ် ဖာ်မှုများ 

ဖက်ဒေယ်၊ ပြည်နယ်နငှ့်  ဒသတွင်း ဥ ြဒများနှင့်အညီ ေည်ေွယ်ြျက်များစွာအတွက် သင့်ကျန်းမာ ေးအြျက်အလက်များကို သတင်း ြးြို့ေန် 

လိုအြ်ြါသည် သ့ုိမဟတု် ြွင့်ပြုထားြါသည်။ အဆုိြါ သတင်း ြးြ့ုိ ေး လုိအြ်ြျက်များနှင့် ြွင့်ပြုြျက်အြျ ို ့တွင် ြါဝင်သည်မှာ- 

လူထုကျန်းမာ ေး လုြ် ဆာင်ြျက်များ။ ကူးစက်ပျ ံ့ န့ံှတတ်ဆသာ ဆရာဂါ၊ ဇီဝအကကမ်းြက်မှု၊ ထိြိုက်ေဏ်ရာ သ့ုိမဟတု် မသန်စွမ်းမှုကို 

ကကိုတင်ကာကွယ်ဆရး သ့ုိမဟတု် ထိန်းြျုပ်ဆရးအတွက် ကဲသ့ုိ့ဆသာ လုပ်ဆောင်ြျက်များအတွက် သ့ုိမဟုတ် ဆမွးြွားမှုများနှင့် ဆသေုံးမှုများကုိ 

သတင်းဆပးပ့ုိရန်၊ သံသယရှိဆသာ ကဆလး သ့ုိမဟုတ် သက်ကကီးရွယ်အို သ့ုိမဟတု် အိမ်ဆထာင်ြက် အကကမ်းြက်မှု သ့ုိမဟတု် ပစ်ထားမှုကုိ 

သတင်းဆပးပ့ုိရန်၊ ဆေးဝါးများ သ့ုိမဟုတ်  ဆေးဝါးထုတ်ကနု်များေိုင်ရာ ခပဿနာများကိ ု သတင်းဆပးပ့ုိရန်၊ ဆရာဂါထိန်းြျုပ်ဆရးများအတွက် 

ြက်ေရယ် စင်တာများ သ့ုိမဟုတ် ြွင့်ခပုြျက်ရ နိုင်ငံဆတာ် သ့ုိမဟတု် ခပည်နယ် ကင်ော မှတ်ပုံတင်ဌာနများက 

ဆေတာစာရင်းသွင်းမှုလုပ်နုိင်ရန်အတွက် အြျက်အလက် သတင်းဆပးပ့ုိရန်  သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆြာ်ရနုိင်သည်။ 

ကြ် ေး  ပြ လျာ့ ေး ကကိုးြမ်းမှုများ။ သင့်ကျန်းမာဆရးအဆခြအဆနနှင့် တည်ဆနရာကုိ သင့်မိသားစုသိနိုင်ဆစရန်အတွက် 

အဆမရိကန်ကကက်ဆခြနီအြဲွ့ ကဲသ့ုိ့ ကပ်ဆေး ဆခပဆလျာ့ဆရး ကကိုးပမ်းမှုတွင် ကူညီသည့် အြွဲ့ထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို 

ထုတ်ဆပးရနုိင်သည်။ 

ကျန်းမာ ေး ကကီးကကြ် ေး လုြ် ဆာင်ြျက်များ။ ဥပဆေအရ ြွင့်ခပုထားသည့် လုပ်ဆောင်ြျက်များအတွက် ကျန်းမာဆရးကုိ ကကီးကကပ်မှု ဆအဂျင်စီထံ 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ထုတ်ဆြာ်ဆပးရနုိင်သည်။ အေိုပါ ဆအဂျင်စီများတွင် Medicare နှင့ ် Medicaid ဝန်ဆောင်မှုများအခပင် 

ခပည်နယ် ဆေးေက်ေိုင်ရာ သ့ုိမဟုတ် သူနာခပု ေုတ်အြွဲ့များအတွက် ြက်ေရယ် စင်တာများ ပါဝင်ပါသည်။ အေိုပါ ကကီးကကပ်ဆရး 

လပု်ဆောင်ြျက်များတွင် စာရင်းစစ်များ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၊ စစ်ဆေးမှုများအခပင် လိုင်စင်ထုတ်ဆပးသူများ ပါဝင်နိုင်သည်။ အေုိပါ 

လုပ်ဆောင်ြျက်များသည် ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကုသဆရးနှင့် အသံုးြျ အစုိးရ ပရိုဂရမ်များအခပင် အရပ်ေက် ဥပဆေများနှင့် 

ဆလးစားလုိက်နာဆရး ကဲသ့ုိ့ လုပ်ဆောင်ြျက်များကို ဆစာင့်ကကည့်ရန် အစုိးရအတွက် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ 

တေား ေးော သ့ုိမဟတု် ကကီးကကြ်အုြ်ြျုြ် ေး  ဆာင်ေွကမ်ှု။ တရားရံုး သ့ုိမဟတု် အုပ်ြျုပ်ဆရး အမိန့်၊ ေင့်စာ၊ ရှာဆြွဆရး ဆတာင်းေုိြျက်၊ 

အရပ်သား သ့ုိမဟတု် ရာဇဝတ်မှု ေက်လက်လုပ်ဆောင်ဆရး သ့ုိမဟတု် အခြား ဥပဆေေုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ဆခြရှင်းဆပးရန် သင့်ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆြာ်နုိင်ပါသည်။ 

ဥြ ဒ ပြဋ္ဌာန်း ေး။ ဥပဆေ ခပဋ္ဌာန်းဆရးက သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် ထုတ်ဆပးရန် ဆတာင်းေိုလာလျှင် သ့ုိမဟတု် ဆြာ်ခပပါတို့အတွက် 

