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សៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននកក៏៏ត្រូ វូ បានហៅ ផងដែ រថាជាទម្រ ង់់ បែ�បបទភស្តុុតាងរួ ួមនៃ�ការរ៉ាាប់់រង និិ ងការបង្ហាា
ញព័័ត៌៌មាន (Evidence of Coverage and Disclosure Form, EOC/DF)។ បញ្ជីីកំំណែ នេះ�ះអនុុញ្ញាាត
ឱ្យយអ្ននកដឹឹ ងពីីការផ្លាាស់់ ប្តូូរនិិ ងការធ្វើ ើបច្ចុុប្បបន្ននភាពទៅ លើ ើ សៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននក។ សូូមរក្សាាទុុកបញ្ជីីកំំ
ណែ នេះ�ះជាមួួយសៀ ៀវភៅ សមាជិិ ករបស់់ អ្ននក។
យើ�ើងបានពិិពណ៌៌នាការផ្លាាស់់ ប្តូូរសំំ ខាន់់ ៗចំំ ពោះ ះសៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ ក 2019-2020 របស់់ អ្ននកនៅ ខាងក្រោ��ម។
ការផ្លាាស់់ ប្តូូរអាចដាក់់បន្ថែ�ែមការពិិពណ៌៌នាថ្មីី ឬដាក់់ជំំនួួសនូូវផ្នែ�ែកនានា ដែ លមាននៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ ករ
បស់់ អ្ននក។ យើ�ើងបានកំំណត់់សំំគាល់់ នៅ ខាងក្រោ��មថាតើ ើការផ្លាាស់់ ប្តូូរនោះ�ះគឺឺជាការបន្ថែ�ែមឬជាការដាក់់ជំំនួួស។

ការបន្តតនៃ ល័័ក្ខខខ័័ណ្ឌឌនៃ សៀ ៀវភៅ ណែ

នាំស
ំ មាជិិករបស់់អ្ននក

ល័័ ក្ខខខ័័ណ្ឌឌនៃ�សៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ កឆ្នាំំ� 2019-2020 របស់់ អ្ននកត្រូ វូ បានបន្តត ហើ ើយនឹឹ ងចាប់់ ផ្តើ�ើមពីីថ្ងៃ�ៃទីី
1 ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ� 2019 រហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូឆ្នាំំ� 2020។

កថាខណ្ឌឌបន្ថែ ែមក្រោ��មចំំណងជើ�ើង “របៀ�ៀបដែ លផែ នការរបស់់អ្ននកដំំ
ណើ ើ រការ” ក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 2

អត្ថថបទខាងក្រោ��មត្រូ វូ បានបន្ថែ�ែមក្រោ��មចំំណងជើ�ើងថា “របៀ�ៀបដែ លផែ�នការរបស់់ អ្ននកដំំ ណើ ើ រការ” នៅ ក្នុុងជំំ ពូូកទីី 2
នៃ�សៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននក។
ិ ទទួួលបានសេ វាកម្មមដែ លត្រូ វូ បានរ៉ាាប់់រងអាចមានភាពខុុ
គោ�លការណ៍៍អត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍និិងដំំណើ ើ រការសម្រា�ប់់ វិធីី
សគ្នាា ក្នុុងចំំណោ
មស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់សេ វានៅ ក្នុុងបណ្តាា ញអ្ននកផ្តតល់់សេ វារបស់់ L.A. Care Health Plan។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចង់់ បានព័័ត៌៌មានអំំពីីរបៀ�ៀបផ្លាាស់់ ប្តូូរស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វា សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ ផ្នែ�ែកសេ វាកម្មមសមាជិិ ក
L.A. Care Health Plan លេ ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម៉ោ�ោងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយសប្តាាហ៍។
៍

ិ ីដើ ើម្បីីទទួួលបានការថែ�ទាំ)ំ អំំពីីពេ�លវេ�លាធ្វើ�ើដំំ
ផ្នែ ែកថ្មីីក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 3 (វិធី
ណើ ើ រនិិងចម្ងាាយ
ការពិិពណ៌៌នាខាងក្រោ��មនៃ�ពេ�លវេ�លាធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនិិ ងចំំ ងាយទៅ កាន់់ ការថែ�ទាំំត្រូ វូ បានបន្ថែ�ែម ទៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ ណែ
នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននក។
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សេ ចក្តីីកំំណែ

ការបោះ�ះពុុម្ពពខុុសឆ្នាំំ� 2019 ទំំព័័រទីី 1

ពេ�លវេ�លាធ្វើ�ើដំំ ណើ ើ រនិិ ងចំំ ងាយទៅ កាន់់ ការថែ�ទាំំ
Kaiser Permanente ត្រូ វូ តែ អនុុវត្តតតាមបទដ្ឋាានពេ�លវេ�លាធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនិិ ងចម្ងាា យសម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំរបស់់ អ្នន
ក។ បទដ្ឋាានទាំំងនោះ�ះជួួយធ្វើ ើឱ្យយប្រា�កដថាអ្ននកអាចទទួួលបានការថែ�ទាំំ ដោ�យមិិ នចាំំបាច់់ ធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រយូូរពេ�ក
ឬឆ្ងាា យពេ�កពីីកន្លែ�ែងដែ លអ្ននករស់់ នៅ ។ បទដ្ឋាានពេ�លវេ�លាធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនិិ ងចម្ងាា យមានភាពខុុសគ្នាា អាស្រ័ ័ យទៅ
តាមខោ�នធីីដែ លអ្ននករស់់ នៅ ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើយើ�ើងមិិ នអាចផ្តតល់់ ការថែ�ទាំំដល់់អ្ននកតាមបទដ្ឋាានពេ�លវេ�លាធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនិិ ងចម្ងាា យទាំំងនេះ�ះទេ� បទដ្ឋាា
នផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ លត្រូ វូ បានហៅ ថាបទដ្ឋាានជំំ នួួសអាចត្រូ វូ បានប្រើ��ើប្រា�ស់់ ។ ដើ ើម្បីីមើ ើលបទដ្ឋាានពេ�លវេ�លានិិ ងច
ម្ងាា យសម្រា�ប់់ កន្លែ�ែងដែ លអ្ននករស់់ នៅ សូូមចូូលទៅ kp.org (ភាសាអង់់ សៀគឺគ្លេ�េស )។ អ្ននកក៏៏អាចទូូរស័័ ព្ទទទៅ សេ វាក
ម្មមសមាជិិ កលេ ខ 1-800-464-4000 (TTY 711) ផងដែ រ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ វូ ការការថែ�ទាំំពីីអ្ននកឯកទេ�ស ហើ ើយអ្ននកផ្តតល់់ សេ វាកម្មមនោះ�ះមានទីីតាំំង នៅ ឆ្ងាា យពីីកន្លែ�ែងដែ
លអ្ននករស់់ នៅ អ្ននកអាចទូូរស័័ ព្ទទទៅ សេ វាកម្មមសមាជិិ កលេ ខ 1-800-464-4000 (TTY 711) ដើ ើម្បីីទទួួលបា
នជំំ នួួយក្នុុងការស្វែ ង
ែ រកការថែ�ទាំំជាមួួយអ្ននកឯកទេ�សដែ លមានទីីតាំំងនៅ ជិិ តអ្ននកជាង។ ប្រ�សិិ នបើ�ើយើ�ើងមិិ នអា
ចស្វែ ង
ការដឹឹ កជញ្ជូូ
ែ រកការថែ�ទាំំសម្រា�ប់់អ្ននកជាមួួយអ្ននកជំំ នាញដែ លនៅ ជិិ តជាង អ្ននកអាចស្នើ សុំំ�ឱ្យយយើ�ើងរៀ�ៀបចំំ
ើ
នសម្រា�ប់់ អ្ននកទៅ ជួួបអ្ននកឯកទេ�ស បើ�ើទោះ�ះបីីជាអ្ននកឯកទេ�សនោះ�ះស្ថិិ�តនៅ ឆ្ងាា យពីីកន្លែ�ែងដែ លអ្ននករស់់នៅ ក៏៏ដោ�យ។
វាត្រូ វូ បានចាត់់ទុុកថាឆ្ងាា យ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ នអាចទៅ ដល់់ អ្ននកឯកទេ�សនោះ�ះក្នុុងបទដ្ឋាានពេ�លវេ�លាធ្វើ ើដំំ ណើ ើ
រនិិ ងចម្ងាា យ សម្រា�ប់់ ខោ�នធីីរបស់់ អ្ននកដោ�យមិិ នគិិតពីីស្តតង់់ដារចូូលប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជំំនួួសណាមួួយដែ លអាចមាន
សម្រា�ប់់ លេ ខកូូដតំំបន់់ របស់់ អ្ននក។

ិ ីដើ ើម្បីីទទួួលបាន
ការជំំ នួួសនៃ ផ្នែ ែកការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 3 (វិធី
ការថែ�ទាំ)ំ

ការពិិពណ៌៌នាសម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ នៅ ក្នុុងសេ ចក្តីីកំំណែ នេះ�ះជំំ នួួសឲ្យយការពិិពណ៌៌នានៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ សមាជិិ កឆ្នាំំ�
2019-2020 របស់់ អ្ននក។ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ព័័ត៌៌មាននេះ�ះដើ ើម្បីីជាសេ ចក្តីីយោ ងលើ ើ ការរ៉ាាប់់រងរបស់់ អ្ននក។

ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់
ិ ។ វាគឺឺសម្រា�ប់់សេ វាកម្មមដែ លអ្នន
ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់គឺឺ មិិ នមែ�ន សម្រា�ប់់ ស្ថាានភាពអាសន្នន ឬគំំរាមកំំហែ ងដល់់ជីីវិតទេ�
កត្រូ វូ ការដើ ើម្បីីការពារការខូូចខាតធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សុុខភាពរបស់់អ្ននក មកពីីជំំងឺឺភ្លាាមៗ ការរងរបួួស ឬភាពស្មុុគស្មាា ញនៃ�
ជម្ងឺឺ�ដែ លអ្ននកមានរួ ួចហើ យ
48 ម៉ោ�ោង។ ប្រ�សិិន
ើ ។ ការណាត់់ជួួបការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់តម្រូ វូ នូូវការថែ�ទាំំក្នុុងអំំឡុងពេ�ល
ុ
បើ�ើអ្ននករស់់នៅ ក្រៅ� តំំបន់់សេ វាកម្មម L.A. Care Health Plan សេ វាកម្មមថែ�ទាំំបន្ទាាន់់អាចត្រូ វូ បានរ៉ាាប់់រង។ តំំរូូវការ
ថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ អាចជាជំំ ងឺឺផ្តាាសាយឬការឈឺឺ បំំពង់់ក ក្តៅ ៅខ្លួួ�ន ការឈឺឺ ត្រ ចៀ�ៀក ឬសាច់់ ដុំំ�គ្រេ��ច ឬសេ វាកម្មមសម្ភភព។
សម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ សូូមទូូរស័័ ព្ទទៅទ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) ហើ ើយនិិ
យាយជាមួួយអ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាពដែ លមានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណណ (24 ម៉ោ�ោងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយសប្តាាហ៍៍)។
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ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ វូ ការការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ នៅ ក្រៅ� តំំបន់់ សូូមទៅ កាន់់ ទីីតាំង
ំ ថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ ដែ លនៅ ជិិ តបំំផុុត។ អ្ននកមិិ ន
ត្រូ វូ ការការយល់់ ព្រ�មជាមុុនទេ� (ការអនុុញ្ញាាតជាមុុន)។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកកំំពុុងធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនៅ ក្រៅ� សហរដ្ឋឋអាមេ រិិក
ហើ ើយត្រូ វូ ការការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ Medi-Cal នឹឹ ងមិិ នចេ�ញថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននកទេ�។
ប្រ�សិិ នបើ�ើការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននកគឺឺជាកង្វវល់់ ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ ផ្នែ�ែកសុុខភាពផ្លូូវចិិ ត្តត សូូមទំំនាក់់ទំំនងមកលេ ខទូូរស័័ ព្ទទ
ឥតគិិតថ្លៃ�ៃ របស់់ផែ�នការសុុខភាពផ្លូូវចិិត្តតក្នុុងខោ�នធីីដែ លអាចប្រើ��ើបាន 24 ម៉ោ�ោងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃក្នុុងមួួយសប្តាាហ៍។
៍
ដើ ើម្បីីស្វែ ង
ែ រកលេ ខទូូរស័័ព្ទឥ
ទ តគិិតថ្លៃ�ៃក្នុុងខោ�នធីីតាមអនឡាញសូូមចូូលទៅ
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ភាសាអង់់ គ្លេ�េស)។
យើ�ើងមិិ នរ៉ាាប់់រងការថែ�ទាំំតាមដានបន្តតពីីអ្ននកផ្តតល់់ សេ វាក្រៅ� បណ្តាា ញទេ� បន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកលែ ងត្រូ វូ ការការថែ�ទាំំបន្ទាា
ន់់ ហើ ើយនោះ�ះ លើ ើ កលែ ងតែ ឧបករណ៍៍វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ជា
ត ប់់ បានយូូរដែ លត្រូ វូ បានរ៉ាាប់់រងប៉ុុ ណ្ណោះ ះ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ ូ
វការឧបករណ៍៍វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ជា
ត ប់់ បានយូូរដែ លទាក់់ទងនឹឹ ងការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ របស់់ អ្ននក អ្ននកផ្តតល់់ សេ វាក្រៅ� បណ្តាា ញ
របស់់ អ្ននកត្រូ វូ តែ ទទួួលការយល់់ ព្រ�មជាមុុនពីីយើ�ើង។

ិ ីដើ ើម្បីីទទួួ
ការជំំ នួួសនៃ ការពិិពណ៌៌នាផ្នែ ែកក្រៅ� បណ្តា
ា ញក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 3 (វិធី
លបានការថែ�ទាំ)ំ

ការពិិពណ៌៌នាសម្រា�ប់់ សេ វាកម្មមក្រៅ� បណ្តាា ញ ឬក្រៅ� តំំបន់់ គេ�ហដ្ឋាានរបស់់ អ្ននកនៅ ក្នុុងសេ ចក្តីីកំំណែ នេះ�ះ ជំំ នួួសឲ្យយកា
រពិិពណ៌៌នានៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ សមាជិិ កឆ្នាំំ� 2019-2020 របស់់ អ្ននក។ សូូមប្រើ��ើព័័ត៌៌មាននេះ�ះជាសេ ចក្តីីយោ ងសម្រា�ប់់ កា
ររ៉ាាប់់រងរបស់់ អ្ននក។

តំំ បន់់ក្រៅ� បណ្តា
ា ញ ឬក្រៅ� គេ�ហដ្ឋាានរបស់់ អ្ននក
អ្ននកផ្តតល់់សេ វាក្រៅ� បណ្ដា
យ Kaiser Permanente។
ា ញគឺឺជាអ្ននកដែ លមិិ នមានកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងក្នុុងការធ្វើ ការជាមួួ
ើ
អ្ននកត្រូ វូ តែ ទទួួលបាន ការយល់់ព្រ�មជាមុុន (ការអនុុញ្ញាាតជាមុុន) មុុនពេ�លអ្ននកទៅ រកអ្ននកផ្តតល់់សេ វាក្រៅ� បណ្តាា ញ,
លើ ើកលែ ងតែ សម្រា�ប់់ ៖
● ការថែទាំគ្រាអាសន្ន
● ការថែទាំបន្ទា ន់

● ការថែទាំសម្ងាត់
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិ នទទួួលបានការយល់់ ព្រ�មជាមុុនទេ�អ្ននកប្រ�ហែ លជាត្រូ វូ បង់់ ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ការថែ�ទាំំ ពីីអ្ននកផ្តតល់់
សេ វាដែ លនៅ ក្រៅ� បណ្តាា ញ។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមស្តីីពីីសេ វាកម្មមការថែ�ទាំំគ្រា�អាសន្នន ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់
និិ ងការថែ�ទាំំសម្ងាាត់់ សូូមចូូលទៅ ចំំ ណងជើ�ើងទាំំងនោះ�ះក្នុុងជំំ ពូូកនេះ�ះ។
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ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ វូ ការសេ វាកម្មមចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ត ដែ លត្រូ វូ បានរ៉ាាប់់រងដោ�យ Medi-Cal ដែ លមិិ នមា
ននៅ ក្នុុងបណ្តាា ញ Kaiser Permanente យើ�ើងនឹឹងយល់់ព្រ�មហើ យ
ើ បញ្ជូូនអ្ននកទៅ អ្ននកផ្តតល់់សេ វាក្រៅ� បណ្តាា ញ
ដើ ើម្បីីទទួួលបានសេ វាកម្មមទាំំងនោះ�ះ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ វូ ការជំំ នួួយជាមួួយសេ វាកម្មមក្រៅ� បណ្តាា ញ សូូមនិិ យាយជាមួួយ PCP របស់់ អ្ននក ឬទូូរស័័ ព្ទទៅទ
1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកស្ថិិ�តនៅ ក្រៅ� តំំបន់់ ភូូមិិសាស្ត្រ រដែ លមានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណរណ បស់់ Kaiser Permanente ហើ ើយត្រូ វូ កា
រការថែ�ទាំំដែ លមិិ នមែ�ន ជាការថែ�ទាំំអាសន្នន ឬបន្ទាាន់់ សូូមទូូរស័័ ព្ទទៅទ លេ ខ 1-833-KP4CARE
(1-833-574-2273) (TTY 711) ហើ ើយនិិ យាយជាមួួយអ្ននកជំំ នាញថែ�ទាំំសុុខភាពដែ លមានអាជ្ញាាប័័ ណ្ណណ
(24 ម៉ោ�ោងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយសប្តាាហ៍៍)។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកកំំពុុងធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រនៅ ក្រៅ� សហរដ្ឋឋអាមេ រិិកហើ ើយត្រូ វូ ការ
ការថែ�ទាំំបន្ទាាន់់ Medi-Cal នឹឹ ងមិិ នចេ�ញថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននកទេ�។
សម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំគ្រា�អាសន្នន សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ 911 ឬទៅ បន្ទទប់់សង្គ្រោះ �ះ�បន្ទាាន់់ ដែ លនៅ ជិិ តបំំផុុត។
Kaiser Permanente រ៉ាាប់់រងលើ ើ ការថែ�ទាំំគ្រា�អាសន្ននក្រៅ� បណ្តាា ញ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រទៅ ប្រ�ទេ�សកា
ណាដា ឬម៉ិិ�កស៊ិិ�កូូហើ ើយត្រូ វូ ការសេ វាកម្មមគ្រា�អាសន្នន ដែ លតម្រូ វូ ឲ្យយចូូលមន្ទីីរពេ�ទ្យយ Kaiser Permanente
នឹឹ ងរ៉ាាប់់រងការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននក។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកកំំពុុងធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រជាអន្តតរជាតិិនៅ ក្រៅ� ប្រ�ទេ�សកាណាដា
ឬម៉ិិ�កស៊ិិ�កហើ ើយត្រូ វូ ការការថែ�ទាំំគ្រា�អាសន្នន Kaiser Permanente នឹឹ ងមិិ នរ៉ាាប់់រងការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននកទេ�។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានសំំ ណួួរអំំពីី សេ វាកម្មមដែ លអាចរកបានពីីអ្ននកផ្តតល់់ សេ វាក្រៅ� បណ្តាា ញ ឬតំំបន់់ ក្រៅ� គេ�ហដ្ឋាា
នរបស់់ អ្ននកសូូមទូូរស័័ ព្ទទៅទ លេ ខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការពិិពណ៌៌នាអំំពីីអត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍ថ្មីៗដែ
លត្រូ�ូវបានបន្ថែ មទៅ
ក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 4
ី
ែ
(អត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍និិងសេ វាកម្មម)
ខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាផ្នែ�ែកថ្មីីៗដែ លបន្ថែ�ែមទៅ លើ ើ ព័័ត៌៌មាននៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ ណែ
ជន៍៍ និិងការរ៉ាាប់់រងរបស់់ អ្ននក។


នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននក អំំពីីអត្ថថប្រ�យោ

ការចាក់់ ថ្នាំំកា
� រពារសម្រា�ប់់មនុុស្សសពេ�ញវ័័យ

អ្ននកអាចទទួួលបានវ៉ាាក់់សាំង
ំ ការពារមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ (ការចាក់់ថ្នាំំ�) ពីីបណ្តាា ញឱសថស្ថាាន ឬអ្ននកផ្តតល់់ ប
ណ្តាា ញដោ�យមិិ នចាំំបាច់់ មានការយល់់ ព្រ�មជាមុុន។ យើ�ើងរ៉ាាប់់រងការចាក់់ថ្នាំំ�ទាំង
ំ នោះ�ះដែ លត្រូ វូ បាន
ផ្តតល់់ អនុុសាសន៍៍ដោ�យគណៈៈកម្មាាធិិ ការប្រឹ�ឹ ក្សាាលើ ើ ការអនុុវត្តតការចាក់់ថ្នាំំ�បង្កាា ររោ�គ (Advisory
Committee on Immunization Practices, ACIP) នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងបង្កាា រជំំងឺឺ
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)។
	សវនវិិជ្ជាា (ការស្តាាប់់)
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមព្យាាបាលការស្តាាប់់ ។ ផ្នែ�ែកព្យាាបាលការស្តាាប់់ សម្រា�ប់់អ្ននកជំំងឺឺមិិនសម្រា�កពេ�ទ្យយត្រូ វូ បា
នកំំណត់់ត្រឹ ឹមចំំនួួនពីីរសេ វាកម្មមក្នុុងមួួយខែ� ដែ លរួ ួមបញ្ចូូលជាមួួយសេ វាកម្មមការចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រ
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ការព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិងសន្លាាក់់ ការព្យាាបាលដោ�យការងារ និិងការព្យាាបាលដោ�យការនិិយាយ។
យើ�ើងអាចនឹឹងអនុុម័័ តជាមុុននូូវសេ វាកម្មមបន្ថែ�ែមដែ លចាំំបាច់់ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ


អាហាររូូបត្ថថម្ភភតាមបំំ ពង់់អាហារនិិ ងតាមសរសៃ ឈាម
វិិធីីសាស្រ្ត ទាំ
ត ង
ំ នេះ�ះនៃ�ការផ្តតល់់ សារធាតុុចិិ ញ្ចឹឹ�មដល់់រាងកាយត្រូ វូ បានប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ ពេ�លដែ លស្ថាានភាពវេ�
ជ្ជជសាស្រ្ត តរារាំំ ងអ្ននកពីីការញ៉ាំំ�អាហារតាមធម្មមតា។ យើ�ើង រ៉ាាប់់រងផលិិ តផលអាហាររូូបត្ថថម្ភភតាមបំំ ពង់់អាហា
រនិិ ងតាមសរសៃ ឈាមនៅ ពេ�លដែ លចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ

	សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ការវះ�រន្ធធលាមក និិ ងតម្រ�ង់់ នោ�ម
សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ការវះ�ប្រ�ហោ�ងលាមកនិិ ងតម្រ ងនោ�មត្រូ វូ តែ បានយល់់ ព្រ�មជាមុុនសម្រា�ប់់ អ្ននក។
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងលើ ើថង់់លាមក បំំ ពង់់ទឹឹកនោ�ម ថង់់ បង្ហូូរ សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ប្រ�ព័័ន្ធធបង្ហូូរនិិ ងកាវបិិ ទ។ យើ�ើងមិិ នរ៉ាាប់់
រងសម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ដែ លសម្រា�ប់់ គោ�លបំំណងនៃ�ភាពស្រ ណុុ កស្រួ ល
។ យើ�ើងក៏៏មិិនរ៉ាា
ួ ឬភាពងាយស្រួ លទេ�
ួ
ប់់ រងផងដែ រលើ ើគ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាាដែ លប្រ�ណិិត ឬមានលក្ខខណៈៈពិិសេ ស។
សម្គាាល់់ ៖ សេ វាកម្មមដែ លត្រូ វូ ការការអនុុញ្ញាាតជាមុុន (ការយល់់ ព្រ�មជាមុុន) អាចមានភាពខុុសគ្នាានៅ ក្នុុ
ងចំំ ណោ
មស្ថាាប័័នផ្តតល់់ សេ វាក្នុុងបណ្តាា ញអ្ននកផ្តតល់់ សេ វារបស់់ L.A. Care Health Plan។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
អ្ននកចង់់ បានព័័ត៌៌មានអំំពីីរបៀ�ៀបផ្លាាស់់ ប្តូូរស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វា សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ សេ វាកម្មមសមាជិិ ក
L.A. Care Health Plan លេ ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម៉ោ�ោងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយ
សប្តាាហ៍៍។

ការអប់់ រំំសុុខភាព
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងលើ ើ ការប្រឹ�ឹ ក្សាាយោ បល់់ កម្មមវិិធីី និិ ងឯកសារអប់់ រំសុុខ
ភាពជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទដែ ល PCP របស់់ អ្ននក
ំ
ឬអ្ននកផ្តតល់់ សេ វាផ្សេ�េងទៀ�ៀតផ្តតល់់ អោ�យក្នុុងកំំឡុុងពេ�លណាត់់ជួួប ឬការជួួបពិិនិិត្យយ។
យើ�ើងក៏៏រ៉ាប់
ភាពជាច្រើ��ើនប្រ�ភេ�ទ ដើ ើម្បីីជួួយអ្ននក
ា ់ រងផងដែ រលើ ើ ការប្រឹ�ឹ ក្សាាយោ បល់់ កម្មមវិិធីី និិ ងឯកសារអប់់ រំសុុខ
ំ
អោ�យដើ ើ រតួួនាទីីដែ លសកម្មមក្នុុងការការពារនិិ ងកែ�លំំ អសុុខភាពរបស់់ អ្ននក ដែ លរួ ួមមានទាំំងកម្មមវិិធីីសំំរាប់់ការប
ញ្ឈឈប់់ ថ្នាំំ�ជក់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងសម្ពាាធភាពតានតឹឹង និិ ងជំំ ងឺឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� (ដូូចជាទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែមនិិងជំំ ងឺឺហឺឺត) ។
សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការប្រឹ�ឹ ក្សាាយោ បល់់ កម្មមវិិធីី និិ ងឯកសារអប់់ រំសុុខ
ភាពរបស់់ យើ�ើ ង សូូមទាក់់ទងនា
ំ
យកដ្ឋាានអប់់ រំសុុខ
ំ ភាពនៅ ឯទីីតាំំងផែ�នការក្នុុងមូូលដ្ឋាានរបស់់អ្ននក។ អ្ននកក៏៏អាចទូូរស័័ព្ទទៅទ សេ វាកម្មមសមាជិិកលេ ខ
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬចូូលទៅ គេ�ហទំំព័័ររបស់់ យើ�ើ ង kp.org (ភាសាអង់់ គ្លេ�េស)។
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សេ វាកម្មមការប្តូូរភេ ទ
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមប្តូូរភេ�ទ (សេ វាកម្មមបញ្ជាាក់់ពីីភេ�ទ) ជាអត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍ នៅ ពេ�លដែ លវាមានភាពចាំំបាច់់
ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រ ឬនៅ ពេ�លដែ លសេ វាកម្មមបំំ ពេ�ញតាមលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ សម្រា�ប់់ ការវះ�កាត់់សាងឡើ�ើងជាថ្មីី។

ការជំំ នួួសនៃ ការពិិពណ៌៌នាផ្នែ ែកអត្ថថប្រ�យោ
(អត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍និិងសេ វាកម្មម)

ជន៍៍នៅ ក្នុុ�ងជំំ ពូូកទីី 4

ផ្នែ�ែកនានាខាងក្រោ��មនេះ�ះជំំ នួួសឲ្យយការពិិពណ៌៌នាដែ លមាននៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ ណែ នាំំសមាជិិ កឆ្នាំំ� 2019-2020
របស់់ អ្ននក។ សូូមយោ ងទៅ ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មសម្រា�ប់់ ការពិិពណ៌៌នាដែ លមានបច្ចុុប្បបន្ននភាព នៃ�ការរ៉ាាប់់រងរបស់់ អ្ននក
សម្រា�ប់់ អត្ថថប្រ�យោ ជន៍៍ ដែ លត្រូ វូ បានចុះះ�បញ្ជីី។


សេ វាកម្មមលាងឈាម/លាងតម្រ�ងនោ�ម
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងការព្យាាបាលដោ�យការលាងឈាមដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ យើ�ើងក៏៏រ៉ាប់
ា ់ រងលើ ើសេ វាកម្មម
លាងឈាមតាមតម្រ ងនោ�ម (ការលាងឈាមរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�) និិ ងការលាងឈាមតាមពោះ ះវៀ�ៀន។ អ្ននកត្រូ វូ តែ បំំ ពេ�
ញបានរាល់់ លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័� យ
័ វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដែ លបានបង្កើ�ើតដោ�យក្រុ� ុមវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ត និិ ងដោ�យទីីកន្លែ�ែងដែ ល
ផ្តតល់់ ការលាងឈាម។
យើ�ើងមិិ នរ៉ាាប់់រងលើ ើ
● គ្រឿងបរិក្ខា សម្ភា រៈផ្គត់ផ្គង់ និ ងលក្ខណៈពិសេសដែលផ្តល់ ភាពស្រណុ កស្រួល ភាពងាយស្រួល
ឬភាពប្រណិត
● ទំនិញមិ នមែនវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬសម្ភា រៈបន្ទា ប់ បន្សំដ ើម្បីធ្វើឲ្យបរក្ខា
ិ រលាងឈាម
តាមផ្ទះះ� អាចយកតាមខ្លួួ�នបានសម្រា�ប់់ ការធ្វើ ើដំំ ណើ ើ រ

	បរិិក្ខាាវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រប្រើ��ើជាប់់ បានយូូរ (“DME”)
បរិិក្ខាាវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ជា
រ ប់់ បានយូូរតម្រូ វូ ឲ្យយមានការអនុុញ្ញាាតជាមុុន។ យើ�ើងរ៉ាាប់់រងទំំនិិញចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រ
ដែ លវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�តចេ�ញវេ�ជ្ជជបញ្ជាា ឱ្យយអ្ននក។ ទំំនិិញនោះ�ះត្រូ វូ តែ ចាំំបាច់់ ដើ ើម្បីីជួួយអ្ននកក្នុុងសកម្មមភាពនៃ�ការរស់់
នៅ ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ឬដើ ើម្បីីការពារពិិការភាពផ្នែ�ែករាងកាយធ្ងងន់់ ធ្ងងរ។
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងការទិិញ ឬការជួួលសម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ត បរិិក្ខាា រ និិ ងសេ វាកម្មមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដោ�យមានវេ�
ជ្ជជបញ្ជាាពីីវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ប្រ�សិិ នបើ�ើទំំនិិញនោះ�ះមានភាពចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រ ហើ ើយត្រូ វូ បានយល់់ ព្រ�មជា
មុុនសម្រា�ប់់ អ្ននក។ ការធានារ៉ាាប់់រងគឺឺត្រូ វូ បានកំំណត់់ត្រឹ ឹមតែ ទំំនិិញស្តតង់់ ដានៃ�បរិិក្ខាាដែ លបំំ ពេ�ញបានគ្រ�ប់់ គ្រា�
ន់់ នូូវតម្រូ វូ ការវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត រត បស់់ អ្ននក។ យើ�ើងជ្រើ��ើសរើើសអ្ននកលក់់។ អ្ននកត្រូ វូ តែ បញ្ជូូនគ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា រនោះ�ះមកឱ្យយ
យើ�ើង ឬបង់់ ថ្លៃ�ៃមកយើ�ើងតាមតម្លៃ ៃទីីផ្សាារដែ លសមរម្យយសម្រា�ប់់ បរិិក្ខាានោះ�ះ នៅ ពេ�លដែ លយើ�ើងលែ ងរ៉ាាប់់រងវា។
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យើ�ើងមិិ នរ៉ាាប់់រង៖
●

●

●
●
●
●
●
●

គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាា រ ឬលក្ខខណៈៈពិិសេ សសម្រា�ប់់ ភាពស្រ ណុុ កស្រួ ល
ួ ភាពងាយស្រួ ល
ួ ឬ ប្រ�ណិិតលើ ើ ក
លែ ងតែ ម៉ាាស៊ីីនបូូមទឹឹកដោះ�ះកម្រិ ិ តលក់់រាយដូូចដែ លបានពិិពណ៌៌នាក្រោ��ម “ម៉ាាស៊ីីនបូូមទឹឹកដោះ�ះ
និិ ងការផ្គគត់់ផ្គគង់់” ក្រោ��មចំំ ណងជើ�ើង “សម្ភភពនិិងការថែ�ទាំំទារកទើ�ើបនឹឹ ងកើ�ើត” ក្នុុងជំំ ពូូកនេះ�ះ

ទំំនិិញដែ លមិិ នមានបំំ ណងសម្រា�ប់់ ការរក្សាាសកម្មមភាពធម្មមតានៃ�ការរស់់ នៅ ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដូូចជាបរិិក្ខាា រ
ហាត់់ប្រា�ណ (រួ ួមមានឧបករណ៍៍ដែ លមានបំំ ណងផ្តតល់់ ជំំនួួយបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់ការកំំសាន្តត ឬសកម្មម
ភាពកីីឡា)
បរិិក្ខាា រអនាម័័ យ

ទំំនិិញមិិ នមែ នវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដូូចជាការងូូតទឹឹកសូូណា ឬជណ្តើ ើ រយន្តត
ការកែ�ប្រែ��ទៅ លើ ើគេ�ហដ្ឋាាន ឫរថយន្តតរបស់់ អ្ននក

ឧបករណ៍៍សំំ រាប់់ធ្វើ ើតេ ស្តតឈាមរឺឺសារធាតុុផ្សេ�េងៗនៃ�រាងកាយ (លើ ើ កលែ ងតែ ឧបករណ៍៍ត្រួ តពិ
ួ ិនិិ
ត្យយនិិ ងសម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ សម្រា�ប់់ ជាតិិស្ករក ក្នុុងឈាមទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម)។
ឧបករណ៍៍ត្រួ តពិ
ួ ិនិិត្យយបេះ�ះដូូងនិិ ងសួួត លើ ើ កលែ ងតែ ឧបករណ៍៍ត្រួ តពិ
ួ ិនិិត្យយដង្ហើ�ើមទារក

ការជួួសជុុល ឬការផ្លាាស់់ ប្តូូរនៃ�គ្រឿ��ឿងបរិិក្ខាាដោ�យសារការបាត់់បង់់ ការលួួច ឬការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ខុុស

សម្គាាល់់ ៖ គោ�លការណ៍៍ណែ នាំំបញ្ជីីឱសថអាចមានភាពខុុសគ្នាាក្នុុងចំំ ណោ
មស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វា
នៅ ក្នុុងបណ្តាា ញអ្ននកផ្តតល់់ សេ វារបស់់ L.A. Care Health Plan។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចង់់ បានព័័ត៌៌មានអំំពីី
របៀ�ៀបផ្លាាស់់ ប្តូូរស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វា សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ សេ វាកម្មមសមាជិិ ក L.A. Care Health Plan
លេ ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម៉ោ�ោងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយសប្តាាហ៍៍។


សេ វាកម្មមព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមព្យាាបាលចាប់់ សរសៃ និិងសន្លាាក់់ ដែ លត្រូ វូ បានកំំណត់់តែ ចំំពោះ ះការព្យាាបាលនៃ�ឆ្អឹឹ�ងខ្ននង
ដោ�យការសម្រួ លដោ�
យដៃ ៖ សេ វាកម្មមព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់ត្រូ វូ បានកំំណត់់ត្រឹ ឹមចំំនួួនពីីរ
ួ
សេ វាកម្មមក្នុុងមួួយខែ� ដោ�យរួ ួមបញ្ចូូលជាមួួយសេ វាកម្មមការចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រ ការព្យាាបាលការស្តាាប់់
ការព្យាាបាលដោ�យការងារ និិ ងការព្យាាបាលដោ�យការនិិ យាយ។ យើ�ើងអាចនឹឹ ងយល់់ ព្រ�មជាមុុននូូវសេ វា
កម្មមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ
សមាជិិ កដូូចខាងក្រោ��មមានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបានសេ វាកម្មមចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់៖
●
●
●
●

កុុមារមានអាយុុក្រោ��ម 21 ឆ្នាំំ�;

ស្ត្រី មានផ្ទៃ�ៃពោះ
ះរហូូតដល់់ ចុុងខែ�ដែ លរាប់់ បញ្ចូូល 60 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីការបញ្ចចប់់ នៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ ះ;
ី

អ្ននករស់់ នៅ ក្នុុងមន្ទីីរថែ�ទាំំដែ លមានជំំ នាញ កន្លែ�ែងថែ�ទាំំកម្រិ ិ តធ្ងងន់់ធ្ងងរមធ្យយម ឬកន្លែ�ែងថែ�ទាំំមិិនសូូវ
ធ្ងងន់់ ធ្ងងរ; ឬ

សមាជិិ កទាំំងអស់់ នៅ ពេ�លដែ លសេ វាកម្មមត្រូ វូ បានផ្តតល់់ ជូូននៅ នាយកដ្ឋាានពិិគ្រោះ��ះជំំ ងឺឺនៅ មន្ទីីរពេ�ទ្យយ
FQHC ឬ RHC
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សេ វាកម្មមព្យាាបាលការគ្រេ��ចជើ�ើង (ប្រ�អប់់ ជើ�ើ ង)
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមព្យាាបាលការគ្រេ��ចជើ�ើងដែ លចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រ សម្រា�ប់់ ការធ្វើ ើរោ�គវិិនិិច្ឆ័� យ
័
និិ ងការព្យាាបាលវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ត ដោ�យការវះ�កាត់់ តាមលក្ខខណៈៈមេ កានិិ ច ដោ�យចលនា និិ ងដោ�យអគ្គិិ�សនីីនៃ�
ប្រ�អប់់ ជើ�ើ ងមនុុស្សស រួ ួមទាំំងកជើ�ើងនិិ ងសរសៃ ពួួរដែ លបញ្ចូូលទៅ ក្នុុងប្រ�អប់់ ជើ�ើ ង និិ ងការព្យាាបាលមិិ នវះ�
កាត់់នៃ�សាច់់ ដុំំ�និិងសរសៃ ពួួរនៃ�ជើ�ើងដែ លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងមុុខងារប្រ�អប់់ ជើ�ើ ង។



ិ ាសាស្ត្រ រ
ការចាក់់ ម្ជុុ�លវិទ្យា
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដើ ើម្បីីបង្កាា រ កែ�ប្រែ�� ឬកាត់់បន្ថថយកា
រទទួួលភាពឈឺឺ ចាប់់ ដែ លរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� ធ្ងងន់់ ធ្ងងរមិិ នធូូរស្បើ ើយ ដែ លបណ្តាាលមកពីីស្ថាានភាពវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដែ លត្រូ វូ បា
នទទួួលស្គាាល់់ជាទូូទៅ ។ សេ វាកម្មមចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រសម្រា�ប់់ អ្ននកជំំ ងឺឺពិិគ្រោះ��ះ (ដោ�យមានឬគ្មាា នការជ
ម្រុ ុញអគ្គិិ�សនីីនៃ�ម្ជុុល) ត្រូ វូ បានកំំណត់់ត្រឹ ឹមសេ វាកម្មមចំំ នួួន 2 ក្នុុងមួួយខែ�ដោ�យរួ ួមបញ្ចូូលជាមួួយសេ វាកម្មម
ព្យាាបាលការស្តាាប់់ ការព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់ ការព្យាាបាលដោ�យការងារ និិ ងការព្យាាបា
លដោ�យការនិិ យាយ។ យើ�ើងអាចនឹឹ ងយល់់ ព្រ�មជាមុុននូូវសេ វាកម្មមបន្ថែ�ែមដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ



ការព្យាាបាលដោ�យការងារ
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមការព្យាាបាលដោ�យការងារដែ លចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត ត រួ ួមមានសេ វាកម្មមការវាយ
តម្លៃ ៃការព្យាាបាលដោ�យការងារ ការធ្វើ ើផែ�នការព្យាាបាល ការព្យាាបាល ការបង្រៀ��ៀន និិ ងការប្រឹ�ឹ ក្សាាយោ បល់់ ។
សេ វាកម្មមការព្យាាបាលដោ�យការងារត្រូ វូ បានកំំណត់់ត្រឹ ឹមចំំនួួនពីីរសេ វាកម្មមក្នុុងមួួយខែ� ដោ�យរួ ួមបញ្ចូូលជា
មួួយសេ វាកម្មមការចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រ ការព្យាាបាលការស្តាាប់់ ការព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់
និិ ងការព្យាាបាលដោ�យការនិិ យាយ។ យើ�ើងអាចនឹឹ ងយល់់ ព្រ�មជាមុុននូូវសេ វាកម្មមបន្ថែ�ែមដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�
ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ



ការព្យាាបាលដោ�យការនិិ យាយ
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងការព្យាាបាលដោ�យការនិិ យាយដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ សេ វាកម្មមព្យាាបាលដោ�យការ
និិ យាយត្រូ វូ បានកំំណត់់ត្រឹ ឹមចំំនួួនពីីរសេ វាកម្មមក្នុុងមួួយខែ� ដោ�យរួ ួមបញ្ចូូលទាំំងការចាក់់ម្ជុុលវិិទ្យាាសាស្ត្រ រ
ការព្យាាបាលការស្តាាប់់ ការព្យាាបាលដោ�យចាប់់ សរសៃ និិ ងសន្លាាក់់ និិ ងការព្យាាបាលដោ�យការងារ។
យើ�ើងអាចនឹឹ ងយល់់ ព្រ�មជាមុុននូូវសេ វាកម្មមបន្ថែ�ែមដែ លចាំំបាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ។
រ

សេ វាកម្មមផ្នែ ែកចក្ខុុ�
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងសេ វាកម្មមដូូចខាងក្រោ��ម៖


ការពិិ និិត្យយភ្នែ ែកជាប្រ�ចាំំ
យើ�ើងរ៉ាាប់់រងលើ ើ ការពិិនិិត្យយភ្នែ�ែកជាប្រ�ចាំំចំំនួួនមួួយដងរៀ�ៀងរាល់់ 24 ខែ�។ ការពិិនិិត្យយភ្នែ�ែកបន្ថែ�ែមត្រូ វូ បានរ៉ាា
ប់់ រងប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រ
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វ៉ែ�ែនតា
●

វ៉ែ�ែនតា (ដង និិ ងកញ្ចចក់់) រៀ�ៀងរាល់់ 24 ខែ� នៅ ពេ�លដែ លអ្ននកមានវេ�ជ្ជជបញ្ជាាយ៉ោ ោ ងហោ�ចណាស់់
0.75 ឌីីអុុបទ័័រ

●

ការផ្លាាស់់ ប្តូូរវ៉ែ�ែនតាក្នុុងរយៈៈពេ�ល 24 ខែ� ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានការប្តូូរវេ�ជ្ជជបញ្ជាាយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់
0.50 ឌីីអុុបទ័័រ ឬវ៉ែ�ែនតារបស់់ អ្ននកត្រូ វូ បានបាត់់ លួួច ឬខូូច (និិ ងមិិ នអាចជួួសជុុលបាន) ហើ ើយវាមិិ
នមែ នជាកំំហុុសរបស់់ អ្ននក។ អ្ននកត្រូ វូ ផ្តតល់់ ឱ្យយយើ�ើងនូូវកំំណត់់ត្រា�ដែ លប្រា�ប់់ យើ�ើ ងពីីរបៀ�ៀបដែ លវ៉ែ�ែន
តារបស់់ អ្ននកបានបាត់់ ត្រូ វូ បានលួួច ឬខូូច។ ស៊ុុ មវែ�នតាផ្លាាស់់ ប្តូូរថ្មីីនឹឹ ងមានរចនាបថដូូចគ្នាានឹឹ ង
ស៊ុុ មចាស់់ របស់់ អ្ននក (រហូូតដល់់ $80) ប្រ�សិិ នបើ�ើតិិចជាង 24 ខែ�បានកន្លលងផុុតទៅ ចាប់់ តាំង
ំ
ពីីអ្ននកបានទទួួលវ៉ែ�ែនតារបស់់ អ្ននក

ែ តា
	កញ្ចចក់់វ៉ែ�ន
កញ្ចចក់់វ៉ែ�ែនតាថ្មីី ឬផ្លាាស់់ ប្តូូរត្រូ វូ បានផ្តតល់់ ឲ្យយដោ�យរដ្ឋឋ។
	ស៊ុុ�មវែ�នតា
ស៊ុុ មវែ�នតាថ្មីី ឬផ្លាាស់់ ប្តូូរដែ លមានតម្លៃ ៃ $80 ឬតិិចជាងនេះ�ះ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកជ្រើ��ើសរើើសយកស៊ុុ មដែ
លមានតម្លៃ ៃច្រើ��ើនជាង $80 អ្ននកត្រូ វូ ចេ�ញថ្លៃ�ៃខុុសគ្នាា រវាងតម្លៃ ៃស៊ុុ មនិិ ង $80។
	លែ នស៍៍ ពាក់់ ក្នុុ�ងភ្នែ ែកពិិ សេ ស
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានស្ថាានភាពវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដែ លវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�តបណ្តាា ញ ឬវេ�ជ្ជជបណ្ឌិិ�តភ្នែ�ែកសម្រេ� ចចិិ ត្តតថាវាចាំំ
បាច់់ ខាងវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ រសម្រា�ប់់ អ្ននកក្នុុងការពាក់់កញ្ចចក់់លែ នស៍៍ យើ�ើងនឹឹ ងរ៉ាាប់់រងកញ្ចចក់់លែ នស៍៍ ទាំង
ំ នោះ�ះ។
ល័័ ក្ខខខ័័ណ្ឌឌវេ�ជ្ជជសាស្រ្ត តដែ លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់លែ នស៍៍ ពិិសេ ស រួ ួមមានប៉ុុ ន្តែ�ែមិិ នត្រូ វូ បា
នកំំណត់់តែ ចំំ ពោះ ះអានីីរីីឌៀ�ៀ អាហ្វាាគៀ�ៀ គែ�រ៉ាាតូូកូូណូូស។
យើ�ើងនឹឹ ងផ្លាាស់់ ប្តូូរកញ្ចចក់់លែ នស៍៍ ដែ លចាំំបាច់់ ផ្នែ�ែកវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ ររ បស់់ អ្ននក ប្រ�សិិ នបើ�ើកញ្ចចក់់លែ នស៍៍ របស់់
អ្ននកបានបាត់់ ឫត្រូ វូ គេ�លួួច។ អ្ននកត្រូ វូ តែ ផ្តតល់់ ឱ្យយយើ�ើងនូូវកំំណត់់ត្រា�ដែ លប្រា�ប់់ យើ�ើ ងពីីរបៀ�ៀបដែ លកែ�វក
ញ្ចចក់់របស់់ អ្ននកត្រូ វូ បានបាត់់ ឬលួួច។

សម្គាាល់់ ៖ គោ�លការណ៍៍ការផ្លាាស់់ ប្តូូរអាចខុុសគ្នាា ក្នុុងចំំ ណោ
មស្ថាាប័័នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វានៅ ក្នុុងបណ្តាា ញអ្នន
កផ្តតល់់ សេ វារបស់់ L.A. Care Health Plan។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចង់់ បានព័័ត៌៌មានអំំពីីរបៀ�ៀបផ្លាាស់់ ប្តូូរស្ថាា
ប័័ នអ្ននកផ្តតល់់ សេ វា សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ សេ វាកម្មមសមាជិិ ក L.A. Care Health Plan លេ ខ
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម៉ោ�ោងក្នុុងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួួយសប្តាាហ៍៍។

និិយមន័័យដែ លត្រូ�ូវបានបន្ថែ ែមទៅ លើ ើជំំ ពូូកទីី 7 (លេ ខនិិងពាក្យយសំំខា
ន់់ៗដែ លត្រូ�ូវដឹឹង)
និិ យមន័័ យខាងក្រោ��មត្រូ វូ បានបន្ថែ�ែមទៅ ក្នុុងសៀ ៀវភៅ ណែ

នាំំសមាជិិ ករបស់់ អ្ននក

តំំ បន់់គេ�ហដ្ឋាាន៖ តំំបន់់ Kaiser Permanente ដែ លអ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� (អាចជាតំំបន់់កាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា ខាងជើ�ើង
ឬតំំបន់់ កាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា ខាងត្បូូង)។
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

សេ ចក្តីីកំំណែ
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ភាសា និ ងទម្រង់ ផ្សេងទ�ៀត

ភាសា និងទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត
ភាសាផ្សេងទ�ៀត

អ្នកអាចទទួលបានស�ៀវភៅសមាជិកនិងសម្ភារផែនការផ្សេងទ�ៀតដោយឥតគិ

តថ្លៃជាភាសាដទៃ។ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
ការទូរស័ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត
អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងទម្រង់ជំនួយផ្សេងទ�ៀត
ដូចជាអក្សរសម្រាប់ជនពិការ ការបោះពុមអ
្ភ ក្សរធំទំហំ 18 និងសម្លេង។
សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការទូរស័ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
សេវាកម្មអ្នកបកប្រែ

អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិធ្វើ ជាអ្នកបកប្រែទេ។
សំរាប់អ្នកបកប្រែភាសាអ្នកបកប្រែ និងភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ

បី
និងជំនួយអាចរកបាន 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬដ�ើម្ទ
ទួលបានស�ៀវភៅក្ននេះជាភាសាផ្សេងហៅទូ
រស័ព្ទ 1-800-464-4000
បួ
(TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។

សមទរសពទៅទេខ
1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទរសពទេះគមេគតថ្។
ូ ូ ័ ្ទ
ូ ័ ្ទ
លៃ
ឺ ិ ិ
ពកទ�ងទៅទទេះ
24 ទ៉ងកងម�ថ្
ួ
្នុ ួ
ងៃ 7 ថ្កងម�សប្ហ
ងៃ ្នុ ួ
ងៃ
ើ
ីន
ោ
ើ
់
ិ
តា ៍ (ទេកលេងថ្ឈបសម្៉កលែេបទ)។
់ គ្លេ
ចេទៅកាេអេឡាញតាមរ�ៈ
kp.org (ភាសាអងទគស)
ូ
់

សេចក្តីជូនដំ ណឹងនៃការមិ នរ�ើសអ�ើង

សេចកតី្ជូនដំណឹងនៃការមិន
រ�សអ�ើ
ង
ើ

ការរ�ើសអ�ើងគឺប្រឆាំងនឹ ងច្បាប់ ។ Kaiser Permanente អនុលោមទៅតាមច្បាប់ សិទធិស៊ី
្ វិលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋដែ
លជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ហ�ើយមិ នរ�ើសអ�ើង (មិ នរាប់ បញ្ចូលឬប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នាចំ ពោះមនុស្ស) ដោយផ្អែកល�ើពូជសាសន៍
ពណ៌សម្របុ ប្រភពជាតិ គោលជំ ន�ឿ ពូជពង្ស សាសនា ភាសា អាយុ ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភេទ ទំនោផ្លូវភេទ
អត្តសញ្ញាណភេទ ស្ថា នភាពសុខភាព ពិការភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវសតិ ឬអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹ ងបុគ្គលឬក្ រុមណា

ផ្សេងដែលបានកំណត់កង
្នុ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ 422.56 ហ�ើយ Kaiser Permanente នឹ ងផ្តល់ ជូននូវសេវាដែ
លត្រូវបានរ៉ាប់រងទាំងអស់ តាមលក្ខណៈដែលសមរម្យផ្នែកវប្បធម៌ និងភាសា។ Kaiser Permanente៖
● ផ្តល់ ជំនួយនិ ងសេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃដល់ អ្នកមានពិការភាពដ�ើម្បីធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ
យ�ើងឲ្យមានប្រសិ ទិភា
្ធ ពដូចជា៖
♦ អ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដែលមានសមត្ថភាព
♦ ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងទម្រង់ ផ្សេងទ�ៀត (អក្សរសម្រាប់ ជនពិការ អក្សរធំ សំ ឡេង
ទម្រង់ អេឡច
ិ ត្រូនិចដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ បាន និ ងទម្រង់ ផ្សេងៗទ�ៀត)
● ផ្តល់ ជូនសេវាភាសាឥតគិតថ្លៃដល់ អ្នកដែលមានភាសាកំណ�ើតមិ នមែនអង់ គ្លេស ដូចជា៖
♦ អ្នកបកប្រែដែលមានសមត្ថភាព
♦ ព័ត៌មានសរសេរជាភាសាផ្សេងៗទ�ៀត
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មទាំងនេះ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកជ�ឿថា Kaiser Permanente បានបរាជ័ យក្នុងការផ្តល់ សេវាទាំងនេះ ឬបានរ�ើសអ�ើងក្នុងរប�ៀ
បផ្សេងទ�ៀតដោយផ្អែកល�ើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្របុ ប្រភពជាតិ គោលជំ ន�ឿ ពូជពង្ស សាសនា ភាសា អាយុ
ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភេទ ទំនោផ្លូវភេទ អត្តសញ្ញាណភេទ ស្ថា នភាពសុខភាព ពិការភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវសតិ
ឬអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹ ងបុគ្គលឬក្ រុមណាផ្សេងទ�ៀតដែលបានកំណត់កង
្នុ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ 422.56
អ្នកអាចដាក់បណតឹ្ ងសារទុក្ខដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈការផ្ញើតាមប្រសណី យ៍ ទូរសារ ឬអ៊ីម៉ែល៖
● ដោយការបំ ពេញសំ ណំុ បែបបទបណតឹ្ ងតវ៉ា ឬបណតឹ្ ងទាមទារ/ស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ នៅការិយាល័ យ
សេវាសមាជិ កដែលស្ថិតនៅទីតាំងបណ្តា ញមួយ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

