လူနာ အခွငအ
့် ရ ေးမ ာေးနှင ့် တာဝန့်ဝတတ ာေးမ ာေး
Children’s Health℠ သည် ထထောက်ထောားညောတောကော ထ
သက်ထတောင်သက်သောရှိသညြ
် ံုစပံ ြင် ထ
အခွင်အထရားမ ောားကှို အတည်ပြြု

ားစောားသမှုရှိသညအ
် ပြင် ဂုဏ်သက
ှိ ောခ ရှိပြား

ောင်ရွကထ
် ြားသည ် ထစောင်ထရောက်မှုကှို

က်ခရ
ံ ရှိရန်

ူနောတစ်ဦားစ၏

က်ခြ
ံ ါသည်။

မိ ဘမ ာေးအရနဖြင့်၊ သင့်လုပ့်ပိုင့်ခွင့်မှာ•

သင်ကထ

ား၏ ထ

ားဘက် ုင
ှိ ်ရော ထစောငထ
် ရောက်ကသ
ု မှုနင် ြတ်သက်၍

တက်တက်ကကကက ပါဝင့်ရ

•

Children’s Health

ုားံ ပြတ်ခ က်မ ောားတွင်

ာင့် ွ က့် န့်။

ုြ်ထ

ောင်နင
ှိ ု ်မှုအတွင်ားရှိထသော ဝန်ထ

ဥြထေအတွက် က ှိြုားထ ကောင်ား ထ

ော်ထသော ထတောင်ား

ောင်မှု၊ ၎င်ား၏ ထ ကညောထောားထသော ရည်မန်ားခ က်နင်

ုမ
ှိ အ
ှု ထြေါ် က ှိြုားထ ကောင်ား ထ

ော်ထသော

တံုပြန်မှုအောား ရမ ာ့်လင့် န့်။

•

သင်ကထ
ထ

•

ားအတွက် ထစောင်ရောက်ထြားထသော သမောားထတော်မ ောား၊ သူနောပြြုမ ောားနင် အပခောား က န်ားမောထရားထစောငထ
် ရောက်မှု

ောင်ရွက်ထြားသူမ ောား၏ အမည်မ ောားကှို သိရှိ န့်။

ဥြထေ ကန်သတ်ခ က်မ ောားအတွငား် သငက
် ထ ား၏ ထစောငထ
် ရောက်မနှု င် သက်
မတ်တမ်ားအောား

•

ားံု ၏

ြ ောားနောမှု၊ ကုသမှုနင် ပြန်
သှိုမဟုတ် သင်နောား

•

ည်သက်သော

ှိုအြ်သထ

သင်ကထ

ောနှိင
ု ်ထခ ်် အ

က်သွယ်မှုမ ောားနင်

မ
ံ ှုအောားထန
ိ ့် ေးသိမ့်ေး န့်။
ောားအ

ောမ ောားနင် ြတ်သက်၍ သမောားထတော်ထမ
ံ စောပြင်

ည်ထသော ဘောသောစကောားပြင် အသိရပေးမှု ရှိ န့်။

ရည်ရွယ်ထောားသည ် ကုသမှုအောား
သင်

•

ှိြုျှို့ ဝက်ထရားနင် အတွင်ားထရား က်

ုင
ှိ ထ
် သော

ောက် အခ က်အ

ားံု အတွက် သထဘောတူညခ က်ထြားရန် သှိုမဟုတ် ပငင်ား

ုရ
ှိ န်အ

က်မ ောားမ ောား လက့်ခံ ရှိ န့် ။

ား၏ က န်ားမောထရားထစောငထ
် ရောက်မှုနင် ြတ်သက်၍ ကျွနြ
် ု ်တှို ကထ

ား၏ ရောဝန်နင် တှိုင်ြင်ပြား

ုားံ ပြတ်ခ က်မ ောား ဖပြုလုပ့် န့် ။ ၎င်ားတှိုတွင် ဥြထေအရ ခွင်ပြြုထောားသညအ
် တှိင
ု ်ား သင်ကထ
ထ