သက်ေိုင်ရာ ဥပဆေ ခပဋ္ဌာန်းဆရး သ့ုိမဟုတ် အခြား ဆအဂျင်စီများထံ အဆကကာင်းကကားရန် ဥပဆေ တာဝန်ယူမှုရှိပါက ထုတ်ဆပးရနုိင်သည်။ 

o တရားရံုးအမိန့်၊ ေင့်စာ၊ ေင့်ဆြါ်မှုများ သ့ုိမဟတု် အလားတူ ဥပဆေ လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ဆခြရှင်းရန်၊ 

o ကန့်သတ် အဆခြအဆနများတွင် ခပစ်မှု၏ သားဆကာင် သ့ုိမဟတု် ြံရသူနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

o သူြိုး၊ ဆေးသံုးမှု သ့ုိမဟတု် ဆေးများကိ ု တရားမဝင် ရယူရန် ကကိုးပမ်းမှုများ ကဲသ့ုိ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် ခြစ်ဆပါ်နုိင်သည့် 

ရာဇဝတ်မှုများ အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုကို သတင်းပ့ုိရန် အဆရးဆပါ် အဆခြအဆနများတွင်၊ ရာဇဝတ်မှု တည်ဆနရာ သ့ုိမဟတု် ြံရသူများ 

သ့ုိမဟတု် အဆထာက်အထား၊ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သည်သူ ယူေြံရသူ၏ ဆြာ်ခပြျက် သ့ုိမဟတု် တည်ဆနရာ။ 

 သမှု သြင်း စံုစမ်း ေးအောေှိများ၊  ဆးေက်ဆိုင်ော စစ် ဆး မးပမန်းသူများနှင့် နာ ေးစီစဉ် ြးသူများ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို 

ဆသမှုဆသြင်း စံုစမ်းဆရးအရာရိှများ သ့ုိမဟတု် ဆေးေက်ေိုင်ရာ စစ်ဆေးဆမးခမန်းသူများထံ ထုတ်ဆပးနိုင်ပါသည်။ ဆသေုံးသူကို ဆြာ်ထုတ်ရန 

သ့ုိမဟတု ် ဆသေုံးမှုကိ ု ေုံးခြတ်ရန် ၎င်းတို့ကုိ လုိအပ်နိုင်ပါသည်။ နာဆရးစီစဉ်ဆပးသူများက သူ/သူမ၏ တာဝန်များကိ ု ေက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် 

ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကို ထုတ်ဆပးရနုိင်သည်။ 

အလုြ်သမား နစ်နာ ကကး။ အလုပ်သမား နစ်နာဆကကးသည် သင့်ခပသမှု(များ) အတွက ် ဆငွဆပးသူခြစ်သည်ဟု သင်ဆခပာပါက အလုပ်ေုိင်ရာ 

ထိြိုက်မှုများ သ့ုိမဟတု် ြျားနာမှုအတွက် အကျ ို းြံစားြွင့်များဆပးသည့် အလုပ်သမား နစ်နာဆကကး အကျ ို းြံစားြွင့်များ သ့ုိမဟတု် အလားတူ 

ပရိုဂရမ်များအတွက် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကိ ု ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆပးရနုိင်ပါသည်။ အလုပ်ရှင် သ့ုိမဟတု် ၎င်းတ့ုိ၏ အလုပ်သမား၏ 

နစ်နာဆကကး စီစဉ်ဆပးသူက သင့်အလုပ်သမား၏ နစ်နာဆကကး ဆတာင်းေုိမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆေးမှတ်တမ်းတစ်ြုလံုးကို ဆတာင်းေိုနိုင်ပါသည်။ 

ဤဆေးမှတ်တမ်းတွင် သင်၏ ကျန်းမာဆရး မှတ်တမ်း၊ သင်ဆသာက်ဆနသည့် လက်ရှိ ဆေးဝါးများနှင့် ြံယူဆနသည့် ကုသမှုများနှင့် ေက်စပ်ဆသာ 

အဆသးစိတ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ 

ကျန်းမာ ေး သ့ုိမဟတု်  ေးကင်း ေးဆိုင်ော ပြင်းထန် သာ ပြိမ်း ပြာက်မှုကုိ  ေှာင်လွှဲေန်။ သင့်ကျန်းမာဆရးနှင့် ဆေးကင်းဆရး သ့ုိမဟတု် 

အခြားလူများ သ့ုိမဟတု် ခပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာဆရးနှင့် ဆေးကင်းဆရးအဆပါ် ခပင်းထန်ဆသာ မြိမ်းဆခြာကမ်ှုကို တားေီးရန် လိုအပ်သည့်အြါ 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ ထုတ်ဆပးရနုိင်ပါသည်။ 
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နိငု်ငံ တာ် လုံခြုံ ေး။ နိုင်ငံဆတာ် လုံခြုံဆရး လုပ်ဆောင်ြျက်များနှင့် သမ္မတနှင့် အခြားနိုင်ငံဆတာ် ထိပ်တန်းအရာရိှများ၏ လုံခြုံဆရးအတွက် 

သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို ြက်ေရယ် အရာရှိ(များ) ထံ ကျွန်ုပ်တ့ုိ ထုတ်ဆပးရနုိင်ပါသည်။ 

စစ်တြ်နှင့် စစ်မှုထမ်း ဟာင်းများ။ သင်က တပ်မဆတာ်အြွဲ့ဝင် ခြစ်ပါက စစ်တပ် အမိန့် အာဏာပိုင်များ၏ လိုအပ်ြျက်အတိုင်း သင့်ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ သက်ေိုင်ရာ နိုင်ငံခြား စစ်တပ် အာဏာပုိင်ထံ နုိင်ငံခြား စစ်တမ်း ဝန်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်ဆသာ 

ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကိုလည်း ထုတ်ဆပးရနုိင်ပါသည်။ 
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 ထာင်သားများ။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းဆရး အြွဲ့အစည်း၏ ထိန်းသိမ်းြံရသူ သ့ုိမဟတု် ဥပဆေ ခပဋ္ဌာန်းဆရး အရာရိှ၏ ထိန်းသိမ်းမှု ြံဆနရပါက အြွဲ့အစည်း 

သ့ုိမဟတု် ဥပဆေ ခပဋ္ဌာန်းဆရး အရာရှိထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဆပးနုိင်ပါသည်။ သင့်အား ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက် 

