ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား
ကုသေပးေရးအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်က္မ်ား
လူနာ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး
အကူအညီမ်ား အသိေပးခ်က္

ကုသေပးေရးအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေရး
ေၾကးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်က္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
……………………………………………………………………………………………………………………

ေအာက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူ လူနာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူနာ၏ကုိယ္စားလွယ္သည္ ဤေနရာတြင္
လက္ကုိင္စာေစာင္ဟု ရည္ညႊန္းသည့္ “ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား၊
ကုသေပးေရးအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်က္မ်ား၊
လူနာ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီမ်ား အသိေပးခ်က္”
အမည္ရွိ MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္၏ လက္ကိုင္စာေစာင္ ၈၇-၉၁၅၈-၀ (၃/၁၈
တြင္ျပဳျပင္ထားသည့္) မူကုိ လက္ခံရရွိေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။

ကုသေပးရန္သေဘာတူညီခ်က္ - MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ (“MultiCare”) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလိုင္စင္ရ
တစ္သီးပုဂၢလေဆးကုသသူမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္အားကုသေပးရန္ တာ၀န္ေပးထားသည့္ MultiCare မွ
ခန္႔အပ္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္အျခားနည္းအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသူ အျခားပညာရွင္မ်ား၏
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူ လက္ခံပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္တြင္ စမ္းသပ္
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ ရုပ္ပံုႏွင့္ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ေမ့ေဆးထံုေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈဆိုင္ရာ ကုသခ်က္(မ်ား) ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ က်န္းမာေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတိအက်အတြက္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပုံစံမ်ား လိုအပ္ႏိုင္
ပါေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ေမးပိုင္ခြင့္
ရွိျပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္
နားလည္ပါသည္။

ကုသမႈအတြက္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ား - ရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းမႈအတြက္
အာမမခံပါ - ရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းမႈအတြက္ ကတိ သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္ ကၽြႏ္ုပ္ကို
ေပးမထားပါ။ ခြဲစိတ္မႈ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္(မ်ား)ႏွင့္
ဆက္စပ္၍ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားရွိသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္။ ၎အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါ
ပိုးမႊားကူးစက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အဆုတ္အတြင္း ေသြးခဲျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ဓာတ္
မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ကုသေရး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေရးမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေရာဂါရွာေဖြကုသေရးအတြက္ ဓာတ္ပံုက့ဲသို႔ ရုပ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးအသံုးျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
၎တြင္ ဗီဒီယိုႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းယူနည္းမ်ားလည္း
ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္၏ဖ်ားနာမႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအေၾကာင္း အခ်က္အလက္တြင္
ထည့္သြင္းေရးသားရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရုပ္ပံုမ်ားကုိ တစ္ၾကိမ္သံုးျပီး မလိုအပ္ေတာ့သည့္
အခါ ခ်က္ခ်င္းလႊင့္ပစ္လိုက္ပါသည္။ အျခားရုပ္ပံုမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏
သေဘာအရ ကၽြႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေရးအတြက္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ပါသည္။

1

……………………………………………………………………………………………………………………………
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူမ်ား၏ ရုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံဖမ္းခ်က္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္းမ်ား မျပဳမီ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ(မ်ား)ႏွင့္ ရွိေနသည့္အျခားသူအားလံုးထံမွ ကၽြႏ္ုပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ အသံဖမ္းယူခံရသူအားလံုးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရင္
ရယူျခင္းမရွိဘဲ စကားေျပာဆိုခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အသံမဖမ္းႏိုင္ေၾကာင္းကုိလည္း
နားလည္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမရွိသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား - MultiCare တြင္
MultiCare မွခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆရာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
လိုင္စင္ရ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တစ္သီးပုဂၢလ
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားျဖစ္ျပီး MultiCare အလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ပါ။
၎တို႔တြင္ ေမ့ေဆးထံုေဆးႏွင့္ ဓာတ္မွန္ေရာင္ျခည္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ား၊
ေမြးကင္းစအထူးကုမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
MultiCare Allenmore၊ Good Samaritan၊ ကဗၺင္တန္၊ ေအာ္ဘန္ က်န္းမာေရး ဗဟုိဌာနႏွင့္ တကိုးမား
အေထြေထြ အေရးေပၚဌာနမွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
၎၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈတြင္ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ၾကေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ၎၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကုိ
MultiCare မွခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိပါ။ ဤလက္ကုိင္စာေစာင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ကုသ
ေပးသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ သို႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲ အားလံုးတို႔၏စာရင္းႏွင့္အတူ ၎တို႔အား
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ (ေငြေတာင္းခံလႊာ နားလည္ျခင္းအပိုင္း) MultiCare
မွေပးထားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ၎တို႔ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
သီးျခားေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး သေဘာတူညီခ်က္ - ကၽြႏ္ုပ္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ ပံုမွန္ႏႈန္းထားမ်ား၊
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံ အကာအကြယ္ႏွင့္
အညီ MultiCare ကုိေပးရန္ သေဘာတူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏အာမခံကုမၸဏီ၏ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ
MultiCare အား အယူခံ၀င္ခြင့္ျပဳပါသည္။ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေပးဆပ္ရမည့္သူ တစ္ဦးမွ
မေပးပါက ေပးလိုက္သည့္၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ပါ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသည္။ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈ
မရွိသူတစ္ဦးမွ ကၽြႏ္ုပ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္ လုပ္ပါက MultiCare သည္ RCW 60.44.010 တြင္
ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပိုက္ဆံျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ (၎ေတာင္းဆိုမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိထိခိုက္ေစသူၾကား
ေက်ေအးေငြ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ပါသည္။) ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းလႊာကုိ ေရွ႕ေန
သို႔မဟုတ္ ေငြရယူရန္ေကာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းထံ ပို႔ပါက သင့္ေတာ္သည့္ေရွ႕ေနခႏွင့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ အတိုး၊ ေပးဆပ္ရန္က်န္ေနသည့္ အျခားပမာဏတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္ေပးပါမည္။
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က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခကုန္က်စရိတ္ကုိ ေတာင္းဆိုရယူႏိုင္ျပီး
ဤအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ရွိေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ား - MultiCare မွ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိရန္ MultiCare ကို အထက္တြင္ ရည္ညႊန္းသည့္ အခါတိုင္း ၎၏
အလုပ္သမားမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္၊
တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုက္ရိုက္
မသက္ဆိုင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ေငြေကာက္ခံသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အတူ
၎တို႕၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ရည္ရြယ္ပါသည္။

(မယ္ဒီက)ဲ MEDICARE - ကၽြႏ္ုပ္သည္ Medicare တြင္ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက Medicare
အစီအစဥ္မွ ကာကြယ္မထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။
၎တို႔တြင္ အလွျပဳျပင္ေရးခြဲစိတ္မႈ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အိမ္သို႔ယူ သြားရန္ေဆးႏွင့္
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ မလိုသည့္ေဆးမ်ား၊ တဦးခ်င္းၾကည့္ေပးသည့္ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရးအရ
မလိုအပ္သည့္ ေဆးမ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကားအာမခံႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူအတြက္အာမခံ
စသည္တို႔မွ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈ
မရွိသူတစ္ဦးမွ ကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ လိုအပ္ေစသည့္ မေတာ္တဆမႈ သို႔မဟုတ္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါႏွင့္ Medicare မွ အကာအကြယ္ မေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
စသည္တို႔အျပင္ အျခားအရာမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ Medicare မွ က်န္းမာေရးအရ
အကာအကြယ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ ေဆးရံုတြင္
ရွိေနပါက Medicare မွ အကာအကြယ္ေပးသည့္ လူနာအျဖစ္ အက်ံဳးမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ခံရလွ်င္
၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္တိုင္ေပးရမည္ကုိ နားလည္ပါသည္။

ပူးတြအ
ဲ ာမခံ - ကၽြႏ္ုပ္၏ Medicare သို႔မဟုတ္ အျခားအာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍
ေပးခဲ့သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပူးတြဲအာမခံရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဆးရံုအေျချပဳ ၏ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္
ဌာနမွ ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္မွေပးရသည့္ပူးတြဲအာမခံမွာ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိပါသည္။
ေဆးရံုမဟုတ္သည့္ အေနအထားမ်ားတြင္ ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ပူးတြဲအာမခံ
ပိုနည္းပါမည္။

ဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊ တက္စ္မက္ေဆ့ဂ်္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား - ကၽြႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္
MultiCare ကုိ သေဘာတူခြင့္ျပဳပါသည္ - (၁) ၀ါယာလက္ (ဆဲလ္) နံပါတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဆက္သြယ္ရန္၊ (၂) ဖုန္းထူးစက္မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္
အတြက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထားခဲ့ရန္ႏွင့္ ၄င္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ (အေၾကြးေကာက္ခံသည့္
ဥပေဒအပါအ၀င္) ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္၏
အေၾကြးပမာဏကုိပါ ေျပာၾကားရန္၊ (၃) ကၽြႏ္ုပ္မွေပးသည့္ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဆယ္လူလာ ကိရိယာ
လိပ္စာမ်ားသံုး၍ ကၽြႏ္ုပ္ကို တက္စ္မက္ေဆ့ဂ်္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ ပို႔ရန္၊ (၄) ၎အီးေမးလ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ တက္စ္မက္ေဆ့ဂ်္မ်ား မပို႕ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ေရြးခ်ယ္ခ့ပ
ဲ ါက သို႔မဟုတ္ ၎နည္းမ်ားျဖင့္
3
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ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္စဲရန္ MultiCare အား စာေရးအသိေပးထားျခင္း မရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္၏
စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ ၾကိဳတင္အသံဖမ္းထားေသာ/ အသံတုျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ ေခၚဆိုသည့္ကိရိယာ ("ေအာ္တိုလွည့္စက္") အသံုးျပဳရန္။ (မပို႔ရန္
ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သက္ေရာက္မႈရွိေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္အထိ
ၾကာႏိုင္ပါသည္။) MultiCare တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္
ကၽြႏ္ုပ္မွ ၎ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရမည္ဟု သတ္မွတ္မထားေၾကာင္း
နားလည္ပါသည္။

ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ အီးေမးလ္၊ (ကၽြႏ္ုပ္၏မွတ္တမ္း)
MyChart - ကၽြႏ္ုပ္ကုိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ(မ်ား) သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာအဖြ႔ဲ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္၊ တက္စ္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္
ေရးသားဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာမိလိုက္ႏိုင္ျပီး စာ၀ွက္ျဖင့္ မဟုတ္ပါက ၎အခ်က္အလက္ကုိ
မည္သူၾကည့္သည္ကုိ MultiCare မွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ MultiCare မွ
လူနာအားလံုးအား “MyChart” ေပးေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ ၎သည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ
အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ကာကြယ္ထားေသာ စာ၀ွက္ျဖင့္ လံုး၀ေရးထားျပီး ကာကြယ္ေပးထားသည့္
လမ္းေၾကာင္း ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ MultiCare မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတိုင္း MyChart
အသံုးျပဳသည္ မဟုတ္ပါ။ စာ၀ွက္ျဖင့္မဟုတ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္မွ
စတင္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျပန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ကာ
ကၽြႏ္ုပ္မွ တာ၀န္ယူပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ဆက္သြယ္ပံု နည္းမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္
အလုပ္လုပ္ရက္ ဆယ္ရက္အထိ ခြင့္ေပး၍ ၎နည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္မွ MultiCare
ကုိ စာေရးအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိပါက MultiCare ႏွင့္ ၎၏၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား
ထုိနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။

ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား / ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာဆႏၵ/ အသက္ဆက္ေပးရန္ ဆရာ၀န္အမိန္႔
(POLST) ပံုစံမ်ား - (“ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာဆႏၵ” ဟု ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည့္) က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခြင့္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ရွိေၾကာင္း
နားလည္ပါသည္။ www.multicare.org/important-policies တြင္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားမႈစည္းမ်ဥ္း
အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ရႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ (အသက္ဆက္သည့္ကုသမႈအတြက္
ဆရာ၀န္အမိန္႔) POLST ပံုစံသည္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အျမဲအစားထိုးေပးႏိုင္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္သည္ POLST သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္
ပံုစံတစ္ေစာင္ ျဖည့္ျပီးပါက ၎ပံုစံ(မ်ား)၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ MultiCare ကိုေပးရန္
သေဘာတူပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္
သီးျခားျဖည့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ / စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ မခ်မွတ္ႏိုင္သည့္
အခါမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ အျခားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိ
ခန္႕ထားႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ ၎တို႕တြင္ (ေသေရးရွင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္)
ပံုမွန္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ဥပမာမ်ားကုိ https://www.multicare.org/for-patients/ တြင္
ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းပံုစံတစ္ခုခု ကၽြႏ္ုပ္ျဖည့္ပါက MultiCare ကုိ မိတၱဴေပးပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔
တည္ရွိရာေနကုိ MultiCare ကုိေျပာျပပါမည္။ ဤလက္ကုိင္စာေစာင္ကုိ ေအာက္ပါ ပံုႏွိပ္ထာေသာ
မူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္အခါ အျခားဘာသာစကားျဖင့္
ဘာသာျပန္အကူအညီ ရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္ အဂၤလိပ္
ရိုးရာတရုတ္
မာရွယ္လိဇ္

အရဘစ္

ျမန္မာ

ဖိလစ္ပိုင္
ပန္ခ်ာပီ

ရုရွ

ကမ္ေဘာဒီးယား

ျပင္သစ္
ဆိုမာလီ

ဂ်ာမန္
စပိန္

လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တရုတ္
အီတာလ်ံ
ယူကရိန္း

ကုိးရီးယား

လာအုိ

ဗီယက္နမ္

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ လက္မွတ္ထိုးသည့္ရက္စြဲမွ တစ္ႏွစ္ဆက္လက္အက်ံဳး၀င္ပါမည္။
____ ရက္ __________ လ ၂၀___ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတေ
္ ရးထိုးပါသည္။

လူနာလက္မွတ္ - အီလက္ထရြန္းနစ္ လက္မွတ္ကုိ ဤေနရာတြင္ထည့္ပါမည္
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ကုသေပးေရးအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္ - ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္
လူနာ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
.................................................................................................................................

MULTICARE - MultiCare သည္ ေဆးရံုအမ်ားအျပား၊ အတြင္းလူနာႏွင့္ ျပင္ပလူနာ ေဆးခန္းမ်ား၊
အေရးတၾကီး ေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနမ်ားႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ အေရးေပၚဌာနမ်ား အပါအ၀င္
အေရးေပၚဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားစြာႏွင့္ ရုပ္ပံုရိုက္ကူးသည့္ေနရာ မ်ားစြာတို႔ကို
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ MultiCare တည္ရွိရာ ေနရာအားလံုး စာရင္း
အျပည့္အစံုကုိ www.multicare.org တြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏုပ
္ ္သည္ ေဆးရံုေဆးခန္း တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခုၾကား မကူးေျပာင္းေသာ္လည္း ကုသမႈအခ်ိဳ႕ကုိ တစ္ေနရာတြင္မက ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္
နားလည္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း - ကၽြႏ္ုပ္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ အဆက္မျပတ္ေစရန္၊
ေပးလိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္၊ ၎၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခါမ်ားတြင္
MultiCare သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ထားရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ အရက္ကုသမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရး ကုသမႈႏွင့္ လိင္အရ ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား ေရာဂါရွာေဖြေရး သို႔မဟုတ္ ကုသမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အခါတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈ အခ်က္အလက္ - ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ ေငြလက္ခံရရွိေရးအတြက္ MultiCare
သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အမည္၊ လိပ္စာ၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ ေဆးရံုတင္သည့္/ဆင္းသည့္ ရက္စြဲ(မ်ား)၊
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္စက်ဴရီတီနံပါတ္၊ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရင္း နံပါတ္မ်ား၊
အာမခံအခ်က္အလက္ စသည့္ ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ MultiCare
တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိပါ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်သည့္
ေနရာမ်ားကုိ ဤအခ်က္အလက္မ်ား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
MultiCare ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား အသိေပးခ်က္တြင္ ၾကည့္ပါ https://www.multicare.org/patient-privacy/

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၀န္ထမ္း ထိေတြ႔မႈ/ေသြးစစ္ျခင္း - (ရဲ၊ မီးသတ္ သို႔မဟုတ္ အျခား
အေရးေပၚတံု႕ျပန္သူမ်ား အပါအ၀င္) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ကၽြႏ္ုပ္၏ေသြး
သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ အျခားအရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ပါက MultiCare သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ေသြး၊
တစ္ရွဴးတို႔ကုိ အသည္းေရာင္အသား၀ါ၊ HIV သို႔မဟုတ္ စစ္ဖလစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကူးစက္
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ေရာဂါမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရန္ သေဘာတူပါသည္။ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ့မ
ဲ ႈတစ္ရပ္ကုိ MultiCare
ေဆးရံုေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ သီးျခားကုသျခင္းမျပဳပါက ထိုသို႔ထိေတြ႔မႈေၾကာင့္ လက္ခံရရွိသည့္
စမ္းသပ္ခ်က္အေျဖမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းတြင္ ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္
နားလည္ပါသည္။ ထိေတြ႕သြားသူ၀န္ထမ္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏က်န္းမာေရးကုသေပးသူ(မ်ား)ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္၏စမ္းသပ္ခ်က္အေျဖမ်ား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ HIV သို႔မဟုတ္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ စီ
ေရာဂါတိုက္ဖ်က္မႈအား ကုိယ္ခႏၶာတြင္ ေတြ႔ရွိပါက ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏စမ္းသပ္ခ်က္တြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ပါက MultiCare
သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ဆက္သြယ္ႏိုငေ
္ ၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။

ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား - ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား သို႔မဟုတ္
အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္ကိုေပးျပီးျပီ/ သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျပီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံျပီး စာရြက္ႏွင့္
မိတၱဴကုိ ေနာက္ထပ္ ေတာင္းဆိုရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ MultiCare ၀က္ဆိုက္
www.multicare.org တြင္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ MultiCare ၏ပံုစံ အမ်ားအျပားကုိ
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ဘာသာျပန္ထားျပီး ဘာသာျပန္ထားသည့္ ပံုစံမ်ားလိုအပ္ပါက
ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းဆိုပါမည္ -

လူနာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား - ဤလက္ကုိင္စာေစာင္တြင္ လူနာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားအေၾကာင္း အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။
MultiCare ၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား - ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MultiCare မွ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေျပာျပပံုတို႔ကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး
စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ စုေပါင္းထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ား သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံသည့္ အျခားေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၄င္း၏ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ကာကြယ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပံုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုတို႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ - MultiCare သည္ က်န္းမာေရအရလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မႈအေပၚ အေျခခံျပီး
ေငြေရေၾကးေရး အကူအညီေပးပါသည္။
ေငြေရေၾကးေရးအကူအညီႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည္မ်ားကုိ ပိုမိုသိရွိရန္
www.multicare.org တြင္ ၾကည့္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆက္ပါ ျပဳဂ်စ္ေစာင္းေဒသ MultiCare ဖုန္း 253.876.8550
ကုန္းတြင္း အေနာက္ေျမာက္ေဒသ MultiCare ဖုန္း 509.473.4769
ေရာ့ခ္၀ဒ္ MultiCare ေဆးခန္းမ်ား ဖုန္း 509.342.3600
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အျခား - ယခုအခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရးအေျခအေန အတိအက်ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လက္ကုိင္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေပးႏိုင္ပါသည္။
၎တို႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မႈ၊ အသက္ႏွင့္ အေထြေထြ က်န္းမာေရး အေျခအေန
သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရွာေဖြမႈအတိအက်ႏွင့္ MultiCare တစ္ခုတည္းမွ ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း
အခ်က္အလက္အတိအက် ေပးရန္ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား - သင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံရခဲ့ပါက
ျပင္းထန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာအတြက္ ကူညီရန္
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ေပးေလ်ာ္သည့္ အစီအစဥ္ (Crime Victims Compensation
Program - CVCP) မွတဆင့္ အကူအညီမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား၊
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိရန္ 1.800.762.3716
ရွိ CVCP ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ www.CrimeVictims.Lni.wa.gov တြင္ ဖတ္ပါ။

