Information Sheet
INSERT HEADING / SPECIALTY
If you have any English language difficulties, please ask staff to book an interpreter.
From home contact the Telephone Interpreter Service on 9605 3056.
Services are provided free of charge. Ask staff if this information is available in your preferred language.
Eastern Health

ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ၌ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေပးသူမ်ား
သင္ေဆးရံုတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သင့္အား ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိင
ု ရ
္ န္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားကူညီပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အခက္အခဲ တစ္ခုခုရွိလွ်င္
စကားျပန္တစ္ဦးကို ခ်ိန္းေပးရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ထမ္းအား ေျပာဆိုပါ။
အိမ္မွေန၍ တယ္လီဖုန္း စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္း 9605 3056 ျဖင့္ဆက္ပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဤအခ်က္အလက္ကို သင့္ဘာသာစကားျဖင့္
ရရွိႏုိင္၊ မရရွိႏုိင္ ဝန္ထမ္းအား ေမးျမန္းပါ။
ဤစာအုပ္ငယ္ကို ရိုးရိုးတရုတ္စာ၊ ရိုးရာတရုတ္စာ၊ ျမန္မာစာႏွင့္ ဗီယက္နမ္စာတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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ေစာင့္ေရွာက္မႈ၌ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား
သင့္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေပးမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ရွိပါမည္။ သင္သည္ အဆိုပါ
အဖြ႕ဲ ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ သင္ ေနထိုင္စဥ္အေတာအတြင္း သင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိ
တက္ၾကြသည့္အခန္းက႑ကို သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုက ရယူရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုလားပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်
အေကာင္းဆံုး ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလုပ္ေပးပါသည္။
သင္ ေနထိုင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္ႏွင့္ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးပါမည္။



မိသားစု သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆြးေႏြးရန္ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမးျမန္းပါမည္။



ေက်းဇူးျပဳ၍ အၿမဲတမ္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ၊ သင့္အတြက္ မည္သည့္အရာက အေရးပါေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔အား ေျပာျပပါ။



ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုအား သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္ မည္ကဲ့သို႔ ေပးေစလိုေၾကာင္းလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည့္ တရားဝင္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား တစ္ခုခု ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေပးကမ္းသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဥပမာ- ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ။



ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ တန္ဖိုးထားရာမ်ား၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္အရာမ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိသားစုအေျခအေနႏွင့္ လူေနမႈဘဝအေနအထားတို ႔ကို ေလးစားပါသည္။



ေဆးရံုရွိလူနာတစ္ဦးမွာ ပိုဆိုးရြားေနေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ေကာင္းမြန္မလာေၾကာင္း သို ႔မဟုတ္ တိုးတက္မလာေၾကာင္း သင္
စိုးရိမ္ပူပန္လွ်င္ သင့္စိုးရိမ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ အကယ္၍ သင္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ မေက်နပ္လွ်င္ တာဝန္ရွိ သူနာျပဳ/ဝမ္းဆြႏ
ဲ ွင့္ေျပာဆိုပါ။ အကယ္၍ သင္ မေက်နပ္ေသးလွ်င္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ
တိုက္ရိုက္လိုင္း ဖုန္း 9975 6789 ကိုဆက္ပါ။



အကယ္၍ သင့္တြင္ အစားအစာႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခု၊ မႊမ္းမံထားသည့္ စားေသာက္ပံုတစ္ခုခု (ဥပမာ- ေပ်ာ့ေသာ၊
ႀကိတ္ေခ်ထားေသာ၊ အႏွစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပ်စ္ေအာင္လုပ္ထားသည့္ အရည္မ်ား) ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္
အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပပါ။

Eastern Health Authorisation #
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သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ သင့္အား
ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ေပးေစျခင္း


သင္ ေဆးရံုသို႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စမ္းသပ္မႈလုပ္ေပးရန္ သင္ ေမွ်ာ္ လင့္ႏိုင္ၿပီး သူနာျပဳတစ္ဦးသည္ ပံုမွန္ စပ္ၾကား
အခ်ိန္မ်ား၌ သင့္အား စစ္ေဆးေပးပါမည္။