ဆပးအပ်ရန်၊ သင့်ကျန်းမာဆရးနှင့် ဆေးကင်းဆရး သ့ုိမဟတု် အခြားလူများ၏ ကျန်းမာဆရးနှင့် ဆေးကင်းဆရးကို ကာကွယ်ရန် သ့ုိမဟတု် 

ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းဆရးေုိင်ရာ အြဲွ့အစည်းအတွက် ဤထုတ်ဆပးမှုကိ ုလုိအပ်နုိင်ပါသည်။ 

သင့်ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက ်အသံုးပြုမှုများနှင့် ထုတ် ဖာ်မှု 

CHI Health နှင့် သက်ေိုင်မပီး ဤအသိဆပးြျက် သ့ုိမဟတု် ဥပဆေများနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် အခြားနည်းလမ်းခြင့် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် 

အသံုးခပုမှုများနှင့် ထုတ်ဆြာ်မှုများကိ ုသင်၏ ြွင့်ခပုြျက်စာလွှာခြင့်သာ ခပုလုပ်ရပါမည်။ သင်၏ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ အသံုးခပုရန် သ့ုိမဟတု် 

ထုတ်ဆြာ်ရန် ြွင့်ခပုြျက်ဆပးထားပါက သင်၏ ြွင့်ခပုြျက်ကို အြျန်ိမဆရွး စာခြင့်ဆရးသားဆပးပ့ုိ၍ ခပန်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏ ခပန်ရုပ်သိမ်းမှုစာလွှာကုိ 

လက်ြံရရိှြျနိ်တွင် အေိုပါ ြွင့်ခပုြျက်၏ ရည်ရွယ်ြျက်အတွက် သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသံုးခပုခြင်း သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်ခြင်း 

မခပုဆတာ့ပါ။ သ့ုိဆသာ် သင်၏ ဆပးမပီးဆသာ ြွင့်ခပုြျက်ခြင့် ထုတ်ဆပးထားမပီးခြစ်ဆသာ အြျက်များကို ခပန်လည်ရယူ၍ မရနုိင်ပါ။ 

အေုိပါ ရည်ရွယ်ြျက်များအတွက် သင်၏ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ အသံုးခပုရန်နှင့် ထုတ်ဆြာ်ရန် CHI Health က သင်၏ ြွင့်ခပုြျက်ကုိ 

အသံုးခပုမည် မဟုတ်ပါ။ 

 စျးကွကေ်ာှ ဖွ ေး 

ဆစျးကွက်ရှာဆြွဆရး ရည်ရွယ်ြျက်များအတွက် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကုိ အသံုးခပုရန်နှင့် ထုတ်ဆြာ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား 

ြွင့်ခပုြျက်ထုတ်ဆပးပါရန် CHI Health က သင့်ကုိ ဆတာင်းေိုနိုင်သည်။ ဆစျးကွကရ်ှာဆြွဆရးသည် ဝယ်ယူရန် သင်စိတ်ဝင်စားနုိင်သည့် 

ထုတ်ကနု် သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုအဆကကာင်း အသိဆပးဆခပာခပမှု ခြစ်ပါသည်။ CHI Health က သင့်အား ထုတ်ကနု် သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုကို 

ဆကကာ်ခငာရန် အလို့ငှာ ခပင်ပအြွဲ့မှ ပုံစံတစ်မျ ို းမျ ို းခြင့် ဆငွဆပးဆြျမှုများကို CHI Health က လက်ြံရရှိလျှင် CHI Health သည် 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသံုးခပု သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်ခြင်း မခပုမီ သင်၏ ြွင့်ခပုြျက်စာလွှာကုိ ရယူရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ မျကန်ှာြျင်းေိုင် ဆေွးဆနွးမှုများနှင့် တန်ြိုးအနည်းေုံး နမူနာများ သ့ုိမဟတု် ပရိုမိုးရှင်းေုိင်ရာ လက်ဆောင်များ 

ကမ်းလှမ်းခြင်းခြင့် သင်၏ ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကုသမှု၊ လူနာ စီမံြန့်ြွဲဆရး သ့ုိမဟတု် ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ညိှနှိုင်းဆောင်ရွကခ်ြင်းအတွက် 

ရနုိင်သည့် CHI Health ကျန်းမာဆရးေုိင်ရာ ထုတ်ကနု်များ သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်နှင့်အတူ ဆေွးဆနွးရန် သ့ုိမဟတု် အလားတူ 

ကုသမှုများ၊ ကုထုံးများ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆပးသူများ သ့ုိမဟတု် ကုသမှုအခပင်အေင်များကို ညွှန်ကကားရန် သ့ုိမဟုတ် အကကံခပုရန် CHI Health 

သည် သင်၏ ြွင့်ခပုြျက်ကို ရယူရန် မလိုအပ်ပါ။ 

သင်၏ ဆစျးကွကရ်ှာဆြွဆရး ြွင့်ခပုြျက်ကို ရုပ်သိမ်းရန် သင့်တွင် အြွင့်အဆရးရိှမပီး CHI Health က ရုပ်သိမ်းမှုကို ဆလးစားလုိက်နာပါမည်။ 

ဤေက်သွယ်ဆခပာေိုမှုကုိ ြယ်ြျန်ထားရန်အတွက် http://www.chihealth.com/ContactUs သ့ုိ ေက်သွယ်ပါ သ့ုိမဟတု် 

1-800-253-4368 သ့ုိ ြုန်းဆြါ်ေုိပါ။ 

စိတ်ကထုုံး မှတ်ြျက်များ 

စိတ်ကထုုံး မှတ်ြျက်များသည် သီးသန့် ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းြျနိ် သ့ုိမဟတု် အုပ်စုလုိက်၊ ပူးတဲွ၍ သ့ုိမဟတု် မိသားစု ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းြျနိ်အတွင်း 

စကားဆခပာေုိများ၏ အဆကကာင်းအရာများကို မှတ်တမ်းတင် သ့ုိမဟတု် စိစစ်ဆပးသည့် စိတ်ကျန်းမာဆရး ကျွမ်းကျင်သူ၏ မှတ်ြျက်များ 

ခြစ်ပါသည်။ စိတ်ကထုုံး မှတ်ြျက်များကို သင်၏ အခြား ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ထံမှ သီးခြား ထိန်းသိမ်းထားပါက ဥပဆေအရ 

လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ သင်၏ ြွင့်ခပုစာလွှာ မရှိေဲ အသံုးခပု သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်မရနုိင်ပါ။ 

PHI ၏ အ ောင်း 

သင့်အြျက်အလက်အတွက် ြလှယ်မှုအတွက် တိုက်ရိုက် သ့ုိမဟတု် သွယ်ဝိုက၍် CHI Health က ဆပးဆငွရရှိသည်ေိုသည့် အြျက်အလက် 

ထုတ်ဆြာ်မှုအတွက် CHI Health က သင့်ထံမှ ြွင့်ခပုြျက်ကို ရယူပါမည်။

http://www.chihealth.com/ContactUs
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သင့်ကျန်းမာ ေးအြျက်အလက်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ သင့်အြွင့်အ ေးများ 

သင့် ကျန်းမာ ေး အြျက်အလက်နငှ့် စြ်လျဉ်း၍ သင့်တွင်  အာက်ြါ အြျက်အလက်များ ေှိြါသည်- 

စစ် ဆးြွင့်နှင့် မိတ္တူကူးြွင့်။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ၊ ဆငွဆတာင်းြံလွှာ သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကုသမှုနှင့် 

ပတ်သက်၍ ေုံးခြတ်ြျက်များ ခပုလုပ်ရန် အသံုးခပုနုိင်သည့် အခြား မှတ်တမ်းများကို မိတ္တူကူးယူြွင့် သင့်တွင် ရိှပါသည်။ စစ်ဆေးရန်နှင့် မိတ္တူ 

လက်ြံရန် အြွင့်အဆရးသည် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်နှင့် သီးခြားထိန်းသိမ်းထားသည့် စိတ်ကထုုံး မှတ်ြျက်များနှင့် မသက်ေိုင်ပါ။ 

သင့်ကျန်းမာဆရးအြျက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် မိတ္တူလက်ြံရရိှရန် သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ စာခြင့်ဆရးသား၍ တင်ခပရမည်။ မိတ္တူကူးခြင်း၊ 

ဆမးလ်ပို့ခြင်း သ့ုိမဟတု် အခြားကုန်ကျစရိတ်များကို ကျြံရန် စာရွက်စာတမ်း ဆတာင်းေိုမှုများအတွက် အြုိးအြကို ကျွန်ုပ်တ့ုိဆကာက်ြံနိုင်သည်။ 

သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို အီလက်ထရွန်နစ ် ဆြာမတ်ခြင့် ဆတာင်းေုိြွင့်ရှိသည်။ CHI Health သည် သင့်ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက်များကို ခြစ်နုိင်မပီး နှစ်ဦးနှစ်ြက် သဆောတူထားသည့် ဆြာင်နှင့် ဆြာမတ်ခြင့် သင်ဆတာင်းေိုပါက ဆပးအပ်ပါမည်။ 
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ကန့်သတ်အဆခြအဆနများတွင် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်၏ မိတ္တူကုိ စစ်ဆေးရန် သ့ုိမဟတု် လက်ြံရန် သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ ကျွန်ုပ်တို့ 

ခငင်းေိုနုိင်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကို ဝင်ဆရာက်သံုးစွဲရန် ခငင်းေိုြံရပါက အေိုပါ ခငင်းေုိမှုကုိ ခပန်လည်သံုးသပ်ဆပးပါရန် 

ဆတာင်းေိုနိုင်သည်။ CHI Health က ဆရွးြျယ်သည့် လိုင်စင်ရ ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကျွမ်းကျင်သူက သင့်ဆတာင်းေိုမှုနှင့် ခငင်းေိုမှုကုိ 

ခပန်လည်သံုးသပ်ပါမည်။ သံုးသပ်မှု လုပ်ဆောင်သူက သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ ခငင်းေိုသူ မခြစ်ရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က သံုးသပ်မှု၏ ရလေ်အတုိင်း 

လိုက်နာပါမည်။ 

ပြင်ဆင်ြွင့်။ မှားယွင်း သ့ုိမဟတု် မခပည့်စုံဟု သင်ယုံကကည်သည့် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို ခပင်ေင်ြွင့် သင့်တွင်ရှိသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ "PHI ထ ံ ခပင်ေင်မှု ဆတာင်းေိုြျက"် ဆြာင်ကို အသံုးခပု၍ ခပင်ေင်ြျက်အတွက် သင့်အဆကကာင်းရင်းအပါအဝင် သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ 

စာခြင့် ဆရးသား၍ သင်ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ရယူြဲ့သည့် ဆေးရုံဆေးြန်း၏ ဆေးမှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းသထူံ ဆပးပ့ုိရမည်။ 

ခပင်ေင်မှုအတွက် သင့်ဆတာင်းေိုမျုမှာ စာခြင့်ဆရးထားခြင်း မဟုတ်ပါက သ့ုိမဟတု် ဆတာင်းေိုမှုကုိ ခြည့်ေည်းရန် အဆကကာင်းရင်း 

ထည့်မထားပါ က သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ ခငင်းေုိနိုင်ပါသည်။ ဆြာ်ခပပါတို့ခြစ်ဆနသည့် အြျက်အလက်များကို ခပင်ေင်ရန် ဆတာင်းေုိပါကလည်း 

သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ ခငင်းေုိရနိုင်သည်- 

• အြျက်အလက်ကို ြန်တီးြ့ဲသည့် လ ူသ့ုိမဟတု် အြွဲ့ကခပင်ေင်ြျက် ခပုလုပ်ရန် မရိှဆတာ့ေဲ CHI Health က ြန်တီးြဲ့ခြင်း 

မဟုတ်ပါက၊ 
• CHI Health က သ့ုိမဟတု် အတွက ်သိမ်းထားသည့် ဆေးေက်ေိုင်ရာ အြျက်အလက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်ပါက၊ 
• စစ်ဆေးရန်နှင့် မိတ္တူကူးရန် သင့်အား ြွင့်ခပုထားသည့် အြျက်အလက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မဟုတ်ပါ၊ သ့ုိမဟုတ် 
• တိကျမပီး ခပည့်စုံပါက။ 