ESL / ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား - ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားလိုျပီး/
သို႔မဟုတ္ ဘာသာျပန္တစ္ဦး၏ အကူအညီလိုအပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးပါ။ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးပါမည္။

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း - MultiCare သည္ မည္သူ႕ကုိမွ် အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာ၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကုိယ္ခႏၶာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမႈစီးပြားေရး
အေနအထား၊ လိင္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းယိုင္မႈ၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ အစီအစဥ္မ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိပါ။ MultiCare တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္စိုးရိမ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကုိ
ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ဖုန္းဆက္ပါ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီမ်ား) လူနာအတြက္ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈ
ဖုန္း- 866.247.2366

အီးေမးလ္ - patient.advocacy@multicare.org

Deaconess ေဆးရံု လူနာအတြက္ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈ
ဖုန္း - 509.473.3223
Valley ေဆးရံု လူနာအတြက္ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈ
ဖုန္း - 509.924.6650

အီးေမးလ္ - valleyptconcerns@multicare.org

Rockwood လူနာအတြက္ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈ
ဖုန္း -: 509.838.2531
Corporate Compliance
ဖုန္း - 866.264.6121
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အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈတို႔
သတ္မွတ္ရန္၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ရယူရန္ MULTICARE အား ခြင့္ျပဳျခင္း - အာမခံမွျဖစ္ေစ၊
တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေငြေပးေခ်ရမည့္သူမွျဖစ္ေစ MultiCare ထံ တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်ရန္
ကၽြႏ္ုပ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ MultiCare ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းႏွင့္သာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ
သတ္မွတ္ရန္၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ရယူရန္ MultiCare အားခြင့္ျပဳျပီး ကၽြႏု္ပ္၏က်သင့္ေငြမ်ား
အျပည့္အ၀ေပးျပီးသည္အထိ ေငြေပးေခ်ရမည့္သူမ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ရမည့္သူအားလံုး ထံမွ
ေပးေခ်မႈရသည္အထိ ရယူခြင့္ျပဳပါသည္။ MultiCare တြင္ ေပးလိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္
ေငြေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ျပန္ေပးမႈ ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သက္ဆိုင္ရာ
မေတာ္တဆျဖစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ (အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး)
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရဲ၊ မီးသတ္
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအျပင္
ေတာင္းဆိုမႈ၊ တရားစြဲဆိုမႈ၊ အာမခံေတာင္းဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ေပၚေပါက္ေစသည့္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စားသံုးသူ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္
အေၾကြးစာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ MultiCare မွ ရယူခြင့္ျပဳပါသည္။ ၎အျပင္ MultiCare
မွေတာင္းဆိုသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ေစသည့္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္အေပၚထားရွိသည့္ မွတ္တမ္း အားလံုးႏွင့္/ သို႔မဟုတ္
အျဖစ္အပ်က္ အခ်က္အလက္ အားလံုးကုိ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ အျပည့္အစံု ထုတလ
္ ႊတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။

ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူ ေက်ာင္းသားမ်ား - ကၽြႏု္ပ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသည့္အဖြဲ႕၏
ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ က်န္းမာေရးသင္တန္းဆင္းမ်ား၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား၊ သူနာျပဳ
သင္တန္းတက္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသင္တန္းသားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား - ကၽြႏ္ုပ္သည္ လက္ထပ္လက္စြပ္၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ လက္ပတ္နာရီ၊ အံကပ္၊
မ်က္မွန္၊ နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားကုိယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အိမ္ျပန္ပို႔ျခင္း၊
MultiCare လက္ထဲအပ္ႏွံျခင္း မျပဳဘဲ လက္၀ယ္ထားရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္ယူထားသည့္ ကုိယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား
ထိခိုကေ
္ ပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ MultiCare တြင္ တာ၀န္မရွိပါ။ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္
ရွိေနစဥ္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း၊ ယူထားျခင္းမ်ားမျပဳရန္ MultiCare မွ
အၾကံျပဳေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ တစ္ရွဴး စြန္႕ပစ္ျခင္း - စမ္းသပ္ျခင္း၊ ကုသျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္(မ်ား)
ျပဳလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ တစ္ရွဴးမ်ားကုိ ယူထားရန္ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏
ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ MultiCare အား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
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လူနာေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း - လူနာတစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြ႔အၾကံဳအေၾကာင္းေမးရန္
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအျပီးတြင္ MultiCare မွ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
၎စစ္တမ္းေကာက္ခံရန္ MultiCare သည္ သီးျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ၎စစ္တမ္းကုိ တံု႔ျပန္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္
စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ပ
ု ္၏ပါ၀င္မႈ (သို႔မဟုတ္ မပါ၀င္မႈ) သည္ ကၽြႏ္ုပ္ရရွိသည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္။

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္ အျပဳအမူ - ေစာင့္ေရွာက္ကုသသည့္အဖြဲ႕မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္
ခက္ခဲေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားပါ၀င္သည့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ MultiCare မွ
လံုး၀သည္းမခံေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ၄င္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ လူနာမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊
ဧည့္သည္မ်ား၊ MultiCare အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အားလံုးကုိ
အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူအားလံုးကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အား အေၾကာင္းၾကားျပီး ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္
မိသားစုမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ မပါ၀င္ရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်
ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ားကုိ ဖုန္းဆက္ခြင့္၊ လာေရာက္ခြင့္
သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးရာတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳပါ။

မိမိကုိယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသူမ်ား - ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္၏ကုသမႈအတြက္
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အျခားနည္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစျခင္း မရွိလွ်င္ (က်န္းမာေရး
အေရးေပၚေၾကာင့္) ဤအသိအမွတ္ျပဳခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ပါက
သတ္မွတ္ထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ(မ်ား)မွ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ လက္မွတ္
ထိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ ဤအသိအမွတ္ျပဳခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္စား အျခားတစ္ဦးမွ
လက္မွတ္ထိုးေပးပါက ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္မွ တိုက္ရိုက္
လက္မွတ္ထိုးသကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ေစရပါမည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ကၽြႏ္ုပ္၏
က်န္းမာေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲလာသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ဆႏၵမ်ားကုိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ေပးသူမ်ားအား ေျပာျပရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။
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ဥပေဒအရ လူနာရပိုင္ခြင့္မ်ား
သင့္တြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္ •

ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္ ရယူျခင္း၊

•

အဆင္ေျပေစရန္၊ အျပစ္ေပးရန္၊ အက်ပ္ကိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႕ျပန္ရန္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း သီးျခားခြဲထားျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ရန္ႏွင့္
လူနာေဘးကင္းေစရန္ လိုအပ္သည့္အခါတြင္မွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ အနည္းဆံုးနည္း သို႕မဟုတ္
သီးျခားခြဲထားမႈ အနည္းဆံုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊

•

လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ၊ လံုျခံဳေရး၊ တိုင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းမႈ၊
၀ိညာဥ္ေရးရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ။ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ေဘးကင္းမႈအတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ကန္႔သတ္ရန္လိုအပ္ပါက
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ ျဖစ္ျပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကုိ
ရွင္းျပပါမည္၊

•

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈထားမႈတို႔မွ ကာကြယ္ထားျခင္းႏွင့္

•

လက္တံု႕ျပန္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုသမႈေပးရန္ျငင္းဆိုခံရျခင္းအတြက္ ေၾကာက္ရံြ႕မႈမရွိဘဲ

~ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း၊
သင့္အေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးမႈအေၾကာင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊
•

တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ အခ်ိန္မီေျဖရွင္းျခင္း၊

•

ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ဘက္စံုမွပါ၀င္ျခင္း ~ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ျငင္းဆိုျခင္းႏွင့္
~ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊

•

သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစု သို႔မဟုတ္ သင္မွေျပာျပထားသည့္ သင့္ကုိယ္စားဆံုးျဖတ္ေပးမည့္
သူမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊

•

သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္း သိျခင္းႏွင့္ သေဘာတူျခင္း၊

•

ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားမွ ပါ၀င္ေျပာဆိုျခင္း၊

•

ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားမႈမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ေဆးရံုမွ ၎ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊

•

အသက္ျပန္ရွင္ေအာင္မလုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ဆက္ရွည္သည့္ကုသမႈမ်ား မျပဳေရး
ေတာင္းဆိုျခင္း၊

•

ဆံုးခါနီး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ၊

•

ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ ကုိယ္အဂၤါႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ~ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပါ၀င္ေျပာဆိုမႈႏွင့္
~ မိသားစု သို႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္၊

•

က်န္းမာေရးအရ မလိုအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမွ အက်ပ္ကိုင္ရန္၊ အျပစ္ေပးရန္၊
အဆင္ေျပရန္ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္ရန္ နည္းလမ္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆို
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတည္း သီးျခားထားျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းျခင္း၊

•
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စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ လူနာ၏ဤရပိုင္ခြင့္မ်ား။
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MULTICARE သည္ေအာက္ပါတို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ
က်င့္သံုးေနပါသည္ •

ကုိယ္အဂၤါႏွင့္တစ္ရွဴးလွဴဒါန္းရန္ အလားအလာရွိသည့္ လူနာမ်ားကုိ သိရွိရန္၊

•

ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ သုေတသန၊ စူးစမ္းေလ့လာမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ ~ သုေတသနတြင္ပါ၀င္ရန္ သင္ဆံုးျဖတ္ပါက ခြင့္ျပဳပံု၊
~ အခ်က္အလက္သိျပီးခြင့္ျပဳမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
~ သုေတသနေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ သင္ပါ၀င္ရန္ျငင္းဆိုပါက သင္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ
ရယူေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မျပဳရန္။

•

လူနာတိုင္း (သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတြင္ ပံ့ပိုးေပးသူ) ကို ေအာက္ပါတို႔ အသိေပးရန္ ~ ၎၏ဧည့္သည္လာေရာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ ၎ရပိုင္ခြင့္အေပၚ က်န္းမာေရးအရ
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ၎၏အျခားရပိုင္ခြင့္မ်ား ေျပာျပခ်ိန္တြင္ ေျပာျခင္း၊
~ ၎၏သေဘာတူညီခ်က္အေပၚမူတည္၍ ဇနီးခင္ပြန္း၊ (လိင္တူ အိမ္ေထာင္ေရးလက္တြဲေဖာ္
အပါအ၀င္) အိမ္ေထာင္ေရးလက္တြဲေဖာ္၊ အျခားမိသားစု၀င္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး
အပါအ၀င္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအပါအ၀င္ ၎မွသတ္မွတ္ထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား လက္ခံခြင့္ႏွင့္
၎ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ အခ်ိန္မေရြး ရုပ္သိမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုခြင့္။

