
လူနာတစ္ဦးအျဖစ္ သင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား

ေဆးရံုသည္ လူနာမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း လူနာမ်ားအား ႀကဳိတင္အသိေပးၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္
၎တုိ႔ ပုိမုိပါဝင္လာေအာင္ တုိက္တြန္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကို နားလည္ၿပီး
လက္ခံေဆာင္ရြက္သည့္အခါ လူနာသည္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္သည္ လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းသည္ ေဘးကင္းၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပုိးေပးသည့္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအျပင္ လူနာ၏ တာဝန္မ်ားသည္ ကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
သီးျခားခြဲ ထုတ္၍ မရေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

လနူာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အထူးကြ် မ္းက်င္သမ်ူား
270-417-4350 (သို႔) 417-4351

လူနာတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္လက္ခံ ရရွိေနေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ သင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ
ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဤေနရာသုိ႔ လာေရာက္စဥ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက လူနာႏွင့္
ဆက္ဆံေရး အထူးကြ် မ္းက်င္သူထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ လူနာႏွင့္ဆက္ဆံေရး အထူးကြ် မ္းက်င္သူက ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပုဂၢိဳ လ္ထံ ညႊန္းဆိုေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။

လနူာ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
1. လူနာအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ေစရန္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ့ပုိးေပးသည့္ ေလးစားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
2. လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူနာ၏ တာဝန္မ်ားကုိ ကာကြယ္ၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
3. လူနာအား သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ပါက လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအား ဆက္လက္

မလုပ္ေဆာင္မီ သို႔မဟုတ္ မရပ္ဆိုင္းမီ မည္သည့္အခိ်န္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤမူဝါဒႏွင့္အညီ လူနာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ထံ ႀကဳိတင္ အသိေပးျခင္း။ ေဖာင္ပံုစံကုိ ၾကည့္ပါ-
“လူနာတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ADMT 51”။

4. လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူနာ၏ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ မိတဴၱကို လူနာတိုင္းအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္၏
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ျပသၿပီး ပံ့ပုိးေပးျခင္း။

5. လာေရာက္လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆးရံု၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ပံ့ပုိးေပးျခင္း။
6. လူနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ပံ့ပုိးေပးမည့္ သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ပံုစံျဖင့္ လူနာကို ဆက္ဆံျခင္း။
7. ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ ယင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားျခင္း။

က။  လူနာ၏ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာစကားႏွင့္ နားလည္ႏုိင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးျခင္း။
ခ။    က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လူနာ ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာစကားအပါအဝင္ စကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးျခင္း။
ဂ။    အျမင္၊ အေျပာ၊ အၾကား သုိ႔မဟုတ္ သိျမင္နားလည္ႏုိင္စြမ္း အားနည္းသူမ်ားအတြက္ လူနာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

ပံ့ပုိးေပးျခင္း။
8. လူနာ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ စံႏႈန္းမ်ား၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ေလးစားျခင္း။
9. သီးးသန့္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူနာ၏ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကို ေလးစားျခင္း။

က။  လူနာ၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သီးသန္႔ထားရွိမႈ ပါဝင္သည္။
ခ။    စာကို ခ်က္ခ်င္း ေပးပုိ႔လက္ခံခြင့္တုိ႔ အပါအဝင္ လူနာ၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဖုန္းေျပာဆိုထားမႈမ်ားႏွင့္ စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား

သီးသန္႔ႏွင့္ လဳိ်ွ႕ဝွက္ထားရွိျခင္း ပါဝင္သည္။
10. နာက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူနာ၏ စီမံေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္၊ သူ၏ နာက်င္မႈအား စီမံခန္႔ခြဲ မည့္ အစီအစဥ္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အစီအစဥ္တြင္

ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္တို႔ကုိ ေလးစားျခင္း။
11. လူနာ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခား ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၎၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။
12. လူနာ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူနာအား

ရယူသုံးစြဲ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရယူခြင့္ျပဳျခင္း။
13. လူနာေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳ လ္၏ တည္ရွိေနမႈသည္ အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစလ်ွင္ သို႔မဟုတ္

ေဆးကုသမႈအရ သို႔မဟုတ္ ကုထုံးအရ ေရာဂါႏွင့္ မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမထားလ်ွင္ ေဆးရံုတြင္ လူနာ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ၎ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ပုဂၢိဳ လ္အား
လူနာ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။