សេចក្តីជូនដំ ណឹងនៃការមិ នរ�ើសអ�ើង
● ដោយការផ្ញើរលិ ខិតសារទុក្ខរបស់ អ្នកទៅការិយាល័ យសេវាសមាជិ កនៅទីតាំងបណ្តា ញមួយ
● ដោយការទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)
● ដោយការបំ ពេញបែបបទបណតឹ្ ងសារទុក្ខពីគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
សូមទូរស័ ព្ទមកសេវាសមាជិ ក ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងសារទុក្ខ។
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិ ទិព
្ធ លរដ្ឋនឹងត្រូវបានជូនដំ ណឹងពីបណតឹ្ ងសារទុក្ខទាំងអស់ ដែលទាក់ទងទៅនឹ ងការរ�ើស
អ�ើងផ្អែកល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៍សម្របុ ប្រភពជាតិ ភេទ អាយុ ឬពិការភាព។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយក្នុងការប្តឹ
ងសារទុក្ខ អ្នកសម្របសម្រួលសិ ទធិព
្ លរដ្ឋគឺអាចរកបានសម្រាប់ ជួយអ្នក។
Civil Rights Coordinator
Kaiser Permanente
One Kaiser Plaza, 12th Floor, Suite 1223
Oakland, CA 94612
អ្នកក៍អាចដាក់បណតឹ្ ងតវ៉ាសិទិព
្ធ លរដ្ឋជាមួយនាយកដ្ឋា នសុខភាព និ ងសេវាមនុស្សកិច្ចអាមេរិច
ការិយាល័ យសិ ទធិព
្ លរដ្ឋ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតាមរយៈការិយាល័ យទទូលពាក្យបណតឹ្ ងសិ ទធិព
្ លរដ្ឋ
ដែលមាននៅ https://ocrportal.hhs.gov (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬតាមប្រៃសណី យ៍ ឬទូរស័ ព្ទនៅ៖
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
ទម្រង់ បែបបទបណតឹ្ ងតវ៉ាមាននៅ https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

សេចកតីសង្ខេប
នៃការផ្លាស់បរតូ្
្
ិ
ិ ត្រឡប់មកវញ
សម្រាបស
់ មាជក
ឆ្ំនា 2019

ប្រសិនប�ើអ្នកបានទទួលស�ៀវភៅណែនាំសមាជិក Kaiser Permanente ឆ្ំនា 2018 ព័តមា
៌ នខាងក្រោមផ្តល់ឱ្យអ្នកនវូ
ការសង្ខេបអំពកា
ុ ត្រូវបា
ី រផ្លាស់បរសំ
ំ សមាជិកឆ្ំនា 2019។ ការផ្លាស់បរសំ
្នុ
តូ្ ខាន់ៗដែលមាននៅកងស�ៀវភៅណែនា
តូ្ ខាន់បំផត
នពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកសង្ខេបនៃការផ្លាស់បរនិ
ូ ដ�ើម្បីស្
្លឺ ំនា 2019។ សូមអានស�ៀវភៅណែនាំសមាជិកទាំងមល
តូ្ ងការបំភឆ្
វែងយល់បន្ថែមអំពកា
ី រផ្លាស់បរទា
តូ្ ំ ងនេះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកជាសមាជិក Medi-Cal ថ្មី អ្នកអាចរំលងផ្ក
នែ នេះ។

ការផ្លាស់បតូ្រនិងការបញ្ជាក់សំខាន់ៗនៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិក
ឆ្ំ នា 2019 ។
ការថែទាំគ្រប់ គ្រងផ្នែកទន្តសាស្រ្ត
យ�ើងបានផ្លាស់បរព័
នែ ដែលមានឈ្មោះថា “ កម្មវ ិធន
្ន ដែ
៌ នអំពសី េវាធ្មេញទៅកាន់ផ្ក
ី ង
ិ សេវាកម្មផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់អក
តូ្ តមា
លមាន Medi-Cal” ។

ិ ី Health Homes
កម្មវធ
យ�ើងបានបន្ថែមព័តមា
៌ នអំពក
ី ម្មវ ិធី Health Homes កងទំ
្នុ ពរ័ ទី 4 (“អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម”)។

សេវាកម្មកុមារ
យ�ើងបានបន្ថែមសេចក្ល
ុ រកងជំ
ូ ទី 4 ។
តី ម្អិតបន្ថែមទ�ៀត ទៅល�ើការពិពណ៌នាអំពសី េវាកម្មកមា
្នុ ពក

ិ គទី II (AB 1048)
ឱសថកាលវភា
យ�ើងបានបន្ថែមភាសាពាក់ពន
្ធ ង
ួ អ្នកឬគ្រូពេទ្យអាចប្រាប់ឱសថ
័ ន
ឹ ច្បាប់រដ្ឋ California។ ចំពោះឱសថវេជ្ជបញ្ជាមួយចំនន
ស្ថា នឱ្យផ្តល់ដល់អក
្ន នូវបរិមាណថ្នាំ វេជ្ជបញ្ជា តិចជាងអ្ដវី ែលគ្រូពេទ្យបានចេញវេជ្ជបញ្ជា។

សវនាការរដ្ឋ
នាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសង្គមរដ្ឋកាលីហញ
្វ ៉ា (California Department of Social Services) បានប្រឈ្
មោះ
តូ
សវនាការរដ្ឋយត
តាងនៃការរ៉ា
ប់រង (Evidence of
ុ ធ
មោះនៅកងភស្
តិ្ ម៌ទៅជាសវនាការរដ្ឋ។ យ�ើងបានផ្លាស់បរឈ្
្នុ
តូ្
តុ
បី ្យត្រូវនឹងការផ្លាស់
Coverage, EOC) / ទម្រង់បែបបទបង្ហាញព័តមា
្ន ដ�ើម្ឱ
៌ ន (Disclosure Form, DF) របស់អក
ប្ររបស់
រដ្ឋ។
តូ

ការថែទាំបន្ទាន់
យ�ើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសេវាកម្មថែទាំបន្ទា ន់ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ តែនៅកងសហរដ្ឋ
អាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។
្នុ

ពាក្យគប្បីដឹង
យ�ើងបានបន្ថែមពាក្យសព្ទដូចខាងក្រោមទៅក្នុងបញពា
ូ ទី 7។
្ជី ក្យដែលត្រូវដឹងនៅកងជំ
្នុ ពក
●● មនរ្ទី ស្ថាប័នក្នុងផែនការ
●● មនរ្ទី ពេទ្យកងផែនការ
្នុ

●● ឱសថស្ថា នក្នុងផែនការ
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងផែនការ

●● អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងផែនការ
យ�ើងបានផ្លាស់បរនិ
ូ ទី 7។
្នុ ពក
តូ្ យមន័យសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនៅកងជំ

●● ការធ្វើរោគវិនិចយ
ឆ័ ្ និងព្យាបាលដំណាក់កាលដំបូងនិងតាមកាលកំណត់ (Early and Periodic
Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT)
●● ដែលចាំបាច់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ

សូមស្វា គមន៍មកកាន់
Kaiser Permanente!
សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ ការជ្រើសរ�ើស Kaiser Permanente ជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកតាមរយៈ
L.A. Care Health Plan។ L.A. Care Health Plan គឺជាផែនការសុខភាពសម្រាប់ អ្នកដែលមាន Medi-Cal។
L.A. Care Health Plan ធ្វើការជាមួយរដ្ឋ រដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ដ�ើម្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលអ្នក
ត្រូវការ។ Kaiser Permanente គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

ស�ៀវភៅណែនាំសមាជិក
ស�ៀវភៅសមាជិ កនេះប្រាប់ អ្នកអំពីការធានារ៉ាប់រងរបស់ អ្នកតាមរយៈ Kaiser Permanente។
សូមអានវាដោយប្ រុងប្រយ័ ត្ន និ ងពេញលេញ។ វានឹ ងជួយអ្នកឱ្យយល់ និងប្រើប្រាស់ អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវារប
ស់ អ្នក។ វាក៏ពន្យល់ អំពីសិ ទធិន
្ ិ ងការទទួលខុសត្រូវរបស់ អ្នកក្នុងនាមជាសមាជិ ករបស់ Kaiser Permanente
ផងដែរ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានតម្រូវការផ្នែកសុខភាពពិសេស សូមប្រាកដថាអ្នកអានផ្នែកទាំងអស់ ដែលអនុវត្តចំ
ពោះអ្នក។
ស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កក៏ត្រូវបានហៅផងដែរថាជាសំ ណំុ បែបបទភស្តុតាងរ ួមនៃការធានារ៉ាប់រង
និ ងការបង្ហាញព័ត៌មាន (Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, “EOC/DF”)។
វាជាសេចក្តីសង្ខេបនៃច្បាប់ និងគោលនយោបាយរបស់ Kaiser Permanente និ ងផ្អែកល�ើកិច្ចសន្យារវាង
Kaiser Permanente និ ង L.A. Care Health Plan។ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោ
យកិច្ចសន្យារបស់ យ�ើ ងជាមួយនឹ ង L.A. Care Health Plan។ ប្រសិ នប�ើអ្នកបានទទួល ឬទាញយកស�ៀវភៅ
សមាជិ កមួយច្បាប់ ដោយផ្ទាល់ ពី L.A. Care Health Plan សូមរក្សាទុកវាហ�ើយប្រើមួយនេះវិញ។ ស�ៀវភៅស
មាជិ កនេះនឹ ងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបំ ផុតអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និ ងការធានារ៉ាប់រង Medi-Cal របស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើមានភាពខុសគ្នារវាងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កដែលអ្នកបានទទួលពី L.A. Care Health Plan
ហ�ើយនិ ងស�ៀវភៅមួយនេះ ឯកសារនេះនឹ ងជាអ្វីដែលយ�ើងនឹ ងប្រើដ�ើម្បីជួយអ្នក។
អ្នកអាចចូលម�ើលគំរ ូនៃកិច្ចសន្យាទម្រង់ Two Plan តាមអនឡាញនៅ
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx
(ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

អ្នកក៏អាចស្នើសុំស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះមួយច្បាប់ ទ�ៀតដោយឥតគិតថ្លៃដោយការទូរស័ ព្ទទៅ
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ ចូលទៅគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
ដ�ើម្បីម�ើលស�ៀវភៅសមាជិ ក។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំផងដែរ ដោយមិ នគិតថ្លៃ នូវសំ ណៅដំ ណ�ើ ការនិ ងគោលនយោបា
យផ្នែករដ្ឋបាលនិ ងពិនិត្យព្យាបាលដែលមិ នមែនកម្មសិទរ្ធ បស់ យ�ើ ង ឬរប�ៀបចូលម�ើលព័ត៌មាននេះនៅល�ើគេហទំ
ព័ររបស់ យ�ើ ង។

សូមទាក់ទងមកយ�ើង
Kaiser Permanente នៅទីនេះដ�ើម្បីជួយអ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរ សូមទូរស័ ព្ទមក
1-800-464-4000 (TTY 711)។ ពួកយ�ើងនៅទីនេះ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍
(ល�ើកលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
អ្នកក៏អាចចូលទៅអនឡាញនៅពេលណាក៏បានតាម kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬទៅកាន់ នាយកដ្ឋា នសេវាស
មាជិ កនៅឯទីតាំងផែនការមួយ (យោងល�ើបញ្ជីរាយឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានស្ថាប័ ននៅល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ
kp.org/facilities ភាសាអង់ គ្លេស សម្រាប់ អាសយដ្ឋា ន)។ ដ�ើម្បីទទួលបានមួយច្បាប់ នៃបញ្ជីរាយឈ្មោះនិ ងព័
ត៌មានស្ថាប័ នរបស់ យ�ើ ង សូមទូរស័ ព្ទមកពួកយ�ើង។

សូមអរគុណ,
Kaiser Permanente
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1. ការចាប់ផ្តើមកង
្នុ នាមជា
សមាជិក
រប�ៀបទទួលបានជំ នួយ

Kaiser Permanente ចង់ ឲ្យអ្នករីករាយនឹ ងការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរឬកង្វល់អំពី
ការថែទាំរបស់ អ្នក យ�ើងចង់ ឮពីអ្នក!

សេវាបម្រើសមាជិ ក Kaiser Permanente
សេវាបម្រើសមាជិ ក Kaiser Permanente នៅទីនេះដ�ើម្បីជួយអ្នក។ យ�ើងអាច៖
●● ឆ្លើយសំ ណួរអំពីសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងរបស់ អ្នក

●● ជួយអ្នកជ្រើសរ�ើសអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពបឋម (Primary Care Provider, PCP)
●● ប្រាប់ អ្នកពីកន្លែងដ�ើម្បីទទួលការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ

●● ផ្តល់ ជូនសេវាអ្នកបកប្រែប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នចេះនិ យាយភាសាអង់ គ្លេស
●● ផ្តល់ ព័ត៌មានជាភាសានិ ងទម្រង់ ផ្សេងៗទ�ៀត

ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កដូចខាងក្រោម។

●● ភា
 សាអង់ គ្លេស
1-800-464-4000
(និ ងចំ នួនច្រើនជាង 150 ភាសាដែលប្រើសេវាកម្មអ្នកបកប្រែ)
●● ភាសាអេស្ប៉ាញ

1-800-788-0616

●● TTY

711

●● គ្រាមភាសាចិ ន

1-800-757-7585

ពួកយ�ើងនៅទីនេះ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍ (ល�ើកលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។ អ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ អនឡាញបានគ្រប់ ពេលផងដែរនៅ kp.org
(ភាសាអង់ គ្លេស)។
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ការទទួលបានជំ នួយពី L.A. Care Health Plan
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរអំពី L.A. Care Health Plan សូមហៅទូរស័ ព្ទមកលេខ 1-888-839-9909
(TTY 711)។

អ្ន កដែលអាចត្រូវបានចាត់តាំងទៅ Kaiser Permanente

Kaiser Permanente មិ នចុះឈ្មោះសមាជិកដោយផ្ទាល់ ទេ។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីរប�ៀបស្នើសុំការចាត់តាំង
ជាមួយ Kaiser Permanente សូមទូរស័ ព្ទទៅកាន់ សេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ
1-888-839-9909។

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (ID)

ក្នុងនាមជាសមាជិ ករបស់ Kaiser Permanente អ្នកនឹ ងទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ (Identification, ID)
Kaiser Permanente។ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ Kaiser Permanente អត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណអត្ថប្រយោជន៍
Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) និ ងអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណដែលមានរ ូបថតរបស់ អ្នក នៅពេល
អ្នកទទួលយកសេវាថែទាំសុខភាពឬវេជ្ជបញ្ជា។ អ្នកគួរតែយកប័ ណ្ណសុខភាពទាំងអស់ មកជាមួយអ្នកគ្រប់ ពេលវេលា។
នេះជាគំរ ូអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ Kaiser Permanente ដ�ើម្បីបង្ហាញអ្នកថាត�ើរបស់ អ្នកនឹ ងម�ើលទៅដូចម្តេច៖

ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ Kaiser Permanente របស់ អ្នកក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍នៃ
ការចាត់តាំងរបស់ អ្នកទៅ Kaiser Permanente ឬប្រសិ នប�ើប័ ណ្ណរបស់ អ្នកខូចបាត់បង់ ឬត្រូវចោរលួច សូមទូ
រស័ ព្ទទៅសេវាកម្មសមាជិ កភ្លា មៗ។ យ�ើងនឹ ងផ្ញើរប័ ណ្ណថ្មី មួយជូនអ្នក។ សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ិ ី ដ�ើម្បីចូលរ ួមជាសមាជិក
វធ

L.A. Care ចង់ លឺពីអ្នក។ ពួកគេមានកិច្ចប្រជុំដ�ើ ម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលកំពុងដំ ណ�ើ រការល្អ
និ ងរប�ៀបដែលពួកគេអាចកែលម្អ។ សមាជិ កត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរ ួម។ សូមមកចូលរ ួមការប្រជុំ!

គណៈកម្មា ធិ ការប្រឹក្សាសាធារណៈ L.A. Care
L.A. Care មានក្ រុមមួយដែលឈ្មោះថា គណៈកម្មា ធិ ការប្រឹក្សាសាធារណៈ L.A. Care។ ក្ រុមនេះត្រូវបានបង្កើ
តឡ�ើងដោយបុគ្គលិក L.A. Care និ ងសមាជិ កដូចជាអ្នក។ ក្ រុមនេះនិ យាយអំពីរប�ៀបកែលម្អគោលនយោបាយ
L.A. Care និ ងទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហាសមាជិ កនិ ងផែនការសុខភាព។ ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ រ ួមចំ ណែក
ជាមួយក្ រុមនេះ សូមទូរស័ ព្ទមកលេខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

គណៈកម្មការប្រឹក្សាសហគមន៍ ក្នុងតំ បន់ L.A. Care (RCAC)
មានគណៈកម្មការប្រឹក្សាសហគមន៍ កង
្នុ តំបន់ L.A. Care (Regional Community Advisory
Committees, RCAC) ចំ នួនដប់ មួយនៅក្នុងខោនធី Los Angeles (RCAC ត្រូវបានប្រកបថា “រែក”)។
គោលបំ ណងរបស់ ពួកគេគឺអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិ កផ្តល់ មតិយោបល់ ដល់ ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល L.A. Care
ិ ី កម្មវធ
ិ ី និ ងការអនុវត្ត។
ដែលអាចមានឥទ្ធិពលល�ើគោលនយោបាយ នីតិវធ

សមាជិ ក RCAC៖
●● និ យាយពីបញ្ហាសេវាថែទាំសុខភាពនិ ងសុខភាពដែលប៉ះពាល់ ដល់ សមាជិ ក L.A. Care
●● ផ្តល់ ឱវាទដល់ គណៈអភិបាល L.A. Care

●● អប់ រន
្ ំណាចដល់ សហគមន៍ ល�ើបញ្ហាថែទាំសុខភាព
ំ ិ ងផ្តល់ សិទធិអ
RCAC ជួបប្រជុំរ�ៀងរាល់ ពីរខែ។ RCAC រ ួមបញ្ចូលសមាជិ ក L.A. Care អង្គការសហគមន៍ ដែលធ្វើការជាមួយ
សមាជិ ក L.A. Care និ ងអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាព។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី RCAC, សូមទូរស័ ព្ទមកនា
យកដ្ឋា នផ្សព្វផ្សាយ និ ងទំនាក់ទំនងសហគមន៍ L.A. Care ដោយឥតគិតថ្លៃតាមលេខ 1-888-LA-CARE2
(1-888-522-2732)។

កិ ច្ចប្រជុំ គណៈអភិ បាល
គណៈអភិបាលធ្វើការសំ រេចល�ើគោលនយោបាយសម្រាប់ L.A. Care។ អ្នកគ្រប់ គ្នាអាចចូលរ ួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំង
នេះ។ គណៈអភិបាលជួបប្រជុំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទីមួយនៃខែនី មួយៗចាប់ ពីម៉ោ ង 2 រស�ៀល។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែ
មសូមទូរស័ ព្ទមក L.A. Care លេខ 1-213-694-1250។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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2. អំពីផែនការសុខភាព
របស់អ្នក
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផែនការសុខភាព
L.A. Care Health Plan គឺជាផែនការសុខភាពសម្រាប់ អ្នកដែលមាន Medi-Cal នៅក្នុងតំបន់ សេវា
L.A. Care Health Plan។ សូមម�ើល "តំបន់ សេវាកម្ម L.A. Care Health Plan" នៅក្នុងជំ ពូកទី 7
("លេខនិ ងពាក្យសំ ខាន់ ៗដែលត្រូវដឹ ង") សម្រាប់ ការចុះបញ្ជីលេខកូដតំបន់ ។ L.A. Care Health Plan
ធ្វើការជាមួយរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ដ�ើម្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលអ្នកត្រូវការ។
L.A. Care Health Plan គឺជាផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយ Medi-Cal របស់ អ្នក ហ�ើយ
Kaiser Permanente គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។
ិ ី
នៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសយក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងជ្រើសរ�ើសយកការថែទាំរបស់ អ្នកតាមរយៈកម្មវធ
ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានសេវាកម្មភាគច្រើនពីអ្នកផ្តល់ សេវា Kaiser Permanente។
អ្នកអាចនិ យាយជាមួយអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាសមាជិ ក Kaiser Permanente ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីអ្នកផ្ត
ល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក។ សូមទូរស័ ព្ទមកយ�ើងលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានសំ ណួរអំពី L.A. Care Health Plan អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅពួកគេតាមលេខ 1-888-839-9909
24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍។

ពេលដែលធានារ៉ាប់រងរបស់ អ្នកចាប់ ផ្តើម និ ងបញ្ចប់
នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យទៅ Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan
អ្នកគួរតែទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណសមាជិ ក Kaiser Permanente ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍
បន្ទាប់ ពីការចាត់តាំងរបស់ អ្នកទៅ Kaiser Permanente។ សូមបង្ហាញប័ ណ្ណនេះរ�ៀងរាល់ ពេលដែលអ្នកទៅប្រើ
ប្រាស់ សេវាកម្មណាមួយ។
អ្នកកអាចចាប់ ផ្តើមទទួលបានសេវាកម្មរប
៉ា ់ រងដោយ Medi-Cal ពី Kaiser Permanente នៅថ្ងៃទីមួយ
នៃខែបន្ទាប់ ពីការចាត់តាំងរបស់ អ្នក។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមសូមទូរស័ ព្ទមក L.A. Care Health Plan
ដោយឥតគិតថ្លៃលេខ 1-888-839-9909។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អ្នកអាចស្នើសុំនៅពេលណាក៏បានដ�ើម្បីបញ្ចប់ ការចាត់តាំងរបស់ អ្នកទៅ Kaiser Permanente ហ�ើយជ្រើសរ�ើ
សអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងបណ្តា ញរបស់ L.A. Care Health Plan។ សំ រាប់ជំនួយជ្រើសរ�ើសស្ថាប័ន
ផ្តល់ សេវាថ្មីសូមទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ឬចូលទៅកាន់
lacare.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំបញ្ចប់ Medi-Cal របស់ អ្នកបានដែរ។
យ�ើងអាចស្នើសុំ L.A. Care Health Plan ដ�ើម្បីចាត់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងនៅក្នុងបណ្តា ញរបស់ ខ្លួនប្រសិ នប�ើ៖
●● អាកប្បកិរយា
ិ របស់ អ្នកគម្រាមកំហែងដល់ សុវត្ថិភាពរបស់ បុគ្គលិក Kaiser Permanente
ឬជនណាម្នា ក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីកន្លែងរបស់ បណ្តា ញ
●● អ្នកប្រព្រឹត្តការលួចពីអ្នកផ្តល់ សេវាកម្មកង
្នុ បណ្តា ញឬទីកន្លែងនៃបណ្តា ញ; ឬ

●● អ្នកប្រព្រឹត្តការកេងបន្លំដោយចេតនា ដូចជាការបង្ហាញវេជ្ជបញ្ជាដែលមិ នមានសុពលភាព ឬអនុញ្ញា
តឲ្យនរណាម្នា ក់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសម្គា ល់ ខ្លួន Medi-Cal ឬ Kaiser Permanente របស់ អ្នក
ប្រសិ នប�ើ L.A. Care Health Plan ចាត់តាំងអ្នកទៅអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀត ពួកគេនឹ ងជូនដំ ណឹងអ្នកជាលា
យលក្ខណ៍អក្សរ។
ពេលខ្លះ L.A. Care Health Plan និ ង Kaiser Permanente មិ នអាចបម្រើអ្នកបានទ�ៀតទេ។ L.A. Care
Health Plan ត្រូវតែបញ្ចប់ ធានារ៉ាប់រងរបស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើ៖
●● អ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅទៅក្រៅតំបន់ សេវា L.A. Care Health Plan
●● អ្នកជាប់ នៅមន្ទីរឃុំឃាំង

●● អ្នកពុំមាន Medi-Cal ទ�ៀត

ិ ីល�ើកលែងណាមួយ
●● អ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់កម្មវធ

●● អ្នក ត្រូវការការវះកាត់បតូ្រសរីរាង្គធំ (មិ នរ ួមបញ្ចូលតម្រងនោមនិ ងកែវភ្នែក)
ប្រសិ នប�ើសិ ទធិរ្ បស់ អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan និ ងការចាត់តាំងរបស់ អ្នកទៅ Kaiser Permanente
ិ ី Medi-Cal បង់ ថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម ឬកម្មវធ
ិ ីផ្សេងៗទ�ៀត។
បញ្ចប់ អ្នកនៅតែអាចទទួលបានសេវាពីកម្មវធ
សូមចូលទៅកាន់ ចំណងជ�ើង “អ្វីដែល Kaiser Permanente មិ នផ្តល់ ” នៅក្នុងជំ ពូកនេះសម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែ
មអំពីសេវាទាំងនេះ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកជាជនជា តិអាមេរិកាំងដ�ើម អ្នកមានសិ ទធិទ
្ ទួលសេវាថែទាំសុខភាពនៅតាមទីតាំង Indian Health
Service (សេវាសុខភាពឥណ្ឌា )។ អ្នកក៏អាចនៅជាមួយឬដកឈ្មោះចេញពី Kaiser Permanente អំឡុងពេ
លកំពុងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពពីទីតាំងទាំងនេះ។ ជនជាតិអាមេរិកឥណ្ឌា មានសិ ទ្ឋិមិនចុះឈ្មោះក្នុងផែនកា
រថែទាំគ្រប់ គ្រង Medi-Cal ឬអាចចាកចេញពីផែនការសុខភាពរបស់ ពួកគេហ�ើយត្រឡប់ ទៅ Medi-Cal ធម្មតា
(បង់ ថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម) វិញបានគ្រប់ ពេលវេលានិ ងដោយមូលហេតុណាក៏ដោយ។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមទ�ៀត
សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាជនជាតិអាមេរិកាំងដ�ើម (Indian Health Service) លេខ 1-916-930-3927
ឬចូលទៅគេហទំព័រ Indian Health Service នៅ www.ihs.gov (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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រប�ៀបដែលផែនការរបស់អ្នកដំណ�ើ រការ
L.A. Care Health Plan គឺជាផែនការសុខភាពដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹ ងនាយកដ្ឋា ន សេវាថែទាំសុខភា
ពរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា (Department of Health Care Services, DHCS)។ L.A. Care Health Plan គឺជា
ផែនការថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង ហ�ើយ Kaiser Permanente គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរ
បស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។
ផែនការថែទាំគ្រប់ គ្រងគឺជាការប្រើប្រាស់ ដែលមានប្រសិ ទភា
្ធ ពផ្នែកចំ ណាយនៃធនធានថែទាំសុខភាពដែលកែល
ម្អលទ្ធភាពថែទាំសុខភាព និ ងធានាគុណភាពនៃការថែទាំ។ Kaiser Permanente ផ្តល់ សេវាកម្មជូនអ្នកតាម
រយៈបណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវា Kaiser Permanente។ ពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាដ�ើម្បីផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយ
គុណភាពជូនអ្នក។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសយក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងជ្រើសរ�ើសយកការថែទាំរប
ិ ីថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានសេវាភាគច្រើនពីអ្នកផ្តល់ សេវាបណ្ដា ញ
ស់ អ្នកតាមរយៈកម្មវធ
Kaiser Permanente។ សេវាតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចទទួលបានពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញគឺ៖
●● ការថែទាំនៅមណ្ឌល Indian Health Service
●● សេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង

●● សេវាបន្ទា ន់ និ ងការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាពដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
●● សេវាពន្យាកំណ�ើតគ្សា
រួ រដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
●● ការថែទាំបន្ទា ន់ ក្រៅតំបន់ ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង

●● ការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ អ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញ
●● សេវាកម្មបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងមួយចំ នួន

●● ការចាក់ថ្នាំ បង្ការដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៅតាមនាយកដ្ឋា នសុខភាពក្នុងតំបន់
កំណត់ចំណា
ំ ៖ អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានសេវាកម្មមួយចំ នួនពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្ប
ត្តិសហព័ន្ធ (Federally Qualified Health Center, FQHC)។ សូមទូរស័ ព្ទមក L.A. Care Health Plan
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា FQHC។
អ្នកតំណាងសេវាកម្មសមាជិ ក Kaiser Permanente អាចជួយអ្នកឲ្យយល់ ពី៖
●● រប�ៀបដែល Kaiser Permanente ដំ ណ�ើ រការ
●● រប�ៀបដ�ើម្បីទទួលការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ

●● រប�ៀបដាក់កាលវិភាគណាត់ជួបអ្នកផ្តល់ សេវា និ ង

●● រប�ៀបរកឃ�ើញថាត�ើអ្នកមានសិ ទធិសម្រាប
្
់ សេវាការដឹ កជញ្ជូនឫទេ
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពី
សេវាសមាជិ កតាមអនឡាញផងដែរនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ដ�ើម្បីស្វែងយល់ អំពី L.A. Care Health Plan សូមហៅទូរស័ ព្ទទៅពួកគេលេខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។
អ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសេវាសមាជិ កតាមអនឡាញផងដែរនៅ LACare.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។

ការផ្លាស់បតូ្រអង្គការផ្តល់សេវា

អ្នកអាចចាកចេញពី Kaiser Permanente ហ�ើយផ្លាស់ បតូ្រទៅអ្នកផ្តល់ សេវា L.A. Care Health Plan
ផ្សេងទ�ៀតនៅពេលណាក៏បាន។ សូមទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909
(TTY 711), 24 ម៉ោ ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍ ហ�ើយប្រាប់ ពួកគេថាអ្នកចង់ ផ្លាស់ បតូ្រអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំ
សុខភាព។ ការផ្លាស់ បតូ្រនេះនឹ ងមិ នក�ើតឡ�ើងភ្លា មនោះទេ។ ភាគច្រើន វានឹ ងក�ើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែបន្ទាប់ ។
L.A. Care Health Plan នឹ ងឱ្យអ្នកដឹ ងនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ សេវាថ្មីរបស់ អ្នកចាប់ ផ្តើម។ រហូតដល់ ពេលនោះ
អ្នកត្រូវតែទទួលបានសេវាកម្មពី Kaiser Permanente។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ចាកចេញពី Kaiser Permanente អោយបានឆាប់ អ្នកអាចស្នើសុំ L.A. Care Health Plan
រកការចាត់តាំងឡ�ើងវិញដែលឆាប់ រហ័ស (ល�ឿន)។ ប្រសិ នប�ើហេតុផលសម្រាប់ ការស្នើសុំរបស់ អ្នកបានបំ ពេញតាមច្បា
ប់ សម្រាប់ការចាត់តាំងឡ�ើងបន្ទា ន់ អ្នកនឹ ងទទួលបានលិ ខិតមួយដ�ើម្បីប្រាប់ អ្នកថាអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងឡ�ើងវិញហ�ើយ។

ការផ្លាស់បតូ្រផែនការសុខភាព

អ្នកអាចចាកចេញពី L.A. Care Health Plan និ ងចូលរ ួមក្នុងផែនការសុខភាពផ្សេងទ�ៀតនៅពេលណាក៏បាន។
សូមទូរស័ ព្ទមក Health Care Options លេខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)
ដ�ើម្បីជ្រើសយកផែនការថ្មី។ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោ ង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោ ង 5 ល្ងា ច
ឬចូលទៅកាន់ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov (ភាសាអង់ គ្លេស)។
វាចំ ណាយពេលរហូតដល់ 45 ថ្ងៃដ�ើ ម្បីដំ ណ�ើ រការសំ ណ�ើ របស់ អ្នកក្នុងការចាកចេញពី L.A. Care
Health Plan។ ដ�ើម្បីដឹ ងពីពេលណាដែល Health Care Options បានយល់ ព្រមល�ើសំ ណ�ើ របស់ អ្នក
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ចេញពី L.A. Care Health Plan ឲ្យបានឆាប់ អ្នកអាចស្នើសុំ Health Care Options
រកការដកឈ្មោះចេញដែលឆាប់ រហ័ស (ល�ឿន)។ ប្រសិ នប�ើហេតុផលសម្រាប់ ការស្នើសុំរបស់ អ្នកបំ ពេញតាមច្បាប់ ស
ម្រាប់ ការដកឈ្មោះចេញបន្ទា ន់ អ្នកនឹ ងទទួលបានលិ ខិតមួយដ�ើម្បីប្រាប់ អ្នកថាអ្នកត្រូវបានដកឈ្មោះចេញហ�ើយ។
អ្នកទទួលផលដែលអាចស្នើសុំការដកឈ្មោះចេញរហ័ស រ ួមមានប៉ុន្តែមិ នត្រូវបានកំណត់តែចំ ពោះ៖

ិ ី Foster Care and Adoption Assistance
●● កុមារដែលទទួលបានសេវាកម្មក្រោមកម្មវធ

●● សមាជិ កដែលមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេស រ ួមមានប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះការប្តូរសរីរាង្គធំៗ

●● សមាជិ កដែលបានចុះឈ្មោះរ ួចនៅក្នុង Medi Cal, Medicare ឬផែនការថែទាំដែលគ្រប់ គ្រងលក្ខ
ណៈពាណិជ្ជកម្ម។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អ្នកអាចស្នើសុំចាកចេញពី L.A. Care Health Plan ដោយផ្ទាល់ នៅឯការិយាល័ យសេវាមនុស្សជាតិនិងសុខ
ភាពប្រចាំតំបន់ ខោនធី របស់ អ្នក។ សូមស្វែងរកការិយាល័ យក្នុងមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកនៅ
www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx (ភាសាអង់ គ្លេស)
ឬទូរស័ ព្ទទៅ Health Care Options លេខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)។

ិ យាល័ យដែលផ្លាស់ ទីលំនៅទៅខោនធី ថ្មី
និ ស្សិតមហាវទ្
ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្លាស់ ទៅខោនធីថ្មីនៅរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ដ�ើម្បីចូលរ�ៀនមហាវិទ្យាល័ យ យ�ើងនឹ ងរ៉ាប់រងតែល�ើសេវាសង្គ្
រោះបន្ទា ន់ និងការថែទាំបន្ទា ន់ នៅក្នុងខោនធីថ្មីរបស់ អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ សេវាសង្រ្គោះបន្ទា ន់ និងការថែទាំបន្ទា ន់ អាចរក
បានសម្រាប់ អ្នកចុះឈ្មោះ Medi-Cal ទាំងអស់ នៅទូទាំងរដ្ឋដោយមិ នគិតពីខោនធី នៃលំ នៅដ្ឋា ន។
ិ ី Medi-Cal ហ�ើយនឹ ងចូលរ�ៀននៅមហាវិទ្យាល័ យក្នុងខោនធីផ្សេង
ប្រសិ នប�ើអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវធ
អ្នកមិ នចាំបាច់ ដាក់ពាក្យសុំ Medi-Cal នៅក្នុងខោនធីនោះទេ។ មិ នចាំបាច់ ត្រូវមានការដាក់ពាក្យ Medi-Cal
ថ្មីទេដរាបណាអ្នកនៅមានអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា គ្រាន់ តែចេញពីផ្ទះជាបណ្តោះអាសន្ន ហ�ើយនិ ងនៅតែត្រូវបានអះ
អាងថាជាអ្នកពឹងពាក់ពន្ធល�ើគ្រួសារ។
ិ យាល័ យ មានជំ រ�ស
នៅពេលអ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅជាបណ្តោះអាសន្នពីផ្ទះទៅមហាវទ្
ើ ពីរសម្រាប់ អ្នក។ អ្នកអាច៖

●● ជ
 ូនដំ ណឹងដល់ ការិយាល័ យសង្គមកិច្ចប្រចាំខោនធី របស់ អ្នក ថាអ្នកកំពុងផ្លាស់ ទីលំនៅជាបណ្តោះ
អាសន្នដ�ើ ម្បីចូលរ�ៀនមហាវិទ្យាល័ យហ�ើយផ្តល់ អាស័ យដ្ឋា នរបស់ អ្នកដែលនៅក្នុងខោនធីថ្មី។
ខោនធី នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ហេតុករណីនេះដោយប្រើអាសយដ្ឋា ននិ ងលេខកូដខោនធីថ្មីរបស់
អ្នកនៅក្នុងទិនន
្ន ័ យរបស់ រដ្ឋ។ ប្រសិ នប�ើ L.A. Care Health Plan មិ នមានដំ ណ�ើ រការនៅក្នុង
ខោនធីថ្មីទេ អ្នកនឹ ងត្រូវផ្លាស់ បតូ្រផែនការសុខភាពរបស់ អ្នកទៅតាមជម្រើសដែលមាននៅក្នុងខោនធីថ្មី។
សំ រាប់សំណួរបន្ថែមនិ ងដ�ើម្បីទប់ ស្កាត់ការពន្យារពេលក្នុងការចុះឈ្មោះចូលក្នុងផែនការសុខភាពថ្មី
អ្នកគួរតែទាក់ទងទៅ Health Care Options លេខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)
សម្រាប់ ជំនួយក្នុងការចុះឈ្មោះ។

ឬ

●● ជ្រើសរ�ើសមិ នផ្លាស់ បតូ្រផែនការសុខភាពរបស់ អ្នកនៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ ទៅបណ្តោះអាសន្នដ�ើ
ម្បីចូលរ�ៀនមហាវិទ្យាល័ យនៅក្នុងខោនធីផ្សេង។ អ្នកនឹ ងអាចប្រើបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ឬការថែ
ទាំបន្ទា ន់ នៅក្នុងខោនធីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ ការថែទាំសុខភាពបង្ការឫជាប្រចាំ អ្នកត្រូវប្រើប
ណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវា Kaiser Permanente ក្នុងតំបន់ សេវា L.A. Care Health Plan។
ការល�ើកលែងចំ ពោះករណីនេះគឺប្រសិ នប�ើ L.A. Care Health Plan មានដំ ណ�ើ រការនៅក្នុងខាន
ធី លំនៅដ្ឋា នថ្មីរបស់ អ្នក ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ ហ�ើយអ្នកទទួលបានសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់ សេវា
បណ្តា ញ Kaiser Permanente ក្នុង ខោនធី នៃលំ នៅដ្ឋា នថ្មីរបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការបន្តការថែទាំ
ប្រសិ នប�ើឥឡូវនេះ អ្នកឃ�ើញអ្នកផ្តល់ សេវាដែលមិ ននៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente អ្នកប្រហែលជាអា
ចបន្តជួបនឹ ងពួកគេរហូតដល់ 12 ខែ តាមស្ថា នភាពជាក់ស្តែង។
ប្រភេទនៃស្ថា នភាពដែលអាចឲ្យអ្នកមានសិ ទទ
្ធ ទួលសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញ រ ួមមាន៖

●● អ្នកមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលតម្រូវឲ្យមានសេវាដែលយ�ើងទទួលខុសត្រូវផ្តល់ ជូន
●● អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ បតូ្រពី Covered California ទៅកាន់ Medi-Cal

●● អ្នកគឺជាសមាជិ កថ្មីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ Medi-Cal
ក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់ ជរាឬជនពិការ (Senior or Person with Disability, “SPD”) និ ងមាន
សំ ណ�ើសំុការអនុញ្ញាតព្យាបាលថ្លៃសេវាសម្រាប់ សេវា។
●● អ្នកមានទំនាក់ទំនងស្រាប់ ជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាព្យាបាលសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ
●● អ្នកបានស្នើ DHCS សុំការល�ើកលែងវេជ្ជសាស្ត្រ ហ�ើយវាត្រូវបានបដិ សេធ

●● អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ឱសថពីប្រភពតែមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលតាមវេជ្ជបញ្ជា ប្រសិ នប�ើវា
ត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាភ្លា មៗ មុនកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះរបស់ លោកអ្នក
●● អ្នកកំពុងទទួលការថែទាំរយៈពេលយូរ ក្រោមសេវាកម្មនិងការគាំទ្ររយៈពេលយូរដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង
(Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS)

អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងទទួលបានការថែទាំដែលសកម្មសម្រាប់មួយក្នុងចំ ណោ
មស្ថា នភាពខាងក្រោមមុនពេលអ្នកបានចុះឈ្មោះ៖
●● ស្ថា នភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ យ�ើងខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងសេវាកម្មទាំងនេះរហូតដល់ ស្ថា នភាពធ្ងន់ធ្ងរបញ្ចប់
●● ស្ថា នភាពរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ។ យ�ើងអាចនឹ ងរ៉ាប់រងសេវាកម្មរហូតដល់ ដ�ើ មនៃ (1) 12 ខែ ចាប់ តាំងពីកាល

បរិច្ឆេទដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូល Kaiser Permanente; ឬ (2) ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ ពីវគ្គនៃការព្យា
បាលបានបញ្ចប់ នៅពេលដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ទេរការថែទាំរបស់ អ្នកទៅអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងប
ណ្តា ញ ដូចដែលបានកំណត់ដោយ Kaiser Permanente បន្ទាប់ ពីបាននិ យាយជាមួយអ្នក និ ងអ្ន
កផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញហ�ើយស្របតាមការអនុវត្តវិជ្ជា ជី វៈល្អ។

♦ វានៅតែបន្តក�ើតមានដោយគ្មានការព្យាបាលពេញលេញ
♦ វាកាន់ តែដុនដាបខ្លាំ ងក្នុងថេរវេលាយូរអង្វែង

♦ វាតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលបន្តដ�ើម្បីថែទាំស្ថា នភាពជម្អឺ ឬទប់ ស្កាត់ស្ថា នភាពមិ នឲ្យយ៉ាប់ យឺនទៅ

●● ការមានផ្ទៃពោះ (រ ួមទាំងការថែទាំក្រោយការសម្រាលភ្លាម)។ យ�ើងអាចរ៉ាប់រងសេវាទាំងនេះខ
ណៈពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ និ ងភ្លា មៗបន្ទាប់ ពីអ្នកសម្រាលកូន។

●● ជម្ងឺ មុ ខនឹ ងស្លាប់ ។ យ�ើងអាចរ៉ាប់រងសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់ រយៈពេលនៃជំ ងឺ។ ជម្ងឺមុខនឹ ងស្លាប់
គឺជាជម្ងឺដែលមិ នអាចព្យាបាល ឬត្រឡប់ ថយក្រោយបាន និ ងប្រហែលជាបណ្តា លឲ្យស្លាប់ នៅក្នុង
រយៈពេលមួយឆ្ំនា ឬតិចជាងនេះ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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2 | អំពីផែនការសុខភាពរបស់អ
●● ការថែទាំសម្រាប់ កុមារអាយុក្រោម 3 ឆ្ំ នា ។ យ�ើងអាចធានារ៉ាប់រងល�ើសេវាកម្មទាំង
នេះ រហូតដល់ ដ�ើ មនៃ (1) 12 ខែគិតចាប់ ពីថ្ងៃដែលកុមារត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង
Kaiser Permanente; ឬ (2) ថ្ងៃខួបអាយុ 3 ឆ្ំនា របស់ កុមារ។

●● ការវះកាត់ ឬដំ ណ�ើ ការព្យាបាលផ្សេងទ�ៀតដែលជាផ្នែកនៃការព្យាបាល។ ការថែទាំត្រូវតែបានផ្ត
ល់ អនុសាសន៍ និងចងក្រងដោយអ្នកផ្តល់ សេវាឱ្យក�ើតមានឡ�ើងក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃពីកាលបរិច្ឆេ
ទមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៃធានារ៉ាប់រងប្រសិ នប�ើអ្នកជាសមាជិ កថ្មី ឬ 180 ថ្ងៃពីកាលបរិច្ឆេទដែលកិច្ចសន្
យារបស់ អ្នកផ្តល់ សេវាបានបញ្ចប់
ដ�ើម្បីដឹ ងថាត�ើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ កង
្នុ ការទទួលបានសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់ សេវានៅក្រៅបណ្តា ញ
ឬចង់ បានព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

អ្ន កផ្តល់ សេវាដែលចាកចេញពី Kaiser Permanente
ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកឈប់ ធ្វើ ការជាមួយ Kaiser Permanente អ្នកប្រហែលជាអាចនៅបន្តទទួល
បានសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់ សេវានោះ។ នេះគឺជាទម្រង់ មួយទ�ៀតនៃការបន្តការថែទាំ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងទៅក្នុងក្ រុមអ្នកផ្តល់ សេវា ឬមន្ទីរពេទ្យដែលកិច្ចសន្យារបស់ ពួកគេ ជាមួយយ�ើងបញ្ចប់
ឬប្រសិ នប�ើអ្នករស់ នៅចម្ងា យ 15 ម៉ាលពីមន្ទីរពេទ្យដែលកិច្ចសន្យារបស់ គេ ជាមួយយ�ើងបញ្ចប់
យ�ើងនឹ ងផ្តល់ សេចក្តីជូនដំ ណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ អ្នក យ៉ាងហោចណាស់ 60 ថ្ងៃមុនការបញ្ចប់
(ឬឆាប់ តាមលទ្ធភាពសមរម្យ)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងទទួលបានសេវាដែលបានរ៉ាប់រងពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងបណ្តា ញ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញ (ឬអ្នកផ្ត
ល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតដែលជាក់លាក់) នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់ យ�ើ ងជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាត្រូវបញ្ចប់ (ល�ើកលែ
ងតែប្រសិ នប�ើកិច្ចសន្យាបានបញ្ចប់ ដោយសារមានមូលហេតុ) អ្នកប្រហែលអាចបន្តទទួលបានសេវាមួយចំ នួនពីអ្ន
កផ្តល់ សេវានោះសម្រាប់ ៖

●● ស្ថា នភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ យ�ើង អាចរ៉ាប់រងសេវាកម្មទាំងនេះរហូតដល់ ស្ថា នភាពធ្ងន់ធ្ងរបញ្ចប់
●● ស្ថា នភាពរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ។ យ�ើង អាចនឹ ងរ៉ាប់រងសេវាកម្មរហូតដល់ មុន (1) 12 ខែចាប់ ពីថ្ងៃដែលកិច្ចស
ន្យារបស់ អ្នកផ្តល់ សេវាបានចប់ ; ឬ (2) នៅថ្ងៃទីមួយបន្ទាប់ ពីដំ ណ�ើ ការព្យាបាលបានបញ្ចប់ នៅពេល
ដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ទេរការថែទាំរបស់ អ្នកទៅឱ្យអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញដែលបានកំណ
ត់ដោយ Kaiser Permanente បន្ទាប់ ពីបានពិគ្រោះជាមួយសមាជិ កនិ ងអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា
ញនិ ងស្របតាមការអនុវត្តវិជ្ជា ជី វៈល្អ។ ស្ថា នភាពរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរគឺជាជម្ងឺឬស្ថា នភាពសុខភាពដទៃទ�ៀត
ដែលធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិ នប�ើមួយក្នុងចំ នោមចំ ណុចខាងក្រោមនេះជាការពិតអំពីស្ថា នភាពនោះ៖

♦ វានៅតែបន្តក�ើតមានដោយគ្មានការព្យាបាលពេញលេញ
♦ វាកាន់ តែដុនដាបខ្លាំ ងក្នុងថេរវេលាយូរអង្វែង

♦ វាតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលបន្តដ�ើម្បីថែទាំស្ថា នភាពជម្អឺ ឬទប់ ស្កាត់ស្ថា នភាពមិ នឲ្យយ៉ាប់ យឺនទៅ

●● ការថែទាំមាតុ ភាព។ យ�ើងអាចរ៉ាប់រងសេវាកម្មទាំងនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះ និ ងភ្លា មៗប
ន្ទាប់ ពីអ្នកសម្រាលកូន។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ជម្ងឺ មុ ខនឹ ងស្លាប់ ។ យ�ើងអាចរ៉ាប់រងសេវាទាំងនេះសម្រាប់ រយៈពេលនៃជំ ងឺ។ ជម្ងឺមុខនឹ ងស្លាប់
គឺជាជម្ងឺដែលមិ នអាចព្យាបាល ឬត្រឡប់ ថយក្រោយបាន និ ងប្រហែលជាបណ្តា លឲ្យស្លាប់ នៅក្នុងរ
យៈពេលមួយឆ្ំនា ឬតិចជាងនេះ
●● ការថែទាំសម្រាប់ កុមារអាយុក្រោម 3 ឆ្ំ នា ។ យ�ើង អាចរ៉ាប់រងសេវាទាំងនេះរហូតដល់ មុន
(1) 12 ខែចាប់ ពីកាលបរិច្ឆេទដែលកិច្ចសន្យារបស់ អ្នកផ្តល់ សេវាបានបញ្ចប់ ឬ
(2) ខួបកំណ�ើតល�ើ កទីបីរបស់ កុមារ

●● ការវះកាត់ ឬដំ ណ�ើ ការព្យាបាលផ្សេងទ�ៀតដែលជាផ្នែកនៃការព្យាបាល។ ការ ថែទាំត្រូវតែត្រូវបាន
ផ្តល់ អនុសាសន៍ និងផ្តល់ ភស្តុតាងជាឯកសារដោយអ្នកផ្តល់ សេវាឱ្យក�ើតមានឡ�ើងក្នុងរយៈពេល
180 ថ្ងៃពីកាលបរិច្ឆេទដែលកិច្ចសន្យារបស់ អ្នកផ្តល់ សេវាបានបញ្ចប់
Kaiser Permanente ផ្តល់ ជូនការបន្តសេវាថែទាំប្រសិ នប�ើ៖

●● ការរ៉ាប់រង Kaiser Permanente របស់ អ្នកមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកទទួលបានសេវាកម្ម
●● អ្នកកំពុងទទួលបានសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់ សេវាដែលកិច្ចសន្យារបស់ គេបានចប់ នៅកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
របស់ អ្នកផ្តល់ សេវា
●● អ្នកផ្តល់ សេវានេះព្រមព្រៀងជាលាយល័ ក្ខអក្សរទៅនឹ ងលក្ខខ័ណ្ឌកិច្ចសន្យារបស់ យ�ើ ង

●● សេវាកម្មមានភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និ ងជាសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមស�ៀវភៅណែនាំស
មាជិ កនេះ ប្រសិ នប�ើអ្នកបានទទួលពួកវាពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ
●● អ្នកស្នើសុំសេវាកម្មនៅក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ (ឫឆាប់ តាមដែលអ្នកអាច) ពីកាលបរិច្ឆេទដែលកិច្ចស
ន្យារបស់ អ្នកផ្តល់ សេវាបានបញ្ចប់
Kaiser Permanente មិ នផ្តល់ ការបន្តនៃសេវាថែទាំទេប្រសិ នប�ើ៖
●● សេវាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal

●● អ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកនឹ ងមិ នធ្វើការជាមួយ Kaiser Permanente។
អ្នកនឹ ងចាំបាច់ ត្រូវស្វែងរកអ្នកផ្តល់ សេវាថ្មី
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីការបន្តនៃការថែទាំនិ ងលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ នៃសិ ទធិទ
្ ទួលបាន សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាស
មាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ថ្លៃចំណាយ
ថ្លៃចំ ណាយសម្រាប់ សមាជិ ក
L.A. Care Health Plan បម្រើជូនអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ Medi-Cal។ សមាជិ ក
L.A. Care Health Plan មិ នចាំបាច់បង់ ថ្លៃសម្រាប់សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងឡ�ើយ។ អ្នកនឹ ងមិ នមានការបង់ ប្រាក់ធានា
ឬការកាត់កងទេ។ សម្រាប់ បញ្ជីសេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង សូមម�ើលជំ ពូកទី 4 ("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម")។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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រប�ៀបដែលអ្ន កផ្តល់ សេវាត្រូវបានទូទាត់ ប្រាក់
Kaiser Permanente ទូទាត់ប្រាក់ឲ្យអ្នកផ្តល់ សេវាតាមវិធីទាំងនេះ៖
●● ការបង់ ប្រាក់ជាប្រចាំ
♦