•

လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ခံယူမႈ၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းယိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍
ဧည့္သည္လာပိုင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳရန္။

•

လူနာ၏အၾကိဳက္အတိုင္း ဧည့္သည္အားလံုး တန္းတူလာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ အျပည့္အ၀
ရွိေစရန္။

လူနာ၏ အျခားေသာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ား
သင့္တြင္ေအာက္ပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိပါသည္ •

အခမဲ့စကားျပန္။

•

သင့္အေျခအေနကုိ သိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မထင္မွတ္ထားသည့္အရာမ်ား အပါအ၀င္
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ သင့္အားေျပာျပခြင့္။

•

အျမင္၊ အေျပာ၊ အၾကား သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္ ခၽြတ္ယြင္းသည့္အခါမ်ားတြင္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္နားလည္သည့္နည္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာေျပာဆိုျခင္း။

•
•

နာက်င္မႈ ကုိင္တြယ္ေပးျခင္း။
(ကုသမႈမျပဳရန္အပါအ၀င္) ကုသမႈအျခားနည္းလမ္းမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
နားလည္ျခင္း။

•

အျခားသူတစ္ဦး၏ သေဘာထားရယူျခင္း။

•

သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးစီ၏ အမည္ႏွင့္၎၏အခန္းက႑ကုိ သိျခင္း။
13

……………………………………………………………………………………………………………………………
•

သင္၏ေဆး၀ါးမ်ား၊ အသံုးျပဳသည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ သင္လိုအပ္ႏိုင္မည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိျခင္း။

•

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္လိုျခင္း ရွိမရွိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။
၎ေလ့လာခ်က္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု သင့္တြင္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
သင္ပါ၀င္ပါက သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးေပးရပါမည္။ မပါ၀င္ပါက သင္၏က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္ ကုသမႈအေပၚ ထိခိုက္မည္ မဟုတ္ပါ။

•

သင္၏ကုန္က်စရိတ္ကုိ သင့္ကုိ ရွင္းျပေစျခင္း။

•

သင္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴရယူျခင္း။ ေအာက္ပါေနရာမ်ားရွိ MultiCare
က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းမ်ား) ကုိ ဆက္သြယ္၍
ရယူႏိုင္ပါသည္ o

MultiCare ေဆးရံုမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီ) - 253.403.2433

o

MultiCare ဆရာ၀န္ ေဆးခန္းမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီ) - 253.372.7175

o

MultiCare Deaconess ေဆးရံု - 509.473.7421

o

MultiCare Valley ေဆးရံု - 509.473.5431

o

MultiCare Rockwood ေဆးခန္း - 509.838.2531

စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား
MultiCare တည္ေနရာတစ္ခုတြင္ေပးလိုက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ စိုးရိမ္မႈရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ဒဏ္ခတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားကုိ ေၾကာက္ရံ႕ြ မႈမရွိဘဲ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
•

သင္လာေရာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စဥ္ မည္သည့္၀န္ထမ္းကိုမဆို စိုးရိမ္မႈကုိ အသိေပးပါ

•

သင္၏စိုးရိမ္မႈအေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုပါ

•

ျပဳဂ်စ္ေစာင္းေဒသ MultiCare အတြက္
အီးေမးပို႕ရန္ - patient.advocacy@multicare.org
စာေရးရန္ - MultiCare Health System
PO Box 5299 MS:315-3C-CD Tacoma, WA 98415-0299

•

MultiCare Deaconess ေဆးရံုအတြက္ စာေရးရန္ MultiCare Deaconess Hospital
Attention: Patient Advocate 800 W. 5th Ave. Spokane, WA 99204

•

MultiCare Valley ေဆးရံုအတြက္ အီးေမးပို႕ရန္- valleyptconcerns@multicare.org သို႔မဟုတ္ စာတိုကမ
္ ွစာပို႔ရန္
MultiCare Valley Hospital
Attention: Patient Advocate 12606 E Mission Ave. Spokane Valley, WA 99216

•

MultiCare Rockwood ေဆးခန္း လူနာကုိေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူအတြက္ 509.838.2531
ကို ဆက္ပါ။
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သင္၏စိုးရိမ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ခံရရွိသည့္အခါ စစ္ေဆးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူထံပို႕ပါမည္။ သင္၏
ျပႆနာကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခ်က္ခ်င္းမေျဖရွင္းႏိုင္ပါက အလုပ္လုပ္ရက္ ၃၀ အတြင္း စာေရး အသိေပးပါမည္။
စာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါမည္ •

စစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရွိသူ၏ အမည္၊

•

ျပႆနာကုိ စံုစမ္းျပီးေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္အေျခခံအဆင့္မ်ားႏွင့္

•

ေဆာင္ရြက္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ရလဒ္မ်ား။

၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနကုိ 800.633.6828 တြင္ျဖစ္ေစ၊ WA DOH, HEALTH
SYSTEMS QUALITY ASSURANCE, COMPLAINT INTAKE, P.O. BOX 47857,
OLYMPIA WA 98504 သို႔စာေရး၍ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္
•

ျပည္နယ္အတြက္ အြန္လိုင္း hsqacomplaintintake@doh.wa.gov တြင္
တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါနည္းတစ္နည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစ္ခုခုကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ -

•

အရြယ္ေရာက္သူလူၾကီးမ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 877.734.6277

•

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 800.422.7517

•

စားသံုးသူ ကာကြယ္သည့္ဌာန 800.551.4636

•

က်န္းမာေရးကုသေပးသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလိုင္စင္ဌာန 800.633.6828

•

Medicaid လိမ္ညာမႈထိန္းတာေရးဌာန 360.586.8888

•

ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ 360.753.6200

•

ပူးတြဲေကာ္မရွင္ www.jointcommission.org သို႔မဟုတ္ 800.994.6610

၎အျပင္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအရည္အေသြးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အာမခံအကာအကြယ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေဆးရံုမဆ
ွ င္းျခင္းကုိ အယူခံ၀င္ျခင္းတို႔အတြက္
877.588.1123 သို႔မဟုတ္ 855.887.6668 (TTY) ရွိ Livanta ကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

လူနာ၏တာ၀န္မ်ား
•

သင့္ကုိေျပာဆိုေနသည့္အရာကုိ နားမလည္ပါက တစ္စံုတစ္ဦးအား အသိေပးပါ။

•

သင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း သင္သိသမွ် အားလံုးေျပာျပပါ။

•

သင့္အေျခအေနအေျပာင္းအလဲရွိပါက တစ္စံုတစ္ဦးကုိ အသိေပးပါ။

•

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာျပီး မိမိ၏
ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူပါ။

•

သူတစ္ပါး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေလးစားပါ။

•

ရက္ခ်ိန္းတစ္ခု သင္မသြားႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို အျမန္ဆံုး အသိေပးပါ။

•

ကုန္က်စရိတ္ ခ်က္ခ်င္းေပးျပီး ေငြေပးေခ်ေရးအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား
ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ေပးသည့္ဌာနကုိ အသိေပးပါ။

•

အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ အကူအညီထပ္မံလိုလွ်င္ လူနာေထာက္ခံေျပာဆုိမႈကို ဖတ္ပါ။
15
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လူနာမ်ားသည္ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ MultiCare
က်န္းမာေရးစနစ္၏ ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္ •

လူနာမ်ားသည္ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ (ေဆးရြက္ၾကီး၊ ေဆးေျခာက္
သို႔မဟုတ္ ေဆးရြက္ၾကီး အေငြ႕ပ်ံေစသည့္ ကိရိယာမ်ား) မေသာက္ရပါ။ သို႔မဟုတ္
ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် မသံုးရပါ။

•

လူနာမ်ားသည္ အျခားလူနာမ်ားကုိ မေႏွာင့္ယွက္ရပါ။

•

လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အျခားလူနာမ်ားကုိေပးသည့္ ေစာင့္ေရွာက္
ကုသမႈနွင့္ MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မေႏွာင့္ယွက္ရပါ။

•

MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ဥပစာမ်ားတြင္ လူနာမ်ားသည္ တရားမ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
မျပဳႏိုင္ပါ။

•

လူနာမ်ားသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း တိက်မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္
တာ၀န္ရွိပါသည္။

•

လူနာမ်ားသည္ အျခားေသာလူနာမ်ားႏွင့္ MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ား အေပၚစာနာမႈရွိရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

•

လူနာမ်ားသည္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ၎တို႕႔၏ က်န္းမာေရးအဖြ႔အ
ဲ ား အသိေပးရန္
တာ၀န္ရွိပါသည္။

•

လူနာမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္၏ပစၥည္းမ်ားကုိ ေလးစားရန္
တာ၀န္ရွိပါသည္။

•

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရွိပါက ၎တို႔၏က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အား
အသိေပးရန္ လူနာမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိပါက
သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအား အေၾကာင္းၾကားပါ။ ၎မွ
သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းကုိ ဆက္သြယ္ပါမည္။ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္စရာမ်ားကုိ
လူနာအတြက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုသူကိုလည္း အစီရင္ခံႏိုင္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အထူးရပိုင္ခြင့္မ်ား
အထက္ေဖာ္ျပပါ လူနာ၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူနာမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ
ေအာက္ပါရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါသည္ •

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္လူနာတစ္ဦးသည္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္
(မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အရက္) အရာ၀တၳဳမ်ား အလြဲသံုးသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္
ကုသရန္ သေဘာတူႏိုင္ပါသည္။

•

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္လူနာတစ္ဦးသည္ လိင္အရကူးစက္သည့္
ေရာဂါမ်ားကုိ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသရန္သေဘာတူႏိုင္ပါသည္။

•

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္လူနာတစ္ဦးသည္ မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆို ပဋိသေႏၶ
တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။
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•

အဆီးအတားမွလြတ္ကင္းေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကုသမႈအတြက္
ကုိယ္တိုင္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