ားဘက်

ထနောက်

•

ုင
ှိ ်ရော ထစောင်ထရောက်မှု

က်ခရ
ံ န် သှိုမဟုတ် ပငင်ား ုရ
ှိ န်နင် အ

ုြ
ှိ ါ ပငင်ား

ားအတွက်

ုမ
ှိ ှု၏ ထ

ားဘက်

ုင
ှိ ရ
် ော

က်တွွဲမ ောားအထ ကောင်ား အသှိထြားပခင်ားခံရရန် အခွငအထရားမ
်
ောားြါဝင်ြါသည်။

ဥြထေအရခွင်ပြြုထောားပြား

မ်ားညွှန်မှုတစ်စံုတစ်ရောကှို

ှိုကန် ောရန် သင်ကထ

ား၏

က န်ားမောထရားထစောင်ထရောက်မှုြြှိ
ံ ုားထြားသူမ ောားအောား ထမ ော်မန်ားထောားသည်အတှိုငား် သင်ကထ
ကကှိြုတင်

င
ှို ော

ားအတွက်

မ်ားညွှန်ခ က် (ဥြမော၊ “အသက်ရှိထနစဉ်ထရားသောားထောားထသော ထသတမ်ားစော”)

ကှို ပပေးရဖမာက့်ရအာင့်လုပ့်ရ ာင့် န့် ။

•

သင်ကထ

ား၏နောက င်မှုအတွက် သင်ထ

•

သင်ကထ

ား၏ထစောင်ထရောက်မှုနင်ြတ်သက်သည် က င်ဝတ်

ော်ထကောင်ားမွန်ထသော စမံထ

ောင်ရွက်မှုကှို ရမ ာ့်လင့် န့်။

ုင
ှိ ရ
် ောကှိစစရြ်မ ောားတွင် ပါဝင့်ရ

ာင့် ွ က့် န့်။

•

ြုန်ားထခေါ်
ထ

ုမ
ှိ ှုမ ောား ပြြု

ားဘက်

ုြ်ရန်နင်

က်ခံရန်အပြင် သင်နင်ထ ွားထနွားမည်

ုင
ှိ ်ရောအထ ကောင်ားရင်ားမ ောားအတွက် ကန်သတ်ခ က်တစ်စံုတစ်ရောကှို သှိရှိနင
ှိ ု ်ထစရန်အတွက်

ြုန်ားကှိုအ သံုေးဖပြု န့်။

•

အက ှိြုားအထ ကောင်ား ထ
ထ

•
•

ားဘက်

ော်ထသော အခ ှိန်ကော

အတွင်ား သင်ကထ

ား၏

ုင
ှိ ်ရောမတ်တမ်ားမ ောားကှိဝ
ု င့်သေးု ံ ကကညရ
့် ှု န့်။

သင်ထရွ ားခ ယ်ထောားထသော မှိသောားစုဝင်တစ်ဦား သှိုမဟုတ် သင်ထရွ ားခ ယ်ထောားထသော ကှိုယ်စောား
သင်ကထ