អ្នកផ្តល់ សេវាមួយចំ នួនត្រូវបានបង់ ថ្លៃកង
្នុ ចំ នួនទឹកប្រាក់មួយជារ�ៀងរាល់ ខែសម្រាប់ សមាជិ កម្នា ក់ៗ។
នេះត្រូវបានគេហៅថាការបង់ ប្រាក់ជាប្រចាំ។

●● បង់ ថ្លៃឈល
្នួ ពេលប្រើសេវាកម្ម
♦

ិ ័យប័ ត្រមក
អ្នកផ្តល់ សេវាខ្លះផ្តល់ ការថែទាំដល់ សមាជិ ក Kaiser Permanente ហ�ើយបន្ទាប់ មកផ្ញើវក
Kaiser Permanente សម្រាប់ សេវាដែលពួកគេបានផ្តល់ ជូន។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការបង់
ថ្លៃឈល
្នួ ពេលប្រើសេវាកម្ម។

ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីរប�ៀបដែល Kaiser Permanente ទូទាត់ប្រាក់ដល់ អ្នកផ្តល់ សេវា
សូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬទូរស័ ព្ទ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ិ ក័យ
ស្នើសុំ Kaiser Permanente ឲ្យបង់ វក
្ បត្រ
ប្រសិ នប�ើអ្នកទទួលបានវិក័យប័ ត្រសម្រាប់ សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កភ្លា មតាមលេខ
1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកបង់ ថ្លៃសេវាដែលអ្នកគិតថា Kaiser Permanente គួរតែរ៉ាប់រង អ្នកអាចដាក់ពាក្យទាមទារ
សំ ណង។ ប្រើទម្រង់ បែបបទទាមទារសំ ណងហ�ើយប្រាប់ យ�ើ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបង់ ។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 ឫ 1-800-390-3510 (TTY 711) ដ�ើម្បីស្នើសុំបែបបទ
ទាមទារសំ ណង។ Kaiser Permanente នឹ ងពិនិត្យការតវ៉ារបស់ អ្នកដ�ើម្បីម�ើលថាត�ើអ្នកអាចទទួលបាន
ិ ឫទេ។
ប្រាក់វញ
ដ�ើម្បីដាក់បណតឹ្ ងទាមទារការទូទាត់ប្រាក់ឬដ�ើម្បីទទួលបានប្រាក់មកវិញ នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ៖

●● យ៉ាងឆាប់ រហ័សតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន សូមផ្ញើរទម្រង់ បែបបទបណតឹ្ ងទាមទារដែលត្រូវបានបំ ពេញរ ួច
មកយ�ើង។ អ្នកអាចទទួលបានទម្រង់ បែបបទបណតឹ្ ងទាមទារ តាមអនឡាញក្នុងវិធីដូចខាងក្រោម៖
♦
♦

♦

នៅល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាម kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

ដោយផ្ទាល់ ពីការិយាល័ យសេវាកម្មសមាជិ កនៅទីតាំងផែនការណាមួយ និ ងពីអ្នកផ្តល់ សេវាផែនការ។
អ្នកអាចរកឃ�ើញអាស័ យដ្ឋា ននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័ ន នៅល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាម kp.org
(ភាសាអង់ គ្លេស)
ដោយការទូរស័ ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងសេវាសមាជិ ករបស់ យ�ើ ងលេខ 1-800-464-4000 ឬ
1-800-390-3510 (TTY 711)

●● យ�ើងនឹ ងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយបំ ពេញសំ ណំុ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ងរបស់
យ�ើង
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានបង់ ប្រាក់សម្រាប់សេវាកម្ម អ្នកត្រូវរ ួមបញ្ចូលវិក័យប័ ត្រ និ ងបង្កាន់ ដៃទាំងអស់ ពីអ្ន
កផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញជាមួយនឹ ងបែបបទទាមទារសំ ណងរបស់ អ្នក
●● ប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ ឲ្យយ�ើងបង់ ប្រាក់ទៅអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញសម្រាប់ សេវាកម្ម
អ្នកត្រូវរ ួមបញ្ចូលវិក័យប័ ត្រ និ ងបង្កាន់ ដៃទាំងអស់ ពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញជាមួយនឹ ងបែបបទ
ទាមទារសំ ណងរបស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើ នៅពេលក្រោយអ្នកទទួលបានវិក័យប័ ត្រពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅប
ណ្តា ញ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-390-3510 (TTY 711) សម្រាប់ ជំនួយ
●● អ្នកត្រូវតែផ្ញើទម្រង់ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ងដែលបានបំ ពេញរ ួចមកពួកយ�ើងឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអ្នក
អាច បន្ទាប់ ពីទទួលបានការថែទាំ
ទម្រង់ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ងដែលបានបំ ពេញរ ួច និ ងវិក័យប័ ត្រ ឬបង្កាន់ ដៃ ត្រូវតែផ្ញើតាមប្រៃសណី យ៍ ទៅកាន់ ៖
Kaiser Permanente
Claims Administration – SCAL
P.O. Box 7004
Downey, CA 90242-7004

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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3. រប�ៀបទទួលបានការថែទាំ
ការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាព

សូមអានពត៌ មានខាងក្រោមនេះ ដូច្នេះអ្ន កនឹ ងដឹ ងថាពី អ្នកណាឬក្ រុមអ្វី នៃអ្ន កផ្តល់ សេវាដែលការថែទាំសុខភាព
អាចត្រូវបានទទួល។
អ្នកអាចចាប់ ផ្តើមទទួលសេវាថែទាំសុខភាពនៅកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិ ទធិភា
្ ពនៃការចាត់តាំងរបស់ អ្នកទៅកាន់
Kaiser Permanente។ នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃច្បាប់ និងគោលនយោបាយរបស់ Kaiser Permanente
និ ងផ្អែកល�ើកិច្ចសន្យារវាង Kaiser Permanente និ ង L.A. Care Health Plan។
សូមដាក់ប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណ Kaiser Permanente ប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណ L.A. Care Health Plan របស់ អ្នក
និ ងប័ ណ្ណ Medi-Cal BIC តាមខ្លួនរបស់ អ្នកជានិ ច្ច។ មិ នត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នា ក់ប្រើប័ណ្ណអត្តសញ្ញាណ ឬ
ប័ ណ្ណ BIC របស់ អ្នកឡ�ើយ។
Kaiser Permanente ផ្តល់ សេវាកម្មជូនសមាជិ កតាមរយៈអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។ ពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាដ�ើម្បីផ្តល់ដល់ អ្នកនូវការថែទាំប្រកបដោយគុណភាព។
នៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសយក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងជ្រើសរ�ើសដ�ើ ម្បីទទួលការថែទាំរបស់ អ្ន
ិ ីថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ យ�ើ ង។ ដ�ើម្បី ស្វែងរកទីកន្លែងដែលអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្ដា ញ
កតាមរយៈកម្មវធ

Kaiser Permanente ស្ថិតនៅ សូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស)។
សមាជិ កថ្មីត្រូវតែជ្រើសរ�ើសអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary Care Provider, “PCP”)
ដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente និ ងនៅក្នុងតំបន់ សេវាកម្ម L.A. Care Health
Plan។ អ្នកត្រូវជ្រើសរ�ើស PCP ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃចាប់ ពីពេលដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅ
Kaiser Permanente។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នជ្រើសរ�ើស PCP យ�ើងនឹ ងជ្រើសរ�ើសមួយសម្រាប់ អ្នក។
អ្នកអាចជ្រើសរ�ើស PCP ដូចគ្នាឬ PCP ខុសៗគ្នាសម្រាប់ សមាជិ កគ្រួសារទាំងអស់ ដែលត្រូវបានចាត់តាំងទៅ
Kaiser Permanente។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកចង់ រក្សា ឬអ្នកចង់ រក PCP ថ្មី អ្នកអាចម�ើលនៅក្នុងស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះ
និ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា (Provider Directory)។ វាមានបញ្ជី PCPs ទាំងអស់ នៅក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។ ស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវាមានព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីជួយអ្ន
កក្នុងការជ្រើសរ�ើស។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវាល�ើគេហទំព័ររប
ស់ យ�ើ ងផងដែរនៅ kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នអាចទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការពីអ្នកផ្តល់ សេវាបណ្តា ញ Kaiser Permanente,
PCP កាលី ហញ
្វ ៉ា ខាងត្ង។
បួ របស់ អ្នកត្រូវតែស្នើ Medical Group សុំការយល់ ព្រម ដ�ើម្បីបញ្ជូនអ្នកទៅអ្នក
ផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញ។ អ្នក មិ នត្រូវការការយល់ ព្រមដ�ើម្បីទៅរកអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញដ�ើម្បីទទួលបាន
សេវាកម្មពិបាកដោះស្រាយដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្រោមចំ ណងជ�ើង "ការថែទាំបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយ"
នៅពេលក្រោយក្នុងជំ ពូកនេះ។
សូមអានជំ ពូកដែលនៅសល់ ដ�ើ ម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី PCP ស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា
និ ងបណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវា។

ការវាយតម្លៃសុខភាពដំ បូង (IHA)
Kaiser Permanente ផ្តល់ អនុសាសន៍ ថាក្នុងនាមជាសមាជិ កថ្មី អ្នកនឹ ងឃ�ើញ PCP ថ្មីរបស់ អ្នកក្នុងរយៈពេល
90 ថ្ងៃបន្ទាប់សម្រាប់ការវាយតម្លៃសុខភាពដំ បូង (Initial Health Assessment, IHA)។ គោលបំ ណងរបស់
IHA គឺដ�ើ ម្បីជួយឲ្យ PCP របស់ អ្នករ�ៀនអំពីប្រវត្តិថែទាំសុខភាពនិ ងតម្រូវការរបស់ អ្នក។ PCP របស់ អ្នកអាចសួរ
អ្នកនូវសំ ណួរមួយចំ នួនអំពីប្រវត្តិសុខភាពរបស់ អ្នក ឬអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបំ ពេញកម្រងសំ ណួរ។ PCP របស់ អ្នកក៏
នឹ ងប្រាប់ អ្នកផងដែរអំពីការប្រឹក្សាយោបល់ និងថ្នា ក់អបរំសុខភាពដែលអាចជួយអ្នកបាន។
នៅពេលអ្នកទូរស័ ព្ទទៅកំណត់ពេលណាត់ជួប IHA របស់ អ្នក សូមប្រាប់ អ្នកដែលឆ្លើយទូរស័ ព្ទថាអ្នកជាសមាជិ ករបស់
Kaiser Permanente។ ផ្តល់ លេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ Kaiser Permanente របស់ អ្នក។
យកប័ ណ្ណ BIC របស់ អ្នកនិ ងអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ Kaiser Permanente របស់ អ្នកទៅកាន់ ការណាត់ជួបរបស់ អ្ន
ក។ វាជាគំនិតល្អកង
្នុ ការយកបញ្ជីឱសថនិ ងសំ នួររបស់ អ្នកទៅជាមួយក្នុងការជួបរបស់ អ្នក។ ត្រៀមខ្លួនឲ្យរ ួចរាល់
ដ�ើម្បីពិគ្រោះជាមួយ PCP របស់ អ្នកអំពីតម្រូវការនិ ងកង្វល់នៃការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក។
ត្រូវប្រាកដថាទូរស័ ព្ទទៅការិយាល័ យ PCP របស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើអ្នកនឹ ងយឺ តយ៉ាវឬមិ នអាចទៅការណាត់ជួបរបស់ អ្នក។

ការថែទាំជាប្រចាំ
ការថែទាំជាប្រចាំគឺជាការថែទាំសុខភាពដែលទ�ៀងទាត់។ វារ ួមបញ្ចូលការថែទាំបង្ការ ដែលត្រូវបានហៅផងដែរថាកា
រថែទាំសុខុមាលភាពឬការថែទាំសុខភាព។ វាជួយអ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយរក្សាអ្នកពីការឈឺ ។ ការថែទាំបង្កា
ររ ួមមានការពិនិត្យសុខភាពជាទ�ៀងទាត់ ការអប់ រស
ំ ុខភាព និ ងការប្រឹក្សាយោបល់ ។ បន្ថែមពីល�ើការថែទាំបង្ការ កា
រថែទាំជាប្រចាំក៏រ ួមបញ្ចូលការថែទាំនៅពេលអ្នកឈឺ ផងដែរ។ Kaiser Permanente រ៉ាប់រងការថែទាំជាប្រចាំពី
PCP របស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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PCP របស់ អ្នកនឹ ង៖

●● ផ្តល់ ជូនអ្នកនូវការថែទាំជាប្រចាំទាំងអស់ របស់ អ្នក រ ួមមានការត្រួតពិនិត្យជាទ�ៀងទាត់
ការចាក់ថ្នាំ ការព្យាបាល វេជ្ជបញ្ជា និ ងការណែនាំវេជ្ជសាស្ត្រ
●● រក្សាទុកកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់ អ្នក

●● បញ្ជូន (ផ្ញើ) អ្នកទៅអ្នកឯកទេស ប្រសិ នប�ើចាំបាច់
●● ដាក់បញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យកាំរស្មី X ការពិនិត្យសុដន់ ឬនៅទីពិសោធន៍ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការវា
នៅពេលអ្នកត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅទីតាំងផែនការក្នុងមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នក ឬរ�ៀបចំ កាលវិភាគ
ណាត់ជួបតាមអនឡាញ។ សម្រាប់ លេខទូរស័ ព្ទការណាត់ជួប សូមយោងល�ើបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័ ននៅ
ល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាម kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។ ដ�ើម្បីស្នើសុំការណាត់ជួបតាមអនឡាញ
សូមចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងតាម kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។
សម្រាប់ ការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីការថែទាំសុខភាពនិ ងសេវាដែលយ�ើងរ៉ាប់រង និ ងអ្វីដែលយ�ើងមិ នរ៉ាប់រង សូមអានជំ ពូកទី 4
("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម") នៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។

ការថែទាំបន្ទាន់
ការថែទាំបន្ទា ន់ គឺជាការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោ ង ប៉ុន្តែវាមិ នមែនជាភាពអាសន្ន
ិ ។ តម្រូវការថែទាំបន្ទា ន់ អាចជាជំ ងឺផ្តាសាយ ឬឈឺ ក គ្ រុនក្តៅ ឈឺ ត្រច�ៀក ឬគ្រេចសាច់ ដំុ។
ឬប៉ះពាល់ ដល់ ជីវត
សំ រាប់ការថែទាំបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នអាចទាក់ទង PCP របស់ អ្នកបាន
សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំ
សុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។
ប�ើអ្នកត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ នៅក្រៅតំបន់ សូមទៅកាន់ ទីតាំងថែទាំបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។ អ្នកមិ នត្រូ
វការការយល់ ព្រមជាមុនទេ (ការអនុញ្ញាតជាមុន)។ ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងធ្វើដំ ណ�ើ រនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ហ�ើយត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ Medi‑Cal នឹ ងមិ នចេញថ្លៃសម្រាប់ការថែទាំរបស់ អ្នកទេ។
ប្រសិ នប�ើការថែទាំរបស់ អ្នកគឺជាកង្វល់ការថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត សូមទាក់ទងលេខទូរស័ ព្ទឥតគិតថ្លៃរប
ស់ ផែនការសុខភាពផ្លូវចិ ត្តក្នុងខោនធី ដែលបំ រ�កា
្នុ មួយសប្តាហ៍។
ើ រ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
ដ�ើម្បីស្វែងរកលេខទូរស័ ព្ទរបស់ ខោនធី ទាំងអស់ ដោយឥតគិតថ្លៃតាមអនឡាញ សូមចូលទៅកាន់
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ភាសាអង់ គ្លេស)។
យ�ើងមិ នគ្របដណ្តប់ ការពិនិត្យតាមដានពីអ្នកផ្តល់ សេវាបណ្តា ញ បន្ទាប់ ពីអ្នកលែងត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ ទេ ល�ើ
កលែងតែឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តប្រើប្រាស់ បានយូរ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តជាប់ បានយូរដែលទា
ក់ទងនឹ ងការថែទាំបន្ទា ន់ របស់ អ្នក អ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញរបស់ អ្នកត្រូវតែទទួលការយល់ ព្រមជាមុនពីយ�ើង។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់
សម្រាប់ ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ (Emergency Room, ER)
ដែលនៅជិ តបំផុត។ សម្រាប់ ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ អ្នកមិ នត្រូវការការយល់ ព្រមជាមុននោះទេ (ការអនុញ្ញាតជាមុន)។
ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ គឺសម្រាប់ស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានភាពអាសន្ន។ វាគឺសម្រាប់ជំងឺ ឬរបួសដែលសាម
ញ្ញជនដែលមានវិចារណញ្ញាណ (មិ នមែនអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាព) ដែលមានចំ នេះដឹ ងកំរត
ិ មធ្យមអំពីសុខភាពនិ
ងឱសថអាចរំពឹងថា ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នទទួលការថែទាំភ្លា មៗ សុខភាពរបស់ អ្នក (ឬសុខភាពទារកដែលមិ នទាន់ ក�ើ
តរបស់ អ្នក) អាចស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ ឬមុខងាររាងកាយ សរីរាង្គរាងកាយ ឬផ្នែកនៃរាងកាយអាចមានគ្រោះថ្នា ក់ធ្ងន់
ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៏រ ួមមាន៖
●● ការឈឺ ពោះសម្រាលកូន
●● ឆ្អឹងដែលបាក់

●● ការឈឺ ចាប់ ខ្លាំ ង ជាពិសេសក្នុងទ្រូង
●● ការរលាកខ្លាំ ង

●● ការប្រើថ្នាំ ច្រើនហួសកំណត់
●● ការសន្លប់

●● ការចេញឈាមច្រើន

●● ស្ថា នភាពសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ជំងឺផ្លូវសតិ
កុំ ទៅ ER សម្រាប់ ការថែទាំជាប្រចាំ។ អ្នកគួរទទួលការថែទាំជាទ�ៀងទាត់ពី PCP របស់ អ្នកដែលដឹ ងពីអ្នកច្រើន
ជាងគេ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នច្បាស់ ថាវាជាការបន្ទា ន់ ឫអត់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នក។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពដែលមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការការថែទាំសង្រ្គោះបន្ទា ន់ នៅឆ្ងាយពីផ្ទះ សូមទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ (ER) ដែលនៅជិ តបំផុត
ប�ើទោះបីវាមិ នមែននៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ក៏ដោយ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកទៅ ER
សូមស្នើពួកគេឱ្យទូរស័ ព្ទទៅ Kaiser Permanente។ អ្នកឬមន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកត្រូវបានទទួលឲ្យសំ រាក
គួរទូរស័ ព្ទទៅ Kaiser Permanente ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោ ងបន្ទាប់ ពីអ្នកទទួលការថែទាំសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការការដឹ កជញ្ជូនបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911។ អ្នកមិ នចាំបាច់ សួរ PCP របស់ អ្នកឬ
Kaiser Permanente ជាមុននោះទេ មុនពេលអ្នកទៅ ER។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការការថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រៅបណ្តា ញក្រោយពីការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ របស់ អ្នក
(ការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព) មន្ទីរពេទ្យនឹ ងទូរស័ ព្ទទៅ Kaiser Permanente។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សូមចាំថា៖ កុំទូរស័ ព្ទទៅ 911 លុះត្រាតែវាជាការអាសន្ន។ ទទួលការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សម្រាប់តែការស
ង្គ្រោះបន្ទា ន់ ប៉ុណ្ណោះ មិ នមែនសម្រាប់ ការថែទាំជាប្រចាំ ឬជំ ងឺតិចតួចដូចជាជំ ងឺផ្តាសាយ ឬឈឺ បំពង់ កទេ។
ប្រសិ នប�ើវាជាការបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។

ការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព
ការថែទាំសុខភាពក្រោយពេលមានស្ថេរភាពគឺជាសេវាកម្មដែលមានភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
(រ ួមបញ្ចូល ER) ដែលអ្នកទទួលបាន បន្ទាប់ ពីវេជ្ជបណ្ឌិតដែលកំពុងព្យាបាលអ្នករកឃ�ើញថា ស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តប
ន្ទា ន់ របស់ អ្នកមានស្ថេរភាពហ�ើយ។ ការថែទាំក្រោយស្ថេរភាពក៏រ ួមបញ្ចូលនូវគ្រឿងបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រជាប់ បានយូរផង
ដែរ (Durable Medical Equipment, DME) តែនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមត្រូវបានបំ ពេញ៖
●● ឧបករណ៍ DME ត្រូវបានរ៉ាប់រងនៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។

●● វាគឺជាចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងការដែលអ្នកមានឧបករណ៍ DME បន្ទាប់ ពីអ្នកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
●● ឧបករណ៍ DME ទាក់ទងនឹ ងការថែទាំបន្ទា ន់ ដែលអ្នកបានទទួលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគ្រឿងបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រជាប់ បានយូរដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្រោមស�ៀវភៅណែនាំ
សមាជិ កនេះសូមចូលទៅកាន់ “គ្រឿងបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រប្រើជាប់ បានយូរ” ដែលមានចំ ណងជ�ើងថាជំ ពូកទី 4
(“អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម”) នៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។
យ�ើងរ៉ាប់រងការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាពពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញតែក្នុងករណីដែលយ�ើងយល់ ព្រមជាមុន ឬប�ើ
មិ នដូច្នោះទេត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ ដែលអនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកផ្តល់ សេវាដែលព្យាបាលអ្នកត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញា
តិពីយ�ើង មុនពេលយ�ើងនឹ ងបង់ ថ្លៃសម្រាប់ការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព។
ដ�ើម្បីស្នើសុំការយល់ ព្រមជាមុនសម្រាប់ អ្នកក្នុងការទទួលបានការថែទាំក្រោយពេលមានស្ថេរភាពពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្
រៅបណ្តា ញ អ្នកផ្តល់ សេវាត្រូវតែទូរស័ ព្ទមកយ�ើងលេខ 1-800-225-8883 (TTY 711)។ ពួកគេក៏អាចទូរស័ ព្ទ
តាមលេខនៅខាងក្រោយប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណ Kaiser Permanente របស់ អ្នកបានដែរ។ អ្នកផ្តល់ សេវាត្រូវតែទូរ
ស័ ព្ទមកយ�ើងមុនពេលអ្នកទទួលបានសេវាកម្ម។
នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ សេវាទូរស័ ព្ទមក យ�ើងនឹ ងនិ យាយទៅកាន់ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលកំពុងព្យាបាលអ្នកអំពីបញ្ហាសុខ
ភាពរបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើ យ�ើងកំណត់ថាអ្នកត្រូវការការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព យ�ើងនឹ ងផ្តល់ សិទធិល�ើ
្ សេវាក
ម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង។ ក្នុងករណីខ្លះ យ�ើងអាចរ�ៀបចំ ឱ្យមានអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញផ្តល់ ការថែទាំនោះ។
ប្រសិ នប�ើយ�ើងសម្រេចចិ ត្តឲ្យមានមន្ទីរពេទ្យក្នុងបណ្តា ញ ទីតាំងម�ើលថែជំ ងឺដែលមានជំ នាញ ឬអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេ
ងទ�ៀតផ្តល់ ការថែទាំ យ�ើងអាចអនុញ្ញាតល�ើសេវាដឺ កជញ្ជូនដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដ�ើម្បីនាំអ្នកទៅអ្នកផ្តល់
សេវា។ នេះអាចរ ួមបញ្ចូលសេវាដឹ កជញ្ចូនពិសេសដែលយ�ើងជាធម្មតានឹ ងមិ នរ៉ាប់រង។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អ្នកគួរសួរអ្នកផ្តល់ សេវាថាត�ើការថែទាំអ្វី (រ ួមបញ្ចូលការដឹ កជញ្ជូនណាមួយ) ដែលយ�ើងបានអនុញ្ញាត។
យ�ើងរ៉ាប់រងតែសេវាកម្ម ឬការដឹ កជញ្ជូនដែលពាក់ព័ន្ធដែលយ�ើងបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកស្នើសុំនិង
ទទួលសេវាដែលមិ នត្រូវបានធានារ៉ាប់រង យ�ើងអាចមិ នបង់ ថ្លៃទៅអ្នកផ្តល់ សេវាសម្រាប់ សេវាកម្មនោះទេ។

ការថែទាំបញ្ហាពិ បាកដោះស្រាយ
សេវាកម្មត្វរូ បានយល់ ព្រមសម្រាប់ អនី តិជន
អ្នកអាចជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដោយគ្មានការយល់ ព្រមពីឪពុកម្តា យ ឬអាណាព្យាបាលរបស់ អ្នកចំ ពោះការថែទាំប្រភេទទាំងនេះ៖
●● សុខភាពផ្លូវចិ ត្តអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ ៖
♦ ការបំ ពានផ្លូវភេទ ឬរាងកាយ

♦ នៅពេលអ្នកអាចធ្វើឱ្យខ្លួនឯង ឬអ្នកដទៃឈឺ ចាប់

●● ការមានផ្ទៃពោះ

●● ការធ្វើផែនការពន្យាកំណ�ើតគ្សា
រួ រ (ល�ើកលែងការក្រៀវ)
●● ការបំ ពានផ្លូវភេទ រ ួមទាំងការចាប់ រលំ ោភ

●● ការធ្វើតេស្តរកមេរោគហ៊ីវ / ជំ ងឺអេដស៍ (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ)
●● ជំ ងឺកាមរោគ (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ)

●● សេវាកម្មព្យាបាលជម្ងឺការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ)
វេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្លីនីកមិ នចាំបាច់ ជាផ្នែកនៃបណ្តា ញ Kaiser Permanente ហ�ើយអ្នកមិ នត្រូវការការបញ្ជូនពី
PCP របស់ អ្នកដ�ើម្បីទទួលបានសេវាទាំងនេះទេ។ សម្រាប់ ជំនួយស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋា យិ កា
ដែលផ្តល់ សេវាទាំងនេះ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពដែលមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។
អនីតិជនអាចពិគ្រោះជាមួយអ្នកតំណាងដោយសម្ងាត់ អំពីកង្វល់សុខភាពរបស់ ខ្លួនដោយទូរស័ ព្ទទៅលេខ
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពដែលមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។

សេវាកម្មបញ្ហាពិ បាកដោះស្រាយសម្រាប់ មនុស្សពេញវ័យ
ជាមនុស្សពេញវ ័យ អ្នកប្រហែលជាមិ នចង់ ទៅជួប PCP របស់ អ្នកសម្រាប់ ការថែទាំដែលងាយប៉ះពាល់ ផ្លូវអារម្មណ៍
ឬមានលក្ខណៈឯកជននោះទេ។ ប�ើដូច្នេះ អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្លីនីកសម្រាប់ ការថែទាំប្រភេទទាំងនេះ៖
●● ការធ្វើផែនការពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រ
●● ការធ្វើតេស្តរកមេរោគហ៊ីវ/អែដស៍
●● ជម្ងឺកាមរោគ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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វេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្លីនីកមិ នចាំបាច់ ត្រូវតែជាផ្នែកនៃបណ្តា ញ Kaiser Permanente ទេ។ PCP របស់ អ្នកមិ នចាំ
បាច់ ត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកបន្ត សម្រាប់ ប្រភេទសេវាទាំងនេះទេ។ សម្រាប់ ជំនួយស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគិលានុបដ្ឋា
យិ កាដែលផ្តល់ សេវាទាំងនេះ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពដែលមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។

សេចក្តីណែនាំជាមុន
លិ ខិតណែនាំសុខភាពជាមុនគឺជាទម្រង់ បែបបទផ្លូវច្បាប់ ។ នៅល�ើវា អ្នកអាចកត់បញ្ជីការថែទាំសុខភាពដែលអ្នកច
ង់ បានក្នុងករណីដែលអ្នកមិ នអាចនិ យាយឬធ្វើការសំ រេចចិ ត្តនៅពេលក្រោយ។ អ្នកអាចកត់បញ្ជីការថែទាំដែលអ្នក
មិ នចង់ បាន។ អ្នកអាចដាក់ឈ្មោះនរណាម្នា ក់ ដូចជាស្វា មី ឫភរិយា ដ�ើម្បីធ្វើការសំ រេចចិ ត្តសម្រាប់ការថែទាំសុខភា
ពអ្នកប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នអាច។
អ្នកអាចទទួលបានទម្រង់ បែបបទសេចក្តីណែនាំជាមុននៅក្នុងឱសថស្ថា ន មន្ទីរពេទ្យ ការិយាល័ យច្បាប់
និ ងការិយាល័ យវេជ្ជបណ្ឌិត។ អ្នកអាចនឹ ងត្រូវបង់ ថ្លៃសម្រាប់សំណំុ បែបបទនេះ។ អ្នកក៏អាចរកនិ ងទាញយកបែ
បបទដោយឥតគិតថ្លៃតាមអនឡាញ។ អ្នកអាចស្នើសុំគ្សា
រួ ររបស់ អ្នក, PCP ឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកទុកចិ ត្ត
ដ�ើម្បីជួយអ្នកបំ ពេញសំ ណំុ បែបបទ។
អ្នកមានសិ ទធិឲ
្ ្យគេដាក់លិខិតណែនាំជាមុនរបស់ អ្នកនៅក្នុងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។ អ្នកមានសិ ទធិផ្
្ លាស់ បតូ្រ
ឬបោះបង់ ចោលសេចក្តីណែនាំជាមុនរបស់ អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។
អ្នកមានសិ ទិ្ធដឹងអំពីការផ្លាស់ បតូ្រទៅល�ើច្បាប់ នៃសេចក្តីណែនាំជាមុន។ Kaiser Permanente នឹ ងប្រាប់ អ្នកអំពី
ការផ្លាស់ បតូ្រល�ើច្បាប់ រដ្ឋ មិ នឲ្យយូរជាង 90 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ បតូ្រទេ។

ទីកន្លែងទទួលបានការថែទាំ
អ្នកនឹ ងទទួលការថែទាំភាគច្រើនពី PCP របស់ អ្នក។ PCP របស់ អ្នកនឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការថែទាំបង្ការ
(ភាពសុខសប្បាយ) ជាប្រចាំរបស់ អ្នក។ អ្នកក៏នឹងជួប PCP របស់ អ្នកសម្រាប់ ការថែទាំនៅពេលអ្នកឈឺ ផងដែរ។
ត្រូវប្រាកដថាទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នកមុនពេលអ្នកទទួលការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត។ PCP របស់ អ្នកនឹ ងបញ្ជូនអ្នក
ទៅកាន់ អ្នកឯកទេស ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការពួកគេ។
ដ�ើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ស្ថិតនៅ សូមម�ើលគេហទំព័ររប
ស់ យ�ើ ងនៅ kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។
ដ�ើម្បីទទួលជំ នួយអំពីសំ ណួរសុខភាពរបស់ អ្នក អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273)
(TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នក។ ការថែទាំបន្ទា ន់ គឺជាការថែទាំដែលអ្នកត្រូវកា
រឆាប់ ៗ ប៉ុន្តែមិ នមែនជាការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ទេ។ វារ ួមបញ្ចូលការថែទាំសម្រាប់ ជំងឺដូចជាផ្តាសាយ ឈឺ បំពង់ ក គ្ រុនក្តៅ
ឈឺ ត្រច�ៀក ឬគ្រេចសាច់ ដំុ។
សម្រាប់ ការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។
មន្ទីរពេទ្យមួ យចំ នួននិ ងអ្ន កផ្តល់ សេវាដទៃទ�ៀតមិ នផ្តល់ សេវាមួ យ ឬច្រើនក្នុងចំ ណោមសេវាកម្មដូចខាង
ក្រោម ដែលអាចត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមកិ ច្ចសន្យាគម្រោងរបស់ អ្នក ហ�ើយអ្ន កឬសមាជិ កគ្រួសារអ្ន កអាចត្រូវ
ការដូ ចជា៖ ការធ្វើផែនការពន្យាគ្រួសារ សេវាពន្យារកំ ណ�ើ តរ ួមទាំងការពន្យាកំ ណ�ើ តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ការក្រៀវ
រ ួមបញ្ចូលការចងដៃស្បូននៅពេលឈឺពោះ និ ងសម្រាលកូ ន។ ការព្យាបាលភាពមិ នអាចមានកូ ន ឬការរំលូតកូ ន។
អ្ន កគួ រតែទទួលបានព័ ត៌មានបន្ថែមមុនពេលអ្ន កចុ ះឈ្មោះ។ ទូរស័ ព្ទទៅអនាគតវេជ្ជ បណឌិ្ ត ក្ រុមវេជ្ជ សាស្ត្រ
សមាគមអនុ វត្តន៍ឯករាជ្យ ឬគ្លីនិ ករបស់ អ្នក ឬទូរស័ ព្ទទៅផែនការសុខភាពលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711) ដ�ើម្បីធានាថាអ្ន កអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលអ្ន កត្រូវការ។

ស�ៀវភៅបញ្ជីអ្នកផ្ដល់សេវា
ស�ៀវភៅបញ្ជីអ្នកផ្ដល់សេវា Kaiser Permanente រាយឈ្មោះអ្នកផ្តល់ សេវានានាដែលចូលរ ួមក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។ បណ្តា ញគឺជាក្ រុមអ្នកផ្តល់ សេវាដែលធ្វើការជាមួយ Kaiser Permanente។
ស�ៀវភៅបញ្ជីអ្នកផ្ដល់សេវា Kaiser Permanente រាយឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ ឱសថស្ថា ន PCP
វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស គិលានុបដ្ឋា យិ កាទូទៅ ឆ្មប ជំ នួយការគ្រូពេទ្យនិ ងអ្នកផ្តល់ សេវាផែនការគ្រួសារ។
ស�ៀវភៅបញ្ជីអ្នកផ្តល់ សេវា មានឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា នរបស់ អ្នកផ្តល់ សេវា លេខទូរស័ ព្ទម៉ោ ងធ្វើការ
និ ងភាសាដែលត្រូវបាននិ យាយ។ វាប្រាប់ អ្នកថាត�ើអ្នកផ្តល់ សេវាកំពុងទទួលអ្នកជំ ងឺថ្មី ឬអត់។ វាផ្តល់ នូវកម្រិតនៃ
ភាពងាយស្រួលផ្នែករាងកាយចំ ពោះការចេញចូលក្នុងអាគារ។
អ្នកអាចរកឃ�ើញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់ សេវាតាមអនឡាញនៅ kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់ សេវាមួយក្បាល សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។

បណ្តា ញអ្ន កផ្តល់សេវា
បណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវាគឺជាក្ រុមវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ និ ងអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតដែលធ្វើការជាមួយ
Kaiser Permanente។ អ្នកនឹ ងទទួលបានសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងរបស់ អ្នកតាមរយៈបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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Kaiser Permanente គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។
នៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសយក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងជ្រើសរ�ើសទទួលការថែទាំរបស់ អ្នកតាមរយៈកម្មវ ិ
ធីថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានសេវាភាគច្រើនពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្ដា ញរបស់ យ�ើ ង។
អ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកក្នុងបណ្តា ញរ ួមមាន PCP មន្ទីរពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតមានការជំ ទាស់ ផ្នែកសី
លធម៌ កង
្នុ ការផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដូចជាការធ្វើផែនការគ្រួសារឬការរំលូតកូន សូមទូរស័ ព្ទទៅ
1-800-464-4000 (TTY 711)។ សូមម�ើលជំ ពូកទី 4 ("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម") សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម
អំពីការជំ ទាស់ ខាងសីលធម៌ ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកមានការជំ ទាស់ ខាងសីលធម៌ គាត់អាចជួយអ្នករកអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតដែល
នឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវសេវាដែលអ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ក៏អាចធ្វើការជាមួយអ្នកដ�ើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្តល់
សេវាបានដែរ។

ក្នុងបណ្តា ញ
អ្នកនឹ ងប្រើប្រាស់ អ្នកផ្តល់ សេវានៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente សម្រាប់ តម្វរូ ការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក។
អ្នកនឹ ងទទួលការថែទាំបង្ការនិ ងការថែទាំជាប្រចាំពី PCP របស់ អ្នក។ អ្នកក៏នឹងប្រើអ្នកឯកទេស មន្ទីរពេទ្យ
និ ងអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ផងដែរ។
ដ�ើម្បីទទួលបានស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវានៃអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ
1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកអាចរកស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវានៅ
kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស)។
សម្រាប់ ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។
ល�ើកលែងការថែទាំសង្រ្គោះបន្ទា ន់ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំពីអ្នកផ្តល់ សេវាដែលនៅក្រៅបណ្ដា ញ។

ក្រៅបណ្តា ញ
អ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្ដា ញគឺជាអ្នកដែលមិ នមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើការជាមួយ Kaiser Permanente។ ល�ើ
កលែងតែការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលមានការរ៉ាប់រង និ ងការថែទាំបន្ទា ន់ ដែលមានការរ៉ាប់រង អ្នកប្រហែលជា
ត្រូវចំ ណាយសម្រាប់ ការថែទាំពីអ្នកផ្តល់ សេវាដែលនៅក្រៅបណ្តា ញ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មថែទាំសុខ
ភាពដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង អ្នកអាចទទួលបានពួកវាចេញពីក្រៅបណ្តា ញដោយមិ នគិតថ្លៃ ដរាបណាសេវាកម្មទាំ
ងនោះជាភាពចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្រ្តដែលមិ នមាននៅក្នុងបណ្តា ញ និ ងត្រូវបានព្រមព្រៀងជាមុនដោយក្ រុមវេ
ជ្ជសាស្ត្រ។ អ្នកមិ នត្រូវការការយល់ ព្រមក្នុងការទៅរកអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញដ�ើម្បីទទួលបានសេវាថែទាំដែ
លងាយប៉ះពាល់ ផ្លូវអារម្មណ៍ដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្រោមចំ ណងជ�ើង "ការថែទាំបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយ"
នៅពេលមុននៅក្នុងជំ ពូកនេះ។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយជាមួយសេវាក្រៅបណ្តា ញ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកនៅខាងក្រៅតំបន់ សេវា L.A. Care Health Plan និ ងត្រូវការការថែទាំដែលពុំ មែនជា
ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ឬការថែទាំបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នកភ្លា មៗ។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅលេខ
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) ហ�ើយនិ យាយជាមួយអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពដែល
មានអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍) ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងធ្វើដំ ណ�ើ រនៅក្រៅសហរដ្ឋអា
មេរិក ហ�ើយត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ Medi-Cal នឹ ងមិ នចេញថ្លៃសម្រាប់ការថែទាំរបស់ អ្នកទេ។
សម្រាប់ ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។
Kaiser Permanente រ៉ាប់រងល�ើការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ក្រៅបណ្តា ញ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកធ្វើដំ ណ�ើ រទៅប្រទេស
កាណាដា ឬម៉ិកស៊ិ កូហ�ើយត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលតម្រូវឲ្យចូលមន្ទីរពេទ្យ Kaiser Permanente
នឹ ងរ៉ាប់រងការថែទាំរបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងធ្វើដំ ណ�ើ រជាអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសកាណាដា ឬម៉ិកស៊ិ កហ�ើ
យត្រូវការការថែទាំបន្ទា ន់ Kaiser Permanente នឹ ងមិ នរ៉ាប់រងការថែទាំរបស់ អ្នកទេក្នុងករណី ភាគច្រើន។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការថែទាំក្រៅបណ្តា ញឬក្រៅតំបន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

វេជ្ជ បណឌិ្ ត
អ្នកនឹ ងជ្រើសរ�ើសអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (PCP) ពីស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា
Kaiser Permanente។ PCP របស់ អ្នកត្រូវតែជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលចូលរ ួម។ នេះមានន័ យថាអ្នកផ្តល់ សេ
វាដែលនៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente។ ដ�ើម្បីទទួលស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា
Kaiser Permanente មួយច្បាប់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
អ្នកក៏គួរតែទូរស័ ព្ទមក ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ពិនិត្យដ�ើម្បីប្រាកដថា PCP ដែលអ្នកចង់ បានកំពុងទទួលអ្នកជំ ងឺថ្មី ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកបានជួបគ្ពេ
រូ ទ្យណាមួយមុនពេលដែលអ្នកជាសមាជិ ករបស់ Kaiser Permanente អ្នកប្រហែ
លជាអាចបន្តទៅជួបគ្ពេ
រូ ទ្យនោះក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការបន្តការថែទាំ។ អ្នកអាចអា
នបន្ថែមអំពីការបន្តការថែទាំ នៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ
1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការអ្នកឯកទេស PCP របស់ អ្នកនឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការបញ្ជូនទៅកាន់ អ្នកឯកទេសក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។
សូមចាំថា ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នជ្រើសរ�ើស PCP យ�ើងនឹ ងជ្រើសរ�ើសយកមួយសម្រាប់ អ្នក។ អ្នកដឹ ងពីការថែទាំសុខ
ភាពរបស់ អ្នកត្រូវការអ្វីដែលល្អបំ ផុត ដូច្នេះវាល្អបំ ផុតប្រសិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ផ្លាស់ បតូ្រ PCP របស់ អ្នកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរ�ើស PCP ពីស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្ត
ល់ សេវា Kaiser Permanente។ ត្រូវប្រាកដថា PCP កំពុងទទួលអ្នកជំ ងឺថ្មី ។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ អំពីរប�ៀបជ្
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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រ�ើសរ�ស
ើ ឬផ្លាស់ បតូ្រទៅ PCP ផ្សេង សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬ
ទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះ
និ ងព័ត៌មានគ្រូពេទ្យក្នុងផែនការរបស់ អ្នកល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងបានដែរនៅ kp.org/facilities
(ភាសាអង់ គ្លេស)។

មន្ទីរពេទ្យ
ក្នុងករណីសង្រ្គោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិ តបំផុត។
ប្រសិ នប�ើវាមិ នមែនជាការបន្ទា ន់ ហ�ើយអ្នកត្រូវការការថែទាំពីមន្ទីរពេទ្យ PCP របស់ អ្នកនឹ ងសំ រេចថាអ្នកទៅមន្ទីរ
ពេទ្យណា។ អ្នកនឹ ងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងបណ្តា ញ។ មន្ទីរពេទ្យក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ត្រូវបានចុះ
ក្នុងស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា។

អ្ន កផ្តល់សេវាថែទាំបឋម (PCP)
អ្នកត្រូវជ្រើសរ�ើស PCP ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃពីពេលដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅ
Kaiser Permanente។ អាស្រ័យល�ើអាយុនិងភេទរបស់ អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសយកអ្នកឯកទេសទូទៅ
អ្នកឯកទេសទារកនិ ងរោគស្ត្រី (Obstetrician/Gynecologist, Ob/Gyn) អ្នកឯកទេសសម្រាប់ គ្សា
រួ រ
វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលក្នុងសរីរាង្គ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតជំ ងឺកុមារ ជាគ្រូពេទ្យថែទាំសុខភាពបឋមរបស់ អ្នក។
អ្នកឯកទេសគិលានុបដ្ឋា យិ កា (Nurse Practitioner, NP), អ្នកជំ នួយការ គ្រូពេទ្យ (Physician Assistant,
PA) ឬឆ្មបគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលមានវិញ្ញាបនប័ ត្រក៏អាចធ្វើជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពបឋមបានដែរ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស NP, PA ឬឆ្មបគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលមានវិញ្ញាបនប័ ត្រ អ្នកអាចត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យមា
នគ្រូពេទ្យដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យការថែទាំរបស់ អ្នក។
អ្នកក៏អាចជ្រើសរ�ើសទទួលបានការថែទាំសុខភាពបឋម នៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌសហព័ន្ធ
(Federally Qualified Health Center, “FQHC”) ឬគ្លីនិកសុខភាពជនបទ (Rural Health Clinic,
“RHC”) បានផងដែរ។ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ដែលមិ នមានសេវាថែទាំសុខភាពច្រើន។ ប្
រសិ នប�ើអ្នកចង់ ទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកនៅ FQHC ជាទ�ៀងទាត់ អ្នកត្រូវផ្លាស់ បតូ្រអ្នកផ្តល់ សេវាថែ
ទាំសុខភាពរបស់ អ្នក ហ�ើយជ្រើសរ�ើសវេជ្ជបណ្ឌិត FQHC ធ្វើជា PCP របស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health
Plan។ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909 (TTY 711)
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម។
អាស្រ័យល�ើប្រភេទអ្នកផ្តល់ សេវា អ្នកអាចជ្រើសរ�ើស PCP មួយសម្រាប់ គ្សា
រួ រទាំងមូលរបស់ អ្នកដែលជាសមាជិ ករបស់
Kaiser Permanente។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិ នជ្រើសរ�ើស PCP ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃទេ យ�ើងនឹ ងចាត់អ្នកទៅ PCP មួយ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅ PCP មួយហ�ើយចង់ ដឹងពីរប�ៀបផ្លាស់ បតូ្រ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក
លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការផ្លាស់ បតូ្រនេះក�ើតឡ�ើងនៅថ្ងៃទីមួយនៃខែបន្ទាប់ ។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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PCP របស់ អ្នកនឹ ង៖

●● ស្វែងយល់ អំពីប្រវត្តិសុខភាពនិ ងតម្រូវការរបស់ អ្នក
●● រក្សាទុកកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់ អ្នក

●● ផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំនិ ងបង្ការដែលអ្នកត្រូវការ
●● បញ្ជូន (ផ្ញើ) អ្នកទៅអ្នកឯកទេស ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការម្មា ក់
●● រ�ៀបចំ សម្រាប់ការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការវា។

អ្នកអាចម�ើលក្នុងស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា ដ�ើម្បីស្វែងរក PCP មួយក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។ ស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា មានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់ សេវាដែលធ្វើកា
រជាមួយ Kaiser Permanente។
អ្នកអាចរកស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា Kaiser Permanente តាមអនឡាញនៅ
kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស)។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ជម្រើសគ្រូពេទ្យនិ ងអ្ន កផ្តល់ សេវា
អ្នកដឹ ងថាការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកត្រូវការអ្វីដែលបំ ផុត ដូច្នេះវាប្រស�ើ របំ ផុតប្រសិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស PCP
របស់ អ្នក។
វាជាការល្អបំ ផុតក្នុងការនៅជាមួយ PCP មួយ ដូច្នេះគាត់ ឬនាងអាចយល់ ដឹងអំពីតម្រូវការសុខភាពរបស់ អ្នក។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ផ្លាស់ បតូ្រទៅ PCP ថ្មី អ្នកអាចប្តូរបានគ្រប់ ពេល។ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរ�ើស
PCP ដែលមាននៅក្នុងបណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវា Kaiser Permanente ហ�ើយនិ ងកំពុងទទួលអ្នកជំ ងឺថ្មី ។
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ អំពីរប�ៀបជ្រើសរ�ើសឬផ្លាស់ បតូ្រ PCP របស់ អ្នក សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
យ�ើង អាចស្នើសុំអ្នកឲ្យផ្លាស់ បតូ្រ PCP របស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើ PCP មិ នទទួលយកអ្នកជំ ងឺថ្មី
បានចាកចេញពីបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ង ឬមិ នផ្តល់ ការថែទាំអ្នកជំ ងឺដែលមានអាយុអ្នក។ យ�ើង អាចស្នើសុំ
L.A. Care Health Plan ចាត់តាំងអ្នកអោយទៅអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងបណ្តា ញរបស់ ពួកគេប្រសិ ន
ប�ើអ្នកមិ នចុះសម្ រុងឬយល់ ព្រមជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក ឬប្រសិ នប�ើអ្នកខកខាន ឬយឺ តក្នុងការណាត់ជួប។
ប្រសិ នប�ើ L.A. Care Health Plan ចាត់តាំងអ្នកជាថ្មីទៅអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀត ពួកគេនឹ ងប្រាប់ អ្នកជាលា
យលក្ខណ៍អក្សរ។

ការណាត់ ជួប និ ងការទៅជួ បពិ និត្យ
នៅពេលអ្នកត្រូវការការថែទាំសុខភាព៖

●● សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP អ្នក

●● សូមត្រៀមលេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ Kaiser Permanente របស់ អ្នក (ដែលនៅល�ើប័ ណ្ណសម្គា ល់
Kaiser Permanente របស់ អ្នក) ឲ្យរ ួចរាល់ នៅពេលអ្នកទូរស័ ព្ទទៅ
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ផ្ញើរទុកសារជាសំ លេងដោយមានឈ្មោះនិ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ អ្នកប្រសិ នប�ើការិយាល័ យបានបិ ទ

●● សូមយកប័ ណ្ណ BIC ប័ ណ្ណ Kaiser Permanente និ ងអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណដែលមានរ ូបថតរបស់ អ្ន
កទៅកាន់ ការណាត់ជួប
●● ទៅឱ្យទាន់ ពេលសម្រាប់ ការណាត់ជួបរបស់ អ្នក

●● ហៅទូរស័ ព្ទភ្លា មប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នអាចរក្សាការណាត់ជួបរបស់ អ្នក ឬនឹ ងទៅយឺ ត
●● ត្រៀមសំ ណួរនិ ងព័ត៌មានឱសថរបស់ អ្នកឲ្យរ ួចរាល់ ក្នុងករណីដែលអ្នកត្រូវការវា

ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 911 ឬទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលនៅជិ តបំផុត។

ការជួ បពិ និត្យ Telehealth
ការជួបពិនិត្យ Telehealth ត្រូវបានរចនាឡ�ើងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់ តែងាយស្រួលសម្រាប់ អ្នកដ�ើម្បីទទួល
បានសេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង។ ប្រសិ នប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកសំ រេចថាការជួបពិនិត្យ Telehealth
គឺសមស្របសម្រាប់ អ្នក គាត់ប្រហែលជាផ្តល់ ដល់ អ្នកនូវជំ រ�ស
ើ នៃការជួបពិនិត្យTelehealth។ ការជួបពិនិត្យ
Telehealth ពុំមានសម្រាប់ គ្រប់លក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្ត ឬសេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងទាំងអស់ នោះទេ។ អ្នកមិ នត្
រ ូវបានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ ការជួបពិនិត្យ Telehealth ទេ។

ការបង់ ប្រាក់
អ្នកមិ នចាំបាច់ ត្រូវបង់ ថ្លៃសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងទេ។ ក្នុងករណី ភាគច្រើន អ្នកនឹ ងមិ នទទួលវិក័យប័ ត្រពីអ្នក
ផ្តល់ សេវាទេ។ អ្នកអាចនឹ ងទទួលបានការពន្យល់ ពីអត្ថប្រយោជន៍ (Explanation of Benefits, “EOB”)
ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពី Kaiser Permanente។ EOB និ ងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិ នមែនជាវិក័យប័ ត្រទេ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកទទួលបានវិក័យប័ ត្រ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ប្រាប់ យ�ើ ងពីចំនួនទឹកប្រា
ក់ដែលត្រូវបានគិតតម្លៃ កាលបរិច្ឆេទនៃសេវាកម្ម និ ងមូលហេតុនៃវិក័យប័ ត្រ។ អ្នកមិ នមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការ
បង់ ថ្លៃដល់ អ្នកផ្តល់ សេវា ក្នុងចំ នួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលត្រូវបានជំ ពាក់ដោយ Kaiser Permanente
សម្រាប់ សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងទេ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកទទួលបានវិក័យប័ ត្រ ឬត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង់ ប្រាក់សហការ នៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិ នគួរត្រូវធ្វើទេ
អ្នកអាចដាក់ពាក្យទាមទារសំ ណង។ អ្នកនឹ ងត្រូវប្រាប់ យ�ើ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបង់
ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញឬសេវាកម្មនោះ។ យ�ើងនឹ ងអានពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នក ហ�ើយសម្រេចចិ ត្តថាត�ើអ្ន
ិ ឫទេ។ អ្នកអាចទទួលបានទម្រង់ បែបបទទាមទារសំ ណងតាមអនឡាញនៅ
កអាចទទួលបានប្រាក់វញ
kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
យ�ើងនឹ ងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយបំ ពេញសំ ណំុ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ យ�ើ ង។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការបញ្ជូន
PCP របស់ អ្នកនឹ ងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការបញ្ជូនបន្ត ដ�ើម្បីបញ្ជូនអ្នកទៅអ្នកឯកទេសប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការ។ អ្នកឯកទេស
គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការអប់ របន្ថែ
មនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃវេជ្ជសាស្រ្ត។ PCP របស់ អ្នកនឹ ងធ្វើការជាមួយអ្នកដ�ើម្បី
ំ
ជ្រើសរ�ើសអ្នកឯកទេស។ ការិយាល័ យ PCP របស់ អ្នកអាចជួយអ្នកក្នុងការរ�ៀបចំ ពេលវេលាដ�ើម្បីជួបអ្នកឯកទេស។
ឧទាហរណ៏នៃអ្នកឯកទេសដែលត្រូវការការបញ្ជូនរ ួមមាន៖
●● ការវះកាត់