•

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေရာဂါရွာေဖြ/ ကုသေရးအတြက္ ျပသလိုပါက ရက္ခ်ိန္း
ယူသည့္အခါ ရက္ခ်ိန္းစီစဥ္ေပးသူႏွင့္ သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပးသူတို႔အား ေျပာျပပါ။

17

သင္၏ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာကုိ
နားလည္ျခင္း
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာသည္ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ လူတိုင္းထံမွ
ကုန္က်စရိတ္ အတူတူေတာင္းခံေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္မ်ား ကြဲျပားသျဖင့္
တူညီသည့္၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအတြက္ လူနာမ်ားေပးရသည့္ ပမာဏ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
သင့္က်န္းမာေရးကုသေပးသူအား ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အာမခံအခ်က္အလက္
အမွန္အကန္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သင္၏အာမခံအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္က်န္းမာေရး ကုသေပးသူမွ
ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား ေမးပါက အျမန္ဆံုးေျဖၾကားပါ။

သင့္ေဆးရံုမွေငြေတာင္းခံလႊာအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္စရာမ်ား
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ေဆးရံု၏ေငြေတာင္းခံသည့္ရံုးကုိ ဆက္သြယ္ပါ ✓ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ အျခားေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ျခင္း။
✓ Medicaid၊ Basic Health သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား။
✓ သင္၏ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာကုိ နားလည္ျခင္း။
✓ ေငြေပးေခ်ေရးအစီအစဥ္စီစဥ္ေရးအတြက္ လုပ္ကိင
ု ္ႏိုင္သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္
✓ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ရန္ www.multicare.org/billing/ တြင္ ၾကည့္ပါ။
MultiCare ေဆးရံုႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီ) 253.459.7956 (အခမဲ့
800.919.1936)
MultiCare Deaconess ေဆးရံု 844.273.1565
MultiCare Valley ေဆးရံု 844.865.6556
MultiCare Rockwood ေဆးခန္းမ်ား 509.342.3600

ေဆးရံုအေျခစိုက္ေဆးခန္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆးခန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သင္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈခံယူေသာ အျခားေနရာမ်ားကုိ ေဆးရံု
အေျချပဳေဆးခန္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ေဆးရံုအေျခစိုက္ေဆးခန္းရွိ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ
တစ္ရပ္ကုိ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံႏိုင္သျဖင့္ ေဆးရံုအေျခစိုက္
ေဆးခန္းတြင္ ပညာရွင္ထံမွ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံခ်က္ (သင့္ဆရာ၀န္ထံမွ ေငြ
ေတာင္းခံခ်က္) အျပင္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ အျခား အိတ္စိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးရႏိုင္ပါသည္။
ေဆးရံုအေျချပဳေဆးခန္းဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပိုစတာမ်ား ျပသထားျပီး ၄င္းတို႔သည္
ေဆးရံုအေျချပဳ ေဆးခန္းတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ခံယူေနေၾကာင္း လူနာမ်ားကုိ အသိေပးရန္
MultiCare မွ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သင္၏ေဆးခန္းမွာ ေဆးရံုအေျချပဳေဆးခန္း ဟုတ္မဟုတ္သိရန္
ေဆးခန္းမသြားမီ ေဆးခန္းကုိ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။

အျခား၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမွ ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံလႊာမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား
သင္ေဆးရံုတြင္ရွိေနစဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ MultiCare ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ဆရာ၀န္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာရွင္မ်ားထံမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
၎ဆရာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္အဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး သာမန္အားျဖင့္
၎တို႔ဘာသာ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံကာ အာမခံကုမဏ
ၸ ီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၾကပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားေရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားပါ အာမခံကြန္ရက္တြင္း ပါရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာေရးအတြက္ သင့္က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ကို ေမးပါ။ ၎အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံမွ
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ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာတစ္ေစာင္ သင္ရရွိပါက ေဖာ္ျပပါတယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ား သို႔မဟုတ္
253.459.7956 ရွိ MultiCare ကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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အေရးေပၚဆရာ၀န္မ်ား
Good Samaritan
Mt. Rainier အေရးေပၚဆရာ၀န္မ်ား

877.346.2455

Good Samaritan - သားဖြားကုသေရး
OB ေဆးရံုတြင္းအထူးကုအဖြ႔ဲ

888.442.8454

ေအာ္ဘန္
Cascade အေရးေပၚဆရာ၀န္မ်ား

800.225.0953

တကိုးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Allenmore၊ ကဗၺင္တန္
တကိုးမားအေရးေပၚကုသေရးဆရာ၀န္မ်ား

855.736.2699

Trauma Trust

800.919.1936

Deaconess, Valley
Schumacher က်န္းမာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

888.703.3301

ရုပ္ပံုရိုက္ကူးမႈ/ဓာတ္မွန္ ဖတ္ျခင္းမ်ား
Good Samaritan၊ Allenmore၊ ဂစ္ဟာဘာ၊ ကဗၺင္တန္
Medical Imaging Northwest

800.229.4333

ေအာ္ဘန္
Vantage ဓာတ္မွန္ေရာင္ျခည္

253.661.1700

တကိုးမား အေထြေထြကုေဆးရံုႏွင့္ Mary Bridge
တကိုးမား ဓာတ္မွန္ေရာင္ျခည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (TRA) 866.231.9211
Deaconess,Valley
Radia

888.927.8023

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ား
ေအာ္ဘန္၊ တကိုးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Mary Bridge, Good Samaritan, Allenmore ႏွင့္
ကဗၺင္တန္
Falck

844.231.8264

Rural Metro

877.571.2544

Deaconess, Valley
AMR

800.228.7601

ေမ့ေဆးထံုေဆး အဖြဲ႕
Good Samaritan၊ ေအာ္ဘန္၊ ကဗၺင္တန္
Rainier ေမ့ေဆးထံုေဆး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

800.693.3396

Allenmore၊ တကိုးမားအေထြေထြကုေဆးရံု၊ Mary Bridge၊ ဂစ္ဟာဘာ
တကိုးမား ေမ့ေဆးထံုေဆး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

253.274.1642
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Deaconess, Valley
ေမ့ေဆးထံုေဆး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

888.900.3788

ေဆးရံုအဖြဲ႕
ေအာ္ဘန္၊ တကိုးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Allenmore၊ Good Samaritan
Sound ဆရာ၀န္မ်ား

844.801.3821

Deaconess
Rockwood ေဆးရံုတြင္းကုသမႈ

509.342.3600

Schumacher က်န္းမာေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

888.703.3301

Valley

MULTICARE ၏အျခားဆရာ၀န္မ်ား
ေအာ္ဘန္၊ တကုိးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Mary Bridge, Good Samaritan, Allenmore ႏွင့္
ကဗၺင္တန္
MultiCare က်န္းမာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

800.919.1936

ေရာဂါရွာေဖြသူ
ေအာ္ဘန္၊ တကုိးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Mary Bridge, Good Samaritan, Allenmore ႏွင့္
ကဗၺင္တန္
Western Washington Pathology

855.974.6126

Deaconess,Valley
Cellnetix

877.340.5884

ကေလး အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ
ေအာ္ဘန္၊ တကုိးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Mary Bridge, Good Samaritan၊ Valley
Pediatrix က်န္းမာေရးအဖြ႔ဲ

866.315.4058

တာရွည္ခံသည့္ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား
ေအာ္ဘန္
Breg (DME)

800.254.0072

၀န္ေဆာင္မႈရသူမ်ားအား လူကုိယ္တိုင္နီးပါး ပံ့ပိုးမႈ
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ဗီဒီယို

855.549.2232

အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ျပသျခင္း

253.200.3125

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ဳိ ႕၀ွက္မႈ
အေလ့အထမ်ား အသိေပးခ်က္

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား အသိေပးခ်က္
ဤအသိေပးခ်က္တြင္ သင္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပံု၊
ထုတ္ေဖာ္ေျပာပံုႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ရယူႏိုင္ပံုတို႕ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။
ဤအသိေပးခ်က္ကုိ လိုက္နာမည့္သူမ်ား
ဤအသိေပးခ်က္တြင္ MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ (“MultiCare”) ႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔၏
အေလ့အထမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

• MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ သင္၏က်န္းမာေရးဇယားတြင္းသုိ႔ အခ်က္အလက္
ထည့္သြင္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ ပညာရွင္မ်ား။

• MultiCare ၏ဌာနအားလံုးႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး။
• သင္ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ရွိစဥ္ သင့္ကုိကူညီရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ခြင့္ျပဳသည့္
ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မွ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား။

• MultiCare ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၀န္ထမ္းမ်ား
အပါအ၀င္ အလုပ္သမားအားလံုးႏွင့္ ပညာရွင္အားလံုး။

• ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား ပူးတြဲအသိေပးခ်က္” ၏
စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ သေဘာတူထားသည့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူမ်ား။

ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ား ပူးတြအ
ဲ သိေပးခ်က္
အထက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ အျခား သီးျခားကုသေပးသူအခ်ိဳ႕မွ ဤအသိေပးခ်က္ကုိ
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ ပူးတြဲအသိေပးခ်က္အျဖစ္ လိုက္နာရန္ MultiCare ႏွင့္ သေဘာတူ
ထားပါသည္။ ထုိသို႔လိုက္နာရာတြင္ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ တကုိးမား အေထြေထြကုေဆးရံု၊ Allenmore ေဆးရံု၊ Mary Bridge
ကေလးေဆးရံု၊ Good Samaritan ေဆးရံု၊ Good Samaritan မွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ေအာ္ဘန္ က်န္းမာေရးဌာန၊ Deaconess ေဆးရံု၊ Valley ေဆးရံုႏွင့္ MultiCare
ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးေနသည့္ အျခားေသာ သီးျခား၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ MultiCare
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ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကုသမႈ၊
ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ တရား၀င္ လုိအပ္သည့္အခါ
ဤအသိေပးခ်က္ကိုလိုက္နာရန္ သေဘာတူထားသည့္ သီးျခားကုသေပးသူမ်ားသည္ သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဤပူးတြဲ အသိေပးခ်က္ကုိ လိုက္နာရန္ သေဘာတူထားသည့္
သီးျခားကုသေပးသူမ်ားတြင္ (ဥပမာ ဆရာ၀န္ ေဆးခန္းကဲ့သို႔) MultiCare မဟုတ္သည့္
ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေပးသည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ
လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအေလ့အထမ်ား သီးျခားတစ္ေစာင္ ရႏိုင္ပါသည္။ MultiCare ကုသေပးသူ မဟုတ္သူမွ
MultiCare မဟုတ္သည့္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ လုိက္နာရသည့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ
အေလ့အထမ်ား သီးျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကုိ သင္ေတာင္းဆိုရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမွ သင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း ရယူျခင္း
ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ၊ ရလဒ္မ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ အရပ္ဘက္အသိုင္းအ၀ိုင္းရွိ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးသူမ်ားမွ သင္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာရယူႏိုင္ေရးအတြက္ MultiCare
က်န္းမာေရးစနစ္သည္ လူမႈ္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သီးျခားေပးသူမ်ား၊
MultiCare ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ေဆးရံုမ်ားမွ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား (“ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား”) အား ၄င္း၏ အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထုိသု႔ခ
ိ ်ိတ္ဆက္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတစ္ဦးစီမွ သင္၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္းအပါအ၀င္
သက္ဆိုင္ရာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္
သေဘာတူပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား သိရန္လိုေသာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ သင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းကုိ
လံုး၀ရယူႏိုင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အီလက္ထရြန္းနစ္ မွတ္တမ္းမ်ား
ရယူရာတြင္ MultiCare ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးစရာမ်ားရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈရံုးကုိ 866.264.6121 တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။ MultiCare ၏ MyChart
အစီအစဥ္မ်ားအရ သင္မွ သင္၏ အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
ရယူႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ MyChart ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
www.multicare.org တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ MULTICARE ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ကြန္ရက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ (OHCA)
တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ (ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ MultiCare ကြန္ရက္) MultiCare Connected Care
Network ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ OHCA သည္ (၁) သာမန္အားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
က်န္းမာေရးကုသေပးသူ တစ္ဦးထက္ပို၍ထံမွ ကုသမႈရရွိေသာ က်န္းမာေရးအရ စုေပါင္းထားသည့္
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အေနအထားတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ (၂) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ တစ္ဦးထက္ ပို၍ပါ၀င္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ OHCA
တြင္ ပါ၀င္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားသည္ ကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း
သင္၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ပါမည္။

ကာကြယ္ထားသည့္ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ MULTICARE ၏
ကတိႏွင့္ တာ၀န္မ်ား
သင္ႏွင့္သင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထားရန္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ခံယူခ်က္ရွိျပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ေျခလွမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာ
လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈဥပေဒမ်ားအရ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ “ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ား” ဟု ေခၚပါသည္။ ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားတြင္
သင့္က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ ေဆးရံု၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ပိုင္
ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကုိကုသေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျခားဆရာ၀န္မ်ားမွ ကုသေပးမႈမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ အပါအ၀င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖန္တီးထားသည့္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိထားသည့္ သင္မည္သူ
ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္အမည္၊
ဆိုရွယ္စက်ဴရီတီ နံပါတ္၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္က့ဲသို႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။

MultiCare သည္ေအာက္ပါတုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားပါသည္ -

• သင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သိေစသည့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္
ေျခလွမ္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

• သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တရား၀င္၀တၱရားမ်ားႏွင့္
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ဤအသိေပးခ်က္ သင့္ကုိေပးျခင္း၊

• ကာကြယ္ထားေသာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းမထားသည့္အခါ
ထိခိုက္မႈျဖစ္ျပီးေနာက္ သင့္ကုိအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္

• လက္ရွိသက္ေရာက္ေနေသာ အသိေပးခ်က္ပါစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း။

သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ MULTICARE မွ
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အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
သင္၏ကုသမႈ၊ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MultiCare မွ မ်ားစြာေသာနည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ပါသည္။ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ
အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပံုဥပမာအခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါသည္ -

• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမွ မွတ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း၊
• ကာကြယ္ထားေသာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ေစသည့္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား၊

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေငြရရွိသည့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြမႈမ်ားအတြက္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္

• ဤကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ားအသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခား
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား။

ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအဆက္မျပတ္ေစေရးအတြက္ သင့္ကိုက်န္းမာေရးကုသေပးမႈ သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင္၏
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း၊
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ -

• ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ နည္းပညာသမားမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးစနစ္မွ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ
အျခား၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။

• ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မွန္မ်ားကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းရန္ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။

• ေရရွည္ကုသေပးသည့္ေဆးရံုမ်ား၊ အျခားေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္
ျပင္ပ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
အပါအ၀င္ အေ၀းမွ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာ က်န္းမာေရး
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အရက္ တလြဲသံုးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္
စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈတို႔အတြက္ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိႏိုင္ပါသည္။
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သင္လက္ခံရ႐ွိလိုက္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကာကြယ္ထားေသာ
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

• MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ သင္၏ကုသမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းရန္။

• MultiCare ေဆး႐ံုေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ သင္၏ကုသမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္လိုက္လံေကာက္ခံရန္။

• ကုသမႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္အာမခံအစီအစဥ္ထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္။
က်န္းမာေရးစနစ္လည္ပတ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကာကြယ္ထားသည့္ သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

• (ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးရန္။

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးသည့္ (အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကဲ့သို႔)
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ကာကြယ္ထားေသာ သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေျပာပါက ၄င္းတို႔သည္လည္း
သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထားရန္ သေဘာတူရပါမည္။)
က်န္းမာေရးစနစ္လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ လူနာမ်ား အရည္အေသြးရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ ဤသို႔
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိစိစစ္ရန္ သို႕မဟုတ္
သင္တန္းေပးရန္လိုသည့္အခ်က္မ်ား သိရွိေရးအတြက္ ကုသမႈကိုသံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ရလဒ္မ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူနာေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ သင့္ထံပို႔ျခင္းတို႔
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ထားေသာ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္လည္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ကုိဆက္သြယ္ျခင္း - ရက္ခ်ိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္သင့္ကုိဆက္သြယ္ရန္ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စာတိုက္၊
တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္တို႔ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ သင္မွ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိကုိ
ေပးထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္တြင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေျပာထားခဲ့ျခင္း၊ သင့္အီးေမးလိပ္စာကုိ
ျပန္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ကုသမႈအတြက္ လုပ္ႏိုင္သည့္အျခားအရာမ်ား - ကုသမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္
အျခားအရာမ်ားကုိ သင့္အားေျပာျပရန္ သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳရန္။
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က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာေရး အတန္းမ်ားအေၾကာင္း သင့္ကုိ ေျပာျပရန္။
စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အျခားသူမ်ား သို႔မဟုတ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိယ္စား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အျခားသူမ်ားမွ ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံသည့္အခါကဲ့သုိ႔
သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ လုိအပ္သည့္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ
ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎အျခားသူမွ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ကာကြယ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အာမခံရ႐ွိမွသာ ထုတ္ေျပာပါမည္။
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖင့္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား (OHCA) – အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံတစ္ရပ္တြင္ သီးျခား
က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ပါ၀င္ျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတူတကြေပးေရးႏွင့္
ေဆး႐ံုလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကာ
၄င္းတို႔လူနာမ်ား၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖလွယ္ရပါသည္။
ဤအေနအထားကုိ ေဆးရံုအေနအထားတြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရေသာ္လည္း က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးရွိ ျပင္ပလူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိပါ တိုးခ်ဲ႕
ထည့္သြင္းေနၾကပါသည္။
ရန္ပံုေငြရွာသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား – MultiCare ၏ ရန္ပံုေငြ႐ွာသည့္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ သင္၏ (နာမည္၊
လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္၊ အသက္၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မႈ၊ က်န္းမာေရး
အာမခံ အေနအထား၊ ကုသေပးသည့္ ဆရာ၀န္၊ ရက္စြဲမ်ား၊ MultiCare တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္
ဌာနမ်ား စသျဖင့္) သင့္အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ MultiCare ကုိ ပံ့ပိုးသည့္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈမ်ား သင္မရ႐ွိလိုေတာ့ပါက
(အခမဲ့ဖုန္း) 855.884.4284 ကိုဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ annualgiving@multicare.org သို႕
အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ေရြးခ်ယ္ခ်က္ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလးစားျပီး သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ MultiCare တြင္ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။
ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး ပစၥည္းမ်ား – ရရွိႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
အေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ ပ့ံပိုးရန္ သင့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကုိ
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ား မရ႐ွိလိုေတာ့ပါက 253.403.1261 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈမ်ား - သင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရး အခ်က္
အလက္မ်ားကုိ လံုျခံဳစြာဖလွယ္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ သင္၏ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ
က်န္းမာေရး ကုသေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္ ဖလွယ္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ေစာင့္ေရွာက္
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ကုသေပးသူမ်ားတြင္ အေရးေပၚဌာန အခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရး (EDIE)၊ မူရင္းနီးပါး ရာသက္ပန္
အီလက္ထရြန္းနစ္ မွတ္တမ္း (VLER - DoD/VA) သို႔မဟုတ္ CareEverywhere (Epic
ႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား) တို႔လည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
သုေတသန – သုေတသနအတြက္ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္။ သို႔ရာတြင္ သုေတသနအားလံုးတြင္
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ႐ွိပါသည္။ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ မ႐ွိပါက သုေတသီသည္ သင့္နာမည္၊
လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ သင္မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ
ဆံုးျဖတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးစနစ္တြင္ သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ရန္
အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ သင့္ကုိေတာင္းပါမည္။
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေဆးကုသမႈ – လူနာသည္တစ္ေနရာတြင္႐ွိျပီး က်န္းမာေရးကုသေပးသူက အျခား
ေနရာတြင္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေခတ္ေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ပါသည္။ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေဆးကုသေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္၏
ဆရာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြဲ႔မွ အျခားအဖြ႔ဲ၀င္မ်ား တိုင္ပင္ႏိုင္ၾကျပီး ရံဖန္ရံခါ သင္သည္
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေဆးကုသေပးသူႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံႏိုင္ပါသည္။
အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သင့္ကုိကုသေပးသူသည္ သင့္က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ
လူကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးသူမ်ားမွ အလားတူနည္းမ်ားျဖင့္ ရယူႏိုင္သည့္
အတိုင္းအတာအတိုင္း တိုက္ရိုက္ရယူႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း – ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ။