ား၏ဝင်ခွငအထ
်
ကောင်ားကှိအ
ု သှိထြားထောားထသော သင်ကထ

သင်ကထ

ားငယ် ထသ

ုထမ ောြါားပြစ်ထနြါက သင်ကထ

ကုသမှုခံယူ န့် ။ ၎င်ားတွင် သင်ကထ
ထရောဂါ

စှိတ်ြူြန်ြူအရ

ား၏သမောားထတော်တထာေးရှ
ှို
ိ န့် ။

ားအောား သက်ထတောင်သက်သောရှိစောွ နင် ဂုဏ်ရှိစွော

ား၏နောက င်မှုကှို စမံထ

ကခဏောမ ောားကှို ကုသပခင်ားနင် သင်၊ သင်ကထ

ယ်တစ်ဦားနင်

ောင်ရွကပ် ခင်ား၊ ကုသမှုကတ
ှို ုနပြန်
် ထသော

ားနင် သင်မှိသောားစု၏ ယဉ်ထက ားမှုအရ၊ ယံု ကည်မှုအရနင်

ှိုအြ်ခ က်မ ောားကှို အသှိအမတ်ပြြုပခင်ားတှို ြါဝင်ြါသည်။

•

တစ်စံုတစ်ဦားထံမ ထှိြါားထနောက်ယက်မှု သှိုမဟုတ် အနှိင
ု ်က င်မှုကင်ားထသော ထစောင်ထရောက်မှု ရှိ န့်။

•

သင်ကထ

ားအောား ထ

ထှိြါားမှုမ ောားမ

•

သင်ကထ

ားဘက်

ုင
ှိ ရ
် ောအရမ အ
ှို ြ်ထသော ရုြ်ြှိုင်ား

•

ားအောား အထရားထြေါ်အထပခအထနမဟုတ်

ုင
ှိ ရ
် ော

င် အပြြုအမူ

ုင
ှိ ရ
် ောစမံထ ောင်ရွကမ
် ှုအတွက် ထှိြါားမှုမ ောား

ွတ်ကင်ားထအောင်ထာေး န့် ။

ထစောင်ထရောက်မှုအောား ထဘားကင်ားထသော အပြင်အ င်တင
ွ ်လက့်ခံ ရှိ န့် ။
ူမ ှိြုား၊ အသောားအထရောင်၊ မှိခင်နင
ှိ ု ်င၊ံ
မသန်စွမ်ားမှု၊ သှိုမဟုတ် ယဉ်ထက ားမှု

ှိင်၊ ကှိုားကွယ်မ၊ှု က ောားမခွွဲပခောားမှု၊
ုင
ှိ ်ရော၊ စားြွောားထရား

ထည်သွင်ားပခင်ားမပြြုဘွဲ စဉ်ားစဉ်ားစောားစောားနင် ထ

•

ားဘက်

ွတ်ကင်ားထအောင်ထာေး န့်။

သှိုမဟုတ် သားသန်ခွွဲထောားပခင်ားမ ောားမ

•

ုင
ှိ ရ
် ော သှိုမဟုတ် ထ

သင်ကထ

ှိင်ြှိုငား်

ုင
ှိ ရ
် ော စှိတ်တှိမ်ားညွတ်မ၊ှု

ုင
ှိ ်ရော သှိုမဟုတ် ြညောထရား ုင
ှိ ်ရော ထနောက်ခတ
ံ ှိုကှို

ားစောားစွော က့်

ံခံ

န့် ။

ား၏ ထစောင်ထရောက်မှုနင် က န်ားမောထရားကှိထ
ု ှိခက
ှို ထ
် စထသော သုထတသနြထရောဂ က်တစ်စံုတစ်ရောတွင်

ြါဝင်ရန်အောားဖငင့်ေး န့် န့် ။

•
•

တှိုင် ကောားခ က်ကှို တင်ပြကော တုန်ပြန်ခ က်ရယူရန်အတွကလ
် တ
ွ လ
့် ပ့်မှုရှိ န့် ။
ှိုအြ်သည်အခါ အကောအကွယထ
် ြားထသောဝန်ထ ောင်မှုမ ောားကှို

က်သွယ်ပခင်ားတွင် အကူအည ရှိ န့်။

လူနာမ ာေးအရနဖြင့်၊ သင့်လုပ့်ပိုင့်ခွင့်မှာ•

သင် ဤထနရောတွင်ရှိထနရသည်အထ ကောင်ားရင်ားကှို နောား

ည်ရန်

အ
ှို ြ်ထသော မည်သည်အရောကှိမ
ု
ု ှိ

အသိရပေးမှု ရှိ န့် ။

•

မည်သည်အရောကှို

•

ကုသမှုနင်ြတ်သက်၍ သင်ထမားပမန်ား
နောား

ုြ်ထ

ောင်မည်ပြစ်ထ ကောင်ားနင် မည်သုခံ
ှိ စောားရမည်ပြစ်ထ ကောင်ား အတှိအက အသိရပေးမှု ရှိ န့် ။