ထုတ် ဖာ်မှုများ စာေင်းတင်ပြြုိင်ြွင့်။ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များ၏ ထုတ်ဆြာ်မှုအြျ ို ့စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

သ့ုိဆသာ် သင်၏ ြွင့်ခပုြျက်စာလွှာများအတုိင်း ခပုမူ၍ လုပ်ဆောင်သည့် ထုတ်ဆြာ်မှုများ စာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် မလုိအပ်ပါ။ သင်၏ 

ြွင့်ခပုစွာနှင့် မသက်ေိုင်သည့် ထုတ်ဆြာ်မှု စရင်းကုိ ဆတာင်းေိုြွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ "PHI ထုတ်ဆြာ်မှုများ စာရင်းအတွက ် ဆတာင်းေုိမှု" ဆြာင်ကို အသံုးခပု၍ စာခြင့်ဆရးသားမပီး သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ တင်ခပကာ 

ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ြံယူဆနသည့် ဆေးရံုဆေးြန်းရှိ ဆေးေက်ေိုင်ရာ မှတ်တမ်း ထိန်းသိမ်းသထူံ တင်ပို့နိုင်သည်။ သင့်ဆတာင်းေိုမှုက 

ဆတာင်းေိုမှုရက်စဲွမ ှဆခြာကနှ်စ်ထက် ပိုမကကာသည့် အြျနိ်ကာလတစ်ြုကို ဆြာ်ခပရမည်။ CHI Health သည် ဆတာင်းေုိသည့် ဆြာမတ် (ဥပမာ၊ စက္ကူ 

သ့ုိမဟတု ် အီလက်ထရွန်နစ် ြိုင်) ကုိ စီစဉ်ဆပးရန် ကကိုးပမ်းပါမည်။ 12 လ ကာလအတွင်း သင်ဆတာင်းေိုသည့် ပထမစာရင်းမှာ အြမ့ဲ ခြစ်ပါမည်။  

ထပ်ဆောင်း စာရင်းများအတွက် စာရင်းဆပးရန် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆကာက်ြံနိုင်သည်။ ပါဝင်သည့် စရိတ်များကို သင့်အား 

အဆကကာင်းကကားမပီး ကုန်ကျစရိတ်များ ထပ်မံကျသင့်ခြင်း မခြစ်မီ သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ ထုတ်ယူရန် သ့ုိမဟတု် ခပင်ေင်ရန် သင်ဆရွးြျယ်ရမည်။ 

ကန့်သတ်ြျက်များ  တာင်းဆိုြွင့်။ ကုသမှု၊ ဆငွဆပးဆြျမှု သ့ုိမဟတု် ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု လုပ်ဆောင်ြျက်များအတွက် သင်၏ ကျန်းမာဆရး 

အြျက်အလက် မည်မျှကို ကျွန်ုပ်တို့က အသံုးခပု သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်သတ် သ့ုိမဟတု် တားခမစ်ြျက် ခပုလုပ်ဆပးရန် 

ဆတာင်းေိုပိုင်ြွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။ မိသားစုဝင် သ့ုိမဟတု် သူငယ်ြျင်း ကဲသ့ုိ့ သင့်ကုသမှုအတွက် ဆငွဆပးဆြျမှု သ့ုိမဟတု် သင်၏ ကုသမှုတွင် 

ပါဝင်သည့် တစ်စုံတစ်ဆယာက်ထံ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် ထုတ်ဆပးမှုအဆပါ် တားခမစ်ြျက် ခပုလုပ်ရန် ဆတာင်းေုိပိုင်ြွင့်လည်း သင့်တွင် 

ရှိပါသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ သဆောတူရန် မလိုအပ်ပါ။ သ့ုိဆသာ် ကျွန်ုပ်တို့ သဆောတူပါက အဆရးဆပါ် ကုသမှု ဆပးအပ်ရန် အြျက်အလက်ကုိ 

မလိုအပ်သဆရွ့ သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါမည်။ 

သင် သ့ုိမဟတု် သင့်ကုိယ်စား တစ်စုံတစ်ဆယာက်က အခပည့်အဝ ဆပးဆြျြဲ့သည့် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ပစ္စည်း သ့ုိမဟတု် ဝန်ဆောင်မှုအြျ ို ့နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာဆရးအစီအစဉ်ထံ သင့်အြျက်အလက်များ ထုတ်ဆြာ်မှုကို ကန့်သတ်ရန် ဆတာင်းေိုပိုင်ြွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။  ဤကဲသ့ုိ့ သီးခြား 

ကန့်သတ်ြျက်အတွက် သင့်ဆတာင်းေုိမှုကုိ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ ကျန်းမာဆရးအစီအစဉ်ထံ အသံုးစရိတ်များကို တင်ခပခြင်းအစား 

အကကံဆပး ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်ရှာဆြွထားမပီး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခပည့်အဝ ဆပးဆြျထားပါက အကကံဆပး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် 

ေက်စပ်ဆသာ သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်များကို သင်၏ ကျန်းမာဆရးအစီအစဉ်ထံ ထုတ်မဆပးပါရန် သင်ဆတာင်းေိုနိုင်သည်။ 

သင့်ဆတာင်းေိုမှုကုိ စာခြင့်ဆရးသား တင်ခပမပီး "ကာကွယ်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် အသံုးခပုမှု သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်မှုေိုင်ရာ 

ကန့်သတ်ြျက်များအတွက် ဆတာင်းေုိမှု" ဆြာင်ကို တင်ခပမပီး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု သင်လက်ြံရရိှဆနသည့် ဆေးရံုဆေးြန်း သ့ုိမဟတု် CHI Health 

ကျန်းမာဆရး ကိယု်ပိုင် အြျက်အလက် ရံုးြန်း၏ ကကီးကကပ်သူထံ ဆပးပို့ပါ။ သင်တားခမစ် လိုသည့် အြျက်အလက်၏ ဆြာ်ခပြျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