ေအာက္ပါအထူးအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ကာကြယ္ထားသည့္ သင္၏က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ ကုိယ္အဂၤါႏွင့္ တစ္ရွဴးလွဴဒါန္းျခင္း – သင္သည္ ကုိယ္အဂၤါရယူမႈ သို႕မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါ၊ မ်က္လံုး
သို႔မဟုတ္ တစ္ရွဴး အစားထိုးကုသမႈ ကုိင္တြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါ
လွဴဒါန္းသည့္ဘဏ္သို႔ လွဴဒါန္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါက ကုိယ္အဂၤါ သို႔မဟုတ္ တစ္ရွဴးလွဴဒါန္းရန္ႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း။
ေသြးထိန္းသိမ္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – သင္သည္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ျပီး
သင့္အတြက္ ေသြးထိန္းသိမ္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါက။
တပ္မေတာ္ – သင္သည္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း။

29

……………………………………………………………………………………………………………………………
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး – အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အလုပ္သမားႏွင့္
စက္မႈလုပ္ငန္းဌာန သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး အျခားအစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ အလားတူ
အစီအစဥ္မ်ားမွ သင့္ေတာ္စြာ ေတာင္းဆိုလာသည့္အတိုင္း။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး – သင္၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ
သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးအေပၚ ၾကီးေလးသည့္ အႏၱရာယ္မွ
ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔။

၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႕ ပါ၀င္ပါသည္ -

•
•
•
•
•
•

ေရာဂါ၊ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊
မီးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ အစီရင္ခံရန္၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လစ္လ်ဴရႈထားမႈ အစီရင္ခံရန္၊
ေဆးႏွင့္တံု႕ျပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ အစီရင္ခံရန္၊
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း အသံုးျပဳေနသူမ်ားကုိ အသိေပးရန္၊
ေရာဂါတစ္ရပ္ႏွင့္ထိေတြ႕မိႏိုင္ခ့သ
ဲ ူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေရာဂါတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန
တစ္ရပ္ ကူးစက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္႔ပြားရန္ အႏၱရာယ္ရွိသူအား အသိေပးရန္၊

• လူနာတစ္ဦးသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လစ္လ်ဴ႐ႈမႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတို႔
ခံရသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူဆပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္သို႔ အသိေပးရန္။ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ ဤသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာပါမည္။
က်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္မေ
ႈ ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား – စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္
ထုတ္ေပးမႈက့သ
ဲ ို႔ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ၾကီးၾကပ္မႈ
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေျပာပါမည္။
တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား – သင္သည္ တရားစြဲဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္တြင္
ပါ၀င္ေနပါက တရားရံုးအမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမိန္႕တစ္ရပ္၊ တရားရံုး ဆင့္ေခၚမႈ၊ အခ်က္အလက္
ဖလွယ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တုံ႕ျပန္သည့္ အေနျဖင့္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။
ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရး – သံသယရွိသူ၊ ဥပေဒေရွာင္တိမ္းေနသူ၊ အေရးပါသည့္ သက္ေသတစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူတစ္ဦးအား ရွာေဖြေရး၊ ျပစ္မႈတစ္ခု တိုင္ၾကားေရး သို႕မဟုတ္ အေျခအေန
အခ်ိဳ႕တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ဦးထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္ပါက ၎၏အေၾကာင္း
အခ်က္အလက္ေပးရန္က့ဲသို႔ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအတြက္ အေျခအေန အခ်ိဳ႔တြင္
ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။
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ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အသုဘ
စီစဥ္သူမ်ား– ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္အခါႏွင့္ ၎တို႔၏တာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းသည့္
ဆရာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသုဘစီစဥ္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။
တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး – ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ၊ အျခား အာဏာရအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ
အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တန္ျပန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အျခား
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ႏိုင္ငံေတာ္ အရာရွိမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား – သင္သည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရလွ်င္
အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုအား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း။

အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ားျပဳသည့္အခါ သင့္တြင္ကန္႕ကြက္ရန္အခြင့္အေရးရွိျခင္း
လူနာလမ္းညႊန္ – MultiCare ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ သင္လူနာျဖစ္ေနစဥ္ လူနာလမ္းညႊန္တြင္
သင့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ ထည့္ပါမည္။ ဤအခ်က္အလက္တြင္ သင့္အမည္၊
ေဆးရံုတြင္ ရွိေနသည့္ေနရာနွင့္ (ဥပမာ အသင့္အတင့္ရွိသည္၊ တည္ျငိမ္သည္ စသည္ျဖင့္) သင္၏
အေထြေထြ အေျခအေနႏွင့္ သင္ခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ သင္ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာတို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
သင္မွ မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရွိပါက ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမွလြဲ၍ လမ္းညႊန္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ကုိအမည္တပ္၍ေမးသူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္
သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သင္ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာႏိုင္ပါသည္။
သင့္မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ေဆးရံုသို႔လာေရာက္ရန္ႏွင့္ သင္၏ အေထြေထြ
က်န္းမာေရးအေျခအေနသိရန္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားမွ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

သင့္ကိစၥတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား – သင္ကန္႔ကြက္ျခင္း မျပဳပါက သင္၏က်န္းမာေရးကုသေပးသူသည္
၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္မိသားစု၊
မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးအား ေပးပါမည္။ ထိုသူသည္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား
သင္ရိေ
ွ နသည့္ေနရာ၊ အေထြေထြက်န္းမာေရး အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈတို႔ အသိေပးရာတြင္
ပါ၀င္ေနသူအျဖစ္ သင္မွေျပာထားသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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ကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရး – သင့္မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအား သင္၏အေထြေထြက်န္းမာေရး
အေျခအေနႏွင့္ သင္ရွိရာေနရာတုိ႔ကုိ အသိေပးႏိုင္ရန္ ကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္
အကူအညီေပးေနသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သင္
သတိလစ္ေနသည့္အခါကဲ့သို႔ သင္၏ဆႏၵကုိ ေျပာမျပႏိုင္သည့္အခါ သင္၏အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးဟု
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါက သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာလိုက္ပါမည္။ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္
သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လိုအပ္သည့္အခါတြင္လည္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ထားသည့္ သင္၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လက္ရွိအသိေပးခ်က္တြင္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပမထားေသာ
ကာကြယ္ထားသည့္ သင့္က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္
အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ားကုိ သင္စာေရးခြင့္ျပဳမွသာ ျပဳလုပ္ပါမည္။ မည္သည့္
ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမဆုိ (ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆက္သြယ္ရန္
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္) MultiCare ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈရံုးထံ စာေရးေတာင္းဆို၍
ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသည့္အခါ သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းလွ်င္
သင္ေရးသားခြင့္ျပဳထားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ သက္ေရာက္မႈရွိေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ျခင္း
မ်ားကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္ကိုေပးသည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ
အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုေၾကာင္းကုိ သင္နားလည္ရပါမည္။

ကာကြယ္ထားေသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သင္၏ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
အျခားေျပာဆိုထားျခင္းမရွိပါက ေအာက္ပါေနရာမ်ားသို႔ စာေရးေတာင္းခံကာ သင္၏ရပိုင္ခြင့္
တစ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္ ပ်က္စ္ႏွင့္ကင္ေကာင္တီတို႕ရွိ MultiCare ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအတြက္ MultiCare Health System – Health Information Management
PO Box 5299, MS: 315-C3-HIM, Tacoma, WA 98415-0299
MultiCare Deaconess ေဆးရံုအတြက္ MultiCare Deaconess Hospital – Health Information Management 800 West 5th Avenue,
Spokane, WA 99204
MultiCare Valley ေဆးရံုအတြက္ 32
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MultiCare Valley Hospital – Health Information Management
12606 East Mission Avenue, Spokane, WA 99216
MultiCare Rockwood ေဆးခန္းအတြက္ MultiCare Rockwood Clinic – Health Information Management
400 E. Fifth Avenue, P.O. Box 3649, Spokane, WA 99220