ည်နင
ှိ ု ်ထသောအထပြမ ောားကှို ရှိ န့်။

ှိုသည်မ ောား သှိုမဟုတ် စှိတ်ြူြန်မှုမ ောားအတွက်

•

သင်၏ကုသမှုနင်ြတ်သက်၍ သင်ထတွားထင်ခံစောားရသည်မ ောားနင် သင်အတွကစ
် စဉ်ထောားသည်မ ောားကှို
ူတှိုင်ားအောားရဖပာဖပ န့်။

•

သင်နောက င်ခံစောားရသည်အခါ သင်အောားထစောင်ထရောက်ထြားသူမ ောားသည် သင်ထပြောသည်ကနှို ောားထထောင်ကော
သင်သက်သော

ောထစရန် ကူညထြားမည်ပြစ်ထ ကောင်ားသထ
ိ ာေး န့်။

•

ကစောားရန်နင် ထ

ောသင်ယရ
ူ န် အခ ှိန်နင် ထနရောမ ောားရှိ န့်။

•

သင်၏ခနဓောကှိုယ်ကှို ထှိကှိုငရ
် န်

အ
ှို ြ်သမ
ူ ောားမ ၎င်ားတှို ြ
ု ်ထ

ညင်သောစွော

မ်ားပြင်

ှိြုျှို့ ဝက်ထသောနည်ား

ောင်မည်အရောနင် ၎င်ားတှိသည်
ု
ထှိုအရောအောား

ုြ်ထ ောင်မည်ပြစ်ထ ကောင်ား အတှိအက အသိရပေးမှု ရှိ န့် ။

•

ပြစ်နင
ှိ ု ်သည်အခါတှိုငား် တွင် သင်

•

သင်အှိမ်ပြန်သည်အခါ သင်ကှိုယသ
် င် ထစောင်ထရောက်ရန်နည်ား

•

ရ ါသဖြေ့် န့် ၊ ငိုရ ကေး န့် သုမဟု
ှိ
တ် သင်တွင်ပြစ်ြ က်ထနသည်အရောနင်ြတ်သက်၍ သင်မနစ်ထ ကောင်ား ထပြောပြရန်။

•

မှိဘမ ောားမသတ်မတ်ထြားထောားသည် ဧည်သည်မ ောားကှို လက့်ခံရတွွေ့ ု ံ န့်။ မှိဘမ ောားသည်
အ

နဒရှိသထ

ောက် သင်မှိသောားစုအောား သင်နင်အတူရှိ ရနရေ န့် ။
မ်ားကှိုသရ
ှိ ှိရန်အတွက် အကူအည ယူ န့်။

ုြ
ှိ ါသတ်မတ်ခ က်အောား အခ ှိန်မထရွ ား ရုတ်သမ
ှိ ်ား သှိုမဟုတ် ပငင်ားြယ်နင
ှိ ု ြ
် ါသည်။

လူနာမ ာေးနှင့် မိ ဘမ ာေးအရနဖြင့်၊ သင့်တာဝန့် မှာ•

ထစောင်ထရောက်မှုနင်ြတ်သက်၍ သင်အောားထပြော ကောားထောားသည်အရောကှို နောားမ

ည်သည်အခါ

ထမားခွန်ားမ ောားကှို ရမေးဖမန့် ေး န့်။
ူနော၏က န်ားမောထရားနင် က်စြ်ထနထသော ကှိစစရြ်မ ောားနင်စြ်