အသံုးခပုမှု သ့ုိမဟတု် ထုတ်ဆြာ်မှုကို ကန့်သတ်လုိခြင်း ရှိမရှိနှင့် ကန့်သတ်လုိသူများကို သင်မခြစ်မဆန ထည့်သွင်းရမည်။ 
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လျှို ့ဝှက် အသိ ြး ပြာပြမှုများကို  တာင်းဆုိြွင့်။ နည်းလမ်းအြျ ို ့ခြင့် သ့ုိမဟတု် တည်ဆနရာအြျ ို ့တွင် ကျန်းမာဆရး ဆစာင့်ဆရှာက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် 

ပတ်သက်၍ သင့်အား အသိဆပးဆခပာခပပါရန် ဆတာင်းေုိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ၊ အလုပ်ကဲ့သ့ုိ သင့်အိမ်လိပ်စာမှ အခြား တည်ဆနရာတွင် သင့်ထံသာ 

ေက်သွယ်ရန် သ့ုိမဟတု် ြုန်းအစား ဆမးလ်ခြင့်သာ ေက်သွယ်ဆပးပါရန် သင်ဆတာင်းေုိနိုင်သည်။ သင့်ဆတာင်းေိုမှုက ေက်သွယ်လိုသည့် နည်းလမ်း 

သ့ုိမဟတု် ဆနရာကုိ ဆြာ်ခပဆပးရမည်။ ဆတာင်းေိုမှုအတွက် အဆကကာင်းရင်း မလိုအပ်ပါ။ ကျို းဆကကာင်းေီဆလျာ်ဆသာ ဆတာင်းေိုမှုအားလံုးကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ 

အေင်ဆခပအာင်စီစဉ်ဆပးသွားပါမည်။ 

ကိယု်ြိုင်အြျက်အလက် ြျ ို း ဖာက်မှု အသိ ြးြျကက်ို လက်ြံေေှိြိုင်ြွင့်။ CHI Health သည် သင့်ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် အပါအဝင် မလုံခြုံဆသာ၊ 

ကာကွယ်မထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက် ြျ ို းဆြာက်မှုကုိ ရှာဆတွ့ပါက အသိဆပးြျက်စာလွှာကုိ လက်ြံရရိှပိုင်ြွင့် ရှိပါသည်။ 

ြျ ို းဆြာက်မှုေိုသည်မှာ အြျက်အလက်၏ လံုခြုံဆရး သ့ုိမဟတု် လျှို ့ဝှက်ဆရးကို ထိပါးသည့် ြွင့်ခပုြျက်မရှိဆသာ သုိမှီးမှု၊ ဝင်ဆရာက်သံုးစွဲမှု၊ အသံုးခပုမှု 

သ့ုိမဟတု် ကာကွယ်ထားဆသာ ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်ကို ထုတ်ဆပးမှုကို ေိုလိုပါသည်။ 

ဤအသိ ြးြျကက်ို စာေကွ်ပဖင့် မိတ္တူကူးြွင့်။ ဤအသိဆပးြျက်ကို စာရွက်ခြင့် မိတ္တူကူးြွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။ ဤအသိဆပးြျက်ကို 

အီလက်ထရွန်နစ်နည်းလမ်းခြင့် လက်ြံရရှိရန် သင်သဆောတူပါက ဤအသိဆပးြျက်၏ စာရွက်မိတ္တူကို ရရှိပိုင်ြွင့် ရိှပါဆသးသည်။ ဤအသိဆပးြျက်၏ 

မိတ္တူကုိ အြျနိ်မဆရွး ဆပးအပ်ရန် သင်ဆတာင်းေုိနိုင်သည်။ 

ဤအသိဆပးြျက်၏ စာရွကမ်ိတ္တူကို ရရိှရန် CHI Health ကိယု်ပိုင်အြျက်အလက် ရုံးြန်းသို့ ေက်သွယ်ပါ။ သ့ုိမဟတု် ဤအသိဆပးြျက်၏ မိတ္တူကုိ 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေ်ေိုက ်www.chihealth.com တွင် ရရိှနိုင်ပါသည်။ 

ဤအသိ ြးြျကတ်ွင်  ပြာင်းလဲမှုများ 

ဤအသိဆပးြျက်ကို ဆခပာင်းလဲပိုင်ြွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်။ သင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ရိှမပီးသား ကျန်းမာဆရး အြျက်အလက်အတွကန်ှင့် 

အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ လက်ြံရရိှနိုင်သည့် အြျက်အလက်များအတွက် အကျုံးဝင်သည့် ဆခပာင်းလဲထားဆသာ သ့ုိမဟတု် ခပင်ေင်ထားဆသာ 

အသိဆပးြျက်ကို ခပုလုပ်ပိုင်ြွင့် ကျွန်ုပ်တ့ုိတွင် ရှိပါသည်။ လက်ရှိ အသိဆပးြျက် မိတ္တူကိ ုဆေးရံုဆေးြန်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝေ်ေိုက် (သင့်ဆလျာ်ပါက) 

www.chihealth.comတွင် ဆကကညာပါမည်။ အသိဆပးြျက်တွင် အကျုံးဝင်ဆသာ ရက်စွဲ ပါဝင်ပါမည်။ အတွင်းလူနာ သ့ုိမဟတု် ခပင်ပလူနာ အခြစ် 

ကုသမှု သ့ုိမဟတု ် ကျန်းမာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဆေးရံုဆေးြန်းတွင် အစပုိင်း စာရင်းသွင်း သ့ုိမဟတု် တက်ဆရာက်မပီးဆနာက် 

လက်ရှိ အကျုံးဝင်သည့် အသိဆပးြျက်၏ မိတ္တူကုိ ကျွန်ုပ်တို့ ဆပးအပ်ပါမည်။ အသိဆပးြျက်ကို ခပင်ေင်ထားသည့်အြျနိ်တုိင်း ဆတာင်းေုိသည့်အြါ 

သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ 

တိုင်ကကားြျကမ်ျား 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိယု်ပိုင်အြျက်အလက် လုပ်ထုံးများကို ကျွန်ုပ်တ့ုိ လိုက်နာဆကကာင်း သင်ယံုကကည်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သ့ုိမဟတု် ကျန်းမာဆရးနှင့် 