●● ផ្នែកគ្រោងឆ្អឹង
●● ផ្នែកបេះដូង

●● ផ្នែកជំ ងឺមហារីក
●● ផ្នែកជំ ងឺស្បែក

●● ការព្យាបាលដោយចលនា វិជ្ជា ជី វៈ និ ងការនិ យាយ
ម៉្ យាងទ�ៀត PCP របស់ អ្នកត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកមុនពេលអ្នកអាចទទួលបានការថែទាំពីអ្នកផ្តល់ សេវាដែលមានលក្ខណៈ
ិ តិខ
សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ផ្នែកជំ ងឺវបត
្ ួរក្បាល។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តពិសេសរយៈពេលយូរ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការកា
របញ្ជូនបន្ត។ នេះមានន័ យថាអ្នកអាចទៅជួបគ្ពេ
រូ ទ្យឯកទេសដដែលនោះ ច្រើនជាងមួយដងដោយមិ នត្រូវការការ
បញ្ជូនរ�ៀងរាល់ ពេល។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានការបញ្ជូនបន្ត ឬចង់ បានគោលនយោបាយបញ្ជូនបន្ត
Kaiser Permanente មួយច្បាប់ សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
អ្នក មិ នត្រូវការការបញ្ជូនសម្រាប់ ៖
●● ការជួបជាមួយ PCP

●● អ្នកឯកទេសទូទៅផ្នែកព្យាបាលមនុស្សពេញវ ័យ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារ និ ងវេជ្ជបណ្ឌិតជំ ងឺកុមារ
●● គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចក្ខុ សុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងការព្យាបាលវិបតតិ្ការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន
●● ការទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកទារកនិ ងរោគស្ត្រី
●● ការជួបពិនិត្យថែទាំបន្ទា ន់ ឬសង្គ្រោះបន្ទា ន់

●● ការរ�ៀបចំ ផែនការពន្យាគ្រួសារ (ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម សូមហៅទូរស័ ព្ទទៅសេវាពត៌មាននិ ង
ការបញ្ជូនបន្តផែនការពន្យាគ្រួសាររដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា លេខ 1-800-942-1054)

●● ការធ្វើតេស្តនិ ងការប្រឹក្សាយោបល់ មេរោគហ៊ីវ (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ)
●● ការព្យាបាលសំ រាប់ជំងឺកាមរោគ (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ)
●● សេវាកម្មម្ជុលវេជ្ជសាស្ត្រ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកម្មព្យាបាលដោយចាប់ សរសៃនិ ងសន្លា ក់
●● សេវាកម្មព្យាបាលការគ្រេចជ�ើង

អនីតិជនក៏មិនត្រូវការការបញ្ជូនដែរសម្រាប់ ៖

●● សុខភាពផ្លូវចិ ត្កអ្នកមកពិនិត្យព្យាបាល (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឬចាស់ ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ ៖
♦ ការបំ ពានផ្លូវភេទ ឬរាងកាយ

♦ នៅពេលអ្នកអាចធ្វើឱ្យខ្លួនឯង ឬអ្នកដទៃឈឺ ចាប់

●● ការថែទាំការមានផ្ទៃពោះ

●● ការថែទាំការបំ ពានផ្លូវភេទ រ ួមទាំងការចាប់ រលំ ោភ

●● សេវាកម្មព្យាបាលវិបតតិ្នៃការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន (តែអនីតិជនអាយុ 12 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅប៉ុណ្ណោះ)
ទោះបីជាការបញ្ជូនបន្ត ឬការយល់ ព្រមជាមុន មិ នត្រូវបានតម្រូវដ�ើម្បីទទួលបានការថែទាំភាគច្រើនពីអ្នកផ្តល់ សេ
វាទាំងនេះក៏ដោយ ការបញ្ជូនអាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានក្នុងស្ថា នភាពខាងក្រោម៖
●● អ្នកផ្តល់ សេវាអាចត្រូវតែមានការយល់ ព្រមជាមុនសម្រាប់ សេវាមួយចំ នួន

●● អ្នកផ្តល់ សេវាអាចត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកបន្តទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលមានប្រវត្តិពិនិត្យព្យាបាលពាក់ព័
ន្ធនឹងជម្ងឺ ឬស្ថា នភាពរបស់ អ្នក

ការយល់ ព្រមជាមុន
សំ រាប់ការថែទាំមួយចំ នួនប្រភេទ PCP ឬគ្រូពេទ្យឯកទេសរបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវស្នើសុំឱ្យ Medical Group អនុ
ញ្ញាតឱ្យមានការអនុញ្ញាត្តិមុននឹ ងអ្នកទទួលបានការថែទាំ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុន
ការយល់ ព្រមមុន ឬការយល់ ព្រមជាមុន។ វាមានន័ យថា Medical Group ត្រូវប្រាកដថា ការថែទាំគឺជាការចាំបាច់
ខាងវេជ្ជសាស្ត្រឬចាំបាច់ ។
ិ របស់ អ្នក ជួយអ្នកកុំ
ការថែទាំគឺចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រសិ នប�ើវាសមហេតុផលនិ ងចាំបាច់ កង
្នុ ការការពារជី វត
ឱ្យឈឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ឬពិការ ឬសម្រាលការឈឺ ចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ឬការព្យាបាលរោគ ជំ ងឺឬ ការរងរបួស។
ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃសេវាដែលតែងតែត្រូវការការព្រមព្រៀងជាមុន៖
●● សម្ភារៈបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រប្រើជាប់ បានយូរ

●● សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ការវះរន្ធលាមក និ ងតម្រង់ នោម

●● សេវាដែលមិ នមានពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ

●● ការវះកាត់បតូ្រសរីរាង្គឫជាលិ កា
●● សេវាកម្មក្រៅបណ្តា ញ រ ួមទាំងការចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យ (ល�ើកលែងតែសេវាកម្មស្មុគស្មា ញ)

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សម្រាប់ បញ្ជីពេញលេញនៃសេវាកម្មដែលតម្រូវឱ្យមានការយល់ ព្រមជាមុន និ ងលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ដែលត្រូវបា
នប្រើដ�ើម្បីធ្វើការសម្រេចចិ ត្តអនុញ្ញាត សូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងនៅ kp.org/UM (ភាសាអង់ គ្លេស)
ឬហៅទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
អ្នកមិ នត្រូវការការយល់ ព្រមជាមុនសម្រាប់ ការថែទាំសង្រោ្គះបន្ទា ន់ ទេ ប�ើទោះបីជាវាក្រៅបណ្តា ញក៏ដោយ។
នេះគឺរ ួមបញ្ចូលការផ្តល់ កំណ�ើតកូនផងដែរ។
សម្រាប់ សេវាកម្មមួយចំ នួន អ្នកត្រូវការការអនុម័តជាមុន (ការអនុញ្ញាតជាមុន)។ នៅក្រោមក្រម ក្រមសុខភាពនិ ង
សុវត្ថិភាព (Health and Safety Code) 1367.01(h)(1) Medical Group នឹ ងសំ រេចការអនុញ្ញាតជាមុនជាប្រចាំ
ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើ ការ នៅពេលដែល Medical Group ទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់ ដែលសមហេតុផលដ�ើម្បីស
ម្រេចចិ ត្ត។
ចំ ពោះសំ ណូ មពរដែលអ្នកផ្តល់ សេវាចង្អុលបង្ហាញ ឬអ្នករចនានៃ Medical Group កំណត់ថាការអនុលោមតា
ិ ឬសុខភាព ឬសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបាន ថែរក្សា
មពេលវេលាស្តង់ ដារអាចបង្កអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ អាយុជីវត
ឬទទួលបានឡ�ើងវិញនូវមុខងារអតិបរិមា Medical Group នឹ ងធ្វើការសំ រេចចិ ត្តការអនុញ្ញាតពន្លឿន (ល�ឿន)។
យ�ើងនឹ ងផ្តល់ សេចក្តីជូនដំ ណឹងឱ្យបានឆាប់ រហ័សតាមតម្រូវការសុខភាពរបស់ អ្នក ហ�ើយមិ នឱ្យល�ើសពី 72 ម៉ោ ង
បន្ទាប់ ពីទទួលបានសំ ណ�ើ សេវាកម្ម។
Kaiser Permanente មិ នបង់ ថ្លៃអ្នកត្រួតពិនិត្យដ�ើម្បីបដិ សេធការធានារ៉ាប់រងឬសេវាកម្មទេ។ ប្រសិ នប�ើ
Medical Group មិ នយល់ ព្រមល�ើសំ ណ�ើនេះ យ�ើងនឹ ងផ្ញើលិខិតជូនដំ ណឹងអំពីសកម្មភាព (Notice of Action,
"NOA") ទៅអ្នក។ លិ ខិត NOA នឹ ងប្រាប់ អ្នកពីរប�ៀបដាក់បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នយល់ ស្របនឹ ងសេចក្តី
សំ រេចនោះ។
យ�ើងនឹ ងទាក់ទងអ្នកប្រសិ នប�ើ Medical Group វការព័ត៌មានបន្ថែម ឬពេលវេលាបន្ថែមទ�ៀតដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើល
សំ ណ�ើ របស់ អ្នក។

មតិ ទីពីរ
អ្នកប្រហែលជាចង់ បានមតិទីពីរអំពីការថែទាំដែលអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកនិ យាយថាអ្នកត្រូវការ ឬអំពីការធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្
ឬផែនការព្យាបាលរបស់ អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចត្រូវការមតិទីពីរប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នប្រាកដថា អ្នកត្រូវការការព្យាបាល
តាមវេជ្ជបញ្ជា ឬការវះកាត់ ឬអ្នកបានព្យាយាមធ្វើតាមផែនការព្យាបាលហ�ើយវាមិ នដំ ណ�ើ រការ។
ដ�ើម្បីទទួលបានមតិទីពីរ សូមទូរស័ ព្ទទៅ PCP របស់ អ្នក។ PCP របស់ អ្នកអាចបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់ អ្នកផ្តល់ សេវាក្នុង
បណ្តា ញដែលជាអ្នកជំ នាញវេជ្ជសាស្ដ្រដែលមានសិ ទ្ធសមស្របសម្រាប់ ស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នកសម្រាប់ មតិទី
ពីរ។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711) ដ�ើម្បីជួយអ្នករ�ៀបចំ ការបញ្ជូនមួយជាមួយអ្នកផ្ត
ល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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យ�ើងនឹ ងបង់ ថ្លៃសម្រាប់មតិទីពីរ ប្រសិ នប�ើអ្នកឬអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញអ្នកស្នើសុំវា ហ�ើយអ្នកទទួលបានមតិទី
ពីរនោះពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ។ អ្នកមិ នត្រូវការការអនុញ្ញាតពីយ�ើងដ�ើម្បីទទួលបានមតិទីពីរពីអ្នកផ្តល់ សេវា
ក្នុងបណ្តា ញទេ។
ប្រសិ នប�ើគ្មានអ្នកផ្តល់ សេវានៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ដ�ើម្បីផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវមតិទីពីរទេ យ�ើ
ងនឹ ងចេញថ្លៃសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចទីពីរពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅប្រព័ន្ធ។ ប្រសិ នប�ើមិ នមានអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុង
បណ្តា ញដែលជាអ្នកឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យសម្រាប់ លក្ខខណ្ឌរបស់ អ្នកទេ
នោះសេវាសមាជិ កនឹ ងជួយអ្នករ�ៀបចំ ពិគ្រោះយោបល់ ជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញសម្រាប់ មតិទីពីរ។
យ�ើងនឹ ងប្រាប់ អ្នកក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើ ការ ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវាដែលអ្នកជ្រើសរ�ើសសម្រាប់សេចក្តីស
ិ អវយវៈ ឬផ្នែករាងកាយធំ របស់ អ្នក
ម្រេចទីពីរត្រូវបានយល់ ព្រម។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា ឬអាចបាត់បង់ ជីវត
យ�ើងនឹ ងសម្រេចចិ ត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោ ង។
ប្រសិ នប�ើយ�ើងបដិ សេធការស្នើសុំរបស់ អ្នកសម្រាប់ មតិទីពីរ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ង (ឬសារទុក្ខ) ។ ដ�ើម្បីស្វែង
យល់ បន្ថែមអំពីពាក្យបណតឹ្ ង សូមម�ើលជំ ពូកទី 6 (“ការរាយការណ៍និ ងការដោះស្រាយបញ្ហា”) នៅក្នុងស�ៀវភៅ
ណែនាំសមាជិ កនេះ។

អ្ន កឯកទេសសុខភាពរបស់ ស្តរី ្
អ្នកអាចទៅជួបគ្ពេ
រូ ទ្យឯកទេសខាងសុខភាពរបស់ ស្តរី ្ នៅក្នុងបណ្តា ញសម្រាប់ ការថែទាំដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីផ្តល់
នូវសេវាថែទាំសុខភាពជាប្រចាំនិ ងបង្ការរបស់ ស្តរី ។
្ អ្នកមិ នចាំបាច់ ត្រូវការការបញ្ជូនបន្ត របស់ PCP ដ�ើម្បីទទួលបាន
សេវាទាំងនេះទេ។ សំ រាប់ជំនួយរកអ្នកឯកទេសសុខភាពស្ត្រី អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និ ងពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំ នាញ
ថែទាំសុខភាពមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ (24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍)។

ការទទួលបានតំ ហែទាំទាន់ ពេលវេលា
ប្រភេទនៃការណាត់ជួប

ត្រូវតែផ្តល់ ការណាត់ជួបក្នុង

ការណាត់ជួបថែទាំបន្ទា ន់ (ការណាត់ជួបថែទាំបន្ទា ន់ មិនត្រូវការការ 48 ម៉ោ ង
យល់ ព្រមជាមុនទេ)

ការណាត់ជួបថែទាំបឋមមិ នមែនបន្ទា ន់

រយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើ ការ

អ្នកជំ នាញមិ នមែនបន្ទា ន់

រយៈពេល 15 ថ្ងៃធ្វើ ការ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ប្រភេទនៃការណាត់ជួប

ត្រូវតែផ្តល់ ការណាត់ជួបក្នុង

អ្នកផ្តល់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តមិ នមែនបន្ទា ន់ (មិ នមែនគ្រូពេទ្យ)

រយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើ ការ

ការណាត់ជួបមិ នមែនបន្ទា ន់ សម្រាប់សេវាកម្មជំនួយដល់ ការធ្វើរោ

រយៈពេល 15 ថ្ងៃធ្វើ ការ

គវិនិចឆ័ យ
្ ឬការព្យាបាលរបួស ជំ ងឺ ឬស្ថា នភាពសុខភាពផ្សេងទ�ៀត

ពេលវេលារង់ ចាំទូរស័ ព្ទសម្រាប់សេវាសមាជិ កកំឡុងម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា 10 នាទី
ការចាត់ថ្នា ក់ប្រភេទជម្ងឺ - សេវា 24/7

សេវា 24 ម៉ោ ង 7 ថ្ងៃ - មិ នល�ើសពី
30 នាទី

ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ រង់ ចាំការណាត់ជួបនៅពេលក្រោយ ដែលនឹ ងត្រូវនឹ ងកាលវិភាគរបស់ អ្នកជាង ឬចង់ ជួបអ្នកផ្តល់
សេវា Kaiser Permanente ដែលអ្នកជ្រើសរ�ើស យ�ើងនឹ ងគោរពតាមការពេញចិ ត្តរបស់ អ្នក។ នៅក្នុងករណី មួ
យចំ នួន, ការរង់ ចាំរបស់ អ្នកអាចយូរជាងពេលវេលាដែលបានចុះបញ្ជី ប្រសិ នប�ើ អ្នកជំ នាញវិជ្ជា ជី វៈថែទាំសុខភាព
មានអាជ្ញាប័ ណ្ណសម្រេចចិ ត្តថាការណាត់ជួបនៅពេលក្រោយ នឹ ងមិ នមានផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានល�ើសុខភាពអ្នក។
បទដ្ឋា នសម្រាប់ ភាពអាចរកបានការណាត់ជួប មិ នអនុវត្តល�ើសេវាថែទាំបង្ការទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកអាចណែ
នាំកាលវិភាគជាក់លាក់មួយសម្រាប់ សេវាបង្ការទាំងនេះ អាស្រ័យល�ើតម្រូវការរបស់ អ្នក។ បទដ្ឋា ននេះក៏មិនអនុវត្ត
ល�ើការថែទាំតាមដានយូរៗម្តងសម្រាប់ លក្ខខណ្ឌដែលកំពុងបន្ត ឬការបញ្ជូនបន្តទៅអ្នកជំ នាញដែរ។

សេវាកម្មអ្នកបកប្រែ
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការសេវាអ្នកបកប្រែភាសានៅពេលអ្នកទូរស័ ព្ទមកយ�ើង ឬនៅពេលអ្នកទទួលបានសេវាកម្មដែល
ត្រូវបានរ៉ាប់រង សូមឱ្យយ�ើងដឹ ង។ សេវាកម្មអ្នកបកប្រែរ ួមទាំងភាសាសញ្ញា គឺមាននៅគ្រប់ ម៉ោ ងធ្វើការទាំងអស់ ដោ
យមិ នគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីសេវាអ្នកបកប្រែដែលយ�ើងផ្តល់ ជូន សូមទូរស័ ព្ទទៅមជ្ឈម
ណ្ឌលទំនាក់ទំនងសមាជិ ករបស់ យ�ើ ង។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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4. អតប្ថ ្រយោជន៍និងសេវាកម្ម
អ្វីដែលផែនការសុខភាពរប
៉ា ់ រង

ផ្នែកនេះពន្យល់ ពីសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវបានរ៉ាប់រងទាំងអស់ កង
្នុ នាមជាសមាជិ ក Kaiser Permanente។ សេវា
ដែលត្រូវបានរា៉ប់ រងរបស់ អ្នកគឺឥតគិតថ្លៃ ប្រសិ នប�ើវាជាភាពចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ការថែទាំគឺចាំបាច់ ខាងវេជ្ជ
ិ របស់ អ្នក ជួយអ្នកកុំឱ្យឈឺ ឬពិការធ្ងន់ធ្ងរ ឬបន្ថយ
សាស្ត្រ ប្រសិ នប�ើវាសមហេតុផលនិ ងចាំបាច់ កង
្នុ ការការពារជី វត
ការឈឺ ចាប់ តាមរយៈការធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ឬការព្យាបាលរោគ ជំ ងឺឬ របួស។
អ្នកត្រូវតែទទួលបានសេវាភាគច្រើនពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្ដា ញ Kaiser Permanente។ សេវាកម្មដែលអ្នកអា
ចទទួលបានពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញមានដូចខាងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ៖
●● ការថែទាំនៅមន្ទីរ Indian Health Service (សេវាសុខភាពឥណ្ឌា )
●● សេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់

●● សេវាកម្មសង្រ្គោះបន្ទា ន់ និ ងការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព
●● សេវាកម្មពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រ
●● ការថែទាំបន្ទា ន់ ក្រៅតំបន់

●● ការបញ្ជូនទៅអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញ
●● សេវាកម្មបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយមួយចំ នួន
កំណត់ចំណា
ំ ៖ អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានសេវាកម្មមួយចំ នួនពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌ
សហព័ន្ធ (Federally Qualified Health Center, FQHC)។ សូមទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan
សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា FQHC។
យ�ើងផ្តល់ ជូនប្រភេទសេវាកម្មទាំងនេះ៖

●● សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ (ដែលអាចដ�ើរបាន)
●● សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទា ន់

●● ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបន្ថយការឈឺ ចាប់
●● ការចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
●● ការថែទាំសម្ភពនិ ងទារកថ្មី
●● ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា

●● សេវាកម្មនិងឧបករណ៍ព្យាបាល និ ងជំ នួយពង្រឹងនីតិសម្បទា

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកម្មទីពិសោធន៍ និងការឆ្លុះពិនិត្យ

●● សេវាបង្ការនិ ងសុខុមាលភាព និ ងការគ្រប់ គ្រងជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា
●● សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត

ិ ការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន
●● សេវាកម្មវបត្ត
●● សេវាកម្មជំងឺកុមារ

●● សេវាកម្មផ្នែកចក្ខុ
●● សេវាកម្មស�៊ើបអង្កេត

●● ការដឹ កជញ្ជូនវេជ្ជសាស្រ្តមិ នមែនសង្គ្រោះបន្ទា ន់ (Non-Emergency Medical
Transportation, “NEMT”)
●● ការដឹ កជញ្ជូនមិ នមែនវេជ្ជសាស្ត្រ (Non-Medical Transportation, “NMT”)
●● ការវះកាត់កែលំ អ

●● សេវាកម្មនិងជំ នួយរយៈពេលវែងដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង (Managed Long-Term Services
and Supports, “MLTSS”)
សូមអានផ្នែកនី មួយៗខាងក្រោមដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីសេវាកម្មដែលអ្នកអាចទទួលបាន។
សេវាថែទាំសុខភាពដែលផ្តល់ ជូនដល់ សមាជិ ក Kaiser Permanente ត្រូវគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ ស្ថា នភាព
ការដាក់កម្រិត និ ងការដកចេញក្នុងកិច្ចសន្យារវាង Kaiser Permanente និ ង L.A. Care Health Plan
និ ងដូចដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនិ ងវិសោធនកម្មផ្សេងៗ។

អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal
សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ (ដែលអាចដ�ើរបាន)
■■ ការថែទាំជំ ងឺអាឡែកហ្ស៊ី

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើការធ្វើតេស្តនិ ងការព្យាបាលប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
រ ួមមានការបំ បាត់អាឡែកហ្ស៊ី ការកាត់បន្ថយអាឡែកហ្ស៊ី ឬការព្យាបាលដោយចាក់ថ្នាំ ពង្រឹងភាពសុាំ ។

■■ សេវាកម្មព្យាបាលដោយចាប់ សរសៃនិ ងសន្លាក់

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាព្យាបាលចាប់ សរសៃនិ ងសន្លា ក់ពីរដងក្នុងមួយខែ ដែលត្រូវបានកំណត់ចំពោះការព្យាបា
លចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៃឆ្អឹងខ្នងដោយការសម្រួលដោយដៃសម្រាប់ ៖
●● កុមារមានអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា ;

●● ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ ការជួបពិនិត្យក្រោយសម្រាលល�ើកទីមួយ;

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● អ្នករស់ នៅក្នុងមន្ទីរថែទាំដែលមានជំ នាញ កន្លែងថែទាំកម្រិតមធ្យម ឬកន្លែងថែទាំមិ នសូវធ្ងន់ធ្ងរ; ឬ

●● សមាជិ កទាំងអស់ នៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ ជូននៅ FQHC ឬ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពជនបទ
(Rural Health Center, RHC)
■■ សេវាកម្មលាងឈាម / លាងឈាមដោយប្រើឧបករណ៍

យ�ើងរ៉ាប់រងការព្យាបាលដោយការលាងឈាមដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ យ�ើងក៏រប
៉ា ់ រងល�ើសេវាកម្មលា
ំ
ងឈាមតាមឧបករណ៍ (ការលាងឈាមរ៉ារ៉ៃ) និ ងការលាងឈាមតាមពោះវ�ៀន។ អ្នកត្រូវតែបំ ពេញបានរាល់
លក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ វេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបង្កើតដោយ Medical Group និ ងដោយទីកន្លែងដែលផ្តល់ ការលាង
ឈាម។

■■ ការវះកាត់ អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ និ ងដំណ�ើ ការមកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗ
យ�ើងរ៉ាប់រងការវះកាត់អ្នកមកព្យាបាលដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និ ងដំ ណ�ើ ការ
អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺផ្សេងទ�ៀត។

■■ សេវាកម្មអ្នកជំ នាញខាងថ្នាំ ស្ពឹក

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាថ្នាំ ស្ពឹកដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលអ្នកទទួលការថែទាំមិ នសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
សម្រាប់ ដំណ�ើ ការទន្តសាស្ត្រ យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ
Medical Group៖
●● ការចាក់ថ្នាំ បំ បាត់ការឈឺ ចាប់ លេខ ៤ (Intravenous, IV) ឬ សេវាចាក់ថ្នាំ ស្ពឹកទូទៅដែលត្រូវបានចាត់
ចែងដោយអ្នកវិជ្ជា ជី វៈវេជ្ជសាស្រ្ត

●● សេវាកម្មទីកន្លែងដែលទាក់ទងទៅនឹ ងការចាក់ថ្នាំ បំ បាត់ការឈឺ ចាប់ ឬ ការចាក់ថ្នាំ ស្ពឹក នៅក្នុងទីតាំ
ងវះកាត់អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺគ្លីនិកសុខភាពស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌសហព័ន្ធ(“FQHC”) ការិយាល័ យ
ទន្តសាស្ត្រ ឬ មន្ទីរពេទ្យ
យ�ើងមិ នរ៉ាប់រងសេវាណាផ្សេងទ�ៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹ ងការថែទាំធ្មេញដូចជាសេវាកម្មរបស់ទន្តពេទ្យជាដ�ើមទេ។
■■ សេវាកម្មវេជ្ជ បណឌិ្ ត

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ សេវាខ្លះអាចត្រូវបានផ្តល់ ជាការណាត់ជួបជាក្ រុម។

■■ សេវាព្យាបាលការគ្រេចជ�ើង (ប្រអប់ ជ�ើ ង)

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាព្យាបាលគ្រេចជ�ើងដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ សេវាព្យាបាលការគ្រេចជ�ើងត្រូវបានកំណត់
ទៅល�ើសេវាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិ ងវះកាត់ ដ�ើម្បីព្យាបាលជំ ងឺជ�ើ ង កជ�ើង ឬសរសៃពួរដែលបញ្ចូលទៅក្នុងជ�ើង ដែល
ជាជំ ងឺបន្ទាប់បន្សំឬធ្វើអោយស្មុគស្មា ញដល់ ជំងឺវេជ្ជសាស្រ្តរ៉ាំរ៉ៃ ឬប៉ះពាល់ ដល់ សមត្ថភាពនៃការដ�ើររបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ វិធីព្យាបាល

យ�ើងរ៉ាប់រងវិធីព្យាបាលដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររ ួមមាន៖
●● ការព្យាបាលដោយឱសថ

●● ការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្ម

●● ឱសថនិ ងផលិ តផលដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង

សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់
■■ សេវាកម្មអ្នកជំ ងឺកនុ្ងមន្ទីរពេទ្យនិ ងអ្ន កមកព្យាបាលជំ ងឺដែលចាំបាច់ ដ�ើម្បីព្យាបាលភាពបន្ទាន់ ផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត
យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីព្យាបាលភាពបន្ទា ន់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។ ភាពបន្ទា ន់ ផ្នែកវេជ្ជ
សាស្ត្រគឺជាស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានការឈឺ ចាប់ ខ្លាំ ង ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរ។ ស្ថា នភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំ ងដល់
កម្រិតដែលថាប្រសិ នប�ើវាមិ នទទួលបានការយកចិ ត្តទុកដាក់វេជ្ជសាស្ត្រភ្លា មនោះ អ្នកដែលមានចំ នេះដឹ ង
មធ្យមពីសុខភាពនិ ងវេជ្ជសាស្រ្តអាចរំពឹងថានឹ ងមានលទ្ធផល៖
●● ហានិ ភ័យធ្ងន់ធ្ងរចំ ពោះសុខភាពអ្នក; ឬ

●● គ្រោះថ្នា ក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ មុខងាររាងកាយ; ឬ

●● ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ សរីរាង្គកាយ ឬផ្នែកណាមួយ; ឬ

●● ក្នុងករណីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកំពុងឈឺ ពោះសម្រាលកូន ដែលមានន័ យថាឈឺ ពោះនៅពេលដែល
មួយក្នុងចំ ណោមខាងក្រោមអាចក�ើតឡ�ើង៖

♦ មិ នមានពេលវេលាគ្រប់ គ្រាន់ ដ�ើ ម្បីបញ្ជូនអ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀតដោយសុវត្ថិភាពមុន
ពេលសម្រាល
♦ ការផ្ទេរនេះអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់ សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់ អ្នក
ឬចំ ពោះកូនដែលមិ នទាន់ ក�ើតរបស់ អ្នក

■■ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសង្រ្គោះបន្ទាន់

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដ�ើ ម្បីជួយអ្នកទៅដល់ កន្លែងថែទាំដែលនៅជិ តបំផុត ក្នុងស្ថា នភាពអាសន្ន។
នេះមានន័ យថាស្ថា នភាពរបស់ អ្នកធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងការទៅដល់ កន្លែងថែទាំអាចធ្វើឱ្យប៉ះ
ិ អ្នក។
ពាល់ ដល់ សុខភាពឬជី វត

■■ សេវាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាបន្ទប់សង្គ្រោះអាសន្នទាំងអស់ ដែលត្រូវការ ដ�ើម្បីព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។
សូមចាំថា ការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺជាស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានការឈឺ ចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរ
ឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរ។ ស្ថា នភាពនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ កម្រិតដែលថាប្រសិ នប�ើវាមិ នទទួលបានការយកចិ ត្តទុកដាក់
វេជ្ជសាស្ត្រភ្លា មៗ វាអាចបណ្តា លឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ សុខភាពឬរាងកាយរបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបន្ថយការឈឺ ចាប់
■■ ការថែទាំមុនស្លាប់

សមាជិ កដែលនឹ ងត្រូវស្លាប់ អាចជ្រើសរ�ើសដ�ើ ម្បីទទួលបានការថែទាំមុនស្លាប់ សម្រាប់ ជម្ងឺមុខនឹ ងស្លាប់ រប
ស់ ពួកគេ។ ការថែទាំនេះជួយដល់ ភាពមិ នស្រួលសម្រាប់ អ្នកដែលជិ តនឹ ងស្លាប់ ហ�ើយក៏បានជួយដល់ អ្នក
ថែរក្សាអ្នកជម្ងឺនិងគ្រួសារផងដែរ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសការថែទាំមុនស្លាប់ ៖
●● មនុស្សពេញវ ័យដែលមានអាយុ 21 ឆ្ំនា ឬល�ើសពីនេះទទួលបានការថែទាំដ�ើម្បីសម្រាលការឈឺ ចាប់
និ ងរោគសញ្ញាផ្សេងៗទ�ៀតនៃជំ ងឺមុខនឹ ងស្លាប់ ប៉ុន្តែមិ នមែនព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទេ។
●● កុមារក្រោមអាយុ 21 ឆ្ំនា ទទួលបានការថែទាំដ�ើម្បីសម្រាលការឈឺ ចាប់ និងសញ្ញារោគផ្សេងៗនៃជំ ងឺ
មុខនឹ ងស្លាប់ របស់ ពួកគេ ហ�ើយអាចជ្រើសរ�ើសដ�ើ ម្បីបន្តកង
្នុ ការព្យាបាលជម្ងឺរបស់ ពួកគេ។

អ្នកអាចផ្លាស់ បតូ្រជម្រើសរបស់ អ្នកដ�ើម្បីទទួលបានការថែទាំមុនស្លាប់ ពីមន្ទីរពេទ្យបានគ្រប់ ពេល។ ជម្រើស
របស់ អ្នកក្នុងការចាប់ ផ្តើមឬបញ្ឈប់ ការថែទាំមុនស្លាប់ ត្រូវតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិ ងគោរពតាម
ច្បាប់ របស់ Medi-Cal។
យ�ើងរ៉ាប់រងការថែទាំមុនស្លាប់ តែក្នុងករណី ដែលទាំងអស់ នៃតម្រូវការដូចខាងក្រោមត្រូវបានបំ ពេញ៖
ិ របស់
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញបានធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ អ្នកថាមានជម្ងឺមុខតែនឹ ងស្លាប់ ហ�ើយកំណត់ថាជី វត
អ្នកនៅរស់ បាន 6 ខែឫតិចជាងនេះ

●● សេវានេះត្រូវបានផ្តល់ ជូននៅក្នុងតំបន់ ដែល Kaiser Permanente មានអាជ្ញាប័ ណ្ណធ្វើប្រតិបតតិល�ើ
្
កលែងតែមានដាក់កម្រិតដោយកិច្ចសន្យារវាង Kaiser Permanente និ ង L.A. Care Health
Plan។
●● សេវាទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ ដោយភា្នក់ងារថែទាំមុនស្លាប់ មានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលជាអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងប
ណ្តា ញ

●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញកំណត់ថា សេវាកម្មទាំងនេះចាំបាច់ សម្រាប់ការបន្ថយការឈឺ ចាប់ នៃជំ ងឺមុខ
នឹ ងស្លាប់ និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធរបស់ អ្នក
ប្រសិ នប�ើទាំងអស់ នៃតម្រូវការខាងល�ើត្រូវបានឆ្លើយតប យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាថែទាំមុនស្លាប់ ដូចខាងក្រោម៖
●● សេវាកម្មរបស់ វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញ

●● ការថែទាំគិលានុបដ្ឋា យិ កាជំ នាញ រ ួមមានការវាយតម្លៃ និ ងគ្រប់ គ្រងករណី នៃតម្រូវការគិលានុបដ្ឋា យិ
កា, ការព្យាបាលការឈឺ ចាប់ និងការគ្រប់ គ្រងរោគសញ្ញា ជំ នួយផ្នែកស្មា រតីសម្រាប់ អ្នកនិ ងគ្រួសារអ្នក
និ ងការអប់ រដ
ំ ក់អ្នកថែទាំអ្នកជម្ងឺ
●● ការព្យាបាលដោយចលនា វិជ្ជា ជី វៈ ឬការនិ យាយសម្រាប់ ការគ្រប់ គ្រងរោគសញ្ញា ឫដ�ើម្បីជួយរក្សាស
កម្មភាពរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ
●● ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើម

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកម្មសង្គមវេជ្ជសាស្រ្ត

●● ជំ នួយសុខភាពនៅផ្ទះ និ ងជំ នួយដល់ ការបរិភោគ ងូតទឹក និ ងស្លៀកពាក់

●● ថ្នាំ សំ រាប់គ្រប់គ្រងការឈឺ ចាប់ និងដ�ើម្បីជួយដល់ រោគសញ្ញាដទៃទ�ៀតនៃជម្ងឺមុខនឹ ងស្លាប់ របស់ អ្នករហូត
ដល់ ការផ្គត់ផ្គង់ចំនួន 100 ថ្ងៃសម្រាប់ការបំ ពេញថ្នាំ ឡ�ើងវិញស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំនៃបញ្ជីឱស
ថរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានថ្នាំ ទាំងនេះពីឱសថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញ។ សំ រាប់ឱសថមួយចំ នួនយ�ើ
ងរ៉ាប់រងល�ើការផ្គត់ផ្គង់ 30 ថ្ងៃកង
្នុ កំឡុងពេល 30 ថ្ងៃណាមួយ។ សូមទូរស័ ព្ទមកសេវាសមាជិ កលេខ
1-800-464-4000 (TTY 711) សម្រាប់ បញ្ជីបច្ចុប្បន្ននៃឱសថទាំងនេះ
●● គ្រឿងបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រប្រើជាប់ បានយូរ

●● ការថែទាំបណ្តោះអាសន្នដ�ើ ម្បីជួយសម្រាលដល់ អ្នកថែទាំរបស់ អ្នក។ ការថែទាំបណ្តោះអាសន្នគឺជាកា
រថែទាំអ្នកជម្ងឺកង
្នុ មន្ទីរពេទ្យរយៈពេលខ្លីយូរៗម្តង ដែលត្រូវបានកំណត់មិនឲ្យល�ើសពីប្រាំថ្ងៃជាប់ គ្នាក្នុ
ងមួយដង។
●● ការប្រឹក្សាយោបល់ ដ�ើ ម្បីជួយដល់ ការបាត់បង់
●● ការផ្តល់ ដំបូន្មា នអំពីរបបអាហារ

យ�ើងក៏រប
៉ា ់ រងសេវាថែទាំមុនស្លាប់ ដូចខាងក្រោម តែអំឡុងពេលមានវិបតតិន្ ៅពេលដែលវាមានភាពចាំបាច់
ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ដ�ើម្បីសម្រេចបានការសម្រាលការឈឺ ចាប់ ឬការគ្រប់ គ្រងរោគសញ្ញាវេជ្ជសាស្ត្រដែលធ្ងន់
ធ្ងរខ្លាំ ង៖
●● ការម�ើលថែទាំបន្តរហូតដល់ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីរក្សាអ្នកនៅផ្ទះ

●● ការថែទាំអ្នកជម្ងឺកង
្នុ មន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវបានតម្រូវនៅកម្រិតដែលមិ នអាចត្រូវបានផ្តល់ ជូននៅផ្ទះ
■■ ការថែទាំបន្ថយការឈឺ ចុកចាប់

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើការថែទាំបំ បាត់ការឈឺ ចាប់ សម្រាប់សមាជិ ក ដែលបំ ពេញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ សិ ទធិទ
្ ទួល
Medi-Cal សម្រាប់ សេវាកម្មទាំងនេះ។ ការថែទាំបំ បាត់ការឈឺ ចាប់ កាត់បន្ថយភាពមិ នស្រួលខាងរាង
កាយ អារម្មណ៍ សង្គម និ ងខាងវិញ្ញាណសម្រាប់ សមាជិ កដែលមានជំ ងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
មនុស្សពេញវ ័យដែលមានអាយុចាប់ ពី 21 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅមិ នអាចទទួលបានទាំងការថែទាំបំ បាត់ការឈឺ ចាប់
និ ងការថែទាំមុនស្លាប់ កង
្នុ ពេលតែមួយបានទេ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងទទួលបានការថែទាំបំ បាត់ការឈឺ ចាប់
ហ�ើយបំ ពេញតាមសិ ទធិទ
្ ទួលបានការថែទាំមុនស្លាប់ អ្នកអាចស្នើសុំផ្លាស់ បតូ្រទៅការថែទាំមុនស្លាប់ នៅពេ
លណាក៏បាន។

ការចូ លសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
■■ សេវាកម្មអ្នកជំ នាញខាងថ្នាំ ស្ពឹក

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើសេវាអ្នកឯកទេសថ្នាំ ស្ពឹកដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ក្នុងកំឡុងពេលស្នា ក់នៅមន្ទីរពេទ្យ។
អ្នកឯកទេសថ្នាំ ស្ពឹកគឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលមានជំ នាញក្នុងការផ្តល់ ឱ្យអ្នកជំ ងឺនូវថ្នាំ ស្ពឹក។ ថ្នាំ ស្ពឹកគឺជាប្រ
ភេទឱសថដែលប្រើក្នុងកំឡុងពេលដំ ណ�ើ ការវេជ្ជសាស្រ្តមួយចំ នួន។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ សេវាកម្មអ្នកជំ ងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

យ�ើងរ៉ាប់រងការថែទាំអ្នកជំ ងឺកង
្នុ មន្ទីពេទ្យដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នៅពេលអ្នកត្រូវបា
នគេបញ្ជូនទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យ។ សេវាកម្ម រ ួមមានបន្ទប់និងម្ហូបអាហារ ឱសថ គ្រឿងបរិក្ខា រ
សេវាកម្ម រ ូបភាពនិ ងទីពិសោធន៍ រ ួមទាំងសេវាផ្សេងទ�ៀតដែលមន្ទីរពេទ្យផ្តល់ ជូនជាធម្មតា។

■■ សេវាកម្មវះកាត់

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើការវះកាត់ចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

ការថែទាំសម្ភពនិ ងទារកថ្មី
យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើសេវាថែទាំសម្ភពនិ ងទារកថ្មីទាំងនេះនៅពេលដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដូចជា៖
■■ ការអប់ រំការបំ បៅដោះ

យ�ើងរ៉ាប់រងការគាំទ្រការបង្កើតទឹកដោះដែលទូលំទូលាយ។

■■ ការថែទាំពេលសម្រាលនិ ងក្រោយពេលសម្រាលកូ ន

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិ ងការថែទាំក្រោយពេលសម្រាលកូន។

■■ សេវាកម្មឆ្មបគិ លានុ បដ្ឋាយិ កា

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មរបស់ ឆប
្ម គិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលមានវិញ្ញាបនប័ ត្រ។

■■ ការថែទាំមុនសម្រាលកូ ន

យ�ើងរ៉ាប់រងនូវស៊េរីនៃការពិនិត្យថែទាំមុនសម្រាលកូន។

■■ សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌ លផ្តល់ កំណ�ើ ត

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ កំណ�ើតដែលជាអ្នកផ្តល់ សេវា Comprehensive Perinatal
Services Program (CPSP) ដែលត្រូវបានយល់ ព្រមដោយ Medi-Cal។ សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌល
ផ្តល់ កំណ�ើតគឺជាជម្រើសប្រភេទផ្សេងពីការថែទាំសម្ភពនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ ស្តរីដ្ ែលមានផ្ទៃពោះមាន
ហានិ ភ័យទាប។ ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ បង្កើតកូនរបស់ អ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំ ណោមមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ
និ ងដ�ើម្បីចង់ ដឹងថាត�ើអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ ឫទេ ចូរសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ឱសថមានវេជ្ជ បញ្ជា
ឱសថដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
យ�ើងរ៉ាប់រងទំនិញចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា និ ងទំនិញជាក់លាក់មួយចំ នួនដែលអា
ចរកទិញបានដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា។ យ�ើងរ៉ាប់រងទំនិញដែលចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ
នៅក្នុងវិសាលភាពនៃអាជ្ញាប័ ណ្ណ និ ងវិជ្ជា ជី វៈរបស់ គេ ស្របជាមួយនឹ ងសេចក្តីណែនាំបញ្ជីឱសថរបស់ យ�ើ ង។
បញ្ជីឱសថរបស់ យ�ើ ងរ ួមមានបញ្ជីថ្នាំ ពេទ្យដែលត្រូវបានយល់ ព្រមសម្រាប់ សមាជិ ករបស់ យ�ើ ង។ ជួនកាលនេះត្រូវ
បានគេហៅថាបញ្ជីឱសថស្របតាមតម្រូវការ។ ថ្នាំ នៅល�ើបញ្ជីត្រូវមានសុវត្ថិភាពនិ ងមានប្រសិ ទភា
្ធ ព។ ក្ រុមវេជ្ជប
ណ្ឌិតនិ ងឱសថការីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីនេះជាទ�ៀងទាត់។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីនេះជួយធានាថាឱសថនៅល�ើវា
មានសុវត្ថិភាពនិ ងមានដំ ណ�ើ រការ។ យ�ើងរ៉ាប់រងឱសថដែលមិ នមាននៅល�ើបញ្ជីសម្រាប់ ស្ថា នភាពរបស់ អ្នកប្រសិ
នប�ើគ្រូពេទ្យគិតថាវាចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ អ្នក។
យ�ើងក៏គ្របដណ្តប់ល�ើ មុខទំនិញដែលចេញវេជ្ជបញ្ជា ដោយអ្នកផ្តល់ សេវាបណ្តា ញដូចខាងក្រោម៖
●● ទន្តពេទ្យ ប្រសិ នប�ើថ្នាំ ពេទ្យសម្រាប់ ថែទាំធ្មេញ

●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅបណ្តា ញ ប្រសិ នប�ើក្ រុមវេជ្ជសាស្រ្តអនុញ្ញាតការបញ្ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់
វេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅបណ្តា ញ ហ�ើយទំនិញនោះត្រូវបានរ៉ាប់រងជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជូននោះ
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅបណ្តា ញ ប្រសិ នប�ើទំនិញគឺជាសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
ឬការថែទាំបន្ទា ន់ ក្រៅតំបន់

♦ ឱសថការីក្រៅបណ្តា ញ ឬបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ នៅមន្ទីរពេទ្យអាចផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការផ្គត់ផ្គង់បន្ទា ន់
ដល់ ទៅ 72 ម៉ោ ង

●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅបណ្តា ញ ប្រសិ នប�ើឱសថទាក់ទងទៅនឹ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត Short-Doyle
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្រៅបណ្តា ញ ប្រសិ នប�ើឱសថទាក់ទងទៅនឹ ងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯកទេស

ដ�ើម្បីស្វែងយល់ ថាត�ើឱសថមាននៅល�ើបញ្ជីថ្នាំ ឬដ�ើម្បីទទួលបានមួយច្បាប់ នៃបញ្ជីថ្នាំ សូមទូរស័ព្ទទៅ 1-800-464-4000
(TTY 711)។ អ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ គេហទំព័ររបស់ យ�ើ ងផងដែរនៅ kp.org/formulary (ភាសាអង់ គ្លេស)។
ចំ ណា
ំ ៖ ការពិតដែលថាឱសថមួយនៅក្នុងបញ្ជីមិនចាំបាច់ មានន័ យថាវេជ្ជបណ្ឌិតនឹ ងចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យប្រើវាសម្រា
ប់ លក្ខខ័ណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់មួយនោះទេ។

ចំ នួនកំ ណត់ ការផ្គត់ផ្គង់ពេលថ្ងៃ
មានការដាក់កម្រិតចំ ពោះបរិមាណឱសថឬទំនិញផ្សេងទ�ៀតដែលអាចត្រូវបានចែកជូនក្នុងមួយដង។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ ថ្នាំ ពន្យាកំ ណ�ើ តអ័ រម៉ូ ន

វេជ្ជបណ្ឌិតដែលចេញវេជ្ជបញ្ជាកំណត់ថាត�ើឱសថឫទំនិញពន្យារកំណ�ើតច្រើ នប៉ុណ្ណាដែលត្រូវចេញវេជ្ជបញ្ជា។
សម្រាប់ គោលបំ ណងនៃការកម្រិតការរ៉ាប់រងការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃ វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញកំណត់ពីបរិ
មាណនៃថ្នាំ ពន្យាកំណ�ើត ដែលបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរយៈពេល 30 ថ្ងៃឬ 100 ថ្ងៃឬ
365 ថ្ងៃសម្រាប់អ្នក។ ចំ នួនច្រើនបំ ផុតដែលអ្នកអាចទទួលបានក្នុងមួយដងសម្រាប់ ថ្នាំ ពន្យារកំណ�ើតអ័រម៉ូ
នគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ 365 ថ្ងៃ។

■■ ទំ និញផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់

វេជ្ជបណ្ឌិតដែលចេញវេជ្ជបញ្ជាឬទន្តពេទ្យកំណត់ថាត�ើឱសថ ការផ្គត់ផ្គង់ ឬថ្នាំ បំ ប៉ ន ច្រើនប៉ុណ្ណា ត្រូវចេ
ញវេជ្ជបញ្ជា។ គ្រូពេទ្យក្នុងបណ្តា ញសម្រេចល�ើបរិមាណនៃឱសថ ការផ្គត់ផ្គង់ ឬថ្នាំ បំ ប៉ ន ដែលជាការផ្គ
ត់ផ្គង់ចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរយៈពេល 30 ឬ 100 ថ្ងៃសម្រាប់អ្នក។ ច្រើនបំ ផុតដែលអ្នកអាចទទួលបាន
ក្នុងមួយដងនៃទំនិញដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងគឺការផ្គត់ផ្គង់ 30 ថ្ងៃមួយក្នុងអំឡុងពេល 30 ថ្ងៃ ឬការផ្គត់ផ្គង់
100 ថ្ងៃមួយក្នុងអំឡុងពេល 100 ថ្ងៃ។ បរិមាណឱសថឬទំនិញដែលល�ើសពីកម្រិតផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃមិនត្រូ
វបានរ៉ាប់រងឡ�ើយ។

ឱសថស្ថា នប្រហែលជាកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃដែលចែកជូនទៅជាការផ្គត់ផ្គង 30 ថ្ងៃកង
្នុ អំឡុងពេល
30 ថ្ងៃណាមួយ ប្រសិ នប�ើឱសថស្ថា នរកឃ�ើញថា ទំនិញនោះនៅក្នុងផ្គត់ផ្គង់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងទីផ្សារ
ឬសម្រាប់ ឱសថជាក់លាក់ (ឱសថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញរបស់ អ្នកអាចប្រាប់ អ្នកថាត�ើថ្នាំ ដែលអ្នកលេបជាថ្នាំ មួយក្នុងចំ
ណោមថ្នាំ ទាំងនោះឫទេ)។

ឱសថស្ថា ន
អ្នកត្រូវតែទទួលការបំ ពេញវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នកនៅឱសថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញ ឬតាមរយៈសេវាបញ្ជាទិញតា
មប្រៃសណី យ៍ របស់ យ�ើ ង (ល�ើកលែងតែទំនិញនោះគឺជាផ្នែកនៃសេវាសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
ឫការថែទាំបន្ទា ន់ ក្រៅតំបន់ )។ សូមរកម�ើលស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា (Provider Directory)
នៅល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ង kp.org/facilities (ភាសាអង់ គ្លេស) ឬទូរស័ ព្ទទៅសេវាបម្រើសមាជិ ក
1-800-464-4000 (TTY 711) សម្រាប់ ទីតាំងនិ ងម៉ោ ងនៃឱសថស្ថា នក្នុងនៅក្នុងតំបន់ របស់ អ្នក។
នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរ�ើសឱសថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញហ�ើយ យកវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នកទៅឱសថស្ថា ននោះ។
ផ្តល់ ទៅឱសថស្ថា ននូវវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នក រ ួមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណ Kaiser Permanente របស់ អ្នក។
សូមប្រាកដថាឱសថស្ថា នដឹ ងអំពីឱសថទាំងអស់ ដែលអ្នកកំពុងប្រើនិ ងអាឡែកហ្ស៊ីណាមួយដែលអ្នកមាន។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរអំពីវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នក សូមប្រាកដថាអ្នកសួរឱសថការី។
នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការការបំ ពេញថ្នាំ ឡ�ើងវិញ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅជាមុន បញ្ជាទិញតាមប្រៃសណី យ៍
ឬបញ្ជាទិញតាមអនឡាញ។ ឱសថស្ថា នមួយចំ នួនមិ នចែកជូនការបំ ពេញថ្នាំ ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងទេ ហ�ើយមិ នមែន
រាល់ ឱសថទាំងអស់ អាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈសេវាបញ្ជាតាមប្រៃសណី យ៍ របស់ យ�ើ ងដែរ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយឱស

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញឬ ស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវានៅគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ង kp.org/facilities
(ភាសាអង់ គ្លេស) ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរអំពីថាត�ើថ្នាំ ដែលចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នកអាចត្រូវបានផ្ញើរ ឬទទួលបាន
នៅតាមឱសថស្ថា នក្នុងបណ្តា ញឫទេ។ រាល់ ទំនិញដែលមានតាមរយៈសេវាបញ្ជាទិញតាមប្រៃសណី យ៍ របស់ យ�ើ ងអា
ចមានការផ្លាស់ បតូ្រគ្រប់ ពេលដោយមិ នមានការជូនដំ ណឹង។