သင့္တြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးရွိပါသည္ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္
ကာကြယ္ထားေသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္
မိတၱဴကူးယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း - သာမန္အားျဖင့္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္
မွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္ျပီး စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာကုသမႈ မွတ္စုမ်ား မပါ၀င္ပါ။ စာရြကႏ
္ ွင့္ျဖစ္ေစ၊
အီလက္ထရြန္းနစ္ ပံုစံႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ကာကြယ္ထားေသာ သင္၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ကူးယူရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေတာင္းဆိုေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေတာင္းဆိုမႈပံုစံကုိ www.multicare.org တြင္ရယူပါ။ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ (က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား) စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနကုိ ဆက္သြယ္ပါ MultiCare ေဆးရံုမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီမ်ား) - 253.403.2433
MultiCare ဆရာ၀န္ ေဆးခန္းမ်ား (ပ်က္စ္ႏွင့္ ကင္းေကာင္တီမ်ား) - 253.372.7175
MultiCare Deaconess ေဆးရံု - 509.473.7421
MultiCare Valley ေဆးရံု - 509.473.5431
MultiCare Rockwood ေဆးခန္း - 509.838.2531
သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ မိတၱဴကူးယူျခင္း၊ စာထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား
အတြက္ သင့္ကုိအခေၾကးေငြ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေန အနည္းငယ္တြင္
ကာကြယ္ထားေသာ သင့္က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္
ကူးယူရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎ျငင္းဆိုခ်က္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္
ေပးရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း - သင့္အေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြငရ
္ ွိေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မမွန္ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုဟု သင္ယူဆပါက
၎အခ်က္အလက္ျပင္ဆင္ရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာမႈ စာရင္းေတာင္းဆိုျခင္း – ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ ေဆးကုသမႈ၊
ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မွလြဲ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အျခားသူမ်ားကို
ကာကြယ္ထားေသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာမႈ အားလံုးကုိ
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရင္းတစ္ခုေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပထမ ၁၂ လအတြင္း သင္ေတာင္းဆိုသည့္
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စာရင္းကုိ အခမဲ့ရရွိပါမည္။ ေနာက္ထပ္စာရင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးရန္ကုန္က်စရိတ္ သင့္ကုိ
ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင့္ကုိ အသိေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၎အခ်ိန္တြင္
သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမရွိမီ
သင္ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္း – ကာကြယ္ထားေသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သင္
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ မိသားစု၀င္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကဲ့သို႔ သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူကုိ ကာကြယ္ထားေသာ
သင့္က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္လည္း သင့္တြင္ရွိပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ကန္႕သတ္မႈထားရွိလုိပါက သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားအား အသိေပးပါ။
ေတာင္းဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အားလံုးကုိ သေဘာတူရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အေရးေပၚကုသမႈ ေပးေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား မလိုအပ္ပါက
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာပါမည္။
ကိုယ္တိုင္အခေၾကးေငြေပးသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ – (ဥပေဒအရ အျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိလွ်င္) သင္
ျပသျခင္းမျပဳမီ ၾကိဳတင္၍ ကုိယ္တိုင္ အခေၾကးေငြအျပည့္အ၀ေပးသည့္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္အား ထုတ္ေဖာ္
မေျပာရန္ စာေရးေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္ရွိပါသည္။ သင္၏ေဆးဆိုင္က့သ
ဲ ို႔ အျခားေသာ
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းအသိေပးရန္ သင့္တြင္
တာ၀န္ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ – က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း
လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကုိ နည္းတစ္နည္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
သင္စာေရးေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ သင့္ကုိ အလုပ္တြင္သာ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာပို႕လွ်င္
အျခားလိပ္စာတစ္ခုျဖင့္ ပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ အားလံုးကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုက္ေလ်ာပါမည္။ သင္မွအေၾကာင္းျပစရာ မလိုေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ သင့္ကုိ
မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ဆက္သြယ္ေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။
သင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တစ္စံုတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ျခင္း – သင္မွ တစ္စံုတစ္ဦးအား က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးထားပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ သင္၏တရား၀င္
အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ပါက ထုိသူသည္ သင္၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္သံုးႏိုင္ျပီး သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
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တစ္စံုတစ္ရာမျပဳမီ ထိုသူတြင္ ဤအခြင့္အာဏာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သင့္အတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ဤအသိေပးခ်က္ကို စာရြက္ႏွင့္မိတၱဴတစ္ေစာင္ ရရွိရန္ – MultiCare ၏ မည္သည့္ အလုပ္သမား
ထံမွမဆို ဤအသိေပးခ်က္ကုိ စာရြက္ႏွင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤအသိေပးခ်က္အေပၚ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ဤအသိေပးခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ MultiCare တြင္ရွိပါသည္။ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ရက္စြဲ
အပါအ၀င္ ဤလက္ရွိအသိေပးခ်က္ မိတၱဴကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.multicare.org တြင္
တင္ထားျပီး စာရြက္ႏွင့္မိတၱဴမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား
ဤအသိေပးခ်က္အေၾကာင္း အေထြေထြေမးစရာမ်ားရွိပါက 1-866-264-6121 ရွိ MultiCare
ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈရံုးကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ compliance@multicare.org ထံ
အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ သင္၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟု ယူဆပါက
MultiCare Privacy Office, MultiCare, P.O. Box 5299, MS: 737-2-CCIA, Tacoma, WA
98415-0299 ထံ စာေရးတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ျပႆနာမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက
(က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈဌာန အတြင္းေရးမွဴးထံ) Secretary of the Department of Health
and Human Services (HHS), Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and
Human Services, 90 7th Street, Suite 4-100, San Francisco, CA 94103 တြင္ သို႔မဟုတ္
ဖုန္းျဖင့္ 206.684.4500 တြင္ တိုင္ၾကားခြင့္လည္း သင့္တြင္ရွိပါသည္။ တိုင္ၾကားျခင္းျဖင့္
သင့္အေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြး ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါ။ သင့္ကုိ ဒဏ္ခတ္ျခင္းလည္း မရွိပါ။
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MultiCare တြင္
ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ
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MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ အကာအကြယ္မ့ဲသူမ်ား၊ မိမိတို႔ လက္ခံ
ရရွိခ့ဲေသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြ အားလံုး သို႔မဟုတ္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မေပးႏိုင္သူမ်ားအပါအ၀င္ လူနာအားလံုးကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခံယူခ်က္
ရွိပါသည္။ လူနာအားလံုးကုိ ၾကင္နာမႈျဖင့္ ကုသေပးရန္ ခံယူခ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္
တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီကာ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
ကုသမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး
ကူညီမႈအဖြဲ႕မွ ေငြေရးေၾကးေရး ကူညီမႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သင့္ကုိ ကူညီႏိုင္ပံု အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္
www.multicare.org/financial-assistance တြင္ ၾကည့္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားကို
ဆက္သြယ္ပါ MultiCare ပ်ဳဂ်က္ေစာင္ေဒသ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား – 253.876.8550
MultiCare ကုန္းတြင္ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ – 509.473.4769
MultiCare ေရာ့၀ဒ္ေဆးခန္းမ်ား – 509.342.3600

ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျပည့္အစံုကို အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ၊
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူႏိုင္ပါသည္။ www.multicare.org/financial-assistance တြင္ ၾကည့္ပါ။
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီအစီအစဥ္မ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။
MultiCare သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုး ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီ
အစီအစဥ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ
အသံုးျပဳပါသည္။

၀င္ေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၃၀၀% အထိ
လူနာ၏၀င္ေငြကို ေငြေရးေၾကးေရး သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ လူနာ၏၀င္ေငြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၃၀၀% ႏွင့္ေအာက္ရွိပါက ကုန္က်စရိတ္ကုိ ၁၀၀%
ေလွ်ာ့ေပးပါမည္။

၀င္ေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၃၀၁ မွ ၅၀၀% အတြင္း
လူနာ၏၀င္ေငြကို ေငြေရးေၾကးေရး သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ လူနာ၏၀င္ေငြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၃၀၁% ႏွင့္ ၅၀၀% အၾကားရွိပါက ကုန္က်စရိတ္
ေလွ်ာ့ေပးပါမည္။
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္
၀င္ေငြအဆင့္မ်ား မိသားစု

ႏွစ္စဥ္ စုစု
ေပါင္း
၀င္ေငြ

၃၀၀%

၃၅၀%

၄၀၀%

၄၅၀%

၅၀၀%

၁

$ ၁၂၁၄၀

$ ၃၆၄၂၀

$ ၄၂၄၉၀

$ ၄၈၅၆၀

$ ၅၄၆၃၀

$ ၆၀၇၀၀

၂

$ ၁၆၄၆၀

$ ၄၉၃၈၀

$ ၅၇၆၁၀

$ ၆၅၈၄၀

$ ၇၄၀၇၀

$ ၈၂၃၀၀

၃

$ ၂၀၇၈၀

$ ၆၂၃၄၀

$ ၇၂၇၃၀

$ ၈၃၁၂၀

$ ၉၃၅၁၀

$ ၁၀၃၉၀၀

၄

$ ၂၅၁၀၀

$ ၇၅၃၀၀

$ ၈၇၈၅၀

$ ၁၀၀၄၀၀

$ ၁၁၂၉၅၀

$ ၁၂၅၅၀၀

၅

$ ၂၉၄၂၀

$ ၈၈၂၆၀

$ ၁၀၂၉၇၀

$ ၁၁၇၆၈၀

$ ၁၃၂၃၉၀

$ ၁၄၇၁၀၀

၆

$ ၃၃၇၄၀

$ ၁၀၁၂၂၀

$ ၁၁၈၀၉၀

$ ၁၃၄၉၆၀

$ ၁၅၁၈၃၀

$ ၁၆၈၇၀၀

၇

$ ၃၈၀၆၀

$ ၁၁၄၁၈၀

$ ၁၃၃၂၁၀

$ ၁၅၂၂၄၀

$ ၁၇၁၂၇၀

$ ၁၉၀၃၀၀

၈

$ ၄၂၃၈၀

$ ၁၂၇၁၄၀

$ ၁၄၈၃၃၀

$ ၁၆၉၅၂၀

$ ၁၉၀၁၇၀

$ ၂၁၁၉၀၀

၉

$ ၄၆၇၀၀

$ ၁၄၀၁၀၀

$ ၁၆၃၄၅၀

$ ၁၈၆၈၀၀

$ ၂၁၀၁၅၀

$ ၂၃၃၅၀၀

$ ၅၁၀၂၀

$ ၁၅၃၀၆၀

$ ၁၇၈၅၀

$ ၂၀၄၀၈၀

$ ၂၂၉၅၉၀

$ ၂၅၅၁၀၀

အရြယ္
အစား

၁၀
ေနာက္ထပ္

$ ၄၃၂၀

တစ္ဦးစီ

MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္ ေလွ်ာ့ေဈး
ဆင္းရဲမႈ
မည္သည့္အဆင့္အထိ

၃၀၀%

၃၅၀%

၄၀၀%

သဒၶါေၾကး ေလွ်ာ့ေဈး

၁၀၀%

၉၅%

၉၀%

၈၀%

၇၀%

၀%

၅%

၁၀%

၂၀%

၃၀%

လူနာ၏တာ၀န္
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၄၅၀%

၅၀၀%
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MultiCare က်န္းမာေရးစနစ္
Mary Bridge ကေလးေဆးရံုႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား ~ MultiCare Allenmore ေဆးရံု
MultiCare ေအာ္ဘန္ က်န္းမာေရးဗဟုိဌာန ~ MultiCare ကဗၺင္တန္ က်န္းမာေရးဗဟုိဌာန
MultiCare Deaconess ေဆးရံု ~ MultiCare Good Samaritan ေဆးရံု
MultiCare တကုိးမား အေထြေထြေဆးရံု ~ MultiCare Valley ေဆးရံု
MultiCare Connected Care ~ MultiCare ေဆးခန္းမ်ား~ MultiCare Indigo အေရးတၾကီး ကုသမႈေဆးခန္း
MultiCare ေရာ့ခ္၀ဒ္ေဆးခန္း ~ Immediate ေဆးခန္း ~ Navos ~ Pulse Heart Institute
Woodcreek ကေလးအထူးကု ~ ABC ေဆးခန္းမ်ား

multicare.org
၈၇-၉၁၅၈-၀B (၃/၁၈ တြင္ ျပဳျပင္ေရးသားသည္)