သင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားတို ႔သည္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ႏွင့္အတူ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါမည္။



ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါ (သူနာျပဳ အလုပ္တာဝန္အဆိုင္း ေျပာင္းလဲသည့္အခါ၌၊ သင့္အား
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ၌) သင္ ပါဝင္ေျပာဆိုရန္အတြက္ ၎သည္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။



အကယ္၍ သင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္တို႔က ဘာေျပာေနသည္ကို သင္ မေသခ်ာလွ်င္ သို႔မဟုတ္
နားမလည္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမးျမန္းပါ။



သင္၏ ဆက္သြယ္ေရး ကတ္ျပားေပၚ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္ေရးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ပါ
— ကတ္ျပားသည္ သင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္
အသံုးျပဳပါသည္။
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လူနာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳျခင္း
သင့္အား မွန္ကန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးအပ္ရန္ ေသခ်ာေစျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။


ေဆးရံုတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ဝတ္ထားရန္ သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပဳႏိုင္သည့္ လက္ပတ္တစ္ခုကို
သင့္အား ေပးပါမည္။



၎လက္ပတ္သည္ သာမန္အားျဖင့္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္မည္ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ သင့္တြင္ ဓါတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခု
သို႔မဟုတ္ အျခား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတိေပးမႈမ်ားတစ္ခုခုရွိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ သင့္အား ဝတ္ထားရန္ အနီေရာင္
လက္ပတ္တစ္ခုကို ေပးပါမည္။



ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္အား ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ ကုသမႈ မေပးမီ သင္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းလက္ပတ္ကို ၾကည့္ရန္
ေမးပါမည္။



အကယ္၍ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တစ္ခုခုမွာ မွားေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား
အသိေပးပါ – ဥပမာ၊ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ လိပ္စာ စသျဖင့္တို႔ျဖစ္သည္။



သင္ တက္ေရာက္ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး သင္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္းခံရပါလိမ့္မည္။ ၎မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
အမွားအယြင္းကိုလုပ္ရန္ အႏၱရာယ္အလားအလာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လံုၿခံဳေရး စိစစ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေသြးခဲမမ
ႈ ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ သင္၏ ခြန္အားႏွင့္
က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
သင္ ေဆးရံုတြင္ရွိေနစဥ္ သင့္ ေျခေထာက္ သို႔မဟုတ္ သင့္ အဆုတ္တြင္ ေသြးခဲေစမႈတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္း၏ အႏၱရာယ္မွာ သာမန္ထက္
ပိုမို၍ ျမင့္မားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ စိတ္ခ်ရသည္ဆိုလွ်င္ ဆက္လက္၍ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။


အိပ္ရာေပၚ ရွိေနသည့္အခ်ိန္ပင္လွ်င္ သင့္ ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္ေျခခ်င္းဝတ္မ်ားကို လႈပ္ရွားေနရန္ ႀကိဳးစားပါ၊ ေျခခ်င္းဝတ္ကို
အနည္းငယ္ လွည့္ေပးျခင္းပင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။



သင့္ သန္စြမ္းမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အိပ္ရာေပၚ သို႔မဟုတ္ ကုလားထိုင္ေပၚ၌ သင္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခခံ
ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဘာျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းပါ။



အႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း အရည္မ်ားကို ေသာက္ပါ။



ညႊန္းၾကားထားသည့္အတိုင္း ေဆးဝါးအားလံုးကို ေသာက္သံုးပါ။



တင္းေနသည့္ ေျခအိပ္ရွည္မ်ားကို ဝတ္ထားရန္ သင့္အား ေျပာႏိုင္သည္။



ေျခေထာက္မွာ ဖိေပးသည့္ကိရိယာကိုသံုးရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။
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ပိုးကူးစက္မႈကို တားဆီးျခင္း
ေဆးရံု၌ေနစဥ္အေတာအတြင္း သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပိုးကူးစက္မႈတစ္ခုရရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ဤသို႔ျဖစ္ပြားျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ

ေရအိမ္သာသို႔ သြားၿပီးေနာက္ႏွင့္ အစားအစာမ်ား မစားမီ သင့္လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း



ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အား ကိုင္တြယ္မႈ တစ္ခုခုမလုပ္မီ သူတို႔၏လက္မ်ားကို သူတို႔ ေဆးေၾကာ ၿပီးမၿပီး သို႔မဟုတ္
လက္ပိုးသတ္ေဆးရည္ႏွင့္ပြတ္သတ္ၿပီးမၿပီး ေမးျမန္းျခင္း



အကယ္၍ သင္ ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပျခင္း၊ ဥပမာ၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာ့အန္ျခင္း။



အကယ္၍ သင့္ အိပ္ရာ ေနရာႏွင့္ ေရခ်ဳိးခန္းမွာ ညစ္ပတ္ၿပီး သန္ ႔ရွင္းေရးလိုအပ္လွ်င္ သင့္ သူနာျပဳအား အသိေပးျခင္း။



ဧည့္သည္မ်ားအား လူနာေဆာင္သို႔ မဝင္မီႏွင့္ လူနာေဆာင္မွ ျပန္ထြက္သည့္အခါ လက္ပိုးသတ္ေဆးရည္ကို အသံုးျပဳရန္
တိုက္တြန္းေပးျခင္း။
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သင္၏ ေဆးဝါးမ်ား
ေဆးဝါးမ်ားမွာ သင့္အားကုသရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အသံုးအမ်ားဆံုး အရာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္
သင္လုပ္ႏိုင္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ား ရွိပါသည္

သင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္၌ သင္ ေသာက္သံုးေနလ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုတို ႔ အေၾကာင္းကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားေျပာျပပါ၊ ေဆးညႊန္းစာ-မဟုတ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ သဘာဝကုထံုးေဆးဝါးမ်ား ဥပမာ၊ အားတိုးေဆးမ်ားႏွင့္
ေဆးဖက္ဝင္အပင္တုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ကုထံုးမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။



သင္ ေသာက္သံုးသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီလုပ္ထားပါ၊ အာနိသင္၊ မည္မွ် သင္
ေသာက္သံုးသည္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္ ေသာက္သံုးသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သင့္ ေဆးဝါးမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို သင္ႏွင့္အတူ
ေဆးရံုသို႔ ယူေဆာင္လာပါ။



ယခင္က ေဆးဝါးတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဓါတ္မတည့္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး တစ္ခုရွိလွ်င္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အသိေပးပါ။
၎တြင္ ေဆးဝါးမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ဘာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း (ဓါတ္မတည့္မႈမွာ ဘာလဲ) တို႔ပါဝင္သည္။



ေဆးဝါးအသစ္တစ္ခုခု၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ သင္ အိမ္ေရာက္သည့္အခါ
ဘာလုပ္ရမည့္အေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။



သင့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ မေသခ်ာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင့္ ဆရာဝန္၊
သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။



အကယ္၍ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ အခက္အခဲမ်ား တစ္ခုခုရွိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔အား အသိေပးပါ၊ ဥပမာေဆးျပားအား မ်ဳိခ်ျခင္း။
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လဲက်မႈမ်ားကို ဟန္႔တားကာကြယ္ျခင္း
ေဆးရံု၌ အကြ်မ္းမ၀င္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေဆးဝါးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လဲက်မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။


သင့္ သူနာျပဳႏွင့္ဆရာဝန္ကို သင္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဘာလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။



“ေခၚပါ၊ လဲမက်ပါေစႏွင့္။” အကယ္၍ သင္ ေရႊ႕လ်ားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါ အကူအညီလိုအပ္လွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ သူနာျပဳအား အကူအညီေတာင္းခံၿပီး သင့္ထံ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။



လဲက်မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ အဖိတ္အစင္မ်ားႏွင့္ အရႈပ္အပြမ်ားကဲ့သို ႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို သတိထားၾကည့္ၿပီး
၎အေၾကာင္းကို ဝန္ထမ္းအား ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ။



ထိုင္ေနရာမွ သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းရာမွ ထသည့္အခါ အခ်ိန္ယူထၿပီး အကယ္၍ သင္ ေနမေကာင္းသလိုခံစားရလွ်င္
သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္ေပၚ ၿမဲၿမဲမရပ္တည္ႏုိင္လွ်င္ ဝန္ထမ္းအား အသိေပးပါ။