ឱសថកាលវិភាគទី II
អ្នក ឬគ្រូពេទ្យរបស់ អ្នកអាចប្រាប់ ឱសថស្ថា ន ឱ្យផ្តល់ ដល់ អ្នកតិចជាងចំ នួនដែលចេញវេជ្ជបញ្ជានៃឱសថកាលវិភាគ
ទី II ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងក្នុងមួយដង។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នដឹ ងថាត�ើវេជ្ជបញ្ជារបស់ អ្នកគឺសម្រាប់ឱសថកាលវិភាគទី II
ឫទេ អ្នកអាចសាកសួរឱសថស្ថា នរបស់ អ្នក។
Medicare ផ្នែក D
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal និ ងមានសិ ទធិទ
្ ទួល ឬចុះឈ្មោះក្នុង Medicare ជាមួយការធានារ៉ាប់រង
ផ្នែក D Medicare ផ្នែក D នឹ ងបង់ ប្រាក់មុន។ ជួនកាល ឱសងដែលរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal ប្រហែលជាមិ នត្រូវបា
ិ ី Medicare ផ្នែក D។ ប្រសិ នប�ើ Medicare មិ នរ៉ាប់រងល�ើឱសថដែលរ៉ាប់រងដោយ
នរ៉ាប់រងដោយកម្មវធ
Medi-Cal វាអាចនៅតែត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមធានារ៉ាប់រង Medi-Cal របស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកជាសមាជិ ក
Senior Advantage ស់ ជរា Kaiser Permanente ហ�ើយចង់ ដឹងបន្ថែមអំពីការធានារ៉ាប់រងល�ើថ្លៃថ្នាំ ពេទ្យ
Medicare ផ្នែក D របស់ អ្នកសូមម�ើលភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង Senior Advantage។ អ្នកក៏អាចស្វែងយល់ ពីរ
ប�ៀបទទួលបានជំ នួយបន្ថែមដ�ើម្បីទូទាត់ចំណាយរបស់ អ្នក។
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី Medicare ផ្នែក D (ដែលរ ួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិ កផ្នែក D)
សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាបម្រើសមាជិ កនៅ 1-800-443-0815 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ Medicare
ដោយឥតគិតថ្លៃលេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048)
ឬចូលទៅគេហទំព័ររបស់ គេ www.medicare.gov (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សេវាកម្មនិងឧបករណ៍ព្យាបាល និ ងជំ នួយពង្រឹងនី តិសម្បទា
យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាព្យាបាល និ ងជំ នួយពង្រឹងនីតិសម្បទាដែលត្រូវបានពិពណ៌នាខាងក្រោម ប្រសិ នប�ើទាំងអស់ នៃ
តម្រូវការខាងក្រោមត្រូវបានឆ្លើយតបដូចជា៖
●● សេវាកម្មមានសារៈសំ ខាន់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ

●● សេវាកម្មគឺដ�ើ ម្បីដោះស្រាយស្ថា នភាពសុខភាព

●● សេវាកម្មគឺដ�ើ ម្បីជួយអ្នកអោយរក្សា ស្វែងយល់ និ ងកែលម្អជំនាញនិ ងមុខងារ
សម្រាប់ ការរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ

●● អ្នកទទួលសេវាកម្មនៅទីតាំងក្នុងបណ្តា ញ ល�ើកលែងតែវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញកំណត់ថាវាមានភា
ពចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ក្នុងការដែលអ្នកទទួលបានសេវានោះនៅក្នុងទីតាំងមួយទ�ៀត
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ផែនការរ៉ាប់រងទៅល�ើ៖
■■ វិធីព្យាបាលតាមម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដ�ើម្បីបង្ការ កែប្រែ ឬកាត់បន្ថយការទទួល
ភាពឈឺ ចាប់ រំ រ៉ៃ
៉ា ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តា លមកពីស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តជំ ងឺទូទៅ។ ការផ្តល់ សេវាចាក់ម្ជុលវិទ្យាសា
ស្រ្តដល់ អ្នកជំ ងឺពិគ្រោះ (ដោយមានឬគ្មានរំញោចអេឡិចត្រូនិចនៃម្ជុល) ត្រូវបានកម្រិតត្រឹមពីរសេវាកម្មកង
្នុ
មួយខែ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ បានការជួបពិនិត្យល�ើសពីពីរដងក្នុងមួយខែ អ្នកត្រូវតែទទួលបានការយល់ ព្រម
ជាមុន (ការអនុញ្ញាតជាមុន) សម្រាប់ សេវាបន្ថែមទាំងនោះ។

■■ ការព្យាបាលសុខភាពអាកប្បកិ រយា
ិ

ការព្យាបាលសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ (Behavioral Health Treatment, BHT) រ ួមបញ្ចូលសេវាកម្មនិ
ិ ីព្យាបាលដូចជាការវភា
ិ គអាកប្បកិរយា
ិ ី អន្តរាគមន៍ ល�ើ អាកប្បកិរយាផ
ងកម្មវធ
ិ អនុវត្តនិ ងកម្មវធ
ិ ្អែកល�ើភស្តុ
តាង ដែលអភិវឌ្ឍឬស្ដា រឡ�ើងវិញ ដល់ កម្រិតអតិបរមាដែលអាចសម្រេចបាននូវមុខងារដំ ណ�ើ ការរបស់ បុ
គ្គលម្នា ក់។
យ�ើងរ៉ាប់រងសេវា BHT ប្រសិ នប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា មានអាកប្បកិរយាដ
ិ ែលប៉ះទង្គិចខ្លាំ ងនឹ ង
ិ ក្នុងផ្ទះ ឬសហគមន៍ (ឧទាហរណ៍ខ្លះរ ួមមានកំហឹង អំព�ើហឹង្សា ការធ្វើឲ្យខ្លួនរបួស ការរត់ចេញពីផ្ទះ
ជី វត
ិ ការលេង និ ង / ឬជំ នាញទំនាក់ទំនង) និ ងមានស្ថេរភាពខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។
ឬភាពលំ បាកក្នុងជំ នាញប្រចាំជី វត
សេវា BHT បង្រៀនជំ នាញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ ការឃ្លាំ ម�ើលនិ ងការពង្រឹងអាកប្បកិរយា
ិ ឫតាមរយៈការ
បំ ផុសឲ្យបង្រៀនជំ ហាននី មួយៗនៃអាកប្បកិរយាគោ
លដៅ។ សេវា BHT ត្រូវបានផ្អែកល�ើភស្តុតាងដែល
ិ
អាចទុកចិ ត្តបាននិ ងមិ នមែនជាការពិសោធន៍ ។ ឧទាហរណ៏នៃសេវា BHT រ ួមមានអន្តរាគមន៍ អាកប្បកិរយា
ិ
កញ្ចប់ អន្តរាគមន៍ អាកប្បកិរយា
ិ ការយល់ ដឹង ការព្យាបាលអាកប្បកិរយាដ
ិ ែលទូលំទូលាយ
និ ងការវិភាគអាកប្បកិរយា
ិ អនុវត្ត។
សេវា BHT ត្រូវតែជាការចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមាន
អាជ្ញាប័ ណ្ណ ឬចិ ត្តវិទូដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ Medical Group ហ�ើយត្រូវបានផ្តល់ ជូនតាមវិធីដែល
អនុវត្តតាមផែនការព្យាបាលដែលបានព្រមព្រៀង។ ផែនការព្យាបាល៖
ិ តិខ
●● ត្រូវតែបានបង្កើតឡ�ើងដោយអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញដែលជាអ្នកផ្តល់ សេវាជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាលដែល
ិ តិខ
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និ ងអាចត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយអ្នកផ្តល់ សេវាជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាលដែល
ិ តិខ
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬអ្នកមានវិជ្ជា ជី វៈសេវាជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រ
ប់ គ្រាន់ ឫអ្នកមានវិជ្ជា ជី វៈជំ នួសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
●● មានគោលដៅផ្ទាល់ ខ្លួនដែលអាចវាស់ វែងបានសម្រាប់ អំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ ដែលត្រូវបានបង្កើ
ិ តិខ
តនិ ងយល់ ព្រមដោយអ្នកផ្តល់ សេវាជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់
សមាជិ កដែលកំពុងទទួលការព្យាបាល
ិ តិខ
●● ត្រូវបានពិនិត្យមិ នតិចជាងមួយដង រ�ៀងរាល់ ប្រាំមួយខែ ដោយអ្នកផ្តល់ សេវាជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាលដែល
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និ ងធ្វើការកែសម្រួលនៅពេលណាដែលសមរម្យ
●● ធ្វើឲ្យប្រាកដថាអន្តរាគមន៍ គឺស្របតាមវិធីបច្ចេកទេស BHT ដែលផ្អែកល�ើភស្តុតាង

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● រ ួមមានការសម្របសម្រួលតំហែទាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹ ងឪពុកម្តា យ ឬអ្នកផ្តល់ ការថែទាំ សាលារ�ៀន
ិ ី ពិការភាពរបស់ រដ្ឋ និ ងផ្សេងទ�ៀតតាមដែលអាចអនុវត្ត
ឬកម្មវធ
●● រ ួមមានការបណតុះបណ្តា
ល ការគាំទ្រ និ ងការចូលរ ួមរបស់ ឳពុកម្តា យ / អ្នកផ្តល់ ការថែទាំ
្

●● ពិពណ៌នាចំ ណុចខ្វះខាតផ្នែកសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ របស់ សមាជិ ក ដែលនឹ ងត្រូវបានព្យាបាល
ព្រមទាំងលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ វាយតម្លៃវាស់ វែងលទ្ធផលដែលត្រូវបានប្រើ ដ�ើម្បីវាស់ សង
្ទ ់ សមិ ទ្ធផលនៃ
គោលដៅអាកប្បកិរយា
ិ

●● រ ួមមានប្រភេទនៃសេវា ចំ នួនម៉ោ ង និ ងការចួលរ ួមរបស់ ឪពុកម្តា យដែលត្រូវការដ�ើម្បីសម្រេចគោលដៅ
និ ងគោលបំ ណងរបស់ គម្រោង ហ�ើយនិ ងភាពញឹកញាប់ ដែលការរីកចំ រ�ន
ើ របស់ សមាជិ កត្រូវបានវាយតម្លៃ
និ ងរាយការណ៍
●● ប្រើប្រាស់ ការអនុវត្តន៍ ផ្អែកល�ើភស្តុតាង ជាមួយភាពសក្តិសិទន្ធ ៃការពិនិត្យព្យាបាលដែលត្រូវបានបង្ហាញ
ិ តិខ
ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺវបត
្ ួរក្បាល ឫវិបតតិ្នៃការរីកលូតលាស់ ដែលរាលដាល
កំណត់ចំណា
ំ ៖ សេវា BHT នឹ ងគប្បីត្រូវបញ្ឈប់ នៅពេលគោលដៅ និ ងគោលបំ ណងនៃការព្យាបាល
ត្រូវបានសម្រេច ឬលែងត្រូវការ។
យ�ើងខ្ញុំមិ នរ៉ាប់រង៖
●● BHT ដែលត្រូវបានផ្តល់ នៅពេលអត្ថប្រយោជន៍ ការពិនិត្យព្យាបាលដែលបន្ត មិនត្រូវបានរព
ំ ឹងទុក
●● សេវាកម្មដែលជាចំ បងគឺបណ្តោះអាសន្ន ការថែទាំពេលថ្ងៃ ឬលក្ខណៈអប់ រំ
ិ ីព្យាបាល
●● សំ ណងសម្រាប់ ការចូលរ ួមនៃឳពុកម្តា យក្នុងកម្មវធ

●● ការព្យាបាលនៅពេលដែលគោលបំ ណងមានលក្ខណៈវិជ្ជា ជី វៈ ឬការកំសាន្ត

●● ការថែទាំលាងសំ អាត គឺត្រូវបានផ្តល់ ជាចម្បង(i) ដ�ើម្បីជួយនៅក្នុងសកម្មភាពការរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ
(ដូចជា ការងូតទឹក ការស្លៀកពាក់ ការញុាំអាហារ និ ងការរក្សាអនាម័ យផ្ទាល់ ខ្លួន) (ii) ដ�ើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
សមាជិ ក ឬអ្នកដទៃ និ ង (iii) អាចត្រូវបានផ្តល់ ដោយអ្នកដែលគ្មានជំ នាញ ឬការបណតុះបណ្តា
ល
្
●● សេវាកម្ម សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ ឬដំ ណ�ើ ការដែលបានអនុវត្តឡ�ើងនៅទីកន្លែងមិនធម្មតារ ួមមាន
ប៉ុន្តែកំណត់ចំពោះតែ កន្លែងកំសាន្ត ស្ប៉ា និ ងកន្លែងបោះជំ រ ុំ

●● សេវាកម្មដែលបានផ្តល់ ដោយឳពុកម្តា យ អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ឬបុគ្គលទទួលខុសត្រូវ
ស្របច្បាប់
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ ណួរណាមួយ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាបម្រើសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។
■■ ការស្តា រដំ ណ�ើ ការបេះដូ ងឲ្យល្អឡ�ើងវិញ

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មស្តា រដំ ណ�ើ ការបេះដូងសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺកង
្នុ មន្ទីរពេទ្យនិ ងអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ គ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជ សាស្ត្រប្រើជាប់ បានយូរ

បរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើបានយូរតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតជាមុន។ យ�ើងរ៉ាប់រងការទិញឬការជួលសម្ភារៈ
ផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត បរិក្ខា រនិ ងសេវាផ្សេងៗទ�ៀតដោយមានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិត ប្រសិ នប�ើទំនិញនោះមាន
ភាពចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ហ�ើយត្រូវបានយល់ ព្រមជាមុនសម្រាប់ អ្នក។
ធានារ៉ាប់រងគឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែទំនិញស្តង់ ដានៃឧបករណ៍ដែលបំ ពេញបានគ្រប់ គ្រាន់ នូវតម្រូវការវេ
ជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។ យ�ើងជ្រើសរ�ើសអ្នកលក់។ អ្នកត្រូវបញ្ជូនគ្រឿងបរិក្ខា រនេះមកឱ្យយ�ើង ឬបង់ ថ្លៃទីផ្សារ
សមរម្យនៃឧបករណ៍នៅពេលយ�ើងលែងរ៉ាប់រងវា។

■■ ឧបករណ៍ជំ នួយសោតវិញ្ញាណ

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើជំ នួយការស្តាប់ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្រាប់ ការបាត់បង់ ការស្តាប់ ឧបករណ៍ជំ នួ
យការស្តាប់ គឺចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហ�ើយអ្នកទទួលបានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក។ ការផ្តល់ ជូននេះ
ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមជំ នួយដែលមានតម្លៃទាបបំ ផុតដែលបំ ពេញតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។ យ�ើង
នឹ ងជ្រើសរ�ើសថាត�ើនរណានឹ ងផ្គត់ផ្គង់ជំនួយ។ យ�ើងរ៉ា់ប់ រងឧបករណ៍ជំ នួយការស្តាប់ ចំនួនមួយ ល�ើកលែង
តែជំ នួយមួយសម្រាប់ ត្រច�ៀកនី មួយៗគឺចាំបាច់ កង
្នុ ការទទួលបានលទ្ធផលប្រស�ើ រខ្លាំ ងជាងដែលអ្នកទទួល
បានឧបករណ៍ជំ នួយមួយ។ យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើពុម្ពត្រច�ៀកដែលចាំបាច់ សម្រាប់ការកាត់តម្វរូ កញ្ចប់ ថស្ត
្ម ង់ ដារ
ការជួបពិនិត្យដ�ើម្បីឱ្យប្រាកដថាឧបករណ៍ជំ នួយកំពុងដំ ណ�ើ រការត្រឹមត្រូវ ការជួបពិនិត្យលាងសម្អាតនិ ងកា
ត់តម្វរូ និ ងការជួសជុលឧបករណ៍ជំ នួយត្រច�ៀករបស់ អ្នក។

■■ សេវាកម្មសុខភាពតាមគេហដ្ឋា ន

យ�ើងរ៉ាប់រងល�ើសេវាសុខភាពដែលផ្តល់ ជូននៅក្នុងផ្ទះរបស់ អ្នក នៅពេលមានភាពចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ
និ ងចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយគ្រូពេទ្យរបស់ អ្នក នៅពេលដែលស្ថា នភាពទាំងអស់ ខាងក្រោមនេះពិត៖
●● អ្នកជាប់ កង
្នុ ផ្ទះចេញមិ នរ ួច (ជាប់ នៅក្នុងផ្ទះរបស់ អ្នក ឬរបស់ មិត្តភក្តិរបស់ អ្នក
ឬរបស់ សមាជិ កគ្រួសាររបស់ អ្នក)

●● ស្ថា នភាពរបស់ អ្នកទាមទារសេវាគិលានុបដ្ឋា យិ កា, អ្នកព្យាបាលតាមផ្លូវកាយ, អ្នកព្យាបាលឯកទេស,
ឬក៏អ្នកព្យាបាលដោយការនិ យាយ។
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញរកឃ�ើញថា វាអាចធ្វើបានក្នុងការតាមដាននិ ងគ្រប់ គ្រងការថែទាំអ្នកនៅក្នុងផ្ទះ
របស់ អ្នក
●● វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញរកឃ�ើញថាសេវាកម្មអាចត្រូវបានផ្តល់ ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិ ងប្រសិ ទ្ធ
ភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់ អ្នក
●● អ្នកទទួលបានសេវាពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្ដា ញ

សេវាសុខភាពតាមផ្ទះត្រូវបានកំណត់ទៅល�ើសេវាដែល Medi-Cal រ៉ាប់រង ដូចជា៖
●● ការថែទាំដោយគិលានុបដ្ឋា យិ កាជំ នាញក្រៅម៉ោ ង
●● ជំ នួយសុខភាពតាមផ្ទះក្រៅម៉ោ ង

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកម្មសង្គមវេជ្ជសាស្រ្ត
●● សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត

■■ សម្ភា រៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជ សាស្រ្ត គ្រឿងបរិក្ខារ និ ងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

យ�ើងរ៉ាប់រងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយវេជ្ជបណ្ឌិត
រ ួមទាំងឧបករណ៍ស្តាប់ ដែលដាក់ចូលក្នុងរាងកាយ។ សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ការវះកាត់ប្រហោងលាមក
និ ងតម្រងនោមត្រូវតែបានយល់ ព្រមជាមុនសម្រាប់ អ្នក។

■■ ការព្យាបាលដោយការងារ

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាការព្យាបាលដោយការងារដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត រ ួមមានការវាយតម្លៃការព្យាបាល
ដោយការងារ, ការធ្វើផែនការព្យាបាល, ការព្យាបាល, ការបង្រៀន និ ងសេវាប្រឹក្សាយោបល់ ។

■■ ការតម្រង់ គ្រោងឆ្អឹងជ�ើង / តជ�ើងសិ ប្បនិ ម្មិ ត

យ�ើងរ៉ាប់រងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មតម្រង់ ឆ្អឹ ងនិ ងតជ�ើងសិ ប្បនិ ម្មិតដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជបញ្ជា
ដែលត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើទំនិញនោះត្រូវបានយល់ ព្រមជាមុន
សម្រាប់ អ្នក។ ការធានារ៉ាប់រងគឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមទំនិញស្តង់ ដានៃឧបករណ៍ដែលបំ ពេញបានគ្រប់ គ្រាន់
នូវតម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។ យ�ើងជ្រើសរ�ើសអ្នកលក់។

■■ ការព្យាបាលដោយចលនា

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាការព្យាបាលដោយចលនាចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលរ ួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃកា
រព្យាបាលដោយចលនា, ការធ្វើផែនការព្យាបាល, ការព្យាបាល, ការបង្រៀន, សេវាប្រឹក្សាយោបល់
និ ងការប្រើថ្នាំ ព្យាបាលពីក្រៅ។

■■ ការស្ដា រដំ ណ�ើ រការសួតឡ�ើងវិញ

យ�ើងរ៉ាប់រងការស្ដា រដំ ណ�ើ រការសួតដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និ ងដែលត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេ
ជ្ជបណ្ឌិត។

■■ សេវាកម្មទីកន្លែងម�ើលថែរក្សាដែលមានជំ នាញ

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាទីកន្លែងម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញជាការចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រសិ នប�ើអ្នកពិការនិ
ងត្រូវការការថែទាំកម្រិតខ្ពស់ ។ សេវាកម្មទាំងនេះរ ួមមានបន្ទប់និងម្ហូបអាហារ នៅទីតាំងដែលទទួលបាន
អាជ្ញាប័ ណ្ណដោយមានការថែទាំដែលមានជំ នាញ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ ការព្យាបាលដោយការនិ យាយ

យ�ើងរ៉ាប់រងការព្យាបាលដោយការនិ យាយដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ អ្នកអាចមានដែនកំណត់ល�ើ ចំ នួ
នការទៅជួបពិនិត្យជាមួយអ្នកព្យាបាលការនិ យាយ ដែលអ្នកទទួលបានរ�ៀងរាល់ ខែ។

សេវាកម្មទីពិសោធន៍ និងការឆ្លុះពិ និត្យ
យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មទីពិសោធន៍ និ ងកាំរស្មីអិចសម្រាប់ អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ និ ងអ្នកជំ ងឺកង
្នុ មន្ទីពេទ្យ។ ដំ ណ�ើ ការឆ្លុះ
ពិនិត្យបែបទំន�ើបផ្សេងៗ ត្រូវបានរ៉ាប់រងផ្អែកល�ើភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។

សេវាកម្មបង្កា រនិ ងសុខុ មាលភាព និ ងការគ្រប់ គ្រងជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា
ផែនការធានារ៉ាប់រងល�ើ៖

●● ថ្នាំ វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានណែនាំដោយគណៈកម្មា ធិ ការប្រឹក្សាសម្រាប់ ការអនុវត្តការចាក់ថ្នាំ បង្ការ
●● សេវាកម្មផែនការពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រ

●● អនុសាសន៍ ណែនាំពី Bright Futures របស់ រដ្ឋបាលធនធានសុខភាពនិ ងសេវាកម្ម
●● សេវាកម្មបង្ការសម្រាប់ ស្តរីដ្ ែលត្រូវបានណែនាំដោយវិទ្យាស្ថា នវេជ្ជសាស្ត្រ
●● សេវាកម្មបញ្ឈប់ ការជក់បារី

●● សេវាកម្មបង្ការដែលត្រូវបានផ្តល់ អនុសាសន៍ ដោយក្ រុមអ្នកជំ នាញសេវាកម្មបង្ការរបស់ អាមេរិក
A និ ង B
សេវាផែនការពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រត្រូវបានផ្តល់ ជូនដល់ សមាជិ កស្ថិតក្នុងវ ័យបង្កើតកូនដ�ើម្បីជួយពួកគេកំណត់ចំនួ
ិ ី សាស្រ្តគ្រប់ គ្រងកំណ�ើតដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំ ណី
ននិ ងគម្លាតកូន។ សេវាទាំងនេះរ ួមបញ្ចូលគ្រប់ វធ
អាហារនិ ងឪសថ។ ក្នុងនាមជាសមាជិ ក អ្នកជ្រើសរ�ើសយកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានទីតាំងនៅជិ តអ្នកហ�ើយនឹ ងផ្តល់ ឱ្យ
អ្នកនូវសេវាដែលអ្នកត្រូវការ។
អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary Care Provider, PCP) និ ង អ្នកឯកទេសទារកនិ ងរោគស្ត្រីរបស់
Kaiser Permanente អាចរកបានសម្រាប់ សេវាផែនការពន្យាកំណ�ើតគ្សា
រួ រ។ សំ រាប់សេវាផែនការពន្យាកំ
ណ�ើតគ្រួសារ អ្នកក៏អាចជ្រើសរ�ើសវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្លីនីកដែលមិ នមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Kaiser Permanente
ដោយមិ នចាំបាច់ ទទួលការបញ្ជូន ឬការយល់ ព្រមជាមុន។ យ�ើងនឹ ងចេញថ្លៃដល់ គ្ពេ
រូ ទ្យឬគិលានុបដ្ឋា យិ កា សម្រា
ប់ សេវាផែនការពន្យាគ្រួសារដែលអ្នកទទួលបាន។

សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
ផែនការរ៉ាប់រងទៅល�ើ៖

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តសម្រាប់ អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ

យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលផ្តល់ ដោយអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ។ អ្នកមិ នត្រូវការបញ្ជូនដ�ើម្បីទៅ
ជួបគ្ពេ
រូ ទ្យឯកទេសសុខភាពផ្លូវចិ ត្តនៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ទេ។ អ្នកឯកទេសសុខភាពផ្លូវ
ចិ ត្តអាចកំណត់ពីកម្រិតនៃភាពអន់ ថយរបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ អ្នកកំ
ណត់ថា អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នា ក់ដែលស្រាល ឬមធ្យម ឬមានភាពខ្វះខាតក្នុងមុខងារផ្លូវសតិ អារម្មណ៍
ឬអាកប្បកិរយា
ិ យ�ើងអាចផ្តល់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តបាន។ យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តទាំងនេះ៖
●● សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តសម្រាប់អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ
♦

ការវាយតម្លៃនិងព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិ ត្តជាលក្ខណៈបុគ្គលនិ ងក្ រុម (ការព្យាបាលបែបចិ ត្តសាស្រ្ត)

♦ ការធ្វើតេស្តចិ ត្តសាស្រ្តនៅពេលដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត

♦ សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺអ្នកក្នុងគោលបំ ណងត្រួតពិនិត្យការព្យាបាលដោយឱសថ
♦ ការពិគ្រោះរោគវិកលចរិក

●● ឱសថសម្រាប់ អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺដ�ើ ម្បីព្យាបាលស្ថា នភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ អ្នក (សូមម�ើល
"ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា")

●● សេវាឆ្លុះពិនិត្យនិ ងទីពិសោធន៍ ដែលទាក់ទងទៅនឹ ងការព្យាបាលស្ថា នភាពសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ អ្នក
(សូមម�ើល "សេវាកម្មទីពិសោធន៍ និងសេវាឆ្លុះពិនិត្យ")
សម្រាប់ ជំនួយស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តដែលផ្តល់ ដោយ Kaiser Permanente
អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
ប្រសិ នប�ើលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ អ្នកកំណត់ថា អ្នកត្រូវការសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯក
ទេស (Specialty Mental Health Services, SMHS) គ្រូពេទ្យរបស់ អ្នកនឹ ងបញ្ជូនអ្នកទៅផែនការ
សុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ ខោនធីដ�ើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃ។
■■ សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯកទេស

ផែនការសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ ខោនធីផ្តល់ នូវសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯកទេស (SMHS) ដល់ អ្នកទទួលផល
Medi-Cal ដែលបំ ពេញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។ SMHS អាចរ ួមមានសេវាកម្មអ្នក
មកព្យាបាលជំ ងឺនិងអ្នកជំ ងឺកង
្នុ មន្ទីរពេទ្យដូចខាងក្រោម:
●● សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ៖

♦ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត (ការវាយតម្លៃ ការបង្កើតផែនការ ការព្យាបាល ការស្តា រឡ�ើងវិញ
និ ងការដាក់ធានា)
♦ សេវាកម្មជំនួយផ្នែកឱសថ

♦ សេវាកម្មយកចិ ត្តទុកដាក់ព្យាបាលនៅពេលថ្ងៃ
♦ សេវាស្តា រពង្រឹងនីតិសម្បទានៅពេលថ្ងៃ
♦ សេវាអន្តរាគមន៍ ពេលមានវិបតតិ្

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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♦ សេវាធ្វើឲ្យស្ថេរភាពពេលមានវិបតតិ្

♦ សេវាកម្មគ្រប់គ្រងករណី តាមគោលដៅ
♦ សេវាកម្មអាកប្បកិរយាព្
យាបាល
ិ

♦ ការសម្របសម្រួលការថែទាំដែលល្អិតល្អន់ (Intensive Care Coordination, ICC)
♦ សេវាកម្មតាមផ្ទះដែលល្អិតល្អន់ (Intensive Home-Based Services, IHBS)
♦ ការថែទាំចិ ញចឹម
្ លក្ខណៈព្យាបាល (Therapeutic Foster Care, TFC)

●● សេវាកម្មផ្នែកលំ នៅដ្ឋា ន៖

♦ សេវាកម្មព្យាបាលក្នុងលំ នៅដ្ឋា នសម្រាប់ មនុស្សពេញវ ័យ
♦ សេវាកម្មព្យាបាលក្នុងលំ នៅដ្ឋា នពេលមានវិបតតិ្

●● សេវាអ្នកជំ ងឺសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៖

♦ សេវាមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺសម្រាកព្យាបាលវិកលចរិកធ្ងន់ធ្ងរ

♦ សេវាកម្មជំនាញមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺសម្រាកព្យាបាលផ្នែកវិកលចរិក
♦ សេវាកម្មទីកន្លែងសុខភាពវិកលចរិក

សម្រាប់ ជំនួយការសែ្វងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯកទេស ផ្តល់ ដោយផែនការសុខភាព
ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិ ត្តរបស់ ខោនធី អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅខោនធី ។ ដ�ើម្បីស្វែងរកលេខទូរស័ ព្ទរបស់ ខោន
ធី ទាំងអស់ ដោយឥតគិតថ្លៃតាមអនឡាញ សូមចូលទៅកាន់
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
(ភាសាអង់ គ្លេស)។

ិ ត្តិនៃការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀន
សេវាកម្មព្យាបាលវប
យ�ើងរ៉ាប់រង៖

●● ការឆ្លុះពិនិត្យ អន្តរាគមន៍ រយៈពេលខ្លី និ ងការបញ្ជូនទៅការព្យាបាលសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ ខុសល�ើគ្រឿង
ស្រវឹងនៃអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺដែលត្រូវបានផ្តល់ ដោយ PCP
●● ការថែទាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកសម្រាកព្យាបាល សម្រាប់ ការគ្រប់ គ្រងនៃរោគសញ្ញាការបញ្ឈប់ គ្រឿង
ញ�ៀនដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

សំ រាប់សេវាកម្មព្យាបាលវិបតតិគ្រ
្ ឿងញ�ៀនផ្សេងៗទ�ៀត រ ួមទាំងសេវាលំ នៅដ្ឋា ន អ្នកត្រូវតែទទួលសេវាកម្មទាំងនេះ
ពីផែនការសុខភាពផ្លូវចិ ត្តក្នុងខោនធី របស់ អ្នក។ ដ�ើម្បីស្វែងរកលេខទូរស័ ព្ទឥតគិតថ្លៃរបស់ ផែនការសុខភាពផ្លូវចិ
ត្តក្នុងខោនធី របស់ អ្នកតាមអនឡាញ សូមចូលទៅកាន់
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សេវាកម្មជំងឺកុមារ
Kaiser Permante រ៉ាប់រង៖

●● សេវាកម្មពិនិត្យរោគ រោគវិនិចឆ័ យ
្ និ ង ការព្យាបាលមុន និ ងទ�ៀងទាត់ (Early and periodic
screening, diagnostic and treatment, EPSDT)។
●● ប្រសិ នប�ើអ្នក ឬកូនអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា Kaiser Permanente រ៉ាប់រងការពិនិត្យថែទាំសុ
ខភាពកុមារ។ ការជួបពិនិត្យសុខភាពកុមារ គឺជាសំ ណំុ ដ៏ ទូលំទូលាយនៃសេវាកម្មការពារ ការពិនិត្យ
ការធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ និ ងការព្យាបាល។

●● Kaiser Permante នឹ ងធ្វើការណាត់ជួបនិ ងផ្តល់ មធ្យោបាយការដឹ កជញ្ជូន ដ�ើម្បីជួយកុមារទទួលបាន
ការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការ។

●● ការថែទាំបង្ការអាចជាការពិនិត្យសុខភាព និ ងការឆ្លុះពិនិត្យជាប្រចាំដ�ើម្បីជួយគ្រូពេទ្យឲ្យរកបញ្ហាបា
នទាន់ ពេលវេលា។ ការពិនិត្យសុខភាពជាទ�ៀងទាត់ជួយឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់ អ្នករកម�ើលបញ្ហាណាមួយ
ដែលទាក់ទងនឹ ងសុខភាពវេជ្ជសាស្រ្ត ធ្មេញ ភ្នែក ការស្តាប់ ឮ ផ្លូវចិ ត្ត និ ងភាពមិ នប្រក្រតីនៃការប្រើប្រា
ស់ គ្រឿងញ�ៀន។ Kaiser Permanente រ៉ាប់រងល�ើសេវាកម្មឆ្លុះពិនិត្យនៅពេលណាដែលមានតម្រូវ
ការ ទោះបីវាពុំមែននៅក្នុងកំឡុងពេលពិនិត្យសុខភាពជាធម្មតាក៏ដោយ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ការថែទាំប
ង្ការអាចជាការចាក់ថ្នាំ ដែលអ្នក ឬកូនរបស់ អ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រាកដថា
កុមារដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ ទទួលការចាក់ថ្នាំ បង្ការដែលចាំបាច់ នៅពេលនៃការពិនិត្យសុខភាព។
●● នៅពេលដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិ ត្តត្រូវបានរកឃ�ើញ ក្នុងកំឡុងពេលពិនិត្យ
ឬឆ្លុះពិនិត្យសុខភាព អាចមានការម�ើលថែទាំដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬជួយបញ្ហានោះបាន។ ប្រសិ
នប�ើការថែទាំគឺជាការចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ហ�ើយ Kaiser Permanente ទទួលខុសត្រូវក្នុងការចំ
ណាយល�ើការថែទាំ យ�ើងនឹ ងរ៉ាប់រងការថែទាំនោះដោយមិ នគិតថ្លៃដល់ អ្នក។ សេវាកម្មទាំងនេះរ ួមមាន៖
♦ វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋា យិ កាថែទាំទូទៅ និ ងការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ
♦ ការចាក់ថ្នាំ ដ�ើម្បីជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ

♦ ការព្យាបាលដោយចលនា ការនិ យាយ/ភាសា និ ងដោយវិជ្ជា ជី វៈ

♦ សេវាកម្មសុខភាពតាមផ្ទះដែលអាចជាបរិក្ខាវេជ្ជសាស្ត្រ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់
និ ងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ កង
្នុ ផ្ទះ

♦ ការព្យាបាលសម្រាប់ ភ្នែក និ ងការស្តាប់ ដែលអាចជាវ៉ែនតា និ ងជំ នួយការស្តាប់

♦ ការព្យាបាលសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ ចំ ពោះវិបតតិ្កង្វះកំណ�ើ នប្រព័ន្ធខួរក្បាល និ ងពិការភាពនៃការ
អភិវឌ្ឍផ្សេងៗទ�ៀត
♦ ការគ្រប់ គ្រងករណី ការគ្រប់ គ្រងករណីគោលដៅ និ ងការអប់ រស
ំ ុខភាព

♦ ការវះកាត់កែឡ�ើងវិញដែលជាការវះកាត់ដ�ើ ម្បីកែ ឬជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធមិនធម្មតានៃរាងកាយ
ដែលបណ្តា លមកពីពិការភាពពីកំណ�ើត ភាពមិ នធម្មតានៃការវិវឌ្ឍន៍ ការប៉ះទង្គិច ការឆ្លងមេរោគ
ដុំសាច់ ឬជំ ងឺ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យមុខងារប្រស�ើ រឡ�ើង ឬបង្កើតឱ្យមានរ ូបរាងធម្មតា។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ប្រសិ នប�ើការថែទាំគឺជាការចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ហ�ើយ Kaiser Permanente មិ នទទួលខុសត្រូវក្នុ
ងការចំ ណាយសម្រាប់ ការថែទាំ នោះយ�ើងនឹ ងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការថែទាំត្រឹមត្រូវដែលអ្នកត្រូវការ។
សេវាកម្មទាំងនេះរ ួមមាន៖

●● សេវាកម្មព្យាបាលនិ ងស្តា រនីតិសម្បទាសម្រាប់ សុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និ ងវិបតតិប្រើប្រាស
្
់ គ្រឿងញ�ៀន
●● ការព្យាបាលបញ្ហាធ្មេញ ដែលអាចជាការតម្រង់ ធ្មេញ
●● សេវាកម្មថែទាំកាតព្វកិច្ចឯកជន

សេវាកម្មផ្នែកចក្ខុ
យ�ើងរ៉ាប់រង៖

●● វ៉ែនតាសំ រាប់សមាជិ កដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដូចដែលបានកំណត់ដោយ
Kaiser Permanente ប្រសិ នប�ើ៖
♦ អ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា ឬ

♦ អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ

●● វ៉ែនតាសម្រាប់ ស្តរី មា
្ នផ្ទៃពោះរហូតដល់ ក្រោយឆ្លងទន្លេ
●● ការពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំ ម្តងក្នុងរយៈពេល 24 ខែ

ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖
■■ វ៉ែនតា

●● វ៉ែនតា (ដង និ ងកញ្ចក់) រ�ៀងរាល់ 24 ខែ នៅអ្នកមានវេជ្ជបញ្ជាយ៉ោ ងហោចណាស់ 0.75 ឌី អុបទ័រ

●● ការដូរវ៉ែនតាក្នុងរយៈពេល 24 ខែ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានការប្តូរវេជ្ជបញ្ជាយ៉ាងហោចណាស់ 0.50 ឌី អុបទ័រ
ឬវ៉ែនតារបស់អ្នកត្រូវបានបាត់ លួច ឬខូច (និ ងមិ នអាចជួសជុលបាន) ហ�ើយវាមិ នមែនជាកំហុសរបស់អ្នក។
អ្នកត្រូវផ្តល់ ឱ្យយ�ើងនូវកំណត់ចំណា
ំ ដែលប្រាប់ យ�ើ ងពីរប�ៀបដែលវ៉ែនតារបស់ អ្នកបានបាត់
ត្រូវបានលួច ឬខូច។ ស៊ុមវែនតាផ្លាស់ បតូ្រថ្មីនឹ ងមានរចនាបថដូចគ្នានឹ ងស៊ុមចាស់ របស់ អ្នក (រហូតដល់
$80) ប្រសិ នប�ើតិចជាង 24 ខែបានកន្លងផុតទៅចាប់ តាំងពីអ្នកបានទទួលវ៉ែនតារបស់ អ្នក
■■ កញ្ចក់វ៉ែនតា

កញ្ចក់វ៉ែនតាថ្មី ឬផ្លាស់ បតូ្រ ត្រូវបានផ្តល់ ឲ្យដោយរដ្ឋ។

■■ ស៊ុមវែនតា

ស៊ុមវែនតាថ្មី ឬផ្លាស់ បតូ្រដែលមានតម្លៃ $80 ឬតិចជាងនេះ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសយកស៊ុមដែលមាន
តម្លៃច្រើ នជាង $80 អ្នកត្រូវចេញថ្លៃខុសគ្នារវាងតម្លៃស៊ុមនិ ង $80 ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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■■ លែនស៍ ពាក់ ក្នុងភ្នែកពិ សេស

●● សម្រាប់ រោគ aniridia (ការគ្មានប្រស្រីភ្នែក) កញ្ចក់លេនស៍ ដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តចំ នួនពីរ
(រ ួមទាំងការកាត់តម្វរូ និ ងចែកជូន) សម្រាប់ ភ្នែកម្ខា ងជារ�ៀងរាល់ 12 ខែ

●● កញ្ចក់លែនស៍ ដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយគូ (ក្រៅពីកញ្ចក់លែនស៍ សម្រាប់ aniridia) រ�ៀងរាល់
24 ខែប្រសិ នប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញ ឬគ្រូពេទ្យភ្នែករកឃ�ើញថាពួកគេនឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការម�ើ
លឃ�ើញបានប្រស�ើ រជាងអ្នកដែលអាចម�ើលដោយវែនតាតែមួយមុខ។

●● ការផ្លាស់ បតូ្រកញ្ចក់លែនស៍ ដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល 24 ខែ ប្រសិ នប�ើកញ្ចក់លែនស៍
របស់ អ្នកបានបាត់ ឫត្រូវគេលួច។ អ្នកត្រូវតែផ្តល់ ឱ្យយ�ើងនូវកំណត់ចំណា
ំ ដែលប្រាប់ យ�ើ ងពីរប�ៀប
ដែលកែវកញ្ចក់របស់ អ្នកត្រូវបានបាត់បង់ ឬលួច។

សេវាកម្មស�ើ៊ បអង្កេត
សេវាស�៊ើបអង្កេតគឺជាសេវាកម្មឱសថ គ្រឿងបរិក្ខា រ ដំ ណ�ើ ការ ឬសេវាវេជ្ជសាស្រ្តដទៃទ�ៀតដែលកំពុងត្រូវបានសិ ក្សា
ស្រាវជ្រាវ ដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើពួកគេមានប្រសិ ទធិភា
្ ពនិ ងសុវត្ថិភាពឫទេ។ យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាស�៊ើបអង្កេតតែនៅពេលដែ
លលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ខាងក្រោមត្រូវបានឆ្លើយតបប៉ុណ្ណោះ៖
●● ការព្យាបាលស្តង់ ដារនឹ ងមិ នព្យាបាលស្ថា នភាពជំ ងឺបានគ្រប់ គ្រាន់

●● ការព្យាបាលស្តង់ ដារនឹ ងមិ នបងា្ករពិការភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរ ឬការស្លាប់ មុនអាយុ

●● អ្នកផ្តល់ សេវានៃសេវាកម្មនេះមានកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពនិ ងជោគជ័ យដែលរឹងមាំ
●● សេវានេះមិ នមែនជាផ្នែកនៃពិធីការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ

ិ បានយូរ ឬនឹ ងរក្សា ឬស្តា រឡ�ើង
●● មានការរំពឹងទុកដោយសមហេតុផលថា សេវាកម្មនឹងពន្យាអាយុជីវត
វិញនូវសកម្មភាពនៃមុខងារការរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ
រាល់ សេវាស�៊ើបអង្កេតទាំងអស់ តម្វរូ ឱ្យមានការយល់ ព្រមជាមុន។ សូមម�ើល "ការពិនិត្យស�ើរ�ើវេជ្ជសាស្រ្តឯករាជ្យ"
នៅក្នុងជំ ពូកទី 6 ("ការរាយការណ៍និ ងការដោះស្រាយបញ្ហា") ដ�ើម្បីស្វែងយល់ អំពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់វេជ្ជសាស្ត្រ
ដែលឯករាជ្យទៅល�ើសំ ណ�ើសម្រាប់សេវាកម្មស�៊ើបអង្កេត។

ការដឹ កជញ្ជូនវេជ្ជ សាស្រ្តមិ នមែនសង្គ្រោះបន្ទាន់ (“NEMT”)

អ្នកមានសិ ទធិប្រើប្រាស
្
់ ការដឹ កជញ្ជូនវេជ្ជសាស្ដ្រមិ នមែនសង្រ្គោះបន្ទា ន់ (“NEMT”) នៅពេលអ្នកមិ នមានលទ្ធភាព
ផ្នែករាងកាយ ឫវេជ្ជសាស្រ្តដ�ើម្បីទៅដល់ ការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្រដោយរថយន្ត រថយន្តក្ រុង រថភ្លើង ឬតាក់ស៊ី បាន
ហ�ើយ Kaiser Permanente ចេញថ្លៃសម្រាប់ស្ថា នភាពរាងកាយនិ ងវេជ្ជសាស្រ្តបស់ អ្នក។ មុនពេលទទួលបាន
NEMT អ្នកត្រូវស្នើសុំសេវានេះតាមរយៈវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក ហ�ើយពួកគេនឹ ងចេញវេជ្ជបញ្ជាការដឹ កជញ្ជូនប្រភេទ
ដែលត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីបំ ពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។
NEMT គឺជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ រថយន្តសង្រ្គោះធុនតូច រថយន្តសម្រាប់ អ្នកមានរទេះរ ុញ
ឬការដឹ កជញ្ជូនតាមអាកាស។ NEMT មិ នមែនជារថយន្ត រថយន្តក្ រុង ឬតាក់ស៊ីទេ។ Kaiser Permanente
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អនុញ្ញាតការចំ ណាយ NEMT ដែលទាបបំ ផុតសម្រាប់តម្វរូ ការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក នៅពេលអ្នកត្រូវការការធ្វើដំ
ណ�ើ រទៅកាន់ ការណាត់ជួបរបស់ អ្នក។ នោះមានន័ យថា ឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលទ្ធភាពផ្នែករាងកាយ ឬវេ
ជ្ជសាស្រ្តដែលអាចដឹ កជញ្ជូនដោយរថយន្តអ្នកជិ ះរទេះរ ុញបាន យ�ើងនឹ ងមិ នបង់ ថ្លៃរថយន្តសង្រ្គោះបន្ទា ន់ ទេ។ អ្នក
មានសិ ទធិទ
្ ទួលបានការដឹ កជញ្ចូនតាមអាកាស តែប្រសិ នប�ើស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នកធ្វើឲ្យការដឹ កជញ្ជូនផ្លូវ
គោកមិ នអាចទៅរ ួចប៉ុណ្ណោះ។
NEMT ត្រូវតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ នៅពេល ៖

●● វាជាការចាំបាច់ ផ្នែករាងកាយឬវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរពីគ្រូពេទ្យ; ឬអ្នកមិ នអាចក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌរាងកាយឫវេជ្ជសាស្រ្ត ប្រើរថយន្តក្ រុង តាក់ស៊ី រថយន្ត
ឬរថយន្តដឹ កអ្នកដំ ណ�ើ រ ដ�ើម្បីទៅកាន់ ការណាត់ជួបរបស់ អ្នកបាន

●● អ្នកត្រូវការជំ នួយពីអ្នកប�ើកបរទៅនិ ងមកពីលំនៅដ្ឋា ន យានយន្ត ឫទីកន្លែងព្យាបាលដោយសារពិកា
រភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិ ត្ត
●● វាត្រូវបានស្នើសុំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញនិ ងត្រូវបានអនុញ្ញាតជាមុន

ប្រសិ នប�ើវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញរបស់ អ្នកកំណត់ថាអ្នកត្រូវការ NEMT គាត់នឹងចេញវេជ្ជបញ្ជា NEMT
ដែលស្របនឹ ងតម្រូវការរបស់ អ្នក។ យ�ើងនឹ ងទូរស័ ព្ទទៅអ្នកដ�ើម្បីរ�ៀបចំ កាលវិភាគការដឹ កជញ្ជូនរបស់ អ្នក។

ដែនកំ ណត់ នៃ NEMT
មិ នមានចំ នួនកំណត់សម្រាប់ការទទួលបាន NEMT ទៅឬមកពីការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្រដែលរ៉ាប់រងដោយ
Kaiser Permanente ទេនៅពេលដែលអ្នកផ្តល់ សេវាបានចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើប្រភេទការ
ណាត់ជួបនោះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal ប៉ុន្តែមិ នមែនតាមរយៈ Kaiser Permanente យ�ើងនឹ ងបញ្ជូន
អ្នកហ�ើយសម្របសម្រួលការដឹ កជញ្ជូនរបស់ អ្នក (ប�ើមាន)។

ត�ើអ្វីដែលមិ នអនុ វត្ត?
ការដឹ កជញ្ជូននឹ ងមិ នត្រូវបានផ្តល់ ទេ ប្រសិ នប�ើស្ថា នភាពរាងកាយនិ ងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទៅដល់
ការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្រដោយរថយន្ត រថយន្តក្ រុង តាក់ស៊ី ឬមធ្យោបាយដឹ កជញ្ជូនងាយស្រួលផ្សេងទ�ៀតបាន។
ការដឹ កជញ្ជូននឹ ងមិ នត្រូវបានផ្តល់ ជូនទេ ប្រសិ នប�ើសេវាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal។ បញ្ជីនៃសេវា
កម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងគឺនៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។

ការចំ ណាយដោយសមាជិ ក
មិ នមានការចំ ណាយទេនៅពេលដែលការដឹ កជញ្ជូនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយយ�ើងខ្ញុំ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការដឹ កជញ្ជូនមិ នមែនវេជ្ជ សាស្ត្រ (“NMT”)
អ្នកអាចប្រើការដឹ កជញ្ជូនមិ នមែនវេជ្ជសាស្រ្ត (“NMT”) នៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំ ណ�ើ រទៅនិ ងមកពីការណាត់ជួបសម្
រាប់ សេវាកម្មដែលរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal។
Kaiser Permanente អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើរថយន្ត តាក់ស៊ី រថយន្ដក្ រុង ឬមធ្យោបាយសាធារណៈ/
ឯកជនផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីទៅដល់ ការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ អ្នកសម្រាប់ សេវាដែលរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal។
យ�ើងអនុញ្ញាតឱ្យនូវប្រភេទ NMT តម្លៃទាបបំ ផុតដែលបំ ពេញតម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក។
យ�ើងផ្តល់ ជូនសំ ណងចំ នួនរង្វាស់ ម៉ែ ល នៅពេលការដឹ កជញ្ជូនគឺជាយានជំ និះផ្ទាល់ ខ្លួនដែលរ�ៀបចំ ដោយអ្នកទ
ទួលផល និ ងមិ នមែនតាមរយៈឈញដឹ
កជញ្ជូន ប័ ណ្ណជិ ះរថយន្តក្ រុង សក្ខីប៍ ត្រតាក់សីុ ឬសំ បុត្ររថភ្លើង។ ការដឹ
្មួ
កជញ្ជូនដោយយានយន្តផ្ទាល់ ខ្លួន និ ងសំ ណងចំ នួនរង្វាស់ ម៉ែ លត្រូវបានរ៉ាប់រង (ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំ
Medi-Cal) នៅពេលដែលវាត្រូវបានអនុញ្ញាតជាមុន (មុនពេលធ្វើដំ ណ�ើ រ) ។ ដ�ើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតនិ ង
លក្ខខ័ណ្ឌវិនិចឆ័ យ
្ ដែលបានប្រើដ�ើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាត សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-844-299-6230
(TTY 711)។ អ្នកតំណាងក៏អាចឆ្លើយសំ នួរផ្សេងៗអំពីការទូទាត់សំណងចំ នួនម៉ែលផងដែរ។
ដ�ើម្បីស្នើសុំសេវាកម្ម NMT ដ�ើម្បីធ្វើដំ ណ�ើ រទៅកាន់ សេវាកម្មរប
៉ា ់ រងដោយ Medi-Cal សូមទូរស័ ព្ទទៅអ្នកផ្តល់
សេវាដឹ កជញ្ជូនរបស់ Kaiser Permanente តាមរយៈលេខ 1-844-299-6230 យ៉ាងហោចណាស់ បីថ្ងៃធ្វើ ការ
(ថ្ងៃច័ន្ទដល់ ថ្ងៃសុក្រ) មុនការណាត់ជួប ឬហៅទូរស័ ព្ទឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលអ្នកមានការ
ណាត់ជួបដែលបន្ទា ន់ ។ សូមត្រៀមអ្វីទាំងអស់ ដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកទូរស័ ព្ទទៅ៖
●● ប័ ណ្ណអត្តសញ្ញាណ Kaiser Permanente របស់ អ្នក។

●● កាលបរិច្ឆេទនិ ងពេលវេលានៃការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ អ្នក

●● អាស័ យដ្ឋា នទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការអោយគេមកដឹ ក និ ងអាស័ យដ្ឋា ននៃទីកន្លែងដែលអ្នកនឹ ង
ធ្វើដំ ណ�ើ រទៅ
ិ
●● ប្រសិ នប�ើអ្នកនឹងត្រូវការការធ្វើដំ ណ�ើ រត្រឡប់ មកវញ

●● ប្រសិ នប�ើនរណាម្នា ក់នឹងធ្វើដំ ណ�ើ រជាមួយអ្នក (ឧទាហរណ៍ ឳពុកម្តា យឬឬ
អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ឫអ្នកផ្តល់ ការថែទាំ)

ដែនកំ ណត់ នៃ NMT
មិ នមានចំ នួនកំណត់សម្រាប់ការទទួលបាន NMT ទៅឬមកពីការណាត់ជួបវេជ្ជសាស្ត្រដែលរ៉ាប់រងដោយ
Kaiser Permanente ទេ។ ប្រសិ នប�ើប្រភេទការណាត់ជួបនោះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal
ប៉ុន្តែមិ នមែនតាមរយៈផែនការសុខភាព គម្រោងសុខភាពរបស់ អ្នកនឹ ងផ្តល់ ឬជួយអ្នករ�ៀបចំ កាលវិភាគនៃការដឹ កជ
ញ្ជូនរបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ត�ើអ្វីដែលមិ នអនុ វត្ត?
NMT មិ នអនុវត្តទេប្រសិ នប�ើ៖

●● រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ រថយន្តសង្រ្គោះធុនតូច រថយន្តសម្រាប់ រទេះរ ុញ ឬទម្រង់ នៃ NEMT
ផ្សេងទ�ៀតជាភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដ�ើម្បីទៅដល់ សេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង។

●● អ្នកត្រូវការជំ នួយពីអ្នកប�ើកបរទៅនិ ងមកពីលំនៅដ្ឋា ន យានយន្ត ឬទីកន្លែងព្យាបាលរបស់ អ្នក
ដោយសារលក្ខខ័ណ្ណផ្លូវកាយ ឬវេជ្ជសាស្ត្រ ។
●● សេវាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal។

ការចំ ណាយដោយសមាជិ ក
មិ នមានការចំ ណាយទេ នៅពេលដែលការដឹ កជញ្ជូនត្រូវការចាំបាច់ ដ�ើម្បីទៅនិ ងមកពីសេវាដែលបានរ៉ាប់រងដោយ
Kaiser Permanente ឬ Medi-Cal។