•

ပြားပြည်စံုထသောအခ က်အ
•

ဉ်ားသည် တှိက ကော

က်မ ောားကှို ထုတရ
့် ပေး န့်။

သင်နင် သင်၏က န်ားမောထရားထစောင်ထရောက်မှုအြွွဲျှို့ ကောားတွင် အပြန်အ

န်သထဘောတူထောားသည် ကုသမှုအ ေအေဉ်ကို

လိက
ု ့်နာ န့်။
•

နောက င်မှုနင် နောက င်မှုကှို စမံခန်ခွမ
ွဲ ှုနင်စြ်

ဉ်ားထသော သင်ထမ ော်မန်ားထောားသည်အရောနင်ြတ်သက်၍

သင်၏ ရောဝန်နင်ေကာေးရဖပာ ု ိ န့် ။
ူနောမ ောားအတွကထ
် ညသ
့် ွငေး့် ေဉ်ေးောေးတတ့် န့်။

•

အပခောား

•

ထ

•

ထစောင်ထရောက်မှုနင်ြတ်သက်၍ ထ

ားရံု၏ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ောားကှိလ
ု ိုကန
့် ာ န့် ။

မထမ ော်

င်ထသောအထပြောင်ားအ

ောမှိထသော အနတရောယ်မ ောားနင်

ူနော၏အထပခအထနရှိ

မ
ွဲ ောားကှိအ
ု ရကကာင့်ေးကကာေး န့်။

အ ုပ
ိ ါပု ဂ္ိြုလ့်နင
ှ ့် ရ ွေးရနွေးမှု ဖပြုလုပ့် န့် တိုက့်တွန့်ေးအာေးရပေးလိုပါသည့်•

သင်ကထ

•

ပြြုစုထစောင်ထရောက်ပခင်ား မန်ထနဂ ော သှိုမဟုတ် ေါရှိုက်တော။

•

Care Line 214-456-2273 ရှိ ဧည်သည်

ား၏ သူနောပြြု သှိုမဟုတ် သမောားထတော်။

က်သွယ်

က်

ထ
ံ ရားကှိယ
ု ်စောား

ယ်။

•

ပြြုစုထစောင်ထရောက်ထရား
ြုန်ားထခေါ်

ုင
ှိ ရ
် ောကကား ကြ်ထရားမား (ညထနြှိုငား် သှိုမဟုတ် ြှိတ်ရက်နောရမ ောားတွင၊် 214-456-7000ထံ

ုြ
ှိ ါ)။

ူနောတစ်ဦားအပြစ် သင်ရြှိုင်ခင
ွ ်မ ောားကှို သင်တင
ွ ်မရှိဟု သင် သှိုမဟုတ် သင်မှိသောားစုမ ခံစောားရ

င်၊ မထက နြ်ထ ကောင်ား

အမှုတွွဲခွင်ရှိပြား Children’s Health ၏ မထက နြ်ခ က် ထပြရင်ားထရား ထကော်မတထံမ စောပြင်ထရားထောားထသော ပ်ထြရင်ားခ က်ကှို
က်ခံရယူခွငရ
် ှိသည် သှိုမဟုတ် ထအောက်ြါ ထအဂ င်စတစ်ခခ
ု ုပြင် မထက နြ်ခ က်ကှို အမှုတွွဲြွငြ
် ှိုငခ
် ွငရ
် ှိသည်။
သင်ပြဿနောမ ောားကှို Children’s Health မ ထပြရင်ားထောားပခင်ား သှိုမဟုတ် ရင်ား
က်သွယ်ရန်The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, Illinois 60181
patientsafetyreport@jointcommission.org
Health Facility Compliance Group
(MC 1979)
Texas Department of State Health Services
စောတှိုက်ြံုား 149347
Austin, Texas 78714
hfc.complaints@dshs.state.tx.us
1-888-973-0022 မထက နြ်ခ က် င
ု ှိ ်ရော ထဟော
1-512-834-6653 ြက်စ်

င
ှို ်ား

င်ားထြားထောားပခင်ားမရှိဟု ခံစောားရြါက၊