သင္ႏွင့္အေနေတာ္ျဖစ္သည့္ အဆင္ေျပၿပီး မေခ်ာ္ေသာ ဖိနပ္ကို စီးပါ။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေဆးရံု၌
ေကာင္းေကာင္းေတာ္သည့္ဖိနပ္ မရွိလွ်င္ သင့္ မိသားစုအား ဖိနပ္ယူလာရန္ေျပာပါ၊ ၎အျပင္ တစ္ျခားနည္းလမ္းမ်ား အတြက္
သင့္ သူနာျပဳကို ေျပာဆိုပါ။



အကယ္၍ သင္ ေဆးရံု၌ လဲက်လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သူနာျပဳကို ေျပာပါ။
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ဖိရာမွျဖစ္သည့္အနာမ်ားကို ဟန္႔တားကာကြယ္ျခင္း
ဖိရာမွျဖစ္သည့္ အနာမ်ား (အိပ္ရာနာမ်ား) မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တစ္ေနရာတည္း၌ လဲေလ်ာင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္
အေရျပား သို႔မဟုတ္ ေအာက္ခံအေရျပားတစ္ရွဴးကို ပ်က္စီးေစသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဖိရာမွျဖစ္သည့္အနာ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ႀကိဳးစား၍ ကာကြယ္ေပးရန္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ပါသည္။


သင္သည္ သင့္အေနအထားကို ပံုမွန္ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အေနအထားတစ္ခုတည္းျဖင့္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္း
သို႔မဟုတ္ ထိုင္ေနျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သင့္အေနအထားကို ေျပာင္းလဲေပးရန္
ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၿပီး သင့္ေတာ္သလို အထူးေမြ႕ယာ သို႔မဟုတ္ ေမြ႔ယာေပ်ာ့ကူရွင္ကို ေပးႏုိင္ပါသည္။



အကယ္၍ သင့္ အိပ္ရာခင္း သို႔မဟုတ္ အဝတ္မွာ စုိထိုင္းေနလွ်င္ ၎မွာလည္း အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍
ဝန္ထမ္းအား အသိေပးပါ။



မၾကာခဏ က်န္းမာေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္းႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းသည္ က်န္းမာေသာ အေရျပား
အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။



ဆပ္ျပာကင္းေသာ အေရျပား သန္႔စင္အရည္ သံုးစြျဲ ခင္းႏွင့္ သင့္အေရျပားအား အစိုဓာတ္ရွိေအာင္ ထားရွိျခင္းသည္
အေရျပားအား က်န္းမာေနေအာင္ထားရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အိမ္တြင္ ဤကိစၥကို မည္သို ႔ဆက္လက္ထားရွိရန္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သင့္အား ေပးႏုိင္ပါသည္။



ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အိပ္ရာဝင္ အိပ္ရာထ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမ်ားလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အစာစားရန္အတြက္
အိပ္ရာမွထထိုင္ျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ သင္၏ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားမႈ အဆင့္သို ႔ ျပန္ေရာက္ရန္
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျပန္ရန္သင့္အား အေထာက္အကူေပးပါမည္။



အဆင္ေျပၿပီး ေထာင့္ပင့္အားေကာင္းသည့္ ဖိနပ္မ်ားကို ယူလာပါ၊ ၎သည္ သင့္အား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေအာင္
အေထာက္အကူေပးပါမည္။

ဖိရာမွျဖစ္သည့္အနာကို ဟန္႔တားကာကြယ္ျခင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥေအာင္ျမင္ရန္ အတူတကြ
လုပ္ၾကပါစို႔။

Eastern Health Authorisation #

8/?