ការវះកាត់ កែលម្អ
យ�ើងរ៉ាប់រង៖

●● ការវះកាត់នៅពេលមានបញ្ហាល�ើផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ អ្នក។ បញ្ហានេះអាចបណ្តា លមកពីភាពមិ នប្រ
ក្រតីពីកំណ�ើត ជំ ងឺ ឬរបួស។ យ�ើងធានារ៉ាប់រងសេវាកម្មដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យផ្នែក
នោះម�ើលទៅធម្មតាឬដំ ណ�ើ រការបានល្អជាងមុន
●● បន្ទាប់ ពីការយកចេញផ្នែកខ្លះ ឬទាំងអស់ នៃសុដន់ ម្ខា ង ដែលជាភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ យ�ើងខ្ញុំ
រ៉ាប់រងការវះកាត់កែលម្អនៃសុដន់ នោះ ហ�ើយនិ ងការវះកាត់កែលម្អសុដន់ ម្ខា ងទ�ៀតឲ្យម�ើលទៅប្រហា
ក់ប្រហែលគ្នា។ យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មសម្រាប់ការហ�ើមក្រោយពេលដែលដុំសាច់ ត្រូវបានកាត់ចេញ

យ�ើងមិ នរ៉ាប់រងការវះកាត់ដែលនឹ ងផ្តល់ លទ្ធផលត្រឹមតែការផ្លាស់ បតូ្រអប្បបរមានៃរ ូបរាងរបស់ អ្នកទេ។

សេវាកម្មពាក់ ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងការព្យាបាល
យ�ើងរ៉ាប់រងសេវាកម្មដែលអ្នកទទួលពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងការព្យាបាលជំ ងឺមហារីក ប្រសិ នប�ើ លក្ខខណ្ឌទាំង
អស់ ក្រោមត្រូវបានបំ ពេញ៖
●● យ�ើងនឹ ងបានរ៉ាប់រងសេវាកម្មនោះ ប្រសិ នប�ើវាមិ នបានពាក់ព័ន្ធនឹ ងការសាកល្បងការព្យាបាល

●● អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិចូលរ ួមនៅក្នុងការសាកល្បងការព្យាបាលអនុលោមទៅតាមការព្យាបាលជម្ងឺ
ិ
មហារីក ឬលក្ខខ័ណ្ឌគំរាមកំហែងអាយុជីវតដទៃទ�
ៀត (ជាលក្ខខណ្ឌដែលមរណភាពអាចនឹ ងក�ើតមា
នឡ�ើង ល�ើកលែងតែដំ ណ�ើ ការនៃស្ថា នភាពនោះត្រូវបានទប់ ស្កាត់), ដូចដែលបានកំណត់តាមមួយក្នុ
ងចំ ណោមវិធីខាងក្រោម៖
♦ អ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ធ្វើនូវការសម្រេចចិ ត្តនេះ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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♦ អ្នកផ្តល់ ឲ្យយ�ើងនូវព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ និ ងវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលបង្កើតឲ្យមានការសម្រេចចិ ត្តនេះ

●● ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente ចូលរ ួមនៅក្នុងការសាកល្បងការព្យា
បាល ហ�ើយនឹ ងទទួលយកអ្នកជាអ្នកចូលរ ួមនៅក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលនោះ អ្នកត្រូវតែចូលរ ួម
នៅក្នុងការសាកល្បងការព្យាបាលតាមរយៈអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente
ល�ើកលែងតែការសាកល្បងព្យាបាលនៅះស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋដែលលោកអ្នករស់ នៅ
●● ការសាកល្បងព្យាបាល គឺជាការសាកល្បងការព្យាបាលដែលត្រូវបានយល់ ព្រម

“ការសាកល្បងការព្យាបាលដែលត្រូវបានយល់ ព្រម” មានន័ យថាជំ ហានទី I, ជំ ហានទី II, ជំ ហានទី III, ឬ ជំ ហានទី IV
ការសាកល្បងការព្យាបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹ ងការទប់ ស្កាត់ ការរកឃ�ើញ ឬការព្យាបាលនៃជម្ងឺរមហារីក ឬលក្ខខ័ណ្ឌគំ
ិ
រាមកំហែងអាយុជីវតដទៃទ�
ៀត។ ការសាកល្បងព្យាបាលត្រូវតែបំ ពេញតាមមួយក្នុងចំ ណោមតម្រូវការខាងក្រោម៖

●● ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការអង្កេតគឺត្រូវបានប្រតិបតតិក្រោ
មការប្រើប្រាស់ ឱសថថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការអង្កេត
្
ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋបាលចំ ណី អាហារ និ ងឱសថអាមេរិក។
●● ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការអង្កេតគឺជាការសាកល្បងឱសថដែលត្រូវបានល�ើកលែងពីការប្រើប្រាស់ ឱ
សថថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការអង្កេត
●● ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការអង្កេតគឺត្រូវបានអនុម័ត ឬផ្គត់ផ្គង់មូលនិ ធិដោយយ៉ាងហោចមួយក្នុង
ចំ ណោមខាងក្រោម៖
♦ វិទ្យាស្ថា នជាតិនៃសុខភាព

♦ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ ការគ្រប់ គ្រង និ ងការទប់ ស្កាត់ជំងឺ

♦ ទីភ្នា ក់ងារសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវនិ ងគុណភាពការថែទាំសុខភាព
♦ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ សេវាកម្ម Medicare និ ង Medicaid

♦ ក្ រុមសហប្រតិបតតិ្ការ ឬមជ្ឈមណ្ឌលនៃអង្គភាពណាមួយក្នុងចំ ណោមទាំងអស់ ខាងល�ើ
ឬនៃនាយកដ្ឋា នការពារប្រទេស ឬនាយកដ្ឋា នកិច្ចការអតីតទាហាន
♦ អង្គភាពស្រាវជ្រាវមិ នមែនរដ្ឋា ភិបាលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលត្រូវ
បានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញដោយវិទ្យាស្ថា នជាតិសុខភាព
សម្រាប់ មូលនិ ធិគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌល

♦ នាយកដ្ឋា នកិច្ចការអតីតទាហាន ឬនាយកដ្ឋា នការពារប្រទេស ឬនាយកដ្ឋា នឋាមពលប៉ុន្តែល�ើ
កលែងតែការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវឬការអង្កេតនោះ ត្រូវបានពិនិត្យនិ ងអនុម័តតាមរយៈប្រព័ន្ធវាយត
ម្លៃកង
្នុ អង្គភាព ដែលលេខាធិ ការសេវាសុខភាពនិ ងមនុស្សជាតិអាមេរិកសម្រេចឆ្លើយតបទៅនឹ ង
តម្រូវការទាំងអស់ ដូចក្រោម៖ (1) វាអាចប្រៀបធ�ៀបបានទៅនឹ ងប្រព័ន្ធវាយតម្លៃកង
្នុ អង្គភាពល�ើ
ិ យាស្ថា នជាតិសុខភាព (2) វាធានាអះអាងការពិនិត្យវាយត
ការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវនិ ងអង្កេតរបស់ វទ្
ម្លៃដែលមិ នលំ អ�ៀង នៃបទដ្ឋា នវិទ្យាសាស្ត្រខ្ពស់ បំផុត ដោយអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែល
មិ នមានចំ ណាប់ អារម្មណ៍ល�ើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ
យ�ើងមិ នរ៉ាប់រងសេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូនសម្រាប់ តែការប្រមូលទិនន
្ន ័ យនិ ងការវិភាគនោះទេ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សេវាកម្មនិងជំ នួយរយៈពេលវែងដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង (“MLTSS”)
យ�ើងរ៉ាប់រងអត្ថប្រយោជន៍ MLTSS ខាងក្រោមសម្រាប់ សមាជិ កដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ៖
●● ការថែទាំរយៈពេលវែងដែលមានជំ នាញនៅក្នុងទីកន្លែងម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ,
ទីកន្លែងម�ើលថែទាំកម្រិតមធ្យម ឬកន្លែងម�ើលថែទាំពហុជំនាញ (91 ថ្ងៃឡ�ើង)

●● សេវាកម្មមនុស្សពេញវ ័យតាមសហគមន៍ (Community-Based Adult Services, CBAS)
●● Multipurpose Senior Services Program (MSSP)

●● សេវាថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួន / ជំ នួយនិ ងសេវាកម្មនៅក្នុងផ្ទះ (In-Home Supports and Services,
IHSS)
♦ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ IHSS អ្នកនឹ ងទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះ
ពីខោនធី ។
ិ ី ទាំងនេះ និ ងអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិកង
សម្រាប់ ព័ត៌មានអំពីកម្មវធ
្នុ ការទទួលបាន សូមនិ យាយជាមួយ PCP
ឬទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកគ្រប់ គ្រងការថែទាំ Kaiser Permanente លេខ 1-866-551-9619 (TTY 711) ថ្ងៃច័ន្ទ
ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោ ង 8 ព្រឹកដល់ 6 ល្ងា ច។

អត្ថប្រយោជន៍ជាផ្តួចផ្តើមថែរក្សាសម្របសម្រួល (CCI)

នេះគឺជាបញ្ជីអត្ថប្រយោជន៍ អប្បបរមានៃគំនិតផតួ្ចផ្តើមថែទាំដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល (Coordinated Care
Initiative, CCI)។ សំ រាប់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍ CCI សូមម�ើលផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍ គំនិតផតួ្ចផ្តើមថែ
ទាំសម្របសម្រួល (CCI) នៃស�ៀវភៅសមាជិ កនេះ។
ផែនការរ៉ាប់រងទៅល�ើ៖

●● បណ្តា ញអ្នកផ្តល់ សេវាដែលធ្វើការរ ួមគ្នាសម្រាប់ អ្នក

●● អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួនដែលនឹ ងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានការថែទាំនិ ងជំ នួយដែ
លអ្នកត្រូវការ
●● ការពិនិត្យដែលត្រូវបានតម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការសុខភាពនិ ងផែនការថែទាំរបស់ អ្នក
●● ប័ ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពមួយ

●● បណ្តា ញផ្តល់ ដំបូន្មា នគិលានុបដ្ឋា យិ កាដ�ើម្បីទូរស័ ព្ទទៅ 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍

ការជំ ទាស់ផ្នែកសីលធម៌
អ្នកផ្តល់ សេវាខ្លះមានការជំ ទាស់ ទាក់ទងនឹ ងសីលធម៌ ចំពោះសេវាកម្មមួយចំ នួន។ នេះមានន័ យថាពួក
គេមានសិ ទធិម
្ ិ នផ្តល់ សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងមួយចំ នួនប្រសិ នប�ើពួកគេមិ នយល់ ស្របតាមសីលធម៌ ។
សេវាទាំងនេះអាចរ ួមមាន៖
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកកម្មផែនការពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រ
●● ការរំលូតកូន

●● សេវាថ្នាំ ពន្យារកំណ�ើត រ ួមទាំងការពន្យាកំណ�ើតបន្ទា ន់

●● ការក្រៀវ រ ួមទាំងការចងដៃស្ននៅពេលឈឺ
ពោះនិ ងសម្រាលកូន
បូ
ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកមានការជំ ទាស់ ខាងសីលធម៌ គាត់នឹងជួយអ្នករកអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតដែលនឹ ង
ផ្តល់ នូវសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ក៏អាចធ្វើការជាមួយអ្នក ដ�ើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្តល់ សេវាបា
នដែរ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ អ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេង សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000
(TTY 711)។
មន្ទីរពេទ្យមួយចំ នួននិ ងអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតមិ នផ្តល់ ជូននូវសេវាមួយឬច្រើនក្នុងចំ ណោមសេវាដូចខាងក្រោម
ដែលអាចត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមកិច្ចសន្យាផែនការរបស់ អ្នក ហ�ើយអ្នកឬសមាជិ កគ្រួសាររបស់ អ្នកអាចត្រូវការ៖
●● សេវាកម្មពន្យារកំណ�ើតគ្សា
រួ រ

●● សេវាកម្មថ្នាំ ពន្យារកំណ�ើត រ ួមទាំងការពន្យាកំណ�ើតបន្ទា ន់

●● ការក្រៀវ រ ួមទាំងការចងដៃស្ននៅពេលឈឺ
ពោះនិ ងសម្រាលកូន
បូ
●● ការរំលូតកូន

អ្នកគួរតែទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមមុនពេលអ្នកចុះឈ្មោះ។ ហៅទូរស័ ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត ក្ រុមវេជ្ជសាស្ត្រ
សមាគមអនុវត្តន៍ ឯករាជ្យ ឬគ្លីនិករបស់ អ្នក ឬទូរស័ ព្ទទៅសេវាបម្រើសមាជិ ក Kaiser Permanente លេខ
1-800-464-4000 (TTY 711) ដ�ើម្បីធានាថាអ្នកអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលអ្នកត្រូវការ។

អ្វីដែល Kaiser Permanente មិនផ្តល់
សេវាកម្មដែលអ្ន កអាចទទួលបានតាមរយៈ Medi-Cal ថ្លៃឈ្នួលពេលប្រើសេវាកម្ម (FFS)
ជួនកាល Kaiser Permanente មិ នរ៉ាប់រងល�ើសេវាកម្មទេ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចទទួលបានវាតាមរយៈ
ថ្លៃឈល
្នួ ពេលប្រើសេវាកម្ម (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal។ ផ្នែកនេះចុះបញ្ជីនូវសេវាកម្មទាំង
នេះ។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម សូមទូរស័ ព្ទទៅកាន់ អ្នកធ្វើការផ្នែកសិ ទធិទ
្ ទួលបានរបស់ ខោនធី ឬ Medi-Cal
ដោយឥតគិតថ្លៃលេខ 1-800-541-5555 (អង់ គ្លេស និ ងអេស្ប៉ាញ)។

សេវាកម្មដែលអ្ន កមិ នអាចទទួលបានតាមរយៈ Kaiser Permanente ឬ Medi-Cal
មានសេវាមួយចំ នួនដែលទាំង Kaiser Permanente និ ង Medi-Cal នឹ ងមិ នរ៉ាប់រង រ ួមមាន៖
●● California Children’s Services (CCS)

●● ការពិនិត្យជំ ងឺ និ ងសេវាកម្មជាក់លាក់មួយចំ នួន
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ទំនិញសម្រាប់ ផាសុកភាព ឫភាពងាយស្រួល
●● សេវាសំ អិតសំអាងខ្លួន

●● សម្ភារៈដែលប្រើហ�ើយបោះចោលបាន
●● សេវាកម្មពិសោធន៍

ិ
●● សេវាកម្មបន្តពូជ (រ ួមមានសេវាសម្រាប់ ភាពមិ នអាចបន្តកំណ�ើត ការចាក់បញ្ចូលមេជី វត
និ ងសេវាបច្ចេកវិទ្យាបន្តពូជមានជំ នួយ)
●● ការព្យាបាលការជ្រុះ ឬដុះសក់

●● ទំនិញនិ ងសេវាកម្មដែលពុំមែនជាទំនិញនិ ងសេវាកម្មថែទាំសុខភាព
●● ការព្យាបាលដោយការធ្វើសរសៃ
●● សេវាការថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួន

●● ការស្រាយចំ ណងស្ន
បូ

●● ទំនិញនិ ងសេវាថែទាំប្រអប់ ជ�ើ ងជាប្រចាំ
អានផ្នែកនិ មួយៗដូចខាងក្រោមដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម ឬហៅទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
California Children’s Services (CCS)
ិ ី របស់ រដ្ឋដែលព្យាបាលកុមារអាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌសុខភាពជាក់លាក់ ជំ ងឺ
CCS គឺជាកម្មវធ
ិ ី CCS។ ប្រសិ នប�ើ Kaiser Permanente ឬ
ឬបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ និ ងដែលបំ ពេញតាមគោលការណ៍កម្មវធ
ិ ី CCS។
PCP របស់ អ្នកជ�ឿជាក់ថាកូនរបស់ អ្នកមានលក្ខខ័ណ្ឌ CCS គាត់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកម្មវធ
ិ ី CCS នឹ ងសំ រេចថាត�ើកូនរបស់ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់សេវា CCS ឬទេ។
បុគ្គលិកកម្មវធ
បី ទួលបានការថែទាំប្រភេទនេះ អ្នកផ្តល់ សេវា CCS នឹ ងព្យាបាលគាត់
ប្រសិ នប�ើកូនរបស់ អ្នកមានសិ ទ្ធដ�ើម្ទ
សម្រាប់ លក្ខខ័ណ្ឌ CCS។ Kaiser Permanente នឹ ងបន្តរប
៉ា ់ រងប្រភេទនៃសេវាកម្មដែលមិ នទាក់ទងនឹ ង
៉ា ់សាំង និ ងការពិនិត្យសុខភាពកុមារ។
លក្ខខណ្ឌ CCS ដូចជាការពនិ ត្យរាងកាយ ការចាក់វក
ិ ី CCS ទេ។ ដ�ើម្បីឲ្យ CCS
Kaiser Permanente មិ នរ៉ាប់រងសេវាកម្មដែលផ្តល់ ដោយកម្មវធ
រ៉ាប់រងល�ើសេវាទាំងនេះ CCS ត្រូវតែព្រមព្រៀងល�ើអ្នកផ្តល់ សេវា សេវាកម្ម និ ងសម្ភារៈបរិក្ខា រ។
CCS មិ នរ៉ាប់រងគ្រប់ លក្ខខ័ណ្ឌសុខភាពទាំងអស់ ទេ។ CCS រ៉ាប់រងល�ើលក្ខខណ្ឌសុខភាពភាគច្រើនដែលធ្វើឱ្យពិ
ការខាងរាងកាយ ឬត្រូវការការព្យាបាលដោយប្រើឱសថ ការវះកាត់ ឬការស្តា រឡ�ើងវិញ។ CCS រ៉ាប់រងកុមារដែល
មានបញ្ហាសុខភាពដូចជា៖
●● ជំ ងឺបេះដូងពីកំណ�ើត
●● ជំ ងឺមហារីក

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ការដុះសាច់

●● ជំ ងឺឈាមមិ នងាយកក
●● ជំ ងឺខ្វះឈាមក្រហម
●● បញ្ហាក្រពេញទីរ ៉ូអុីដ
●● ជំ ងឺទឹកនោមផ្អែម

●● បញ្ហាតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ
●● ជម្ងឺថ្លើម

●● ជម្ងឺពោះវ�ៀន

●● បបូរមាត់ / មាត់ឆែប
●● ឆ្អឹងខ្នងប៉ោ ង

●● ការបាត់បង់ ការស្តាប់
●● ជំ ងឺភ្នែកឡ�ើងបាយ
●● ជំ ងឺខវិ្ន

●● ជំ ងឺប្រកាច់ កង
្នុ កាលៈទេសៈជាក់លាក់
●● ជំ ងឺរលាកសន្លា ក់រំ រ៉ៃ
៉ា
●● ជំ ងឺខ្សោយសាច់ ដំុ
●● ជំ ងឺអេដស៍

●● របួសក្បាល ខួរក្បាល ឬឆ្អឹងខ្នងធ្ងន់ធ្ងរ
●● ការរលាកខ្លាំ ង

●● ធ្មេញជំ ព�ើសខ្លាំ ង
រដ្ឋចេញថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្ម CCS។ ប្រសិ នប�ើកូនរបស់ អ្នកមិ នមានសិ ទធិសម្រាប
្
់ សេវាកម្ម CCS ទេ គាត់នឹងបន្តទ
ទួលការថែទាំដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពី Kaiser Permanente។
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី CCS សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការពិ និត្យជំ ងឺ និ ងសេវាកម្មជាក់ លាក់ មួយចំ នួន
Medi-Cal មិ នរ៉ាប់រងការពិនិត្យជំ ងឺ និ ងសេវាកម្មដែលត្រូវការ៖
●● ដ�ើម្បីទទួលបាន ឬរក្សាការងារ
●● ដ�ើម្បីទទួលបានធានារ៉ាប់រង

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ដ�ើម្បីទទួលបានអាជ្ជាប័ ណ្ណប្រភេទណាមួយ

●● ដោយដីកាពីតុលាការ ឬប្រសិ នប�ើ ដ�ើម្បីការដោះលែង ឬការដោះលែងដ�ើម្បីសាកម�ើល
ការដកចេញនេះមិ នត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិ នប�ើ វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញរកឃ�ើញថាសេវាទាំងនេះចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជ
សាស្រ្ត។

ទំ និញសម្រាប់ ផាសុកភាព ឫភាពងាយស្រួល
ទំនិញដែលសម្រាប់ តែផាសុកភាព ឫភាពងាយស្រួលនៃសមាជិ ក គ្រួសាររបស់ សមាជិ ក ឬសមាជិ កនៃអ្នកផ្តល់ សេ
វាថែទាំសុខភាពរបស់ សមាជិ ក។

សេវាសំ អិតសំ អាងខ្លួន
សេវាដ�ើម្បីផ្លាស់ បតូ្ររប�ៀបដែលអ្នកម�ើលទៅ (រ ួមមានការវះកាត់ល�ើផ្នែកធម្មតានៃរាងកាយរបស់ អ្នក ដ�ើម្បីផ្លាស់ បតូ្ររ
ប�ៀបដែលអ្នកម�ើលទៅ)។ ការដកចេញនេះមិ នអនុវត្តចំ ពោះឧបករណ៍តសិ ប្បនិ ម្មិតដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងទេដូចជា៖
●● ស៊ុតជ័ រក្នុងពងស្វាសដែលត្រូវបានដាំបង្កប់ជាផ្នែកមួយនៃការវះកាត់កែលម្អដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
●● សុដន់ សិប្បនិ ម្មិតដែលត្រូវការបន្ទាប់ ពីវះកាត់សុដន់

បី ំ នួសទាំងអស់ ឫមួយផ្នែកនៃផ្នែកខាងក្រៅរបស់ ផ្ទៃមុខ
●● គ្រឿងសិ ប្បនិ ម្មិតដ�ើម្ជ

សម្ភា រៈដែលប្រើហ�ើយបោះចោលបាន
សម្ភារៈដែលប្រើហ�ើយបោះចោលបានសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ នៅផ្ទះដូចជា៖ បង់ ររុំ បួស ស្បៃ បង់ ស្អិត
អាល់ កុលសម្លាប់ មេរោគ ក្រណាត់រ ុំ និ ងបង់ ររុំ បួសប្រភេទ Ace។
ការដកចេញនេះមិ នត្រូវបានអនុវត្តចំ ពោះសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានផ្តល់ ជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍ ខាងក្រោម
ដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងជំ ពូកទី 4 ("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម") នៃស�ៀវភៅសមាជិ កនេះ៖
●● ការព្យាបាលដោយការលាងឈាម/ការលាងឈាមតាមម៉ាសុីន
●● សម្ភារៈបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រប្រើជាប់ បានយូរ
●● ការថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ

●● ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបន្ថយការឈឺ ចាប់

●● សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត គ្រឿងបរិក្ខា រ និ ងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
●● ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សេវាកម្មពិសោធន៍
សេវាកម្មពិសោធន៍ គឺជាឱសថ គ្រឿងបរិក្ខា រ ដំ ណ�ើ ការ ឬសេវាកម្មដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្ត នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍
ឬទៅល�ើសត្វ ប៉ុន្តែពួកគេមិ នទាន់ រ ួចរាល់ ដ�ើ ម្បីធ្វើតេស្តទៅល�ើមនុស្សទេ។

សេវាកម្មការបន្តពូជ
សេវាកម្មដ�ើ ម្បីជួយអ្នកណាម្នា ក់ឲ្យមានផ្ទៃពោះ។

ការព្យាបាលការជ្រុះ ឬដុ ះសក់
វត្ថុនិ ងសេវាសម្រាប់ ធ្វើ ឲ្យសក់ដុះឬសម្រាប់ សក់ជ្រុះ។

ទំ និញនិ ងសេវាកម្មដែលពុំ មែនជាទំ និញនិ ងសេវាកម្មថែទាំសុខភាព
ឧទាហរណ៍យ�ើងមិ នរ៉ាប់រង៖

●● ការបង្រៀនពីឥរិយាបថ និ ងសុជីវធម៌

●● សេវាកម្មការបង្រៀននិ ងជំ នួយដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍជំ នាញរ�ៀបចំ ផែនការ ដូចជាការធ្វើផែនការសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
និ ងការធ្វើផែនការការងារឫកិច្ចការ
●● ទំនិញនិ ងសេវាកម្មសម្រាប់គោលបំ ណងនៃកាបង្កើនចំ ណេះដឹ ងនិ ងជំ នាញ
●● សេវាកម្មការបង្រៀននិ ងជំ នួយដ�ើម្បីបង្កើនភាពឆ្លាតវៃ

●● ការបង្ហាត់ ឫបង្រៀនផ្នែកការសិ ក្សាសម្រាប់ ជំនាញដូចជាវេយ្យាករណ៍ គណិតវិទ្យា
និ ងការគ្រប់ គ្រងពេលវេលា
●● បង្រៀនពីរប�ៀបអាន មិ នថាអ្នកមានជំ ងឺខ្សោយខាងការអានឫអត់
●● ការធ្វើតេស្តការអប់ រំ

●● ការបង្រៀនសិ ល្បៈ ការរាំ ការជិ ះសេះ តន្រី្ត លោ្ខន ឬការហែលទឹក
ល�ើកលែងតែថាការដកចេញនេះសម្រាប់ "ការលេងលក្ខណៈជាការបង្រៀន" មិ នអនុវត្តទៅល�ើ
សេវានានាដែលជាផ្នែកនៃគម្រោងការព្យាបាលសុខភាពឥរិយាបទ និ ងត្រូវបានរប
៉ា ់ រងក្រោម
"ការព្យាបាលសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ " ក្នុងជំ ពូកទី 4 ("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម")
●● ការបង្រៀនជំ នាញសម្រាប់ ការងារ ឬគោលបំ ណងវិជ្ជា ជី វៈផ្សេងៗ
●● ការបណតុះបណ្តា
លវិជ្ជា ជី វៈ ឬការបង្រៀនជំ នាញវិជ្ជា ជី វៈ
្
●● វគ្គបណតុះបណ្តា
លការរីកចំ រ�ន
្
ើ វិជ្ជា ជី វៈ

●● ការបណតុះបណ្តា
លសម្រាប់ ការងារជាក់លាក់មួយ ឬការប្រឹក្សាការងារ
្
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ការព្យាបាលដោយទឹក និ ងវិធីព្យាបាលដោយទឹកផ្សេងទ�ៀត។ ការដកចេញសម្រាប់ ការព្យាបាលដោយទឹក
និ ងវិធីព្យាបាលដោយទឹកផ្សេងទ�ៀតនេះ មិ នអនុវត្តទៅល�ើសេវាព្យាបាលដែលជាផ្នែកនៃផែនការព្យាបា
លដោយចលនាទេ ហ�ើយត្រូវបានរ៉ាប់រងជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍ ដូចខាងក្រោមនៅក្នុងជំ ពូកទី 4
("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម")៖
♦ ការថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ

♦ ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបន្ថយការឈឺ ចាប់
♦ សេវាកម្មព្យាបាល និ ងជំ នួយពង្រឹងនីតិសម្បទា
♦ សេវាកម្មទីកន្លែងម�ើលថែរក្សាដែលមានជំ នាញ

ការព្យាបាលដោយការធ្វើសរសៃ
ការព្យាបាលដោយការធ្វើសរសៃ ការដកចេញនេះមិ នអនុវត្តទៅល�ើសេវាព្យាបាលដែលជាផ្នែកនៃផែនការព្យាបាល
ដោយចលនាទេ ហ�ើយត្រូវបានរ៉ាប់រងជាផ្នែកមួយនៃអត្ថប្រយោជន៍ ដូចខាងក្រោមនៅក្នុងជំ ពូកទី 4
("អត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្ម") នៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ៖
●● ការថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ

●● ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបំ បាត់ការឈឺ ចាប់
●● សេវាកម្មព្យាបាល និ ងជំ នួយពង្រឹងនីតិសម្បទា
●● សេវាទីតាំងម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ

សេវាការថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួន
សេវាកម្មដែលមិ នមានភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ដូចជាជួយក្នុងសកម្មភាពរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ (ឧទាហរណ៍ ការដ�ើរ
ការចូលនិ ងក្រោកពីគេង ការងូតទឹក ការស្លៀកពាក់ ការហូបចុក ការប្រើបន្ទប់ទឹក និ ងការលេបថ្នាំ )។ ការដកចេញ
នេះមិ នអនុវត្តចំ ពោះជំ នួយល�ើសកម្មភាពរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលត្រូវបានផ្តល់ ជាផ្នែកនៃធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានពិ
ពណ៌នាក្រោម៖
●● ការថែទាំមុនស្លាប់ និ ងការព្យាបាលបន្ថយការឈឺ ចាប់

●● សេវាកម្មនិងជំ នួយរយៈពេលវែងដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង (MLTSS)

ការស្រាយចំ ណងស្បូន
សេវាកម្មដ�ើ ម្បីបញ្រ្ចាសការពន្យាកំណ�ើតតាមការវះកាត់ដែលស្ម័គ្រចិ ត្ត។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ទំ និញនិ ងសេវាថែទាំប្រអប់ ជ�ើ ងជាប្រចាំ
ទំនិញនិ ងសេវាកម្មថែទាំជ�ើងដែលមិ នចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្រ្ត

ិ ី និងសេវាកម្មផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់អ្នកដែលមាន Medi-Cal
កម្មវធ
ិ ី និ ងសេវាកម្មផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ អ្នកដែលមាន Medi-Cal រ ួមមាន៖
មានកម្មវធ
●● អត្ថប្រយោជន៍ ការផ្តួចផ្តើមថែរក្សាសម្របសម្រួល (CCI)
●● Diabetes Prevention Program
●● Health Homes Program
●● ការបរិច្ចា គសរីរាង្គ និ ងជាលិ កា

●● មន្ទីរ Indian Health Service

●● ការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងផ្នែកធ្មេញ
ិ ី និ ងសេវាផ្សេងៗសម្រាប់ អ្នកដែលមាន Medi-Cal។
អានផ្នែកនី មួយៗខាងក្រោមដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីកម្មវធ

គំ និតផ្តួចផ្តើមថែទាំសម្របសម្រួល (CCI)
គំនិតផតួ្ចផ្តើមថែទាំដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា (CCI) ធ្វើការដ�ើម្បីកែលំ អការសម្របសម្រួលផ្នែ
កថែទាំសម្រាប់ អ្នកមានសិ ទធិព
្ ីរ (អ្នកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ គ្រាន់ សំរាប់ទាំង Medicaid និ ង Medicare)។
វាមានផ្នែកចម្បងពីរ៖

ិ ី Cal MediConnect មានបំ ណងដ�ើម្បីកែលម្អការសំ របសំ រ ួល
●● Cal MediConnect៖ កម្មវធ
ផ្នែកថែទាំសំ រាប់អ្នកមានសិ ទធិព
្ ីរ។ វាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចុះឈ្មោះក្នុងផែនការមួយដ�ើម្បីគ្រប់ គ្រ
ងផលប្រយោជន៍ ទាំងអស់ របស់ ពួកគេ ជំ នួសឲ្យការមានផែនការ Medi-Cal និ ង Medicare
ដាច់ ដោយឡែកពីគ្នា។ វាក៏មានគោលបំ ណងក្នុងការថែទាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលជួយឱ្យប្រជា
ជនមានសុខភាពល្អ និ ងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេឱ្យបានយូរតាមដែលអាចទៅបាន។
●● ជំ នួយនិ ងសេវាកម្មរយៈពេលវែង Medi-Cal ដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង (MLTSS)៖ អ្នកទទួលផល
Medi-Cal ទាំងអស់ រ ួមទាំងអ្នកមានសិ ទធិព
្ ីរ ត្រូវតែចូលរ ួមក្នុងផែនការថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបាន
គ្រប់ គ្រង Medi-Cal ដ�ើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់ ពួកគេ រ ួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍
សេវាកម្មនិងជំ នួយរយៈពេលវែង (Long Term Services and Support, LTSS)
និ ងអត្ថប្រយោជន៍ ពេញលេញរបស់ Medicare។

ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី CCI សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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Diabetes Prevention Program
ិ ី ផ្លាស់ បតូ្ររប�ៀបរស់ នៅផ្អែកល�ើភស្តុតាង ដែលត្រូវបានប
Diabetes Prevention Program (DPP) គឺជាកម្មវធ
ង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីការពារ ឬពន្យារពេលការចាប់ ផ្តើមនៃជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី 2 ក្នុងចំ ណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេ
ិ ីនេះមានរយៈពេលមួយឆ្ំនា ហ�ើយអាចបន្តបានមួយឆ្ំនា ទ�ៀ
ធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ថា មានជំ ងឺមុនក�ើតទឹកនោមផ្អែម។ កម្មវធ
ិ ីនេះប្រើប្រាស់ ការផ្លាស់ បតូ្ររប�ៀបរស់ នៅដែលមាន
តសម្រាប់ សមាជិ កដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ។ កម្មវធ
ការយល់ ព្រម រាប់ បញ្ចូលប៉ុន្តែមិ នកំណត់ចំពោះតែដូចខាងក្រោម៖
●● ផ្តល់ នូវគ្រូបង្វឹកម្នា ក់;

●● បង្រៀនការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯង និ ងការដោះស្រាយបញ្ហា;
●● ផ្តល់ នូវការល�ើកទឹកចិ ត្តនិ ងមតិតប;

●● ផ្តល់ ឯកសារព័ត៌មានដ�ើម្បីគាំទ្រគោលដៅ; និ ង

●● តាមដានទំងន់ ជាទ�ៀងទាត់ ដ�ើម្បីជួយសំ រេចគោលដៅ។

ិ ី ។ ទាក់ទងសេវាសមាជិ ក
សមាជិ កដែលចាប់ អារម្មណ៍ល�ើ DPP ត្រូវតែបំ ពេញតាមល័ ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវនៃកម្មវធ
ិ ី និ ងសិ ទធិទ
សំ រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវធ
្ ទួលបាន។

Health Homes Program
Medi-Cal រ៉ាប់រងសេវា Health Homes Program (HHP) សម្រាប់ សមាជិ កដែលមានស្ថា នភាព
សុខភាពរ៉ាំរ៉ៃជាក់លាក់មួយចំ នួន។ សេវាកម្មទាំងនេះគឺដ�ើ ម្បីជួយសំ របសំ រ ួលសេវាកម្មសុខភាពរាងកាយ
សេវាកម្មសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ ព្រមទាំងសេវាកម្មនិងជំ នួយររយៈពេលវែង (LTSS) តាមសហគមន៍
សំ រាប់សមាជិ កដែលមានជម្ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា ។ អ្នកអាចត្រូវបានទាក់ទង ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់
ិ ីនេះ។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan ឬពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គលិកគ្លីនិករបស់ អ្នក
កម្មវធ
ដ�ើម្បីដឹ ងថាត�ើអ្នកអាចទទួលសេវា HHP ដែរឬទេ។
អ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ HHP ប្រសិ នប�ើ៖
●● អ្នកមានស្ថា នភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃជាក់លាក់។ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan ដ�ើម្បីដឹ

ងអំពីស្ថា នភាពដែលជួយឲ្យមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ; ហ�ើយអ្នកបំ ពេញតាមល័ ក្ខខ័ណ្ឌមួយក្នុង
ចំ ណោមខាងក្រោម៖
♦ អ្នកមានអាការៈរ៉ាំរ៉ៃដែលមានសិ ទធិទ
្ ទួល HHP ចំ នួនបី ឬច្រើនជាងនេះ
♦ អ្នកបានស្នា ក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីឆ្ំនា មុន

♦ អ្នកបានទៅនាយកដ្ឋា នថែទាំបន្ទា ន់ ចំនួនបីដង ឬច្រើនជាងនេះ ក្នុងឆ្ំនា មុន; ឬ
♦ អ្នកពុំមានទីកន្លែងដ�ើម្បីរស់ នៅ។

អ្នកពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើ ម្បីទទួលសេវា HHP ទេប្រសិ នប�ើ៖
●● អ្នកទទួលសេវាថែទាំមុនស្លាប់ ; ឫ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● អ្នកបានកំពុងស្នា ក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំដែលមានជំ នាញ អស់ រយៈពេលយូរជាងខែនៃការចូលស្នា ក់
នៅ និ ងខែបន្ទាប់ ។

សេវាកម្ម HHP ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
HHP នឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកសម្របសម្រួលការថែទាំ និ ងក្ រុមថែទាំ ដែលនឹ ងធ្វើការជាមួយអ្នកនិ ងអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុ
ខភាពអ្នក ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឱសថការី អ្នកគ្រប់ គ្រងករណី និ ងអ្នកដទៃ ដ�ើម្បីសម្របសម្រួល
ការថែទាំរបស់ អ្នក។ យ�ើងផ្តល់ សេវាកម្ម HHP ដែលរ ួមមាន៖
●● ការគ្រប់ គ្រងករណីដែលទូលំទូលាយ
●● ការសម្របសម្រួលការថែទាំ
●● ការល�ើកកម្ពស់ សុខភាព

●● ការថែទាំផ្លាស់ បតូ្រទូលំទូលាយ

●● សេវាកម្មជំនួយរបុគ្គល និ ង គ្រួសារ

●● ការបញ្ជូនបន្តទៅជំ នួយសហគមន៍ និ ងសង្គម
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែម សូមទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកគ្រប់ គ្រងករណីស្មុគស្មា ញលេខ 1-866-551-9619 (TTY 711)។

ការបរិច្ចាគសរីរាង្គនិងជាលិ កា
ិ បានដោយក្លា យជាអ្នកបរិច្ចា គសរីរាង្គឬជាលិ កា។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានអាយុពី
អ្នកណាម្នា ក់ក៏អាចជួយសង្គ្រោះជី វត
15 ទៅ 18 ឆ្ំនា អ្នកអាចក្លា យជាអ្នកបរិច្ចា គដោយការយល់ ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីឪពុកម្តា យ
ឬអាណាព្យាបាលរបស់ អ្នក។ អ្នកអាចផ្លាស់ បតូ្រចិ ត្តអ្នកពីការក្លា យជាអ្នកបរិច្ចា គសរីរាង្គបានគ្រប់ ពេល។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីការបរិច្ចា គសរីរាង្គ ឬជាលិ កា សូមពិគ្រោះជាមួយ PCP របស់ អ្នក។
អ្នកក៏អាចចូលម�ើលគេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសុខភាព និ ងមនុស្សជាតិអាមេរិកនៅ
organdonor.gov (ភាសាអង់ គ្លេស)។

មន្ទីរ Indian Health Service
ប្រសិ នប�ើអ្នកជាជនជាតិអាមេរិកាំងដ�ើម អ្នកអាចទទួលការថែទាំសុខភាពនៅតាមកន្លែងផ្តល់ Indian Health
Service។ ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកពីគ្លីនិកមួយក្នុងចំ ណោមគ្លីនិកទាំងនេះសូមទា
ក់ទងទៅទីតាំង Indian Health Service ក្នុងមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នក ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកង
្នុ ស�ៀវភៅទូរស័ ព្ទរបស់
អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការថែទាំគ្រប់ គ្រងផ្នែកទន្តសាស្រ្ត
អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal នៅខោនធី Los Angeles ដែលមានសិ ទធិទ
្ ទួលសេវាកម្មធ្មេញត្រូវតែជ្រើស
រ�ើសគំរោងមួយ ក្នុងចំ ណោមផែនការថែទាំគ្រប់ គ្រងទន្តសាស្រ្តដែលមានសំ រាប់ការថែទាំធ្មេញរបស់ ពួកគេ។
សំ រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំរ�ស
ើ នៃផែនការថែទាំគ្រប់ គ្រងទន្តសាស្រ្ត សូមទូរស័ ព្ទទៅកាន់ Health Care
Options លេខ 1-800-430-4263។

ការសម្របសម្រួលផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍
Kaiser Permanente ផ្តល់ សេវាកម្មដ�ើ ម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្របសម្រួលតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក
ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសំ នួរឬកង្វល់ផ្សេងៗអំពីសុខភាពអ្នក ឬសុខភាពកូនអ្នក សូមទូរស័ ព្ទទៅ
1-800-430-4263 (TTY 711)។

ិ យាថ្មីនិងដែលមានស្រាប់
ការវាយតម្លៃនៃបច្ចេកវទ្
Kaiser Permanente មានដំ ណ�ើ រការដែលហ្មត់ចត់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិ ងវាយតម្លៃភស្តុតាងព្យាបាល
សម្រាប់ បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្តថ្មីដែលជាការព្យាបាលនិ ងការធ្វើតេស្ត។ វេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញសំ រេចចិ ត្តថាត�ើបច្ចេក
វិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្តថ្មីដែលត្រូវបានបង្ហាញថាមានសុវត្ថិភាពនិ ងមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនៅក្នុងការសិ ក្សាស្រាវជ្រាវការព្យាបាល
ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃនិងបោះពុម្ពផ្សាយ មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺរបស់ ពួកគេដែរឬទេ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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្

5. សិទធិ្ និងទំនួលខុសត្វរូ

ក្នុងនាមជាសមាជិ ករបស់ Kaiser Permanente អ្នកមានសិ ទធិន
្ ិ ងទំនួលខុសត្រូវ។ ជំ ពូកនេះនឹ ងពន្យល់ ពីសិ ទធិ្
និ ងការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះ។ ជំ ពូកនេះក៏រ ួមបញ្ចូលការជូនដំ ណឹងផ្លូវច្បាប់ ថាអ្នកមានសិ ទធិក
្ ង
្នុ នាមជាសមាជិ ក
Kaiser Permanente។

សិទធិ្របស់អ្នក
សមាជិ ក Kaiser Permanente មានសិ ទធិទា
្ ំ ងនេះ៖

●● ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយគោរព ផ្តល់ នូវការពិចារណាល�ើសិ ទធិឯ
្ កជនភាពនិ ងតម្រូវការរក្សាការសម្ងាត់នៃ
ព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក
●● ត្រូវបានផ្តល់ ព័ត៌មានអំពីផែនការនិ ងសេវាកម្មរបស់ ខ្លូន រ ួមទាំងសេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
●● អាចជ្រើសរ�ើសអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋមនៅក្នុងបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ង

●● ចូលរ ួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិ ត្តទាក់ទងនឹ ងការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ អ្នក រ ួមទាំងសិ ទធិក
្ ង
្នុ
ការបដិ សេធការព្យាបាល
●● ស្គា ល់ ឈ្មោះរបស់ អ្នកដែលផ្តល់ ការថែទាំរបស់ អ្នក និ ងប្រភេទនៃការបណតុះបណ្តា
លដែលពួកគេមាន
្
●● ទទួលបានការថែទាំនៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ស្អាត និ ងអាចចូលប្រើប្រាស់ បាន
●● ទទួលបានមតិទីពីរពីវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងបណ្តា ញបានគ្រប់ ពេល

●● បញ្ចេញយោបល់ ពីសេចក្តីទុកព្រួយ ដោយផ្ទាល់ មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ អំពីស្ថាប័ ន
ឬការថែទាំដែលបានទទួល
●● ទទួលការសម្របសម្រួលផ្នែកថែទាំ

●● ស្នើសុំបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ល�ើការសម្រេចចិ ត្តបដិសេធ ពន្យារ ឬដាក់កំណត់សេវាកម្ម ឬអត្ថប្រយោជន៍
●● ទទួលបានសេវាបកប្រែភាសាផ្ទាល់ មាត់សម្រាប់ភាសារបស់ ពួកគេ

●● ទទួលបានជំ នួយផ្នែកច្បាប់ ឥតគិតថ្លៃនៅការិយាល័ យជំ នួយផ្នែកច្បាប់ កង
្នុ តំបន់ របស់ អ្នក
ឬក្ រុមផ្សេងទ�ៀត
●● រ�ៀបចំ សេចក្តីណែនាំជាមុន

●● ដ�ើម្បីទទួលបានសេវាកម្មផែនការពន្យាគ្រួសារ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពស្របតាមសហព័ន្ធ មន្ទីរ
Indian Health Service (សេវាសុខភាពឥណ្ឌា ) សេវាកម្មជំងឺកាមរោគនិ ងសេវាបន្ទា ន់ នៅក្រៅបណ្
តាញ Kaiser Permanente អនុលោមតាមច្បាប់ សហព័ន្ធ
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ដ�ើម្បីស្នើសុំសវនាការរដ្ឋ រ ួមទាំងព័ត៌មានស្តីពីកាលៈទេសៈដែលសវនាការរហ័សអាចធ្វើទៅបាន

●● មានសិ ទធិ្ និ ងដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ទទួលបានច្បាប់ ចម្លង កែប្រែ ឬកែតម្រូវកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរ
បស់ អ្នក

●● ដកឈ្មោះចេញទៅតាមការស្នើសុំ។ អ្នកទទួលផលដែលអាចស្នើសុំការដកឈ្មោះចេញដែលឆាប់ រហ័
ិ ី កម្មវធ
ិ ី
សរ ួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិ នត្រូវបានកំណត់ចំពោះ អ្នកទទួលផលដែលទទួលសេវាកម្មក្រោមកម្មវធ
ជំ នួយថែទាំឬការចិ ញចឹម
្ កូនចិ ញចឹម
្ ; និ ងសមាជិ កដែលមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេស
●● ទទួលបានសេវាកម្មត្រូវបានយល់ ព្រមសម្រាប់ អនីតិជន

●● ទទួលបានឯកសារជូនដំ ណឹងសមាជិ កដែលត្រូវបានសរសេរជាទម្រង់ ជម្រើសផ្សេងៗ (រ ួមមានអក្សរ
សម្រាប់ អ្នកពិការភ្នែក ការបោះពុម្ពធំ និ ងទម្រង់ ជាសម្លេង) តាមការស្នើសុំនិងទាន់ ពេលវេលាសមស្រ
បសម្រាប់ ទម្រង់ ដែលត្រូវបានស្នើនិ ងអនុលោមតាមក្រម សុខាមាលភាពនិ ងស្ថាប័ ន, (Welfare &
Institutions, W&I) 14182(b)(12)
ិ ័យ
●● រ ួចផុតពីទម្រង់ នៃការទប់ ស្កាត់ឬការបង្ំ ខា ងដែលត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយនៃការបង្ខិតបង្ខំ ដាក់វន
ភាពងាយស្រួល ឬការសងសឹ ក
●● ទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំរ�ស
ើ នៃការព្យាបាលដែលអាចរកបាន និ ងជម្រើសនានា ដែលត្រូវបានបង្ហា
ញក្នុងលក្ខណៈដែលសមស្របទៅនឹ ងលក្ខខ័ណ្ឌនិ ងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ ដឹងរបស់ អ្នក

●● ទទួលបានច្បាប់ ចម្លងនៃវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក ហ�ើយស្នើសុំឱ្យពួកគេកែប្រែ ឬកែតម្រូវដូចដែលបានបញ្ជា
ក់នៅក្នុង 45 ក្រមបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ (Code of Federal Regulations, CFR) §164.524 និ ង 164.526
●● សេរីភាពក្នុងការអនុវត្តសិ ទធិទា
្ ំ ងនេះដោយមិ នប៉ះពាល់ ជាអវិជ្ជមានដល់ រប�ៀបដែលអ្នកត្រូវបាន
ប្រព្រឹត្តចំ ពោះដោយ Kaiser Permanente អ្នកផ្តល់ សេវា ឬរដ្ឋ

ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក
សមាជិ ក Kaiser Permanente មានទំនួលខុសត្រូវទាំងនេះ៖

●● ការអានស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ ដ�ើម្បស្វែងយល់ ពីធានារ៉ាប់រងអ្វីដែលអ្នកមាន
និ ងរប�ៀបទទួលបានសេវាកម្ម

●● ការប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណសម្គា ល់ ខ្លួនរបស់ អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នាំយកប័ ណ្ណសម្គា ល់
Kaiser Permanente ប័ ណ្ណសម្គា ល់ ខ្លួនដែលមានរ ូបថត និ ងប័ ណ្ណសម្គា ល់ សមាជិ ក
Medi-Cal របស់ អ្នកមកជាមួយអ្នក នៅពេលអ្នកមកទទួលការថែទាំ
●● ការរក្សាការណាត់ជួប

●● ការប្រាប់ អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary Care Provider, PCP) របស់ អ្នកអំពីសុខភាព
និ ងប្រវត្តិសុខភាពរបស់ អ្នក
●● ការអនុវត្តតាមគម្រោងថែទាំដែលអ្នក និ ង PCP របស់ អ្នកព្រមព្រៀង
●● ការទទួលស្គា ល់ នូវឥទ្ធិពលនៃរប�ៀបរស់ នៅរបស់ អ្នកល�ើសុខភាពអ្នក

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ការចេះគិតដល់ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃបណ្តា ញ បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀត និ ងសមាជិ ក
●● ការបង់ ថ្លៃសេវាកម្មដែលមិ នត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal

ិ ីដូចបានពណ៌នាក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ
●● ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រើប្រាស់ វធ

●● ការប្រាប់ យ�ើ ងប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវបានគេឱ្យចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្រៅបណ្តា ញ