လူထုဝန်ဆောင်မှုများဌာန၏ အတွင်းဆရးမှူးထံ တိုင်ကကားြျက်တင်ခပနုိင်သည်။ 

လူနာအဆရးယူဆောင်ရွကဆ်ရးလုိင်းမှတေင့် ဆေးရံုဆေးြန်းတစ်ြုစီရိှ အုပ်ြျုပ်မှုဌာနထံ ေက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တ့ုိ မဆကျနပ်ြျကက်ို တစ်ရက ်24/7 လုံး 

တိုင်ကကားနိုင်ပါသည်- 

ဆေးရုံ လူနာအဆရးယူဆောင်ရွက်ဆရးလုိင်း 

CHI Health Clinic ............... .............................. ... .... .................................................... ...................... (402) 343-4412  

CHI Health Creig hton Un iversity Medical Center-Bergan Mercy, Omaha, NE ................. ............... (402) 398-5799  

CHI Health Good Samaritan, Kearney, NE ...................... ..................... ...................... ..................... (308) 865-71 00 

CHI Health Immanuel, Omaha, NE ........................ ............................................................... ............... (402) 572-2898 

CHI Health Lakeside, Omaha, NE ................................... ..................................................... ............... (402) 71 7-8717  

CHI Health Lasting Hope Recovery Center, Omaha, NE ....................................................  ............... (402) 71 7-5320 

CHI Health Mercy Cou ncil Bl uffs, Counci l Bl uffs, IA .... .....................................................  ............ (71 2) 328-5950 

CHI Health Mercy Corning, Corn ing, IA .................... ..........................................................  .............. (641 ) 322-6279 

CHI Health Mid lands, Papi llion, NE ................................ .....................................................  ............ (402) 593-31 72 

CHI Health Missouri Val ley, Missouri Valley, IA .................................................................  ............... (71 2) 642-2784 

CHI Health Nebraska Heart, Li ncol n, NE ............ ........ ......................... ......................  ................... (402) 327-2700 

CHI Health Plainview, Plai nview, NE .............................. .....................................................  .............. (402) 582-4245 

CHI Health Schuyler, Schuyler, NE ...................... ...............................................................  ................ (402) 352-4072 

CHI Health St. El izabeth, Lincoln, NE ........................... ....................... ......................  .................... (402) 21 9-8000 

CHI Health St. Francis, G rand Island, NE ......... ............ .................... ... .......................  ................... (308) 398-9819 

CHI Health St. Mary's, Nebraska City, NE .......................................... .. ...................... ...................... (402) 873-3321 

The Physician Network...... ...................... ......................................... ......................  ......................... (800) 233-4955 

အပြား တည် နော အားလုံး ............ ................................................................ ......................  ............... (402) 71 7-1 730 

http://www.chihealth.com/
http://www.chihealth.com/
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တိုင်ကကားြျက်ကုိ CHI Health ကိုယ်ပိုင်အြျက်အလက် ရံုးြန်း 12809 West Dodge Road, Omaha, NE 68154 သ့ုိ တင်ခပနိုင်သည်။ 

တိုင်ကကားြျက် တင်ခပ၍ သင့်အား အဆရးယူခြင်း သ့ုိမဟတု် သင့်အား ကုသဆပးမှုကို တစ်နည်းနည်းခြင့် ဆခပာင်းလဲခြင်းခပုမည် မဟုတ်ပါ။ 
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• Reverence 

• Healing 

• CHI 

• Education 

• Respect 

• Rights 

• Responsibility 

• Dignity 

• Privacy 

• AdvanceDirective 

• Confidentiality 

• Paincontrol 

• Safety 

• Mind 

• Body 

• Spirit 

• Information 

• Speakup 

• Catholic 

• Health 

• Initiatives 
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drosssorC  

   oc eWocleWl CHI Health. 
This crossword puzzle includes 

information about CHI Health and   

about your rights as a patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Across 

1 You have the right to be treated with dignity 

and  . 

4  Tell your providers about any   that 
you may be taking 

 
 
 

Down 

10 You have the right to be involved in making 

   about your care. 

14 If you feel unsteady, call for help so that 

you don’t  . 

15 Patient  and Responsibilities are listed in 

your Guest Information Guide. 

16 Good handwashing helps to prevent the 

spread of  . 

19 Keeping your Protected Health Information 

(PHI) private is one way we protect your 

  . 

21 You have the right to have your preferences 
related to  , tissue, and eye donation 
respected. 

22 This safety campaign helps prevent 

errors in your care. 

2 Your care team will  with 
you throughout your visit. 

3 Your healthcare providers will use the 

intensity scale to assess your 

pain control needs. 

5    documents 

allow you to share your healthcare 

preferences ahead of time. 

6 You can ask to look at your    

   to see information about your 

treatment. 

7 HIPAA describes how your care team will 

protect your  . 

8 Patient Rights and  are listed 

in your Guest Information Guide. 

9    interpretation and translation 

services are available to you free of charge. 

11 Our  statement 
guides the way we deliver 
care. 

12 Verifying your identification is 
one way we help ensure your 
 . 

13 For questions about when 
you can have visitors, ask 
about our  policy. 

17   - and family-centered 
care is our focus. 

18 You have a right to voice  if you are not satisfied with your care. 
20   -based care is the 

foundation for our healing 
ministry.  
. 

Answers to this puzzle are at 

the back of the book
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  PUZZLE 1 

 

8 2 6 7 4 5 3 1 9 

3 9 5 1 2 8 7 4 6 

1 7 4 3 9 6 8 2 5 

9 8 2 4 1 3 5 6 7 

6 4 3 2 5 7 9 8 1 

5 1 7 6 8 9 4 3 2 

7 6 8 9 3 2 1 5 4 

2 5 1 8 7 4 6 9 3 

4 3 9 5 6 1 2 7 8 

 
 
 

 
PUZZLE 2 

 
 

 

  

 

 

8 7 3 9 4 2 5 6 1 

5 6 4 8 3 1 2 9 7 

1 2 9 7 6 5 3 8 4 

6 5 8 4 9 3 7 1 2 

9 3 1 2 8 7 6 4 5 

2 4 7 5 1 6 9 3 8 

3 1 5 6 7 8 4 2 9 

4 8 2 3 5 9 1 7 6 

7 9 6 1 2 4 8 5 3 
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CHIhealth.com