09

ေဆးရံုဆင္းျခင္း
ေဆးရံုမွ မဆင္းမီ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုပါမည္

သင့္ ေဒသခံ ဆရာဝန္ (GP) အတြက္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတိုခ်ဳပ္



သင့္ ေဆးဝါးမ်ား



အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရက္ခ်ိန္းမ်ား၏ ရက္စ၊ြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ



အိမ္၌ သင့္အား ေထာက္ကူျပဳရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို ႔ လႊဲပို႔ေပးႏုိင္သည့္ လႊဲပို႔စာမ်ားတစ္ခုခု



အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တစ္ခုခုရွိလွ်င္ မည္သူ႔အား ဆက္သြယ္ရန္

သင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း


သင့္ကိုယ္ေရးႏွင့္ သင့္ ကိုယ္ပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိမႈႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္
ဥပေဒမ်ား အားလံုးကို လိုက္နာပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
စီမံကိုင္တြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔
ေကာက္ယူပါသည္၊ ဥပမာ၊ က်သင့္ေငြေတာင္းခံသည့္ေငြစာရင္းမ်ားျဖစ္သည္။



အကယ္၍ သင့္က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ကို သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အားကူညီေပးေနေသာ
အျခားလူမ်ားအား မေ၀မွ်လိုလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာႏိုင္ပါသည္။



အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌၊ ဥပေဒအရ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာနႏွင့္ တရားရံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရသည္။



သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သုေတသနအတြက္ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္ –
သုေတသနျပဳသူမ်ားတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားရွိၿပီး ကိုယ္ေရး သို႔မဟုတ္
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို သင္၏သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ
သုေတသနအတြက္ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။



သင့္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိေနေသာ သင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ သင္
ေမးျမန္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို
စာျဖင့္ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (Freedom of Information {FOI})
သို႔ေပးပို႔ရမည္။ ၎ဌာနကို ဖုန္း 03 9871 3170 ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ foi@easternhealth.org.au
သို႔အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္သည္။ FOI ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အပိုမ်ားကို Eastern Health ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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လူနာတစ္ဦးျဖစ္သည့္သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
Eastern Health ၏လူနာတစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ အဆင့္ျမင့္-အရည္အေသြးရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို
ေမွ်ာ္လင့္ရန္ႏွင့္ လက္ခံရရွိရန္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ Eastern Health မွ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ရမည္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေအာက္၌ရွိစဥ္ သင္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ဘာျဖစ္သည္ကို သင္ သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
Eastern Health တြင္ ေနရာ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သင္ ေဆးရံု၌ေနထိုင္စဥ္အေတာအတြင္း သင္ လိုအပ္သည့္
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးရန္အတြက္ သင့္အား အျခား ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။
သင္၏ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သင့္အား ႀကိဳတင္၍ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
လက္ဝတ္ရတနာကဲ့သို႔ အဖိုးတန္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ယူေဆာင္လာျခင္းကို သင့္အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မတိုက္တြန္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
သင္ႏွင့္အတူ ရွိေနသည့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းအားလံုးကို အိမ္သို႔ သင္ယုံၾကည္ရသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖင့္ ပို႔သင့္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား စာခ်ဳပ္ [Australian Healthcare Rights Charter]
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိေနေသာ လူနာမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားတို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပဌာန္းထားပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္သည့္အခါတြင္မဆို
ေပးအပ္သည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ျမင့္မားေသာ-အရည္အေသြးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ပါသည္။
Eastern Health သည္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး တာဝန္ယူအာမခံထားပါသည္။

Eastern Health မွ သင္ ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သနည္း။
သင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

၎မွာ ဘာကိုဆိုလိုသည္

ရယူခြင့္

သင္သည္ သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏုိင္သည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး

သင္သည္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္ဝစြာေပးေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ျမင့္မားေသာ-အရည္အေသြးရွိသည့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေလးစားမႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သင္ႏွင့္သင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊
တန္ဖိုးထားရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လကၡဏာအရည္အေသြးမ်ားတို႔ကို ေလးစားေၾကာင္း
ျပသပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရး

သင္သည္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ နားလည္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သလို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ

သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရာ၌
အဖြ႕ဲ ႏွင့္အတူ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ သင့္အား ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။

အခ်က္အလက္သီးျခားရွိမႈ

သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားထိန္းသိမ္းထားၿပီး သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား၏ စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေရးကို အာမခံထားပါသည္။