សេចក្តីជូនដំណឹ ងពីការអនុ វត្តន៍ការសម្ងា ត់
ិ ី របស់ KAISER PERMANENTE សម្រាប់ ការ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលពណ៌នាពីគោលនយោបាយនិ ងនីតិវធ
ថែរក្សាភាពសម្ងាត់នៃកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តគឺអាចរកបាន ហ�ើយនឹ ងត្រូវបានផ្តល់ ជូនដល់ អ្នកទៅតាមការស្នើសុំ។
Kaiser Permanente នឹ ងការពារឯកជនភាពនៃព័ត៌មានសុខភាពដែលត្រូវបានការពារបស់ អ្នក (Protected
Health Information, PHI)។ យ�ើងក៏តម្វរូ ឱ្យអ្នកផ្តល់ សេវាដែលចុះកិច្ចសន្យាទាំងអស់ ការពារការសម្ងាត់
PHI របស់ អ្នកផងដែរ។ PHI របស់ អ្នកគឺជាព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គល (ផ្ទាល់ មាត់
សរសេរ ឬអេឡិចត្រូនិក) អំពីសុខភាពរបស់ អ្នក សេវាថែទាំសុខភាពដែលអ្នកបានទទួល ឬការទូទាត់ប្រាក់សម្រា
ប់ ការថែទាំសុខភាពអ្នក។
ជាទូទៅអ្នកអាចម�ើល និ ងទទួលបានច្បាប់ ចម្លងនៃ PHI របស់ អ្នក កែកំហស
ុ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព PHI របស់ អ្នក
និ ងស្នើសុំពួកយ�ើងរកបញ្ជីនៃការបង្ហាញជាក់លាក់នានានៃ PHI របស់ អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំការបញ្ជូនការទំនាក់
ទំនងដែលសម្ងាត់ទៅទីតាំងមួយផ្សេងក្រៅពីអាស័ យដ្ឋា នធម្មតារបស់ អ្នក ឬដោយមធ្យោបាយដឹ កជញ្ជូន
ក្រៅពីមធ្យោបាយធម្មតា។
យ�ើងប្រហែលជាប្រើប្រាស់ ឬអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃម�ើល PHI របស់ អ្នកសម្រាប់ ការថែទាំ ការស្រាវជ្រាវសុខភាព
ការបង់ ប្រាក់ ឬប្រតិបតតិ្ការថែទាំសុខភាព ដូចជាសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវ ឬវាស់ សង
្ទ ់ គុណភាពនៃការថែទាំនិ ងសេវា
កម្ម។ ល�ើសពីនេះ តាមច្បាប់ យ�ើ ងអាចផ្តល់ PHI របស់ អ្នកទៅរដ្ឋា ភិបាល ឬផ្តល់ វាជាសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ ។
យ�ើងនឹ ងមិ នប្រើឬបង្ហាញ PHI របស់ អ្នក សម្រាប់ គោលបំ ណងផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អ
ក្សរពីអ្នក (ឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកឲ្យធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ អ្នក)ល�ើកលែងតែដូចអ្វីដែលបានពណ៌នានៅក្នុងសេច
ក្តីជូនដំ ណឹងការអនុវត្តល�ើការសម្ងាត់របស់ យ�ើ ង (ម�ើលខាងក្រោម) និ ងច្បាប់ នៃការសម្ងាត់ Medi-Cal។ អ្នកមិ ន
ចាំបាច់ អនុញ្ញាតិការប្រើប្រាស់ ផ្សេងនេះនៃ PHI របស់ អ្នកទេ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកឃ�ើញនរណាម្នា ក់កំពុងប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានរបស់ អ្នកដោយមិ នត្រឹមត្រូវ សូមទាក់ទងសេវាសមាជិ កលេស
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ នាយកដ្ឋា នសេវាកម្មថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា , មន្រ្តីផ្នែកការសម្ងាត់,
លេខ 1-866-866-0602 ជម្រើសទី 1 (TTY 1-877-735-2929)។ អ្នកក៏អាចអ៊ីមែលទៅនាយកដ្ឋា នសេវាក
ម្មថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា នៅ privacyofficer@dhcs.ca.gov ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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នេះគ្រាន់ តែជាសេចក្ដីសង្ខេបខ្លីនៃមួយចំ នួននៃការអនុវត្តល�ើឯកជនភាពសំ ខាន់ ៗរបស់ យ�ើ ង។ សេចក្តីជូនដំ ណឹ
ងការអនុវត្តន៍ ល�ើ ការសម្ងាត់របស់ យ�ើ ង ដែលផ្តល់ នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តន៍ ល�ើ ការសម្ងាត់របស់ យ�ើ ង
និ ងសិ ទធិរ្ បស់ អ្នកទាក់ទងនឹ ង PHI របស់ អ្នក គឺអាចរកបានហ�ើយនឹ ងត្រូវបានផ្តល់ ជូនអ្នកទៅតាមការស្នើសុំ។
ដ�ើម្បីទទួលបានមួយច្បាប់ សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកម�ើលសេចក្តីជូ
នដំ ណឹងនេះនៅតាមទីតាំង Kaiser Permanente ឬតាមអនឡាញនៅ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីច្បាប់
ច្បាប់ ជាច្រើនអនុវត្តទៅល�ើស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។ ច្បាប់ ទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ ដល់ សិទធិន
្ ិ ងទំនួលខុសត្រូវរ
បស់ អ្នក ទោះបីជាច្បាប់ មិនត្រូវបានបញ្ចូល ឬពន្យល់ នៅក្នុងស�ៀវភៅសមាជិ កនេះក៏ដោយ។ ច្បាប់ សំខាន់ ៗដែល
ិ ី Medi-Cal។ ច្បាប់ រដ្ឋនិងសហព័ន្ធផ្
អនុវត្តចំ ពោះស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ គឺច្បាប់ រដ្ឋនិងសហព័ន្ធអំពីកម្មវធ
សេងទ�ៀតអាចអនុវត្តផងដែរ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី Medi-Cal ជាអ្ន កទូទាត់ជំរ�ើសចុ ងក្រោយ
ជួនកាលអ្នកណាម្នា ក់ទ�ៀតត្រូវបង់ ប្រាក់មុនសម្រាប់ សេវាកម្មដែល Kaiser Permanente ផ្តល់ ឱ្យអ្នក។
ឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើអ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ចរាចរណ៍ ឬប្រសិ នប�ើអ្នករងរបួសនៅកន្លែងធ្វើការការធានារ៉ាប់រង
ឬសំ ណងកម្មករត្រូវបង់ ប្រាក់ជាមុនសិ ន។
នាយកដ្ឋា នថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលី ហវ័រ្ ញ៉ាមានសិ ទធិន
្ ិ ងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលសម្រាប់ សេវាកម្ម Medi-Cal
ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដែល Medi-Cal មិ នមែនជាអ្នកបង់ ប្រាក់ដំបូង។
ិ ី Medi-Cal អនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជារបស់ រដ្ឋនិងសហព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹ ងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់
កម្មវធ
ិ នការសម
របស់ ភាគីទីបី សម្រាប់ សេវាថែទាំសុខភាពដល់ អ្នកទទួលផល។ Kaiser Permanente នឹ ងចាត់វធា
ិ ី Medi-Cal គឺជាអ្នកទូទាត់ជម្រើសចុងក្រោយ។
ស្របទាំងអស់ ដ�ើ ម្បីធានាថាកម្មវធ
ិ ី
ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ទទួលបាន Medicare អ្នកត្រូវតែអោយយ�ើងដឹ ង។ កម្មវធ
Medicare អាចនឹ ងត្រូវចំ ណាយល�ើសេវាកម្មមួយចំ នួនដែលអ្នកទទួលបានពីយ�ើង។ Medi-Cal
តែងតែបង់ ប្រាក់ចុងក្រោយគេ។

ិ
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបានកម្មសិទ្ធអចលនទ្រព្យមកវញ
រដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ត្រូវស្វែងរកសំ ណងចេញពីអចលនទ្រព្យរបស់ សមាជិ ក Kaiser Permanente ដែលបានស្លាប់ សម្រាប់៖
●● សេវាកម្មដែលសមាជិ កបានទទួលនៅថ្ងៃ ឬក្រោយខួបកំណ�ើតទី 55 របស់ ពួកគេ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ការបង់ ប្រាក់ផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ សេវាកម្មដែលសមាជិ កបានទទួលពីអ្នកផ្ដល់សេវាដែលមិ នមែន
ជាមួយ Kaiser Permanente
ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីអំពីការទាញយកពីអចលនទ្រព្យ សូមទូរស័ ព្ទទៅ (916) 650-0590។

ិ នការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុ វត្តវធា
Kaiser Permanente នឹ ងផ្ញើលិខិតជូនដំ ណឹងការអនុវត្តវិធានការណ៍ (Notice of Action, NOA)
ដល់ អ្នកនៅពេលណាដែលយ�ើងបដិ សេធ ពន្យាពេល បញ្ចប់ ឬកែប្រែសំ ណ�ើសំរាប់សេវាថែទាំសុខភាព។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នយល់ ស្របជាមួយនឹ ងសេចក្តីសម្រេចរបស់ យ�ើ ង អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍បាន។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកាលៈទេសៈខុសប្រក្រតី
ប្រសិ នប�ើមានអ្វីមួយក�ើតឡ�ើងដែលដាក់កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ យ�ើ ងក្នុងការផ្តល់ និងរ�ៀបចំ ការថែទាំដូចជា
គ្រោះមហន្តរាយធំ យ�ើងនឹ ងខិតខំប្រឹ ងប្រែងដោយស្មោះត្រង់ ដ�ើម្បីផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវការថែទាំដែលអ្នកត្រូវកា
រជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ និ ងទីកន្លែងក្នុងបណ្តា ញដែលមាន។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានលក្ខខ័ណ្ឌវេជ្ជ
សាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សូមទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិ តបំផុត។ អ្នកមានធានារ៉ាប់រងល�ើសេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់
ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក "សេវាកម្មសង្រ្គោះបន្ទា ន់ "។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាត់ចែងអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក
អ្នកត្រូវតែបំ ពេញបែបបទណាដែលយ�ើងស្នើសុំកង
្នុ ដំ ណ�ើ រការអាជី វកម្មធម្មតារបស់ យ�ើ ង។ ល�ើសពីនេះ
ិ ី ) ដ�ើម្បីផ្តល់ សេវារបស់ អ្នកឲ្យកាន់ តែប្រស�ើ រ។
យ�ើងអាចបង្កើត ស្តង់ ដារ (គោលនយោបាយនិ ងនីតិវធ
ប្រសិ នប�ើយ�ើងមានករណីល�ើកលែងចំ ពោះលក្ខខ័ណ្ឌនៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ សម្រាប់ អ្នកឬអ្នកណាផ្សេងទ�ៀត
យ�ើងមិ នចាំបាច់ ធ្វើដូចគ្នាចំ ពោះអ្នក ឬអ្នកណាផ្សេងនោះទេនាពេលអនាគត។
ប្រសិ នប�ើយ�ើងមិ នធ្វើឲ្យប្រតិបតតិផ្ ្នែកនៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ នេះមិ នមែនមានន័ យថា យ�ើងល�ើកលែងល
ក្ខខ័ណ្ឌនៃស�ៀវភៅសមាជិ កនេះទេ។ យ�ើងមានសិ ទធិប
្ ង្គាប់ ឲ្យប្រតិបតតិ្តាមលក្ខខណ្ឌនៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ
នៅពេលណាក៏បាន។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់បតូ្រក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិក

យ�ើង ដោយមានការយល់ ព្រម ពី L.A. Care Health Plan អាចធ្វើការផ្លាស់ បតូ្រទៅល�ើស�ៀវភៅសមាជិ កនេះ
នៅពេលណាក៏បាន។ យ�ើងនឹ ងឱ្យអ្នកដឹ ងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការផ្លាស់ បតូ្រណាមួយ 30 ថ្ងៃមុនពេលដែល
វាក�ើតឡ�ើង។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីមេធាវី និងថ្លៃឈ្នួលនិងថ្លៃចំណាយផ្លូវច្បាប់
នៅក្នុងជម្លោះណាមួយរវាងអ្នកនិ ងពួកយ�ើង Medical Group ឬ Kaiser Foundation Hospitals
ភាគីនីមួយៗនឹ ងទូទាត់ថ្លៃឈល
្នួ និ ងចំ ណាយផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង។ ទាំងនេះរ ួមមានថ្លៃឈល
្នួ របស់ មេធាវី
និ ងថ្លៃឈល
្នួ របស់ អ្នកគាំពារ។

សេចក្តីជូនដំណឹងថាស�ៀវភៅណែនាំសមាជិកត្រូវជាប់កាត
ព្វកិច្ចល�ើសមាជិក
ល័ ក្ខខ័ណ្ឌនៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះចូលជាធរមាន នៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសការចាត់តាំងទៅ
Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

សេចក្តីជូនដំណឹងថា L.A. Care Health Plan
មិនមែនជាភ្នា ក់ងាររបស់យ�ើងទេ
L.A. Care Health Plan គឺពំុមែនជាភ្នា ក់ងារ ឬ តំណាងរបស់ Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ទេ

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការធានារប
៉ា ់ រងរបស់អ្នក
យ�ើងអាចផ្ញើឱ្យអ្នកនូវបច្ចុប្បន្នភាពអំពីធានារ៉ាប់រងការថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នក។ យ�ើងនឹ ងផ្ញើរវាទៅអាសយដ្ឋា ន
ថ្មីបំ ផុតដែលយ�ើងមានសម្រាប់ អ្នក។ ប�ើ អ្នកផ្លាស់ ទីលំនៅ ឬមានអាស័ យដ្ឋា នថ្មី សូមឱ្យយ�ើងដឹ ងពីអាស័ យដ្ឋា ន
ថ្មីរបស់ អ្នកឱ្យបានឆាប់ តាមដែលអ្នកអាច ដោយទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។ ល�ើសពីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការផ្នែកសិ ទធិទ
្ ទួលបានក្នុងខោនធី របស់ អ្នក និ ង L.A. Care
Health Plan ស្គា ល់ អាស័ យដ្ឋា នថ្មីរបស់ អ្នកផងដែរ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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6. ការរាយការណ៍និងការដោះ
ស្រាយបញ្ហា
មានបញ្ហាពីរប្រភេទដែលអ្នកអាចមានជាមួយ Kaiser Permanente៖

●● ពាក្យបណតឹ្ ង (ឫ សារទុក្ខ) គឺនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយ Kaiser Permanente
ឬអ្នកផ្តល់ សេវា ឬជាមួយការថែទាំសុខភាព ឬការព្យាបាលដែលអ្នកទទួលបានពីអ្នកផ្តល់ សេវា

●● បណតឹ្ ង ឧទ្ធរណ៍ គឺនៅពេលដែលអ្នកមិ នយល់ ព្រមជាមួយនឹ ងការសម្រេចចិ ត្តរបស់ យ�ើ ងក្នុងការមិ ន
រ៉ាប់រង ឬផ្លាស់ បតូ្រសេវាកម្មរបស់ អ្នក
អ្នកអាចប្រើប្រាស់ បណតឹ្ ងសារទុក្ខរបស់ Kaiser Permanente និ ងដំ ណ�ើ រការបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ដ�ើម្បីប្រាប់ ឱ្យយ�ើ
ងដឹ ងអំពីបញ្ហារបស់ អ្នក។ អ្នកក៏អាចទាក់ទង L.A. Care Health Plan ជំ នួសឲ្យ Kaiser Permanente
បានដែរ។ ការប្រើដំ ណ�ើ រការបណតឹ្ ងសារទុក្ខរបស់ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan នឹ
ងមិ នដកហូតសិ ទធិន
្ ិ ងដំ ណោះស្រាយស្របច្បាប់ ណាមួយរបស់ អ្នកឡ�ើយ។ ទាំង Kaiser Permanente និ ង
L.A. Care Health Plan នឹ ងមិ នរ�ើសអ�ើងឬសងសឹ កប្រឆាំងនឹ ងអ្នកដោយសារការត្អូញត្អែរប្រាប់ យ�ើ ងឡ�ើយ។
ការអនុញ្ញាតឱ្យយ�ើងដឹ ងអំពីបញ្ហារបស់ អ្នកនឹ ងជួយយ�ើងកែលម្អការថែទាំសម្រាប់ សមាជិ កទាំងអស់ ។
ប្រសិ នប�ើសារទុក្ខឬបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នកមិ នទាន់ ត្រូវបានដោះស្រាយ ឬអ្នកមិ នសប្បាយចិ ត្តនឹ ងលទ្ធផល
អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅនាយកដ្ឋា នថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា (Department of
Managed Health Care, DMHC) លេខ 1-888-HMO-2219 (TTY 1-877-688-9891)។
មន្រ្តីស�៊ើបអង្កេតការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង Medi-Cal នៃនាយកដ្ឋា នសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលី ហរ្វ នី ញ៉ា
(Department of Health Care Services, DHCS) ក៏អាចជួយបានផងដែរ។ ពួកគេអាចជួយបាន ប្រសិ

នប�ើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការចូលរ ួម ផ្លាស់ បតូ្រ ឬចាកចេញពីផែនការសុខភាព។ ពួកគេក៏អាចជួយបានដែរ ប្រសិ នប�ើ
អ្នកផ្លាស់ បតូ្រទីលំនៅនិ ងមានការលំ បាកក្នុងការទទួលបាន Medi-Cal របស់ អ្នកដែលបានផ្ទេរទៅខោនធីថ្មីរបស់ អ្
នក។ អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅមន្រ្តីអងេ្កតការណ័លេខ 1-888-452-8609 ថ្ងៃច័ន្ទដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោ ង 8 ព្រឹកដល់ ម៉ោ ង
5 ល្ងា ច។
អ្នកក៏អាចដាក់បណតឹ្ ងសារទុក្ខជាមួយនឹ ងការិយាល័ យផ្នែកសិ ទធិទ
្ ទួលបានក្នុងខោនធី អ្នក អំពីសិ ទធិទ
្ ទួលបាន
Medi-Cal របស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នច្បាស់ ថាអ្នកណាដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នកជាមួយ
សូមទូរស័ ព្ទទៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ពាក្យបណតឹ្ ង
ពាក្យបណតឹ្ ង (ឬសារទុក្ខ) គឺនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាឬមិ នសប្បាយចិ ត្តជាមួយសេវាកម្ម ដែលអ្នកកំពុងទទួលបានពី
Kaiser Permanente ឬអ្នកផ្តល់ សេវា។ មិ នមានពេលវេលាកំណត់កង
្នុ ការដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងទេ។
អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងគ្រប់ ពេលតាមទូរស័ ព្ទ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមអនឡាញ។
●● តាមទូរស័ ព្ទ៖

♦ ទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក Kaiser Permanente លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)
24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍ (ល�ើកលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។ ផ្តល់ ឱ្យយ�ើ
ងនូវលេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក ឈ្មោះរបស់ អ្នក និ ងហេតុផលសម្រាប់ បណតឹ្ ងត
វ៉ារបស់ អ្នក

♦ ទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909 (TTY 711)
24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍។ ផ្តល់ លេខអត្តសញ្ញាណផែនការសុខភាពរបស់ អ្នក
ឈ្មោះរបស់ អ្នក និ ងហេតុផលសម្រាប់ ពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នក

●● តាមរយៈប្រៃសណីយ៍ ៖

♦ ទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក Kaiser Permanente លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)
និ ងស្នើសុំឱ្យមានសំ ណំុ បែបបទផ្ញើទៅអ្នក។ ល�ើសពីនេះ ការិយាល័ យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកក៏នឹង
មានទម្រង់ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ងផងដែរ។ នៅពេលអ្នកទទួលបានទម្រង់ បែបបទ សូមបំ ពេញវា។
ត្រូវប្រាកដថារ ួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ អ្នក លេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ និ ងមូលហេតុសម្រាប់បណតឹ្
ងរបស់ អ្នក។ ប្រាប់ យ�ើ ងពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ើងនិ ងរប�ៀបដែលយ�ើងអាចជួយអ្នកបាន។ ផ្ញើទម្រ
ង់ បែបបទទៅការិយាល័ យសេវាសមាជិ កនៅទីតាំងក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente (សូម
ម�ើលស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់ សេវា, [Provider Directory] ដ�ើម្បីរកទីតាំង)
♦

សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909។ (TTY 711)
ហ�ើយស្នើសុំឲ្យគេផ្ញើរទម្រង់ បែបបទទៅអ្នក។ នៅពេលអ្នកទទួលបានទម្រង់ បែបបទ សូមបំ ពេញវា។
ត្រូវប្រាកដថារ ួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ អ្នក លេខអត្តសញ្ញាណគម្រោងសុខភាព និ ងមូលហេតុស
ម្រាប់ បណតឹ្ ងរបស់ អ្នក។ ប្រាប់ ពួកគេពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ើងនិ ងរប�ៀបដែលពួកគេអាចជួយអ្នក
បាន។ សូមផ្ញើរទម្រង់ បែបបទទៅ៖

L.A. Care Health Plan
1055 W. 7th St., 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
●● តាមអនឡាញ៖

♦ សូមប្រើទម្រង់ បែបបទអនឡាញល�ើគេហទំព័រ Kaiser Permanente នៅ kp.org
(ភាសាអង់ គ្លេស)
♦ ប្រើប្រាស់ ទម្រង់ បែបបទអនឡាញល�ើ គេហទំព័រ L.A. Care Health Plan នៅ
LACare.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នក យ�ើងអាចជួយអ្នកបាន។ យ�ើងអាចផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូ
វសេវាភាសាឥតគិតថ្លៃ។ សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទទួលជំ នួយពី
L.A. Care Health Plan ។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវសេវាភាសាឥតគិតថ្លៃ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកគេនឹ ងធ្វើការជាមួយអ្នកនិ ង
Kaiser Permanente ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីដំ ណ�ើ រការបណតឹ្ ងសារទុក្ខ
L.A. Care Health Plan សូមទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909
(TTY 711).
ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណតឹ្ ង យ�ើងនឹ ងផ្ញើលិខិតមួយជូនដំ ណឹងអ្នកថាយ�ើងបានទទួលវា។
ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ យ�ើងនឹ ងផ្ញើលិខិតមួយទ�ៀតប្រាប់ អ្នកអំពីរប�ៀបដែលយ�ើងបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើអ្នកបានដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងសារទុក្ខរបស់ អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកគេនឹ ងឆ្លើយតបក្នុង
កំឡុងពេលដូចគ្នា។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ ឬគ្រូពេទ្យរបស់ អ្នកចង់ អោយ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan
ធ្វើការសំ រេចចិ ត្តអោយបានល�ឿន ពីព្រោះពេលវេលាដែលត្រូវការដ�ើម្បីដោះស្រាយបណតឹ្ ងតវ៉ារបស់ អ្នកនឹ ងធ្វើ
ិ សុខភាព ឬសមត្ថភាពរបស់ អ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ អ្នកអាចស្នើសុំការពិនិត្យរហ័ស (ល�ឿន)។
អោយអាយុជីវត
ដ�ើម្បីស្នើសុំការពិនិត្យរហ័ស សូមទូរស័ ព្ទទៅ Kaiser Permanente លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)
ឬ L.A. Care Health Plan 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ពួកយ�ើង ឬ L.A. Care Health Plan
នឹ ងធ្វើការសម្រេចចិ ត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោ ងបន្ទាប់ ពីទទួលពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នក។

បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៏
បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍គឺខុសគ្នាពីបណតឹ្ ងតវ៉ា។ បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍គឺជាសំ ណ�ើ រសុំ៎ឲ្យ Kaiser Permanente ឫ
L.A. Care Health Plan ធ្វើការពិនិត្យ និ ងផ្លាស់ បតូ្រការសម្រេចចិ ត្តដែលយ�ើងបានធ្វើអំពីការធានារ៉ាប់រងស
ម្រាប់ សេវាកម្មដែលបានស្នើសុំ។ ប្រសិ នប�ើយ�ើងផ្ញើលិខិតជូនដំ ណឹងអំពីការអនុវត្តវិធានការណ៍ (Notice of
Action, NOA) ដែលប្រាប់ អ្នកថាយ�ើងកំពុងបដិ សេធ ពន្យាពេល ផ្លាស់ បតូ្រ ឬបញ្ចប់ សេវាកម្ម ហ�ើយអ្នកមិ នយល់
ស្របជាមួយការសម្រេចចិ ត្តរបស់ យ�ើ ង អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍។ អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary
Care Provider, PCP) របស់ អ្នកក៏អាចដាក់បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍សម្រាប់ អ្នកដោយការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អ
ក្សររបស់ អ្នក។
អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃប្រតិទិនចាប់ ពីកាលបរិច្ឆេទ NOA ដែលអ្នកបានទទួល។
ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលហ�ើយអ្នកចង់ បន្តការព្យាបាល នោះអ្នកត្រូវតែស្នើសុំបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ក្នុង
រយៈពេល 10 ថ្ងៃប្រតិទិនគិតចាប់ ពីកាលបរិច្ឆេទដែល NOA ត្រូវបានផ្ញើរទៅដល់ អ្នក ឬមុនកាលបរិច្ឆេទដែល
Kaiser Permanente និ យាយថាសេវាកម្មនឹងឈប់ ។ នៅពេលអ្នកស្នើសុំបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ សូមប្រាប់ យ�ើ ងឬ
L.A. Care Health Plan ថាអ្នកចង់ បន្តទទួលបានសេវា។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍តាមទូរស័ ព្ទ សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមអនឡាញ៖
●● តាមទូរស័ ព្ទ៖

♦ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក Kaiser Permanente លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)
24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍ (ល�ើកលែងតែថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ) ។ ផ្តល់ ឱ្យ
យ�ើងនូវលេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក ឈ្មោះរបស់ អ្នក និ ងសេវាដែលអ្នកកំពុងដាក់បណតឹ្
ងឧទ្ធរណ៍
♦ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909
(TTY 711) 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ,7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍។ ផ្តល់ ឱ្យពួកគេនូវលេខអត្តសញ្ញាណ
ផែនការសុខភាពរបស់ អ្នក ឈ្មោះរបស់ អ្នក និ ងសេវាដែលអ្នកកំពុងដាក់បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍

●● តាមប្រៃសណីយ៍ ៖

♦ ទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក Kaiser Permanente លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711) និ
ងស្នើសុំឱ្យមានសំ ណំុ បែបបទផ្ញើទៅអ្នក។ ល�ើសពីនេះ ការិយាល័ យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកក៏នឹងមា
នទម្រង់ បែបបទបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ផងដែរ។ នៅពេលអ្នកទទួលបានទម្រង់ បែបបទ សូមបំ ពេញវា។
សូមប្រាកដថារ ួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ អ្នក លេខកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងសេវាដែលអ្នកកំពុង
ដាក់បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍។ ផ្ញើទម្រង់ បែបបទទៅការិយាល័ យសេវាសមាជិ កនៅទីតាំងក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente (សូមម�ើលស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ត៌មានអ្នកផ្តល់
សេវាដ�ើម្បីរកទីតាំង)
♦

សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាសមាជិ ក L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909 (TTY 711)
ហ�ើយស្នើសុំឲ្យមានទម្រង់ បែបបទផ្ញើរទៅអ្នក។ នៅពេលអ្នកទទួលបានទម្រង់ បែបបទ
សូមបំ ពេញវា។ ត្រូវប្រាកដថារ ួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ អ្នក លេខអត្តសញ្ញាណផែនការសុខភាព
និ ងសេវាដែលអ្នកកំពុងធ្វើឧទ្ធរណ៍។ សូមផ្ញើរទម្រង់ បែបបទទៅ៖

L.A. Care Health Plan
1055 W. 7th St., 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
●● តាមអនឡាញ៖

♦ សូមប្រើទម្រង់ បែបបទតាមអនឡាញល�ើគេហទំព័រ Kaiser Permanente នៅ kp.org
(ភាសាអង់ គ្លេស)
♦ ប្រើប្រាស់ ទម្រង់ បែបបទអនឡាញល�ើ គេហទំព័រ L.A. Care Health Plan នៅ
LACare.org (ភាសាអង់ គ្លេស)

ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយក្នុងការដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នក យ�ើងអាចជួយអ្នកបាន។ យ�ើងអាចផ្តល់ ឱ្យ
អ្នកនូវសេវាភាសាឥតគិតថ្លៃ។ សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទទួលជំ នួយពី
L.A. Care Health Plan ផងដែរ។ ពួកគេក៏អាចផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវសេវាភាសាឥតគិតថ្លៃផងដែរ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកគេនឹ ងធ្វើការជាមួយអ្ន
កនិ ង Kaiser Permanente ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ L.A. Care Health Plan នឹ ងធ្វើការជាមួយអ្នក
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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និ ង Kaiser Permanente ទៅល�ើបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នក។ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ បន្ថែមអំពីដំ ណ�ើ រការបណតឹ្ ង
សារទុក្ខ L.A. Care Health Plan សូមទូរស័ ព្ទទៅ L.A. Care Health Plan លេខ 1-888-839-9909
(TTY 711).
ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ យ�ើងនឹ ងផ្ញើលិខិតមួយជូនដំ ណឹងអ្នកថាយ�ើងបានទទួលវា។
ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃយ�ើ ងនឹ ងប្រាប់ អ្នកអំពីសេចក្តីសម្រេចបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ យ�ើ ង។ ប្រសិ នប�ើអ្នកបានដាក់ប
ណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកគេនឹ ងឆ្លើយតបក្នុងកំឡុងពេលវេលាតែមួយ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកចង់ ឱ្យ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan ធ្វើការសម្រេចចិ ត្តរហ័ស
ិ សុខភាព ឬសមត្ថ
ពីព្រោះពេលវេលាដែលវាត្រូវការដ�ើម្បីដោះស្រាយបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នកនឹ ងធ្វើឱ្យជី វត
ភាពក្នុងការបំ ពេញមុខងាររបស់ អ្នកមានគ្រោះថ្នា ក់ អ្នកអាចស្នើសុំការពិនិត្យឡ�ើងវិញឆាប់ រហ័ស (ល�ឿន)។
ដ�ើម្បីស្នើសុំការពិនិត្យរហ័ស សូមទូរស័ ព្ទមកពួកយ�ើងតាមលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ
L.A. Care Health Plan 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ពួកយ�ើង ឬ L.A. Care Health Plan
នឹ ងធ្វើការសម្រេចចិ ត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោ ងបន្ទាប់ ពីទទួលពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នក។

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនប�ើអ្ន កមិនយល់ស្របជាមួ យសេ
ចក្តីសម្រេចល�ើបណតឹ្ ងតវ ៉ា

ប្រសិ នប�ើអ្នកបានដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ ហ�ើយបានទទួលលិ ខិតពីយ�ើង ឬ L.A. Care Health Plan
ដែលប្រាប់ អ្នកថាយ�ើងមិ នបានផ្លាស់ បតូ្រការសម្រេចចិ ត្តរបស់ យ�ើ ង ឬអ្នកមិ នបានទទួលលិ ខិតប្រាប់អ្នកអំពីការ
សម្រេចចិ ត្តរបស់ យ�ើ ង ហ�ើយវាមានរយៈពេលល�ើស 30 ថ្ងៃហ�ើយនោះ អ្នកអាច៖

●● ស្នើសុំ សវនាការរដ្ឋ ពីនាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសង្គម (Department of Social Services, DSS),
ហ�ើយចៅក្រមម្នា ក់នឹងពិនិត្យករណី របស់ អ្នក
●● ស្នើសុំការពិ និត្យស�ើរ�ើវេជ្ជ សាស្រ្តឯករាជ្យ (Independent Medical Review, IMR)
ពី DMHC និ ងអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅដែលមិ នមែនជាផ្នែកនៃ L.A. Care Health Plan ឬ
Kaiser Permanente ឲ្យពិនិត្យម�ើលករណី របស់ អ្នក

អ្នកនឹ ងមិ នចាំបាច់ បង់ ថ្លៃសវនាការរដ្ឋឬ IMR ទេ។
អ្នកអាចស្នើសុំទាំងសវនាការរដ្ឋនិង IMR ក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំមួយមុនពេលស្នើសុំមួយទ�ៀត ដ�ើម្
បីម�ើលថាត�ើវានឹ ងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ អ្នកជាមុនដែរឬទេ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកស្នើសុំ IMR មុន ប៉ុន្តែមិ នយល់ ស្រប
នឹ ងសេចក្តីសំរេច អ្នកនៅតែអាចស្នើសុំសវានាការរដ្ឋនៅពេលក្រោយ។ ប៉ុន្តែប្រសិ នប�ើអ្នកស្នើសុំសវានាការរដ្ឋមុន
ហ�ើយសវនាការបានក�ើតឡ�ើងហ�ើយ អ្នកមិ នអាចស្នើសុំ IMR បានទេ។ ក្នុងករណីនេះសវនាការរដ្ឋធ្វើ ការវិនិចឆ័ យ
្
សម្រេចចុងក្រោយ។
ផ្នែកខាងក្រោមនឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែម អំពីរប�ៀបស្នើសុំសវនាការរដ្ឋ ឬ IMR ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការពិនិត្យស�ើរ�ើវេជ្ជ សាស្ត្រឯករាជ្យ (“IMR”)
IMR គឺនៅពេលដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅដែលមិ នទាក់ទងទៅនឹ ងផែនការសុខភាពពិនិត្យករណី របស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ បាន IMR ដំ បូងអ្នកត្រូវដាក់បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ជាមួយ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នឮពីយ�ើងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃប្រតិទិន ឬប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នសប្បាយចិ ត្តនឹ ងសេចក្តីសម្រេចចិ ត្តរ
បស់ យ�ើ ងនោះ អ្នកអាចស្នើសុំ IMR។ អ្នកត្រូវស្នើសុំ IMR ក្នុងរយៈពេល 6 ខែចាប់ ពីកាលបរិច្ឆេទល�ើសេចក្តីជូនដំ
ណឹងដែលប្រាប់ អ្នកអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍។
អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបាន IMR ភ្លា ម ដោយមិ នចាំបាច់ ដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ជាមុន។ នេះគឺនៅក្នុងករណី
ដែលសុខភាពរបស់ អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ភ្លា មៗ ឬការស្នើសុំត្រូវបានបដិ សេធដោយសារការព្យាបាលត្រូវបាន
ចាត់ទុកថាជាការពិសោធន៍ ឬការស�៊ើបអង្កេត។
កថាខណ្ឌខាងក្រោមនឹ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីរប�ៀបស្នើរសុំ IMR។ សូមកត់ចំណា
ំ ថាពាក្យ "សារទុក្ខ"
គឺនិយាយអំពី "ពាក្យបណតឹ្ ង" និ ង "បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍"។
នាយកដ្ឋា នការថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការដាក់កម្រិតល�ើផែន
ការសេវាថែទាំសុខភាព។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសារទុក្ខប្រឆាំងនឹ ងផែនការសុខភាពរបស់ អ្នក ដំ បូងអ្នកគួរតែទូរស័ ព្ទ
ទៅផែនការសុខភាពតាមលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711) ហ�ើយប្រើដំ ណ�ើ រការបណតឹ្ ងសារទុក្ខរបស់ ផែន
ិ ី សារទុក្ខនេះមិ នហាមឃាត់សិទធិ្ ឫដំ ណោះ
ការសុខភាពអ្នកមុននឹ ងទាក់ទងទៅនាយកដ្ឋា ន។ ការប្រើប្រាស់ នីតិវធ
ស្រាយស្របច្បាប់ ដែលមានសក្តា នុពលណាមួយដែលអាចមានសម្រាប់ អ្នកទេ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយជា
មួយនឹ ងការសារទុក្ខដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ សារទុក្ខដែលមិ នត្រូវបានដោះស្រាយឱ្យបានពេញចិ ត្តដោ
យគំរោងសុខភាពរបស់ អ្នក ឬសារទុក្ខដែលនៅតែមិ នទាន់ ដោះស្រាយបានអស់ រយៈពេលល�ើសពី 30 ថ្ងៃ
អ្នកអាចទូរស័ ព្ទទៅនាយកដ្ឋា នដ�ើម្បីរកជំ នួយ។ អ្នកក៏អាចមានសិ ទធិទ
្ ទួលបានការពិនិត្យស�ើរ�ើវេជ្ជសាស្ដ្រឯករាជ្យ
(IMR) ផងដែរ។ ប្រសិ នប�ើអ្នកមានសិ ទធិទ
្ ទួលបាន IMR ដំ ណ�ើ រការ IMR នឹ ងផ្តល់ ការពិនិត្យឡ�ើងវិញដែលមិ ន
លំ អ�ៀងល�ើការសម្រេចចិ ត្តវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយផែនការសុខភាពដែលទាក់ទងនឹ ងភាពចាំបាច់ វេជ្ជសា
ស្រ្តនៃសេវាឫការព្យាបាលដែលបានស្នើ សេចក្តីសំរេចល�ើការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ ការព្យាបាលដែលមានលក្ខណៈ
ពិសោធន៍ ឬស�៊ើបអង្កេត និ ងវិវាទនៃការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ឬបន្ទា ន់ ។
នាយកដ្ឋា នក៏មានលេខទូរស័ ព្ទឥតគិតថ្លៃលេខ 1-888-HMO-2219 និ ងបណ្តា ញ TDD (1-877-688-9891)
សំ រាប់អ្នកមានបញ្ហាស្តាប់ និងនិ យាយ។ គេហទំព័ររបស់ នាយកដ្ឋា ន http://www.hmohelp.ca.gov
(ភាសាអង់ គ្លេស) មានទម្រង់ បែបបទពាក្យបណតឹ្ ង ទម្រង់ បែបបទពាក្យសុំ IMR និ ងការណែនាំតាមអនឡាញ។

សវនាការរដ្ឋ
សវនាការរដ្ឋគឺជាការជួបជាមួយនឹ ងមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសង្គម (DSS)។ ចៅក្រមនឹ ងជួយដោះស្រាយ
បញ្ហារបស់ អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំសវនាការរដ្ឋបាន លុះត្រាតែអ្នកបានដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍រ ួចហ�ើយ ជាមួយ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan។ ប្រសិ នប�ើអ្នកនៅតែមិ នពេញចិ ត្តនឹ ងការសម្រេចចិ ត្តនេះ
ឬប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នបានទទួលការសម្រេចចិ ត្តល�ើបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នកបន្ទាប់ ពី 30 ថ្ងៃ
អ្នកត្រូវតែស្នើសុំសវនាការរដ្ឋកង
្នុ រយៈពេល 120 ថ្ងៃ គិតចាប់ ពីកាលបរិច្ឆេទល�ើសេចក្តីជូនដំ ណឹងដែលប្រាប់ អ្នកអំពី
ការសម្រេចចិ ត្តឧទ្ធរណ៍។ PCP របស់ អ្នកអាចស្នើសុំសវនាការរដ្ឋសម្រាប់អ្នក ដោយមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខ
ណ៍អក្សររបស់ អ្នក ហ�ើយប្រសិ នប�ើគាត់ទទួលបានការយល់ ព្រមពី DSS។ អ្នកក៏អាចទូរស័ ព្ទទៅ DSS ដ�ើម្បីស្នើសុំរ
ដ្ឋឲ្យយល់ ព្រមល�ើសំ ណ�ើ របស់ PCP របស់ អ្នកសម្រាប់ សវនាការរដ្ឋ។
អ្នកអាចស្នើសុំសវនាការរដ្ឋតាមរយៈទូរស័ ព្ទ ឬសំ បុត្រប្រៃសណី យ។

●● តាមទូរស័ ព្ទ សូមទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកឆ្លើយតបសាធារណ៖ DSS លេខ 1-800-952-5253
(TTD 1-800-952-8349)។
●● តាមប្រៃសនី យ៍៖ បំ ពេញសំ ណំុ បែបបទដែលបានផ្តល់ ជូនជាមួយនឹ ងសេចក្តីជូនដំ ណឹងអំពីដំ ណោះ
ស្រាយបណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍របស់ អ្នក។ សូមផ្ញើរវាទៅ៖
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, MS 09-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការជំ នួយក្នុងការស្នើសុំសវនាការរដ្ឋ យ�ើងអាចជួយអ្នកបាន។ យ�ើងអាចផ្តល់ ដល់ អ្នកនូវសេវាប
កប្រែភាសាដោយមិ នអស់ លុយ។ សូមទូរស័ ព្ទលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
នៅក្នុងសវនាការ អ្នកនឹ ងផ្តល់ ភាគីរបស់ អ្នក។ យ�ើងនឹ ងផ្តល់ ភាគីរបស់ យ�ើ ង។ វាអាចចំ ណាយពេលរហូតដល់
90 ថ្ងៃដ�ើ ម្បីឱ្យចៅក្រមចេញសេចក្តីសម្រេចល�ើសំ ណំុ រ�ឿងរបស់ អ្នក។ យ�ើងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលចៅក្រមសម្រេច។
ប្រសិ នប�ើអ្នកចង់ អោយ DSS ធ្វើការសំ រេចចិ ត្តឱ្យបានល�ឿន ពីព្រោះពេលវេលាដែលត្រូវការអោយមានសវនាកា
ិ សុខភាពឬ សមត្ថភាពរបស់ អ្នកក្នុងការបំ ពេញមុខងារពេញលេញស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ អ្នកឬ
ររដ្ឋអាចនឹ ងធ្វើឱ្យជី វត
PCP របស់ អ្នកអាចទាក់ទងទៅ DSS និ ងស្នើសុំសវនាការរដ្ឋដែលរហ័ស(ល�ឿន) ។ DSS ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិ
ត្តមិ នល�ើសពី 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើ ការបន្ទាប់ ពីទទួលបានការស្នើសុំរបស់ អ្នក។

ការក្លែងបន្លំ ការខ្ជះខ្ជាយ និងការរំលោភបំពាន
ប្រសិ នប�ើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកផ្តល់ សេវា ឬអ្នកដែលទទួល Medi-Cal បានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំ ការខ្ជះខ្ជា យ
និ ងការរំលោភបំ ពាន វាជាសិ ទធិរ្ បស់ អ្នកក្នុងការរាយការណ៍វា។
ការលួចបន្លំ ការខ្ជះខ្ជា យ និ ងការរំលោភបំ ពានពីអ្នកផ្តល់ សេវារ ួមមាន៖
●● ការក្លែងបន្លំឯកសារវេជ្ជសាស្រ្ត
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ការចេញវេជ្ជបញ្ជាច្រើនជាងអ្វីដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្រ្ត

●● ការផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពច្រើនជាងអ្វីដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្រ្ត
●● ការចេញវិក័យប័ ត្រសម្រាប់ សេវាកម្មដែលមិ នត្រូវបានផ្តល់

●● ការចេញវិក័យប័ ត្រសម្រាប់ សេវាវិជ្ជា ជី វៈនៅពេលដែលអ្នកជំ នាញវិជ្ជា ជី វៈនោះមិ នបានអនុវត្តសេវាកម្ម
ការបន្លំ ការខ្ជះខ្ជា យ និ ងការរំលោភបំ ពានដោយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ រ ួមមាន៖

●● ការផ្តល់ ប្រាក់កម្ចី ការលក់ ឬការផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ ណ្ណគម្រោងសុខភាព ឬប័ ណ្ណសម្គា ល់ អត្ថប្រយោជន៍
Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) ទៅនរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត
●● ការទទួលការព្យាបាលស្រដ�ៀងគ្នាឬដូចគ្នា ឬឱសថពីអ្នកផ្តល់ សេវាល�ើសពីមួយ
●● ការទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទា ន់ នៅពេលវាមិ នមែនជាការអាសន្ន

●● ការប្រើលេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខអត្តសញ្ញាណគម្រោងសុខភាពរបស់ អ្នកដទៃ
ដ�ើម្បីរាយការណ៍ការក្លែងបន្លំ ការខ្ជះខ្ជា យ និ ងការរំលោភបំ ពាន ចូរសរសេរឈ្មោះអាស័ យដ្ឋា ននិ ងលេខអត្តសញ្ញា
ណរបស់ បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តការលួចបន្លំ ការខ្ជះខ្ជា យ ឬការរំលោភបំ ពាននោះ។ ផ្តល់ ព័ត៌មានច្រើនតាមដែល
អ្នកអាចធ្វើបានអំពីជននោះដូចជាលេខទូរស័ ព្ទ ឬជំ នាញឯកទេស ប្រសិ នប�ើវាជាអ្នកផ្តល់ សេវា។ ផ្តល់ កាលបរិច្ឆេ
ទនៃព្រឹត្តិការណ៍និ ងសេចក្ដីសង្ខេបអំពីអ្វីដែលបានក�ើតឡ�ើង។
ប្រសិ នប�ើអ្នកកត់សម្គា ល់ ឃ�ើញសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវដែលមានសក្កា នុពល សូមទាក់ទងសេវាសមាជិ ក
24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកង
្នុ មួយសប្តាហ៍ (ថ្ងៃឈប់ សម្រាកបិ ទ) លេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្តា លដែលមិនអាចប្រកែកបាន
ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបានគឺជាវិធីមួយដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយការប្រើភាគីអ
ព្យាក្រឹតទី បី។ ភាគីទីបីនេះស្តាប់ ភាគីទាំងសងខាងនៃបញ្ហា ហ�ើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិ ត្តដែលភាគីទាំងពីរត្រូ
វតែទទួលយក។ ភាគីទាំងពីរបោះបង់ សិទិឲ
្ធ ្យទៅក្ រុមប្រឹក្សាតុលាការ ឫការកាត់កតីត
្ ុលាការ។ យ�ើងនឹ ងប្រើការ
សម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដ�ើម្បីដោះស្រាយបណតឹ្ ងទាមទារដែលយ�ើងបានដាក់មុនកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិ ទធិភា
្
ពនៃស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ។ ការប្រើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លចំ ពោះពាក្យបណតឹ្ ងកន្លងមកទាំងនេះ
គឺប្រតិបតតិតែ
្ មកល�ើយ�ើងប៉ុណ្ណោះ។

ិ ិ ចឆ័យ
មជ្ឈត្តវន
្ ចង់ ភ្ជាប់
អ្នកត្រូវតែប្រើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល ប្រសិ នប�ើ បណតឹ្ ងទាមទារមានការពាក់ព័ន្ធនឹងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ
ឬសមាជិ កភាពរបស់ អ្នកជាមួយយ�ើង ប្រសិ នប�ើ សេចក្តីតម្វរូ ខាងក្រោមទាំងអស់ ត្រូវបានបំ ពេញ៖
●● បណតឹ្ ងទាមទារនេះសម្រាប់ ៖

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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♦ ការអនុវត្តខុស (ការតវ៉ាទាមទារថាសេវាកម្មឬទំនិញវេជ្ជសាស្រ្ត មិ នមានភាពចាំបាច់
ឫមិ នត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬត្រូវបានផ្តល់ ជូនដោយមិ នត្រឹមត្រូវ ធ្វេសប្រហែស
ឬមិ នមានសមត្ថភាព) ឬ
♦ ការបញ្ជូនឲ្យនៃសេវាកម្ម ឫទំនិញ ឬ
♦ ការទទួលខុសត្រូវចំ ពោះទីតាំង

●● បណតឹ្ ងទាមទារត្រូវបាននាំយកមកដោយ៖
♦ អ្នកប្រឆាំងនឹ ងយ�ើង; ឬ
♦ យ�ើងប្រឆាំងនឹ ងអ្នក

●● ច្បាប់ គ្រប់គ្រង មិ នទប់ ស្កាត់ការប្រើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដ�ើម្បីដោះស្រាយបណតឹ្ ងទាមទារទេ
●● បណតឹ្ ងទាមទារមិ នអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការបណតឹ្ ងទាមទារតូចទេ
សូមចាំថា៖

●● អ្នកមិ នចាំបាច់ ប្រើ អាជ្ញា កណ្តា លសម្រេច សម្រាប់ ពាក្យបណតឹ្ ងដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរ
យៈសវនាការរដ្ឋនោះទេ

●● អ្នកមិ នអាចប្រើអាជ្ញា កណ្តា លបានទេ ប្រសិ នប�ើ អ្នកបានទទួលសេចក្តីសំរេចល�ើបណតឹ្ ងទាមទារតាម
រយៈសវនាការរដ្ឋ
នៅក្នុងផ្នែក "ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបាន" នេះតែប៉ុណ្ណោះ "អ្នក" មានន័ យថាភាគីដែល
ស្នើសុំការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល៖
●● អ្នក (សមាជិ ក)

●● អ្នកស្នងមរតករបស់ អ្នក សាច់ ញាតិ ឬនរណាម្នា ក់ដែលអ្នកឲ្យឈ្មោះធ្វើជាតំណាងសម្រាប់ អ្នក

●● នរណាម្នា ក់ដែលអះអាងថាតួនាទីសម្រាប់ ពួកគេមានដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់ អ្នកជាមួយយ�ើង
នៅក្នុងផ្នែក "ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបាន" នេះតែប៉ុណ្ណោះ “យ�ើង” មានន័ យថា
ភាគីដែលមានបណតឹ្ ងទាមទារត្រូវបានដាក់ប្រឆាំងនឹ ងពួកគេ៖
●● Kaiser Foundation Health Plan, Inc ("KFHP")
●● KP Cal, LLC (“KP Cal”)
●● Kaiser Foundation Hospitals (“KFH”)
●● Southern California Permanente Medical Group (“SCPMG”)
●● The Permanente Medical Group, Inc. (“TPMG”)
●● The Permanente Federation, LLC
●● The Permanente Company, LLC

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● វេជ្ជបណ្ឌិតនៃ SCPMG ឬ TPMG ណាមួយ

●● បុគ្គល ឬអង្គការដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយភាគីណាមួយក្នុងចំ ណោមទាំងនេះ ដែលតម្រូវឲ្យមានកា
រប្រើប្រាស់ ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល
●● និ យោជិ ក ឬភ្នា ក់ងារនៃភាគីមួយក្នុងចំ ណោមទាំងនេះ

ិ ននៃនី តិវធ
ិ ី
វធា
ិ ននៃនីតិវធ
ិ ី៖
ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបាន ត្រូវបានប្រតិបតតិដោ
្ យការប្រើប្រាស់ វធា
ិ ី ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយការិយាល័ យរដ្ឋបាលឯករាជ្យ ជាមួយការចូលរ ួមពី
●● វិធាននៃនីតិវធ
Kaiser Permanente និ ងពីគណៈកម្មា ធិ ការប្រឹក្សាការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល

ិ ី ពីសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
●● អ្នកអាចទទួលបានសំ ណៅចម្លងនៃនីតិវធ

រប�ៀបស្នើសុំ ការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្តា ល
ដ�ើម្បីស្នើសុំការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល អ្នកត្រូវតែធ្វើសំ ណ�ើ ជាផ្លូវការមួយ (ការទាមទារការសម្រេចនៃអាជ្ញា ក
ណ្តា ល) ដែលរ ួមមាន៖
●● ការពិពណ៌នារបស់ អ្នកល�ើបណតឹ្ ងទាមទារប្រឆាំងនឹ ងយ�ើង
●● ទំហំនៃការខូចខាតដែលអ្នកស្នើសុំ

●● ឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា ន និ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ ភាគីទាំងអស់ ដែលកំពុងធ្វើការទាមទារ។ ប្រសិ នប�ើ
ភាគីណាមួយក្នុងចំ ណោមភាគីទាំងនេះមានមេធាវី សូមរ ូមបញ្ចូលឈ្មោះ អាស័ យដ្ឋា ន
និ ងលេខទូរស័ ព្ទរបស់ មេធាវី
●● ឈ្មោះភាគីដែលអ្នកដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងទាមទារប្រឆាំង

បណតឹ្ ងទាមទារទាំងអស់ ដែលជាលទ្ធផលចេញពីឧបត្តិហេតុដូចគ្នា គួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសំ ណ�ើតែមួយ។

ការបំ ពេញតាមការទាមទារការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្តា ល
ប្រសិ នប�ើអ្នកដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងទាមទារប្រឆាំងនឹ ង KFHP, KP Cal, KFH, SCPMG, TPMG, The
Permanente Federation, LLC, ឬ The Permanente Company, LLC, សូមផ្ញើការទាមទារការសម្
រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លទៅកាន់ ៖
Kaiser Permanente
Legal Department
393 E. Walnut St.
Pasadena, CA 91188

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
ទំពរ័ 82

6 | ការរាយការណ៍និងការដោះស្
ប្រសិ នប�ើអ្នកកំពុងដាក់បណតឹ្ ងទាមទារប្រឆាំងនឹ ងភាគីណាផ្សេងទ�ៀត អ្នកត្រូវតែផ្តល់ ជូនពួកគេនូវសេចក្តីជូនដំ ណឹង
ិ ីបណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណី រដ្ឋកាលី ហវ័រ្ ញ៉ាសម្រាប់ វធា
ិ នការរដ្ឋប្បវេណី ។
ដូចដែលត្រូវបានតម្រូវដោយក្រមនីតិវធ
យ�ើងត្រូវបានបំ ពេញករណី យកិច្ច នៅពេលយ�ើងទទួលបានការទាមទារការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល៖

ថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ ការរ�ៀបចំ ពាក្យបណតឹ្ ង
ការចំ ណាយល�ើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល រ ួមមានថ្លៃឈល
្នួ ដាក់ពាក្យប្តឹង $150 ដែលនឹ ងត្រូវល�ើកលែង
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ នអាចបង់ ថ្លៃចំណែកនៃការចំ ណាយរបស់ អ្នកបាន។
ថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យសុំត្រូវបង់ ទៅ "គណនី អាជ្ញា កណ្តា ល" និ ងជាចំ នួនទឹកប្រាក់ដដែល មិ នថាមានពាក្យបណតឹ្ ងប៉ុន្មា ន
នៅក្នុងសំ ណ�ើ របស់ អ្នក ឬចំ នួនភាគីប៉ុន្មា នដែលមានឈ្មោះនោះទេ។ ថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យសុំនឹងមិ នអាចដកវិញទេ។
ប្រសិ នប�ើអ្នកមិ នអាចបង់ ចំណែករបស់ អ្នកនៃការចំ ណាយល�ើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល អ្នកអាចស្នើការិយាល័
យរដ្ឋបាលឯករាជ្យឲ្យល�ើកលែងការចំ ណាយនោះ។ ដ�ើម្បីធ្វើដូចនេះ អ្នកត្រូវតែបំ ពេញនិ ងផ្ញើទម្រង់ បែបបទល�ើក
លែងថ្លៃឈល
្នួ ទៅ៖
●● ការិយាល័ យរដ្ឋបាលឯករាជ្យ ហ�ើយនិ ង

●● ភាគីដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងទាមទារប្រឆាំង
ទម្រង់ បែបបទការល�ើកលែងថ្លៃឈល
្នួ ៖
●● ប្រាប់ លោកអ្នកអំពីរប�ៀបដែលរដ្ឋបាលឯករាជ្យសម្រេចចិ ត្តថាត�ើត្រូវល�ើកលែងថ្លៃឈល
្នួ ឬទេ។
●● ប្រាប់ អ្នកថាថ្លៃឈល
្នួ នោះអាចត្រូវបានល�ើកលែង

អ្នកអាចទទួលបានមូយច្បាប់ នៃទម្រង់ បែបបទល�ើកលែងថ្លៃឈល
្នួ ពីសេវាសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។

ចំ នួននៃអាជ្ញាកណ្តា ល
ករណីខ្លះត្រូវបានសម្រេចសវនាការដោយអាជ្ញា កណ្តា លម្នា ក់ ដែលភាគីទាំងពីរយល់ ស្របនឹ ងគ្នា (អាជ្ញា កណ្តា លអ
ព្យាក្រឹត)។ ក្នុងករណីផ្សេងទ�ៀត អាចមានអាជ្ញា កណ្តា លច្រើនជាងម្នា ក់។ ចំ នួនអាជ្ញា កណ្តា លអាចជះឥទ្ធិពលល�ើ
ថាត�ើយ�ើងចេញថ្លៃអាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រឹតឫទេ។