14. အသက္၊ လူမဳိ်း၊ အယူဝါဒ၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ခဳိ်႕ယြင္းမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေန၊ လိင္၊
လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပမႈ၊ မူလဇစ္ျမစ္ႏုိင္ငံသား၊ HIV အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခကို ရရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရရွိႏုိင္မည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈအရ ညႊန္ျပထားသည့္ ျပဳစုကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္မလိုက္ဘဲပံ့ပိုးေပးျခင္း

15. လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လူနာမွ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ကို ေလးစားျခင္း။
က။  လူနာအတြက္ ျပဳစုမႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ လူနာအား ပါဝင္ေစျခင္း။
ခ။    လူနာ၏ အတြင္းလူနာ၊ ျပင္ပလူနာ ကုသေရး/ျပဳစုေရး အစီအစဥ္အား သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူနာအား ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။
ဂ။    လူနာ၏ ေဆးရံုဆင္းရန္ အစီအစဥ္ကို သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎အား ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။
ဃ။  အဆင့္ျမင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖန္တီးရန္၊ ျပန္သုံးသပ္ရန္္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
င။    လူနာအေနျဖင့္ ၎အတြက္ ျပဳစုမႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္လ်ွင္ ေဆးရံုအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ

ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ကိုယ္စားဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ပါဝင္ပါမည္။

-



16. လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေလးစားျခင္း-
က။  ျပဳစုမႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျငင္းဆိုျခင္း။
ခ။    လူနာက လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ မွတ္တမ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ျငင္းဆုိပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရယူျခင္း။ 
 ဂ။    ေဆးရံု၏ မူဝါဒအရ ႀကဳိတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူျခင္း (သို႔) သေဘာမတူျခင္း။ 
 ဃ။  လူနာအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမဟုတ္သည့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူနာ၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပံုရိပ္မ်ားကုိ ေဆးရံုမွ

ထုတ္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ႀကိဳ တင္အသိေပးၿပီးျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူျခင္း (သို႔) သေဘာမတူျခင္း။
 င။    သုေတသန၊ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕ကုသမႈဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မပါဝင္ရန္ ႀကဳိတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း။
17. လူနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္သိကၡာကုိ ေစာင့္ထိန္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္း။

က။  ကိုယ္ပုိင္ အဝတ္အစားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းထားၿပီး အသုံးျပဳျခင္းက အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ မခဳိ်းေဖာက္လ်ွင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းက ေဆးကုသမႈ
သို႔မဟုတ္ ကုထုံးအရ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမျဖစ္လ်ွင္ သတ္မွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အေျခခံၿပီး လူနာအား ခြင့္ေပးျခင္း။

18. ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ အျခားဆရာဝန္၏ အမည္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ား၏
အမည္ကို လူနာအား အသိေပးျခင္း။

19. လူနာ၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ မိသားစုဝင္ သုိ႔မဟုတ္ လူနာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူနာ၏ ဆရာဝန္ထံ လူနာေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း။
20. လူနာအား လ်စ္လဴ်ရႈျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္း၊ ႏႈတ္၊ စိတ္၊ ရုပ္ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အလြဲ သုံးစားျပဳျခင္း မခံရေအာင္ ကာကြယ္ရန္။
21. လူနာ၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လူနာႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဆးရံု၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ

ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္။
22. လူနာအတြက္ ေဘးကင္းေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အေနအထားအတြင္း ပံ့ပုိးေပးရန္။
23. ဝန္ထမ္း၏ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ ၎အား သက္သာအဆင္ေျပေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးယူေသာ

မည္သည့္ပံုစံမဳိ်းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျမင္ကြယ္ရာမ်ား ကိစၥရပ္မ်ား လူနာတြင္ မျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။
24. ကာကြယ္ေပးၿပီး ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူနာမွ ရရွိပုိင္ခြင့္ကို အေလးထားျခင္း။

လနူာ၏ တာဝန္မ်ာ

1. ေဘးကင္းၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးစြမ္းေသာ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူနာ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း။
က။  ယင္းတြင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ လိုင္စင္ရ တစ္သီးပုဂၢလ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံစဥ္အတြင္း ယဥ္ေက်းေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈကို

ထိန္းသိမ္းရမည့္ လူနာ၏ တာဝန္လည္း ပါဝင္သည္။
2. လူနာအေနျဖင့္ လက္ရွိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ယခင္က နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ား၊ ေဆးရံုတက္ေရာက္ခ့ဲမႈမ်ား၊ ေဆးဝါးသုံးစြဲ ခ့ဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေပးရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆုံး မွန္ကန္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္ လူနာအား တုိက္တြန္းပါ။

3. ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနတြင္ ေမွ် ာ္လင့္မထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လ်ွင္၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္လ်ွင္ သတင္းေပးပုိ႔ရန္
လူနာအား တိုက္တြန္းပါ။

4. လူနာအေနျဖင့္ ျပဳစု ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား နားမလည္သည့္အခါ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လူနာကို
တိုက္တြန္းပါ။

5. လူနာအေနျဖင့္ တာဝန္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အားလုံးအတြက္ ေဘးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပုိးေပးသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
က။  ယင္းတြင္ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ ဝန္ထမ္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

တာဝန္ရွိ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးရံု၏ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပဌာန္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္သည္။ လူနာအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆိုပါက ေနာက္ဆက္တြဲ  ျဖစ္ေပၚလာမည့္
အကဳိ်းဆက္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာ ရွင္းျပပါ။

6. ခိ်န္းဆိုထားသည့္ အခိ်န္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ လူနာတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ မလာေရာက္ႏုိင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

း - 



ၾကိဳတင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (ADVANCED DIRECTIVES) 

ရွင္သန္ျခင္းဆုုိင္ရာ မွာတမ္းစာ ညႊန္ၾကားခ်က္ - 

သူ/သူမ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အား ျပဳလုုပ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ သိုု႔မဟုုတ္ ကုုသမႈမွန္သမွ်အတြက္ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အား ရုုတ္သိမ္းႏုုိင္ရန္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီေသာ အရြယ္ေရာက္လူၾကီး (အသက္ ၁၈ႏွစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္) မွန္သမွ်အား “ရွင္သန္ျခင္းဆုုိင္ရာ 

မွာတမ္းစာ” ဟုု ေခၚဆုုိေလ့ရွိသည့္ ၾကိဳတင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္လုုိသည္မ်ားအား မွာၾကားႏုုိင္သည့္ အခြင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားေပသည္။ 

ဤသည္မွာ သင့္ ဆႏၵရိွသည္မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျပီး ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား တာ၀န္ေပးထားေသာ ေရးသားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ခုု ျဖစ္ေပသည္။ သင္ကိုုယ္တုုိင္အတြက္ သင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္သည့္ အေျခေနတြင္ အစားထုုိး ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေပးေပမည္။ 

ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ တရား၀င္ျဖစ္ျပီး သက္ေသပုုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးမွ ရက္စြတဲပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားကာ ဥပေဒအရ တရား၀င္ျပဳထားေပသည္။ 

ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ သင္ကုုိယ္တုုိင္အတြက္ သင္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေတာ့သည့္ အေျခေန၌သာလွ်င္ သက္၀င္သက္ေရာက္မႈ 

ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ရယူရန္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပီးျပည့္စုုံေသာ 

အတြထဲုုတ္အား လက္ခံရရွိရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး လူနာဆက္ဆံေရး အထူးျပဳမ်ားထံ ၊ 270-417-4350 သိုု႔မဟုုတ္ 4317-4351 သုုိ႔၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ 

အမႈကိစၥရပ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူထံ 270-417-4600 သုုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါသည္။ 

•  အကယ္၍ သင္သည္ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ထားရလွ်င္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခေနမ်ားအရမွလြျဲပီး သင့္ ၾကိဳတင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတုုိင္း
လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳမည္မဟုုတ္ေပ သိုု႔မဟုုတ္ သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။

•  သင့္တြင္ ၾကိဳတင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိေၾကာင္း သင့္ သမားေတာ္ထံသုုိ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆးရုုံသုုိ႔ ေျပာျပထားရန္ သင့္တြင္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ လူနာအျဖစ္ 

ေဆးရုုံသိုု႔ တက္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင့္တြင္ ၾကိဳတင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရွိ၊မရိွ သင့္အား ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား မိတၳဴေကာ္ပီတစ္ေစာင္ 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေတာင္းဆုုိမည္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔မွသာလွ်င္ သင့္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာမွတ္တမ္းအတြင္း ထားရိွေကာင္း ထားရိွႏိုုင္ေပမည္။

•  ေနာက္ထပ္ေသာ ေရးသားခ်က္ စာရြက္စာတမ္းအားျဖင့္၊ သင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ဦး အပါအ၀င္ အရြယ္ေရာက္လူၾကီး ႏွစ္ဦး၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ထြက္ဆိုုျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုုိ

သင့္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္အား သင္ ရုုတ္သိမ္းေကာင္း ရုုတ္သိမ္းႏုုိင္ေပသည္။ သင့္ ေဆးရုုံ သုုိ႔မဟုုတ္ သမားေတာ္ျဖစ္သူထံသိုု႔ အဆုုိပါရုုတ္သိမ္းမႈအား

အေၾကာင္းၾကားျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ရုုတ္သိမ္းမႈသည္ အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကုုိယ္စားလွယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ေရရွည္ခံ လုုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ - 

ျပည္နယ္ဥပေဒ၏ လက္ေအာက္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ခြင့္ ေရရွည္ခံ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား 
ေပးအပ္ထားႏုုိင္သည့္ တစ္စုုံတစ္ဦးအား ေရြးျခယ္သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ႏုုိင္ေပသည္။ ကိုုယ္စားလွယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ေရရွည္ခံ ပါ၀ါအာဏာ 
ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္အား ျဖည့္စြက္ရန္ ဆႏၵရိွလွ်င္ သင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးရာ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနကုုိယ္စားလွယ္အား ဆက္သြယ္မႈျပဳပါ။ ၎သည္ ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ျပီး 
သက္ေသခံမ်ားရိွကာ ဥပေဒအရ တရား၀င္မႈ ရိွရေပမည္။ 



ခွဲဲြခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးႏွင္ ့ရယူသုံးစြဲႏိုင္ခြင္ ့သတိေပးခ်က ္

Owensboro Health, Inc. သည ္သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင္ ့ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကိ ုလိုက္နာၿပီး လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင၊္ ေမြးဖြားရာႏိုင္င၊ံ 
အသက္အရြယ၊္ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ ္လိင္အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိပါ။ Owensboro Health, Inc. သည ္
လူတစ္ေယာက္၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင၊္ ေမြးဖြားရာႏိုင္င၊ံ အသက္အရြယ၊္ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ ္လိင္အမ်ိဳးအစားတို႔ေၾကာင္ ့၎ကု ိဖယ္ခ်န္ျခင္း 
သို႔မဟုတ ္ကြဲျပားစြာ ဆက္ဆံျခင္း မျပဳပါ။ 

Owensboro Health, Inc.- 
• ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္ ့မသန္စြမ္းသူမ်ား ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန ္ေအာက္ပါတို႔ကဲ့သို႔ အခမဲ ့ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးသည-္
o အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လက္ဟန္သေကၤတဘာသာစကားသံုး စကားျပန္မ်ား
o တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အျခားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင္ ့ေရးသားထားသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ား

• မိခင္ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔က့ဲသုိ႔ အခမ့ဲ ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးသည္-
o အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ စကားျပန္မ်ား
o အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင္ ့ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုသင္လိုအပ္ပါက အဖြဲ႔ဝင ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သို႔မဟုတ ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးထ ံဆက္သြယ္ပါ။ 

Owensboro Health, Inc. သည ္ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုပံ့ပိုးေပးရန ္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည ္သို႔မဟုတ ္လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင၊္ ေမြးဖြားရာႏိုင္င၊ံ 
အသက္အရြယ၊္ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ ္လိင္အမ်ိဳးအစားတို႔ကိ ုအေျခခံ၍ တစ္နည္းနည္းျဖင္ ့ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟ ုသင္ ့အေနျဖင္ ့ယံုၾကည္ပါက 
ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက ္ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈရံုး (Office of Risk Management) တြင ္တိုင္ခ်က္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည-္ 

ေဘးအႏၲရာယ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈရံုး (Office of Risk Management) 
Owensboro Health
1201 Pleasant Valley Rd.
Owensboro၊ KY 42303 
ဖုန္း 270-691-7887၊ TTY နံပါတ ္270-688-3719၊ ဖက္စ ္270-417-4809၊
အီးေမးလ ္RiskManagement@owensborohealth.org 

ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက ္လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေမးလ၊္ ဖက္စ ္သို႔မဟုတ ္အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈကိ ုတိုင္ၾကားရာတြင ္
အကူအညီလိုအပ္ပါက လူနာေရးရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးက သင့္ကိ ုကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္သည ္ျပည္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကိုလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုက်န္းမာေရးႏွင္ ့လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန 
(Department of Health and Human Services)၊ ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ႐ံုး (Office for Civil Rights) ထ ံ
ေအာက္ပါ ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ေပၚတယ ္(Office for Civil Rights Complaint Portal)  
https: //ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf မွတစ္ဆင္ ့အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ ္ေ
အာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ကိ ုဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည-္ 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue၊ SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

တိုင္ၾကားခ်က ္ပံုစံမ်ားကိ ုhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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