0 4 6 8 102

RN, LPN

NAVY

Nurse Assistant,  
Medical Assistants,  
Behavioral Service 
Techs, Transportation

CEIL BLUE

Dietician

WINE

Respiratory/Sleep

BLACK

Diagnostics 
Radiation Therapy
Radiology

STEEL GRAY

 
 

SURGICAL SCRUBS 
(St. Elizabeth 

Hospital Provided)

Lab/Phlebotomist

Therapy: Speech
Occupational
Physical

CARIBBEAN BLUE

Pharmacy

GRAPHITE

EVS

HUNTER

Cardiac Sono, EKG 
Tech, Vascular Tech,
Non-Invasive  
Cardiology

PURPLE

Paramedics 
EMTS

ROYAL BLUE

Guest  
Information 
Guide

Burmese

Health မ ှကိဆိပုါသည ်

သင့်အား အေကာင်းမွန်ဆုံး ေစာင့ေ်ရှာက်မ အေတွအ�ကံများ ေပးအပ်ရန ်

ဤလမ်းန်ပါ အချက်အလက်ကိ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။  ဤလမ်းန်ကိ ုသင်ငှ့်အတ ူ

တစ်ချနိ်လုံး သိမ်းထားရှိပီး သင့်တငွ် ေမးခွန်းများရှိပါက က်ုပတ်ိုကိ ုအသိေပးပါ။  

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မအဖွဲက သင်၏ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်ရှာက်မ ခရီးစ်တငွ် 

သင့်အား ကညူီေပးရန ်အကျိးခစံားခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလကက်ိ ု

ထည့်သငွ်းိုင်ပါသည်။ 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 

0 2 4 6 8 10

သင်၏ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဖဲွကိ ုမတှ်ထားြခင်း 

စစ်စိမ်းေရာင ်

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ 

သူန�ြပ (RN) 

လိုင်စင်ရ လက်ေတွ  

သူန�ြပ (L�N) 

အြပာေုရာင်သူန�ြပအက၊ူ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအကူများ၊ 

အြပအမူဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

နည်းပညာ 

အြပာရင့ေ်ရာင ်

ေဆးဘက ်

အကူများ EMT 

စိမ်းြပာေရာင ်

ဓာတ်ခွဲခန်း/ေသွး

ေဖာကစ်စ်ေဆးသ ူ

ခဲရင့်ေရာင် 

ေရာဂါစစေ်ဆးမဆိငု်ရာ

ဓာတ်ေရာင်ြခည်ကထုံုး  

ေဆးခန်းဝန်ထမး် 

ဓာတ်မှနပ်ညာရပ ်

ခွစဲိတ်ခနး်သံုးဝတ်စံုများ 

အပူေလာင်ရာများ၊ 

   ဖျန်ေြဖေရး 

ှလံုးေရာဂါကထုံုး၊ 

ခွဲစိတ်ေရး  

ဝန်ေဆာငမ်များ၊ 

OB နည်းပညာများ/L&D 

RNs 

ခရမ်းေရာင ်

ှလံုးဓာတ်မနှ်၊ EKG  

နည်းပညာ၊ 

ေသွးေကာနည်းပညာ၊ 

Nebraska ှလံုး ဝန်ထမ်း 

ထိုးေဖာက်ြပန်ပွားမမရှိေသာ 

ှလံုးေရာဂါ 

အနက ်

အသက�်ှ�လမ်း

ေကာင်း ကထုံုး 

အိပ်စက်မေရာဂါ 

စင်တာ 

ကာေရဘီယ ံအြပာ  

ကုထံုး- စကားေြပာ 

အလုပ်အကိုင ်

ုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

   ခဲနက ်

  ေဆးဆိငု် 

   စိမ်းပုပေ်ရာင ်

ပတ်ဝန်းကျင်  

ဝန်ေဆာငမ်များ 

(သန်ရှင်းေရး) 

အနီရင့ေ်ရာင ်

အာဟာရေဗဒပ

ညာရှင်

*အနည်းငယ်ေသာ CHI Health တည်ေနရာများတွင ်အဖွဲဝင်ယနူီေဖာင်းအေရာင်များ ကွဲလွဲမရှိိုင်ပါသည်။

သင့်ကို တတ်ိုင်သမ သက်ေတာင့်သကသ်ာအရှိဆုံးြဖစ်ေစရန် ြပလုပ်ေပးလိုပါသည်။ သင်၏ေစာင့်ေရှာက်မအဖွဲသည ်လက်ခံသေဘာတကူာ ခံိုင်ေသာ 

န�ကျင်မအဆင့်ရည်မှန်းချကက်ို ဖွဲစည်းရန ်သင်ှင့အ်တူလုပေ်ဆာင်ပါလမိ့်မည်။ သင်၏ န�ကျင်မဆိငု်ရာစမီံခန်ခွဲမအစအီစ်သည ်အကအူညီမြဖစပ်ါက၊ က်ပုတ်ိုမ ှ

သင်၏ဆရာဝနက်ို အသိေပးပါမည်။ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအတွက် စာမျက်ှ� 18-1� ကို ကည့်ပါ။ 

0 

မန�ကျင်ပါ 

2 

အနည်းငယ်န�ကျငသ်ည ်

4 

အနည်းငယ်ပို�န�ကျင်သည ်

6 

ပို�န�ကျင်သည ်

8 

အလွန်တရာန�ကျင်သည ်

10 

အဆိုးရ�ားဆုံးန�ကျင်သည် 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သံုးထားသည် 

0 
န�ကျင်မမရှ ိ

2 
အနည်းငယ ်န�ကျင်မ 

4 6 
အေတာအ်သင့်န�ကျင်မ 

8 
ြပင်းထန်ေသာန�ကျင်မ 

10 
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ  န�ကျင်မ 

သင်၏မှတ်ချက်များကိ ုEthicsServices@alegent.org သို အီးေမးလ်ပိုေပးပါ။ 

သင်၏ အ�ကံြပချက်များအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတိုကိ ု6 လကာတိုင်း ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Wong������ မျက်ှ�ေ�းများ န�ကျင်မအ�င့် 