ေဝဖန္ခ်က္

သင္သည္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တိုင္တန္းခ်က္ ျပဳႏိုင္ၿပီး
သင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ရရွိႏိုင္သည္။
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လူနာတစ္ဦး၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံမွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားလည္းရွိပါသည္။
သင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ

သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးရံု၌ေနထိုင္မႈတို႔ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ သင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အေျခအေနမ်ား
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ကုသေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း။



သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ -ခ်မွတ္ေရး၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။



သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးအတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း။



ခ်ိန္းထားသည့္ ရက္ခ်ိန္းမ်ား အားလံုးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္မွန္မွန္ တက္ေရာက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အကယ္၍
မတက္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း။



လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အပါအဝင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို Eastern Health အေဆာက္အဦးႏွင့္
အတြင္း၌ ခြင့္မျပဳပါ။ Eastern Health သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆဲရန္ လိုလားသည့္
လူနာမ်ားအား တတပ္တအား တိုက္တြန္းၿပီး ေထာက္ခံပါသည္။



လူတိုင္းတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း နားလည္သည့္အျပင္ Eastern Health ၌
ေလးစားမႈႏွင့္ဆက္ဆံခံရရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။



လက္နက္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အရက္တို႔ကို မယူေဆာင္လာပါႏွင့္။



ရန္လိုေသာ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ မျပဳမူပါႏွင့္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားအေပၚ ရန္လိုေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္
လက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ရန္လိုေသာ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳမူသည့္
လူနာမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားကို ထြက္ခြာေပးရန္ ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီး ရဲအား တိုင္ၾကားေကာင္း တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားသည္
တရားစြခ
ဲ ံရေကာင္း ခံရႏိုင္သည္။
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တု႔ျံ ပန္သေဘာထား
သင္၏ တုံ႔ျပန္သေဘာထားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ Eastern Health ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္
တုံ႔ျပန္သေဘာထား တစ္ခုခု (ခ်ီးမြမ္းစကားမ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား) ရွိလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိလိုပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ တုံ႔ျပန္သေဘာထားကို အလြန္ ေလးေလးနက္နက္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏
က႑တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္လွ်ုင္ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပထမဦးစြာ လူနာေဆာင္ကို ေျပာဆိုပါ သို႔မဟုတ္
ေနရာ မန္ေနဂ်ာကို ေျပာဆိုပါ။
အကယ္၍ သင္ ဆက္လက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာ ဆက္ဆံေရး အႀကံေပးမ်ားအနက္ တစ္ဦးကို ဖုန္း 1800
EASTERN (1800 327 8376) ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။ ၎သည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူမ်ားသည္ သူတို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုကို အသံုးျပဳေနစဥ္၌ သူတို ႔မွာ ကြျဲ ပားျခားနားစြာ
ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလွ်င္ သင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔ထံမွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္
တု႔ံျပန္သေဘာထားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

သင့္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဤစာအုပ္ငယ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ သံုးစြသ
ဲ ူမွတ္ပံုတင္အဖြဲ ႕ဝင္မ်ားတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေပးသည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို တိုးတက္ေ စရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
လူနာမ်ားက ေပးသည့္ပံ့ပိုးမႈကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။
Eastern Health သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၏ သေဘာထားကို ၾကားသိရန္ အာမခံပါသည္။ သံုးစြသ
ဲ ူမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္
ေကာ္မီတီ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတို႔တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္
သံုးစြသ
ဲ ူမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သံုးစြသ
ဲ ူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူနာအေတြ ႔အႀကံဳ
မန္ေနဂ်ာ (Manager Consumer Participation & Patient Experience) ကို အီးေမးလ္ feedback@easternhealth.org.au
ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။
Eastern Health သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသစေၾတးလ်န္း ေကာင္စီ (Australian Council) မွ
ေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြ စံုစမ္းမႈမ်ားအတြက္ Eastern Health ဆက္သြယ္ေရး စင္တာကို 1300 342
255 ျဖင့္ ဖုန္းဆက္ပါ။

Eastern Health Authorisation #

12/?