●● ករណីដែលស្នើសុំរហូតដល់ ចំនួន $200,000 នៅក្នុងការខូចខាតនឹ ងត្រូវបានកាត់កតី្ចំពោះមុ
ខអាជ្ញា កណ្តា លម្នា ក់។ អាជ្ញា កណ្តា លត្រូវតែនៅអព្យាក្រឹត។ ភាគីទាំងសងខាងអាចយល់ ស្រ
បក្នុងការឱ្យមានអាជ្ញា កណ្តា លចំ នួន 3 រ ូបដ�ើម្បីសំរេចរ�ឿងក្តី។ កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានអាជ្ញា ក
ណ្តា លច្រើនជាងម្នា ក់ ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងបន្ទាប់ ពីពាក្យសុំការទាមទារអាជ្ញា កណ្តា លត្រូវបានដាក់។
នៅពេលមានអាជ្ញា កណ្តា លចំ នួនបីនាក់ ម្នា ក់តំណាងឲ្យភាគីនិមួយៗ ហ�ើយអ្នកទីបីគឺអព្យាក្រឹត។ អា
ជ្ញា កណ្តា លមិ នអាចផ្តល់ សំណងល�ើសពី $200,000 ទេ។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● ករណីដែលស្នើសុំច្រើ នជាងចំ នួន $200,000 នៅក្នុងការខូចខាតនឹ ងត្រូវកាត់កតីន្ ៅចំ ពោះមុខអាជ្ញា
កណ្តា លបីរ ូប។ នៅពេលដែលមានអាជ្ញា កណ្តា លបីរ ូប មានម្នា ក់តំណាងឲ្យភាគីនីមួយៗនៅក្នុងជម្
លោះ និ ងអាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រឹតទីបី។ ទាំងសងខាងអាចលះបង់ សិទធិរ្ បស់ ពួកគេ ដ�ើម្បីឱ្យមានអាជ្ញា
កណ្តា លតំណាងឱ្យពួកគេ។ ភាគីទាំងសងខាងក្នុងជម្លោះអាចយល់ ស្របនឹ ងគ្នា ឱ្យមានរ�ឿងក្ដីនេះ
ដោយអាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រឹតតែមួយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ អាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រឹតតែមួយ ត្រូវ
តែធ្វើឡ�ើងបន្ទាប់ ពីពាក្យសុំការទាមទារអាជ្ញា កណ្តា លត្រូវបានដាក់។

ថ្លៃឈ្នួលនិ ងការចំ ណាយរបស់ អាជ្ញាកណ្តា ល
យ�ើងនឹ ងបង់ ថ្លៃឈល
្នួ អាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រឹតនៅក្នុងករណីខ្លះ។ ដ�ើម្បីដឹ ងថាត�ើពេលណាយ�ើងនឹ ងបង់ ថ្លៃឈល
្នួ
ិ ី ។ អ្នកអាចទទួលបានសំ ណៅចម្លងនៃវិធាននីតិវធ
ិ ី ពីសេវាសមាជិ កលេខ
សូមម�ើលនៅក្នុងវិធាននៃនីតិវធ
1-800-464-4000 (TTY 711)។ នៅក្នុងគ្រប់ ករណីផ្សេងទ�ៀត ការចំ ណាយនេះត្រូវបានចែករំលែកស្មើភាពគ្នា
ដោយភាគីទាំងពីរ។
ប្រសិ នប�ើភាគីជ្រើសរ�ើសអាជ្ញា កណ្តា លសម្រាប់ ភាគី ភាគីនីមួយៗបង់ ថ្លៃឈល
្នួ សម្រាប់ អាជ្ញា កណ្តា លភាគីរបស់ ពួកគេ។

ថ្លៃចំ ណាយ
ល�ើកលែងដូចបានកំណត់ពីខាងល�ើ និ ងដូចត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ភាគីនីមួយៗត្រូវបង់ ថ្លៃចំណាយផ្ទាល់ ខ្លួន
ពួកគេល�ើការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល ទោះជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចជាថ្លៃមេធាវី ថ្លៃឈល
្នួ សាក្សី
និ ងការចំ ណាយផ្សេងៗទ�ៀត។

ការផ្តល់ ជូនទូទៅ
អ្នកមិ នអាចស្នើសុំការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លបានទេ ប្រសិ នប�ើ បណតឹ្ ងទាមទារមិ នបំ ពេញតាមលក្ខនតិ ្កៈនៃការកំ
ណត់សម្រាប់ការទាមទារនោះនៅក្នុងបណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណី ។
បណតឹ្ ងទាមទាររបស់ អ្នកនឹ ងត្រូវច្រានចោលប្រសិ នប�ើ ៖

ិ ីឬ
●● អ្នកមិ នបានបំ ពេញមុខងារល�ើវាដោយការព្យាយាមដែលសមហេតុសមផលស្របទៅតាមវិធាននៃនីតិវធ
●● សវនាការមិ នទាន់ បានក�ើតឡ�ើងហ�ើយច្រើនជាង ប្រាំ ឆ្ំនា បានកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ ពី៖

♦ កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានបំ ពេញតាមការទាមទារការសម្រេចពីអាជ្ញា កណ្តា ល ឬ

♦ កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងរដ្ឋប្បវេណីផ្អែកល�ើហេតុការណ៍ដូចគ្នា
បណតឹ្ ងទាមទារប្រហែលជាត្រូវបានច្រានចោលក្នុងមូលហេតុផ្សេងដោយអជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រិត។ ហេតុផលដែល
ល្អត្រូវតែត្រូវបានបង្ហាញដ�ើម្បីមានករណីនេះក�ើតឡ�ើង។
ប្រសិ នប�ើមួយនៃភាគីទាំងនេះមិ នបានចូលរ ួមក្នុងសវនាការ អាជ្ញា កណ្តា លអព្យាក្រិតប្រហែលជាសម្រេចល�ើសំ
ណំុ រ�ឿងដោយអវត្តមានរបស់ ភាគីនោះ។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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វិធានការណ៍កំណែទម្រង់ សំណងជម្ងឺចិត្តការរបួសវេជ្ជសាស្ត្រនៃរដ្ឋកាលី ហវ័រ្ ញ៉ា (California Medical Injury
Compensation Reform Act) (និ ងវិសោធនកម្មនានា) អនុវត្តទៅល�ើបណតឹ្ ងទាមទារដែលអនុញ្ញាតដោយច្បា
ប់ ដូចជា៖
●● សិ ទធិក
្ ង
្នុ ការណែនាំភស្តុតាងនៃការបង់ ថ្លៃអត្ថប្រយោជន៍ ធានារ៉ាប់រង ឬពិការភាពទៅកាន់ អ្នក

●● ការកំណត់ល�ើ ចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាចបានមកវិញសម្រាប់ ការបាត់បង់ មិនមែនសេដ្ឋកិច្ច

●● សិ ទធិក
្ ង
្នុ ការទទួលបានរង្វាន់ សម្រាប់ការខូចខាតនៅពេលអនាគតដែលធ្វើឡ�ើងជាការបង់ ប្រាក់ជូនយូរៗម្តង
អាជ្ញា កណ្តា លត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយផ្នែក "ការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបាន" នេះ។
បទដ្ឋា នទាំងនេះក៏អនុវត្តបានដែរដរាបណាវាមិ នមានជម្លោះជាមួយផ្នែកនេះ៖
●● ផ្នែកទី 2 នៃវិធានការណ៍អាជ្ញា កណ្តា លសហព័ន្ធ (Federal Arbitration Act)
ិ ីក្រមរដ្ឋប្បវេណី រដ្ឋកាលី ហញ
●● នីតិវធ
្វ ៉ា
●● វិធាននៃនីតីវិធី

ការយា
ិ ល័យនៃពាក្យបណតឹ្ ងសិទធិ្ពលរដ្ឋ
ប្រសិ នប�ើអ្នកជ�ឿថា អ្នកត្រូវបានគេរ�ើសអ�ើងប្រឆាំងដោយអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ ដោយពួកយ�ើង
ដោយសារពូជសាសន៍ ពណ៌សម្របុ ប្រភពកំណ�ើត ពិការភាព អាយុ ភេទ (រ ួមមានការសន្មតទូទៅទាក់ទងនឹ ងភេទ
និ ងអត្តសញ្ញាណភេទ) ឬសាសនាអ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងជាមួយនឹ ងការិយាល័ យសិ ទធិព
្ លរដ្ឋ
នៅនាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសុខភាព និ ង មនុស្សជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក (ការិយាល័ យសិ ទធិស៊ី
្ វិល [Office of Civil
Rights, “OCR”])។
អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងរបស់ អ្នកជាមួយ OCR ក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកជ�ឿថាទង្វើនៃការរ�ើសអ�ើ
ងបានក�ើតឡ�ើង។ ទោះជាយ៉ាងណា OCR អាចទទួលយកសំ ណ�ើ របស់ អ្នកបន្ទាប់ ពី ប្រាំមួយ ខែប្រសិ នប�ើ
ពួកគេកំណត់ថាកាលៈទេសៈបានរារាំ ងការដាក់ស្នើដែលទាន់ ពេលវេលា។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី OCR
និ ងរប�ៀបដាក់ពាក្យបណតឹ្ ងជាមួយ OCR សូមចូលទៅកាន់ hhs.gov/civil-rights (ភាសាអង់ គ្លេស)។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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7. លេខនិងពាក្យសំខាន់
ៗដែលត្វរូ ដឹង
លេខទូរស័ព្ទសំ ខាន់ៗ

●● សេវាបម្រើសមាជិ ក Kaiser Permanente

♦ ភាសាអង់ គ្លេស
(និ ងច្រើនជាង 150 ភាសាដែលប្រើសេវាអ្នកបកប្រែ)
♦ ភាសាអេស្ប៉ាញ

♦ គ្រាមភាសាចិ ន
♦ TTY

●● ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ ការថែទាំក្រោយមានស្ថេរភាព

●● ការណាត់ជួបនិ ងដំ បូន្មា ន Kaiser Permanente 

●● L.A. Care Health Plan 
●● Health Care Options


1-800-464-4000
1-800-788-0616
1-800-757-7585
711
1-800-225-8883 (TTY 711)
1-833-KP4CARE
(1-833-574-2273) (TTY 711)
1-888-839-9909 (TTY 711)
1-800-430-4263
(TTY 1-800-430-7077)

ពាក្យដែលត្រូវដឹង

ការឈឺពោះសម្រាលកូ ន៖ អំឡុងពេលដែលស្ត្រីស្ថិតក្នុងដំ ណាក់កាលបីនៃការបង្កើតកូន ហ�ើយមិ នអាចត្រូវបាន
បញ្ជូនដោយសុវត្ថិភាពទាន់ ពេលវេលាទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទ�ៀតមុនពេលសម្រាល ឬការផ្ទេរទៅអាចធ្វើឲ្យគ្រោះ
ថ្នា ក់ដល់ សុខភាពនិ ងសុវត្ថិភាពរបស់ ស្តរី ្ ឬកូនដែលមិ នទាន់ ក�ើត។
ធ្ងន់ធ្ងរ៖ ស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលភ្លា មៗ តម្រូវឱ្យមានការយកចិ ត្តទុកដាក់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែលល�ឿននិ ងមិ នមា
នរយៈពេលយូរ។
បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍ បណតឹ្ ងឧទ្ធរណ៍គឺជាសំ ណ�ើ រសុំ Kaiser Permanente ឲ្យពិនិត្យឡ�ើងវិញនិ ងផ្លាស់ បតូ្រការសម្រេ
ចចិ ត្ត ដែលបានធ្វើអំពីការធានារ៉ាប់រងល�ើសេវាដែលបានស្នើសុំ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អត្ថប្រយោជន៍ ៖ សេវាថែទាំសុខភាពនិ ងឱសថដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងនៅក្រោមផែនការសុខភាពនេះ។
ការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្តា លដែលមិ នអាចប្រកែកបាន៖ គឺជាវិធីមួយដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយការប្រើភាគីទី
3 ដែលអព្យាក្រឹត។ សម្រាប់ បញ្ហាដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការសម្រេចនៃអាជ្ញា កណ្តា ល ភាគីទីបីស្តាប់
ភាគីទាំងសងខាងនៃបញ្ហា ហ�ើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិ ត្តដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែទទួលយក។ ភាគីទាំងពីរបោះបង់
សិ ទិឲ
្ធ ្យទៅក្ រុមប្រឹក្សាតុលាការ ឫការកាត់កតីត
្ ុលាការ។
ិ ី មួយដែលផ្តល់ សេវាកម្មសម្រាប់កុមារអាយុរហូតដល់
California Children’s Services (CCS)៖ កម្មវធ
21 ឆ្ំនា ដែលមានជម្ងឺនិងបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់។
ិ ីសុខភាពសាធារណៈដែលផ្តល់ ប្រា
California Health and Disability Prevention (CHDP)៖ កម្មវធ
ក់សំណងដល់ អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈនិ ងឯកជនសម្រាប់ ការវាយតម្លៃសុខភាពដំ ណាក់កាលដំ បូ
ិ ីនេះជួយកុមារនិ ងយុវវ ័យដែលមានលក្ខ
ងដ�ើម្បីរកម�ើល ឬការពារជំ ងឺនិងពិការភាពល�ើកុមារនិ ងយុវវ ័យ។ កម្មវធ
ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពជាទ�ៀងទាត់។ អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary Care
Provider, PCP) របស់ អ្នកអាចផ្តល់ ជូនសេវាកម្ម CHDP។

អ្ន កគ្រប់ គ្រងករណី៖ គិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលចុះបញ្ជី ឬអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ ពីបញ្ហាសុខ
ភាពសំ ខាន់ ៗនិ ងរ�ៀបចំ ការថែទាំជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នក។
ស្ថា នភាពរ៉ាំរ៉ៃ៖ ជំ ងឺឬបញ្ហាវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទ�ៀតដែលមិ នអាចព្យាបាលបានទាំងស្ រុង ឬយូរទៅកាន់ តែយ៉ាប់ យឺនទៅៗ
ឬត្រូវតែត្រូវបានព្យាបាលដូច្នេះអ្នកមិ នទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ។
គ្លីនិ ក៖ គ្លីនិកគឺជាកន្លែងដែលសមាជិ កអាចជ្រើសរ�ើសធ្វើ ជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (PCP)។ វាអាចជា មជ្
ឈមណ្ឌលសុខភាពស្របតាមល័ ក្ខខ័ណ្ឌសហព័ន្ធ (Federally Qualified Health Center, “FQHC”),
គ្លីនិកសហគមន៍ , គ្លីនិកសុខភាពជនបទ (Rural Health Clinic, “RHC”), គ្លីនិក Indian Health Service
(សេវាសុខភាពឥណ្ឌា ) ឬមន្ទីរស្ថាប័ នថែទាំបឋមផ្សេងទ�ៀត។
សេវាសម្រាប់ មនុស្សពេញវ័យតាមសហគមន៍ (Community-Based Adult Services, CBAS)៖
អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ សេវាតាមមូលដ្ឋា នសម្រាប់ ការម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ សេវាសង្គម ការព្យាបាល
ការថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួន ការបណតុះបណ្តា
លនិ ងជំ នួយសម្រាប់ គ្សា
្
រួ រនិ ងអ្នកផ្តល់ ការថែទាំ សេវាអាហារ ូបត្ថម្ភ
ការដឹ កជញ្ជូន និ ងសេវាផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់ សមាជិ កដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ។
ពាក្យបណតឹ្ ង៖ ការបញ្ចេញដោយពាក្យសម្ដី ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ សមាជិ កអំពីការមិ នពេញចិ ត្តល�ើ
Kaiser Permanente អ្នកផ្តល់ សេវា គុណភាពនៃការថែទាំ ឬសេវាដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូន។ ពាក្យបណតឹ្ ងគឺដូច
គ្នាទៅនឹ ងសារទុក្ខ។
ការបន្តការថែទាំ៖ លទ្ធភាពរបស់ សមាជិ កផែនការដ�ើម្បីបន្តទទួលបានសេវាកម្ម Medi-Cal ពីអ្នកផ្តល់ សេវា
ដែលមានស្រាប់ របស់ ពួកគេរហូតដល់ 12 ខែដោយគ្មានការឈប់ សម្រាកសេវាកម្ម ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវានិ ង
Kaiser Permanente យល់ ព្រម។
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការសហការបង់ ប្រាក់ ៖ ការទូទាត់ប្រាក់ដែលអ្នកធ្វើ ជាទូទៅនៅពេលប្រើសេវាកម្ម ជាការបន្ថែមទៅល�ើការទូទាត់រ
បស់ អ្នកធានារ៉ាប់រង។
ការធានារ៉ាប់រង (សេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង)៖ សេវាថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូនដល់ សមាជិ ក
Kaiser Permanente ត្រូវគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ ស្ថា នភាណ ការដាក់កម្រិត និ ងការដកចេញនានានៃកិច្ចសន្យា
Medi-Cal និ ងដូចដែលបានចុះនៅក្នុង ភស្តុតាងនៃការរប
៉ា ់ រង (Evidence of Coverage, EOC)
នេះនិ ងវិសោធនកម្មណាមួយ។
ក្រសួងគ្រប់ គ្រងសុខាភិ បាល (Department of Managed Health Care, DMHC)៖ នាយកដ្ឋា នសេវា
ិ ី Medi-Cal។
ថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា នេះគឺជាការិយាល័ យរដ្ឋដែលត្រួតពិនិត្យកម្មវធ
លប់ ឈ្មោះចេញ៖ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ ការប្រើ L.A. Care Health Plan ធ្វើជាផែនការថែទាំគ្រប់ គ្រង Medi‑Cal
របស់ អ្នក ពីព្រោះអ្នកលែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬផ្លាស់ បតូ្រទៅផែនការសុខភាពថ្មី។ អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថ
លេខាល�ើទំរង់ បែបបទមួយដែលនិ យាយថា អ្នកលែងចង់ ប្រើ L.A.Care Health Plan ឬទូរស័ ព្ទទៅ Health
Care Options ហ�ើយលុបឈ្មោះចេញតាមរយៈទូរស័ ព្ទ។
ក្រសួងគ្រប់ គ្រងសុខាភិ បាល (Department of Managed Health Care, DMHC)៖ នាយកដ្ឋា នថែទាំ
សុខភាពដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា នេះគឺជាការិយាល័ យរដ្ឋដែលត្រួតពិនិត្យផែនការសុខភាពការថែទាំ
ដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង។
បរិក្ខារវេជ្ជ សាស្ត្រជាប់ បានយូរ (Durable Medical Equipment, DME)៖ គ្រឿងបរិក្ខា រដែលចាំបាច់ ខាង
វេជ្ជបញ្ជានិ ងត្រូវបានបញ្ជាទិញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នក ឬអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀត។ យ�ើងសម្រេចចិ ត្តថាត�ើត្រូវជួល
ឬទិញ DME។ តម្លៃជួលមិ នត្រូវល�ើសពីតម្លៃទិញ។ ការជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខា រវេជ្ជសាស្រ្តត្រូវបានរ៉ាប់រង។
ការពិ និត្យ ការធ្វើរោគវិនិចឆ័យ
្ និ ងព្យាបាលដំ ណាក់ កាលដំ បូងនិ ងតាមកាលកំ ណត់ (Early and
Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT)៖ សេវាកម្ម EPSDT គឺជាអត្ថប្រយោ
ជន៍ មួយសម្រាប់ សមាជិ ក Medi-Cal អាយុក្រោម 21 ឆ្ំនា ដ�ើម្បីរក្សាពួកគេឲ្យមានសុខភាពល្អ។ សមាជិ កត្រូវតែទ
ទួលបានសិ ទិក
្ធ ង
្នុ ការពិនិត្យសុខភាព ដែលត្រឹមត្រូវតាមអាយុរបស់ ពួកគេ និ ងការពិនិត្យដែលសមស្របដ�ើម្បីស្វែង
រកបញ្ហាសុខភាព និ ងព្យាបាលជំ ងឺទាន់ ពេលវេលា។
ស្ថា នភាពវេជ្ជ សាស្ត្រសង្រ្គោះបន្ទាន់ : ស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ឬ ផ្លូវចិ ត្តដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការឈឺ
ពោះសម្រាលកូន (ម�ើលនិ យមន័ យខាងល�ើ) ឬការឈឺ ចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបុគ្គលដែលមានចំ ណេះដឹ ងផ្នែកសុខភាព
និ ងឱសថរកម្រិតជនធម្មតាដែលប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណអាចជ�ឿជាក់យ៉ាងសមហេតុផលថា ការមិ នទទួលកា
រថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តភ្លា មៗអាច៖
●● ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ អ្នកឬសុខភាពទារកមិ នទាន់ ក�ើតរបស់ អ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នា ក់ធ្ងន់ធ្ងរ
●● បណ្តា លឱ្យមានការខូចខាតដល់ មុខងាររាងកាយ

●● បណ្តា លឱ្យផ្នែកមួយនៃរាងកាយ ឬសរីរាង្គមិនដំ ណ�ើ រការ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
ទំពរ័ 88

7 | លេខនិ ងពាក្យសំខាន់ៗដែលត្រូ
ការថែទាំបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ៖ ការពិនិត្យដែលធ្វើឡ�ើងដោយវេជ្ជបណ្ឌិត (ឬបុគ្គលិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹ ក
នាំរបស់ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ) ដ�ើម្បីដឹ ងថាត�ើស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ក�ើតមា
នឫទេ។ សេវាកម្មចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលចាំបាច់ ដ�ើ ម្បីឱ្យអ្នកមានស្ថេរភាពខាងការព្យាបាលនៅក្នុងកម្រិតសម
ត្ថភាពរបស់ ទីតាំង។
ការដឹ កជញ្ជូនវេជ្ជ សាស្រ្តបន្ទាន់ ៖ ដឹ កជញ្ជូនតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ឬយានយន្តសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ទៅកាន់ បន្ទប់
សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ដ�ើម្បីទទួលការថែទាំសុខភាពបន្ទា ន់ ។
អ្ន កចុ ះឈ្មោះ៖ បុគ្គលដែលជាសមាជិ កនៃផែនការសុខភាពនិ ងទទួលបានសេវាកម្មតាមរយៈផែនការនេះ។
សេវាកម្មដែលត្រូវបានដកចេញ៖ សេវាកម្មដែលមិ នត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយ Kaiser Permanente;
សេវាដែលមិ នមានការធានារ៉ាប់រង។
សេវាកម្មពន្យារកំ ណ�ើ តគ្រួសារ៖ គឺជាសេវាកម្មការពារឬពន្យាពេលមានផ្ទៃពោះ។
មជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌសហព័ ន្ធ (Federally Qualified Health Center,
“FQHC”)៖ មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ ដែលមិ នមានអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពច្រើន។ អ្នកអាចទទួលបាន
ការថែទាំបឋមនិ ងបង្ការនៅ FQHC។
ថ្លៃឈ្នួលពេលប្រើសេវាកម្ម (Fee-For-Service, FFS)៖ នេះមានន័ យថាអ្នកមិ នត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងផែ
នការសុខភាពការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រងទេ។ ក្រោម FFS វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកត្រូវតែទទួលយក
Medi-Cal "ដែលត្រង់ " និ ងចេញវិក័យប័ ត្រទៅ Medi-Cal ដោយផ្ទាល់ សម្រាប់សេវាកម្មដែលអ្នកបានទទួល។
ការថែទាំតាមដាន៖ ការថែទាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជាទ�ៀងទាត់ដ�ើ ម្បីពិនិត្យម�ើលវឌ្ឍនភាពរបស់ អ្នកជំ ងឺបន្ទាប់ពីចូល
សម្រាកមន្ទីរពេទ្យ ឬអំឡុងពេលនៃដំ ណ�ើ ការព្យាបាល។
បញ្ជីឱសថ៖ បញ្ជីថ្នាំ ពេទ្យ និ ងមុខទំនិញដែលបំ ពេញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ ជាក់លាក់និងត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់
សមាជិ ក។
ការក្លែងបន្លំ៖ សកម្មភាពដោយចេតនាដ�ើម្បីបញ្ឆោតឬនិ យាយខុសពីការពិត ដោយបុគ្គលម្នា ក់ដែលដឹ ងថាការបោ
កបញ្ឆោតអាចផ្តល់ លទ្ធផលជាផលប្រយោជន៍ ដែលមិ នត្រូវបានអនុញ្ញាតចំ ពោះបុគ្គលនោះឬអ្នកដទៃ។
សារទុក្ខ៖ ការបញ្ចេញដោយពាក្យសម្ដី ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ សមាជិ កអំពីការមិ នពេញចិ ត្តល�ើ
Kaiser Permanente អ្នកផ្តល់ សេវា គុណភាពនៃការថែទាំ ឬសេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូន។
ពាក្យបណតឹ្ ងគឺដូចគ្នាទៅនឹ ងសារទុក្ខ។
សេវាកម្មនិងឧបករណ៍ស្តា រពង្រឹងនី តិសម្បទា៖ សេវាថែទាំសុខភាពដែលជួយអ្នករក្សា រ�ៀន ឬកែលម្អជំនាញ
និ ងការបំ ពេញមុខងារសម្រាប់ ការរស់ នៅប្រចាំថ្ងៃ។
ិ ីដែលអាចចុះឈ្មោះអ្នក ឬដកឈ្មោះអ្នកចេញពីផែនការសុខភាព។
Health Care Options (HCO)៖ កម្មវធ
សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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អ្ន កផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាព៖ វេជ្ជបណ្ឌិតនិ ងគ្រូពេទ្យឯកទេសដូចជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាល
ជំ ងឺមហារីក ឬគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលផ្នែកពិសេសនៃរាងកាយនិ ងដែលធ្វើការជាមួយ Kaiser Permanente

ឬនៅក្នុងបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ង។ អ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ងត្រូវតែមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដ�ើ ម្បីអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋ
កាលី ហញ
្វ ៉ា និ ងផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មដែលយ�ើងរ៉ាប់រង។
ជាធម្មតាអ្នកត្រូវការការបញ្ជូនពី PCP របស់ អ្នកដ�ើម្បីជួបជាមួយអ្នកឯកទេស។ សម្រាប់ សេវាខ្លះ
អ្នកត្រូវការការយល់ ព្រមជាមុន (ការអនុញ្ញាតជាមុន)។
អ្នកមិ នត្រូវការការបញ្ជូនពី PCP របស់ អ្នកសម្រាប់ ប្រភេទសេវាកម្មមួយចំ នួនដូចជាការធ្វើផែនការពន្យាគ្រួសារ
ការថែទាំសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ការថែទាំរោគស្ត្រី ឬសេវាងាយប៉ះពាល់ ផ្លូវអារម្មណ៍។
ប្រភេទអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាព៖

●● អ្នកជំ នាញខាងការស្តាប់ គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលធ្វើតេស្តការស្តាប់

●● ឆ្មបគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលមានវិញ្ញាបនប័ ត្រគឺជាគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលថែទាំកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
និ ងសម្រាលកូន
●● វេជ្ជបណ្ឌិតគ្សា
រួ រគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពទូទៅសម្រាប់ មនុស្សគ្រប់វ ័យ
●● វេជ្ជបណ្ឌិតរោគទូទៅគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ

●● វេជ្ជបណ្ឌិតជម្ងឺកង
លពិសេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកខាង
្នុ សរីរាង្គគឺជាគ្រូពេទ្យដែលមានការបណតុះបណ្តា
្
ក្នុង រ ួមទាំងជំ ងឺ
●● គិលានុបដ្ឋា យិ កាវិជ្ជា ជី វៈដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណគឺជាគិលានុបដ្ឋា យិ កាមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលធ្វើការជាមួ
យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក
●● អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ គឺជាបុគ្គលដែលជួយអ្នកទៅល�ើបញ្ហាគ្រួសារ

●● ជំ នួយការវេជ្ជសាស្រ្តឬជំ នួយការវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានវិញ្ញាបនប័ ត្រគឺជាបុគ្គលមិ នមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែ
លជួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នកផ្តល់ ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តដល់ អ្នក
●● អ្នកជំ នាញកម្រិតមធ្យមគឺជាឈ្មោះដែលប្រើសម្រាប់ អ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពដូចជា
ឆ្មបគិលានុបដ្ឋា យិ កា ជំ នួយការគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកជំ នាញគិលានុបដ្ឋា យិ កា។
●● គិលានុបដ្ឋា យិ កាថ្នាំ ស្ពឹកគឺជាគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលផ្តល់ ឱ្យអ្នកនូវថ្នាំ ស្ពឹក

●● អ្នកជំ នាញគិលានុបដ្ឋា យិ កា ឬជំ នួយការគ្រូពេទ្យគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងគ្លីនិក ឬការិយាល័ យ
វេជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ព្យាបាលនិ ងថែទាំអ្នកដោយមានដែនកំណត់
●● វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកទារក/វេជ្ជបណ្ឌិតរោគស្ត្រី (Obstetrician/Gynecologist, Ob/Gyn) គឺជាវេជ្ជប
ណ្ឌិតដែលថែរក្សាសុខភាពរបស់ ស្តរី រ្ ួមទាំងក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិ ងកំណ�ើត

●● គ្រូពេទ្យវិជ្ជា ជី វៈគឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលជួយអ្នកឱ្យទទួលបានមកវិញនូវជំ នាញនិ ងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ
បន្ទាប់ ពីមានជំ ងឺឬរបួស
●● វេជ្ជបណ្ឌិតជំ ងឺកុមារគឺជាគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលកុមារចាប់ ពីកំណ�ើតរហូតដល់ វ ័យជំទង់

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● អ្នកព្យាបាលដោយចលនាគឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលជួយអ្នកអោយពង្រឹងរាងកាយរបស់ អ្នកបន្ទាប់ ពីមា
នជំ ងឺឬរបួស
●● គ្រូពេទ្យព្យាបាលជ�ើងគ្រេចគឺជាគ្រូពេទ្យដែលថែរក្សាជ�ើងរបស់ អ្នក

●● អ្នកចិ ត្តសាស្រ្តគឺជាបុគ្គលដែលព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត ប៉ុន្តែមិ នចេញវេជ្ជបញ្ជាឱសថ

●● គិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលបានចុះបញ្ជីគឺជាគិលានុបដ្ឋា យិ កាដែលមានការបណតុះបណ្តា
លច្រើនជាងគិ
្
លានុបដ្ឋា យិ កាវិជ្ជា ជី វៈដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ និ ងដែលមានមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដ�ើ ម្បីធ្វើកិច្ចការជាក់លាក់
មួយចំ នួនជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ្នក។
●● អ្នកព្យាបាលរោគផ្លូវដង្ហើមគឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលជួយដល់ ការដកដង្ហើមរបស់ អ្នក
●● គ្រូពេទ្យផ្នែកការនិ យាយគឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាដែលជួយក្នុងការនិ យាយស្តីរបស់ អ្នក

ធានារ៉ាប់រងសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងដែលចេញថ្លៃសម្រាប់ការចំ ណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិ ងការវះកាត់ដោយការ
សងអ្នកធានាចំ ពោះការចំ ណាយមកពីជំងឺឬរបួស ឬការបង់ ប្រាក់ឱ្យអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំដោយផ្ទាល់ ។
ការថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ៖ ការម�ើលថែទាំដែលជំ នាញនិ ងសេវាផ្សេងទ�ៀតដែលផ្តល់ ឱ្យនៅផ្ទះ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពតាមផ្ទះ៖ អ្នកផ្តល់ សេវាដែលផ្តល់ ឲ្យអ្នកនូវការម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញនិ ងសេវា
ផ្សេងៗនៅផ្ទះ។
ការថែទាំមុនស្លាប់ ៖ ការថែទាំដ�ើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិ នស្រួលខាងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិ ត្តសង្គម និ ងខាងអារម្មណ៍ចំ ពោះ
សមាជិ កដែលមានជម្ងឺមុខនឹ ងស្លាប់ (មិ នត្រូវគេរំពឹងថារស់ នៅបានល�ើសពី 6 ខែ)។
មន្ទីរពេទ្យ៖ កន្លែងដែលអ្នកទទួលការថែទាំសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិ ងការថែទាំពិគ្រោះពីវេជ្ជបណ្ឌិតនិ ងគិលានុបដ្ឋា យិ កា។
ការចូ លសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៖ ការអនុញ្ញាតអោយចូលមន្ទីរពេទ្យដ�ើម្បីទទួលបានការព្យាបាលសម្រាក
ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
ការថែទាំអ្ន កមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ៖ ការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឬវះកាត់ដែលធ្វើឡ�ើងនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិ ន
មានការសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
សេវាកម្មសុខភាពជនជាតិ ឥណ្ឌា ៖ ទីភ្នា ក់ងារសហព័ន្ធមួយនៅក្នុង នាយកដ្ឋា នសេវាកម្មសុខភាពនិ ងមនុស្សជា
តិអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ សេវាសុខភាពដល់ ជនជាតិដ�ើ មអាមេរិកឥណ្ឌា និ ងអាឡាស្កា ។
ការថែទាំអ្ន កជម្ងឺ សម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៖ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវស្នា ក់នៅមួយយប់ កង
្នុ មន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងផ្សេងទ�ៀ
តសម្រាប់ ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តដែលអ្នកត្រូវការ។
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.: សាជី វកម្មមិនរកប្រាក់ចំណេញរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ។
នៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ "យ�ើង" ឬ "យ�ើង" មានន័ យថា Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
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KaiserPermanente៖ Kaiser Foundation Plan, Inc. Kaiser Foundation Hospital (សាជី វកម្ម
មិ នរកប្រាក់ចំណេញរដ្ឋកាលី ហញ
្វ ៉ា ) និ ង Southern California Permanente Medical Group។
L.A. Care Health Plan៖ ផែនការសុខភាពថែទាំត្រូវបានគ្រប់ គ្រងដោយ MediCal របស់ អ្នក។
Kaiser Permanente គឺជាអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។
តំ បន់ សេវា កម្ម L.A. Care Health Plan៖ ខោនធី Los Angeles
ផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង ផែនការ Medi-Cal ដែលប្រើតែវេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកឯកទេស គ្លីនិក
ឱសថស្ថា ន និ ងមន្ទីរពេទ្យជាក់លាក់មួយចំ នួនសម្រាប់ អ្នកទទួលបាន Medi-Cal ដែលបានចុះឈ្មោះ
ក្នុងផែនការនោះ។ Kaiser Permanente គឺជាផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង។
Medical Group៖ ក្ រុមវេជ្ជសាស្ត្រ Southern California Permanente Medical Group ដែលជាដៃគូវ ិ
ជ្ជា ជី វៈដែលរកប្រាក់ចំណេញ។
ផ្ទះវេជ្ជ សាស្ត្រ គំរ ូនៃការថែទាំដែលនឹ ងផ្តល់ នូវគុណភាពថែទាំសុខភាពដែលប្រស�ើ រជាងមុន កែលម្អការគ្រប់ គ្រង
ខ្លួនឯងដោយសមាជិ កទៅល�ើការថែទាំផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេនិ ងកាត់បន្ថយការចំ ណាយដែលអាចច�ៀសវាងបានក្នុ
ងរយៈពេលវែង។
ដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជ សាស្ត្រ (ឬភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជ សាស្រ្ត)៖ ការថែទាំចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគឺជាសេវាកម្មសំខា
ិ ។ ការថែទាំនេះជួយរក្សាអ្នកជំ ងឺពីការធ្លា ក់ខ្លួនឈឺ ធ្ងន់ ឬពិការភាព។ ការថែទាំ
ន់ ៗ ដែលសមហេតុផលនិ ងការពារជី វត
នេះជួយកាត់បន្ថយការឈឺ ចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយការព្យាបាលរោគ ជំ ងឺ ឬរបួស។ សម្រាប់ សមាជិ កដែលមានអាយុក្រោម
21 ឆ្ំនា សេវាកម្ម Medi‑Cal រ ួមមានការថែទាំដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ដ�ើម្បីព្យាបាល ឬជួយជម្ងឺរាងកាយ
ឬផ្លូវចិ ត្ត រ ួមទាំងវិបតតិ្នៃការប្រើប្រាស់ គ្រឿងញ�ៀនដែលមានចែងក្នុងផ្នែក 1396d(r) នៃចំ ណងជ�ើង 42
នៃក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក។
ិ ី ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហព័ន្ធសម្រាប់ មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ ពី 65 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅ, មនុស្សវ ័
Medicare: កម្មវធ
យក្មេងជាក់លាក់មួយចំ នួនដែលមានពិការភាព និ ងអ្នកដែលមានជំ ងឺតម្រងនោមដំ ណាក់កាលចុងក្រោយ (ការខ្សោ
យតម្រងនោមអចិ ន្រ្តៃយ៍ ដែលតម្រូវឱ្យមានការលាងឈាម ឬការប្តូរសរីរាង្គដែលជួនកាលហៅថា ESRD) ។
សមាជិ ក៖ អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal ដែលមានសិ ទធិទ
្ ទួលដែលត្រូវបានចាត់ឱ្យទៅ
Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan ដែលមានសិ ទធិទ
្ ទួលសេវាកម្មមានការធានារ៉ាប់
រង។ នៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំសមាជិ កនេះ "អ្នក" មានន័ យថាជាសមាជិ ក។
អ្ន កផ្តល់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត៖ បុគ្គលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលផ្តល់ សេវាសុខភាពផ្លូវចិ ត្តនិ ងសុខភាពអាកប្បកិរយា
ិ
ដល់ អ្នកជំ ងឺ។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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បណ្តា ញ៖ ក្ រុមវេជ្ជបណ្ឌិត គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ និ ងអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀតបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ
Kaiser Permanente ក្នុងការផ្តល់ ការថែទាំ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាបណ្តា ញ (ឬអ្ន កផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញ)៖ សូមម�ើល "អ្នកផ្តល់ សេវាដែលចូលរ ួម" ខាងក្រោម។
សេវាកម្មដែលមិ នត្រូវបានរ៉ាប់រង៖ សេវាដែល Kaiser Permanente មិ នរ៉ាប់រង។
ការដឹ កជញ្ជូនវេជ្ជ សាស្ដ្រមិ នមែនបន្ទាន់ (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT)៖
ការដឹ កជញ្ជូននៅពេលដែលអ្នកមិ នអាចទៅដល់ ការណាត់ជួបផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយរថយន្ត
ឡានក្ រុង រថភ្លើង ឬតាក់ស៊ី បាន។ យ�ើងចេញថ្លៃ NEMT ដែលទាបបំ ផុតសម្រាប់តម្វរូ ការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ អ្នក នៅ
ពេលអ្នកត្រូវការការធ្វើដំ ណ�ើ រទៅកាន់ ការណាត់ជួបរបស់ អ្នក។
ឱសថមិ នមានរ ូបមន្ត៖ ថ្នាំ ពេទ្យដែលមិ នមានក្នុងបញ្ជីឱសថ។
ការដឹ កជញ្ជូនមិ នមែនវេជ្ជ សាស្ត្រ៖ ការដឹ កជញ្ជូននៅពេលធ្វើដំ ណ�ើ រទៅនិ ងមកពីការណាត់ជួបសម្រាប់សេវាដែ
លត្រូវបានរ៉ាប់រង Medi-Cal ដែលបានអនុញ្ញាតដោយអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នក។
អ្ន កផ្តល់ សេវាដែលមិ នចូ លរ ួម អ្នកផ្តល់ សេវាដែលមិ ននៅក្នុងបណ្តា ញ Kaiser Permanente។
ឧបករណ៍រណប៖ ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ ទប់ ឬជាទ្រនាប់ ភ្ជាប់ពីខាងក្រៅទៅនឹ ងរាងកាយដ�ើម្បីទ្រទ្រង់
ឬកែតម្រូវផ្នែករាងកាយដែលរងរបួស ឬមានជម្ងឺធ្ងន់ និ ងដែលចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ ការជាឡ�ើងវិញផ្នែក
វេជ្ជសាស្រ្តរបស់ សមាជិ ក។
សេវាកម្មក្រៅតំ បន់ ៖ សេវាកម្មខណៈពេលដែលសមាជិ កស្ថិតនៅទីកន្លែងក្រៅពីតំបន់ ដែល
Kaiser Permanente មានអាជ្ញាប័ ណ្ណដ�ើ ម្បីដំ ណ�ើ ការ។ ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទីកន្លែងដែល
Kaiser Permanente អាជ្ញាប័ ណ្ណដំណ�ើ ការ សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាកម្មសមាជិ កលេខ 1-800-464-4000
(TTY 711)។
អ្ន កផ្តល់ សេវាក្រៅបណ្តា ញ៖ អ្នកផ្តល់ សេវាដែលមិ នមែនជាផ្នែកនៃបណ្តា ញ Kaiser Permanente។
ការថែទាំអ្ន កមកព្យាបាលជំ ងឺ៖ នៅពេលដែលអ្នកមិ នចាំបាច់ ត្រូវស្នា ក់នៅមួយយប់ កង
្នុ មន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងផ្សេង
ទ�ៀតសម្រាប់ ការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។
សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្តអ្នកមកព្យាបាលជម្ងឺ ៖ សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជម្ងឺសំ រាប់សមាជិ កដែលមានបញ្ហាសុ
ខភាពផ្លូវចិ ត្តកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមរ ួមមាន៖
●● ការវាយតម្លៃនិងព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិ ត្តជាលក្ខណៈបុគ្គលនិ ងក្ រុម (ការព្យាបាលបែបចិ ត្តសាស្រ្ត)
●● ការធ្វើតេស្តចិ ត្តសាស្រ្តនៅពេលដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញផ្នែកព្យាបាលឲ្យវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌសុខ
ភាពផ្លូវចិ ត្ត

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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●● សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជម្ងឺកង
្នុ គោលបំ ណងត្រួតពិនិត្យការព្យាបាលដោយថ្នាំ ពេទ្យ
●● ការពិគ្រោះរោគវិកលចរិក

●● ទីពិសោធន៍ សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ និ ងថ្នាំ បំ ប៉ នបន្ថែមសម្រាប់ អ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ
ការថែទាំសម្រាលការឈឺ ចាប់ ៖ ការថែទាំដ�ើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិ នស្រួលខាងរាងកាយផ្លូវចិ ត្ត សង្គម និ ងអារម្ម
ណ៍របស់ សមាជិ កដែលមានជំ ងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
មន្ទីរពេទ្យដែលចូ លរ ួម៖ មន្ទីរពេទ្យមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Kaiser Permanente ដ�ើម្បីផ្ត
ល់ សេវាកម្មដល់ សមាជិ កនៅពេលដែលសមាជិ កទទួលបានការថែទាំ។ សេវាកម្មត្រូវបានរ៉ាប់រងដែលមន្ទីរពេទ្យចូល
រ ួមខ្លះអាចផ្តល់ ជូនដល់ សមាជិ កត្រូវបានកំណត់ដោយការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ និងគោលនយោបាយធានាគុណ
ភាព ឬកិច្ចសន្យារបស់ យ�ើ ងជាមួយមន្ទីរពេទ្យ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាដែលចូ លរ ួម (ឬវេជ្ជ បណឌិ្ តដែលចូ លរ ួម)៖ វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីពេទ្យ ឬអ្នកជំ នាញថែទាំសុខភាពមា
នអាជ្ញាប័ ណ្ណផ្សេងទ�ៀត ឬទីតាំងសុខភាពមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ រ ួមទាំងទីកន្លែងថែទាំជងឺ ធ្ងន់ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ
Kaiser Permanente ក្នុងការផ្តល់ សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដល់ សមាជិ កនៅពេលដែលសមាជិ កទទួលបានការថែទាំ។
សេវាកម្មវេជ្ជ បណឌិ្ ត៖ សេវាដែលផ្តល់ ដោយបុគ្គលដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ ណ្ណក្រោមច្បាប់ រដ្ឋ ដ�ើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាពេទ្យ
ឬការព្យាបាលដោយគក់ច្របាច់ មិ នរ ួមបញ្ចូលសេវាដែលផ្តល់ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវបានបញ្ជូន
ទៅមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវបានគិតប្រាក់នៅក្នុងវិក័យប័ ត្រមន្ទីរពេទ្យទេ។
ផែនការ៖ ម�ើលផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់ គ្រង។
មន្ទីរស្ថា ប័ នក្នុងផែនការ៖ មន្ទីរស្ថាប័ នណាមួយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ង
kp.org/facilities គឺជាផ្នែកនៃបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ង។ មន្ទីរស្ថាប័ នក្នុងផែនការអាចមានការផ្លាស់ បតូ្រដោយគ្មាន
ការផ្តល់ ដំណឹងជាមុន។ សម្រាប់ ទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៃមន្ទីរស្ថាប័ នក្នុងផែនការ សូមទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកសេវាកម្មសមាជិ ក។
មន្ទីរពេទ្យក្នុងផែនការ៖ មន្ទីរពេទ្យដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ង kp.org/facilities
(ភាសាអង់ គ្លេស) គឺជាផ្នែកនៃបណ្តា ញរបស់ យ�ើ ង។ មន្ទីរពេទ្យក្នុងផែនការអាចមានការផ្លាស់ បតូ្រដោយគ្មានការផ្តល់
ដំ ណឹងជាមុន។ សម្រាប់ ទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៃមន្ទីរពេទ្យក្នុងផែនការ សូមទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកសេវាកម្មសមាជិ ក។
ឱសថស្ថា នក្នុងផែនការ៖ ឱសថស្ថា នដែលជាកម្មសិទធិ្ និ ងដំ ណ�ើ រការដោយ Kaiser Permanente
ឬឱសថស្ថា នផ្សេងទ�ៀតដែលយ�ើងកំណត់។ សូមម�ើលស�ៀវភៅណែនាំរបស់ អ្នក (Your Guidebook) ឬបញ្ជីឈ្
មោះស្ថាប័ ននៅល�ើគេហទំព័ររបស់ យ�ើ ង kp.org (ជាភាសាអង់ គ្លេស) សម្រាប់ បញ្ជីនៃឱសថស្ថា នក្នុងផែនការក្នុ
ងតំបន់ របស់ អ្នក។ ឱសថស្ថា នក្នុងផែនការអាចមានការផ្លាស់ បតូ្រដោយគ្មានការផ្តល់ ដំណឹងជាមុន។ សម្រាប់ ទីតាំង
បច្ចុប្បន្ននៃឱសថស្ថា នក្នុងផែនការ សូមទូរស័ ព្ទទៅផ្នែកសេវាកម្មសមាជិ ក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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វេជ្ជ បណឌិ្ តក្នុងផែនការ៖ គ្រូពេទ្យមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលជានិ យោជិ ករបស់ Medical Group
ឬគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណ ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ សេវាដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដល់ សមាជិ ក។ គ្រូពេទ្យដែល
ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយយ�ើងគ្រាន់ តែដ�ើ ម្បីផ្តល់ សេវាបញ្ជូន មិ នត្រូវបានចាត់ទុកថាវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងផែនការទេ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាក្នុងផែនការ៖ មន្ទីរពេទ្យក្នុងផែនការ គ្រូពេទ្យផែនការ Medical Group ឱសថស្ថា នក្នុងផែនការ
ឬអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀតដែល Kaiser Permanente ចាត់តាំងជាអ្នកផ្តល់ ផែនការ ។
សេវាកម្មក្រោយពេលមានស្ថេរភាព៖ សេវាដែលអ្នកទទួលបានបន្ទាប់ ពីស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តបន្ទា ន់ ត្រូវបាន
ធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាព។
ការយល់ ព្រមជាមុន (ឬការអនុ ញ្ញាតជាមុន)៖ PCP របស់ អ្នកត្រូវទទួលការព្រមព្រៀងពី Southern
California Permanente Medical Group មុនពេលអ្នកទទួលបានសេវាកម្មមួយចំ នួន។ Southern
California Permanente Medical Group នឹ ងយល់ ព្រមតែល�ើសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេ
នឹ ងមិ នយល់ ព្រមល�ើសេវាដោយអ្នកផ្តល់ សេវាដែលមិ នចូលរ ួមទេប្រសិ នប�ើពួកគេជ�ឿជាក់ថា អ្នកអាចទទួលបាន
សេវាដែលអាចប្រៀបធ�ៀបបានឬប្រស�ើ រជាងតាមរយៈអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ Kaiser Permanente។ ការបញ្ជូន
បន្តមិនមែនជាការយល់ ព្រមទេ។ អ្នកត្រូវតែទទួលបានការយល់ ព្រមពី Southern California Permanente
Medical Group។
ការបង់ ប្រាក់ ធានា៖ ចំ នួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានបង់ សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង; ការចំ ណាយល�ើការធានារ៉ាប់រង។
ធានារ៉ាប់រងល�ើឱសថមានវេជ្ជ បញ្ជា៖ ការធានារ៉ាប់រងល�ើថ្នាំ ពេទ្យដែលបានចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់ សេវា។
ឱសថមានវេជ្ជ បញ្ជា៖ ឱសថដែលតម្រូវឱ្យមានដោយស្របច្បាប់ នូវការបញ្ជាទិញពីអ្នកផ្តល់ សេវាដែលមានអាជ្ញាប័
ណ្ណដ�ើម្បីផ្តល់ ជូន មិ នដូចឱសថគ្មានវេជ្ជបញ្ជា (Over-The-Counter, OTC) ដែលមិ នតម្រូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជាទេ។
បញ្ជីឱសថស្របនឹ ងតម្រូវការ (Preferred Drug List, PDL)៖ បញ្ជីឱសថដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសដែលត្រូវបា
នអនុម័តដោយផែនការសុខភាពដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាទិញសម្រាប់ អ្នក។ ក៏ត្រូវបានហៅថាបញ្ជីឱសថផងដែរ។
ការថែទាំបឋម៖ សូមម�ើលការថែទាំជាប្រចាំ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាថែទាំបឋម (Primary Care Provider, PCP)៖ អ្នកផ្ដល់សេវាមានអាជ្ញាប័ ណ្ណដែលអ្នកមានស
ម្រាប់ ការថែទាំសុខភាពភាគច្រើនរបស់ អ្នក។ PCP របស់ អ្នកជួយអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។ ការថែ
ទាំមួយចំ នួនត្រូវតែទទួលបានការយល់ ្រពមជាមុន ល�ើកលែងតែ៖
●● អ្នកមានការអាសន្ន

●● អ្នកត្រូវការការថែទាំផ្នែកទារក / រោគស្ត្រី

●● អ្នកត្រូវការសេវាកម្មបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយ
●● អ្នកត្រូវការការថែទាំពន្យាកំណ�ើតគ្សា
រួ រ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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PCP របស់ អ្នកអាចជា៖

●● អ្នកជំ នាញទូទៅ

●● វេជ្ជបណ្ឌិតខាងសរីរាង្គកង
្នុ
●● វេជ្ជបណ្ឌិតជំ ងឺកុមារ
●● វេជ្ជបណ្ឌិតគ្សា
រួ រ

●● វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកទារកនិ ងរោគស្ត្រី
●● FQHC ឬ RHC

●● អ្នកជំ នាញគិលានុបដ្ឋា យិ កា
●● ជំ នួយការវេជ្ជបណ្ឌិត
●● គ្លីនិក

ការអនុ ញ្ញាតជាមុន (ការយល់ ព្រមជាមុន)៖ ដំ ណ�ើ រការជាផ្លូវការដែលតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ សេវាថែទាំសុខភាពទទួ
លបានការយល់ ព្រម ដ�ើម្បីផ្តល់ នូវសេវាកម្មជាក់លាក់ឬដំ ណ�ើ ការ។
ឧបករណ៍សិ ប្បនិ ម្មិ ត៖ ឧបករណ៍សិ ប្បនិ ម្មិតដែលភ្ជាប់ ទៅនឹ ងរាងកាយដ�ើម្បីជំនួសផ្នែករាងកាយដែលបាត់បង់ ។
ស�ៀវភៅបញ្ជីឈ្មោះនិ ងព័ ត៌មានអ្ន កផ្តល់ សេវា (Provider Directory)៖ បញ្ជីអ្នកផ្តល់ សេវានៅក្នុងបណ្តា ញ
Kaiser Permanente។
ិ លចរិក៖ វិបតតិផ្លូ
ស្ថា នភាពវេជ្ជ សាស្រ្តបន្ទាន់ ជម្ងឺ វក
្ វចិ ត្តដែលរោគសញ្ញាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ឬដុនដាបក្នុង
កម្រិតអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់ភ្លា មៗ ចំ ពោះខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃ ឫអ្នកមិ នអាចផ្តល់ បានភ្លា មៗ ឬប្រើអាហារ
កន្លែងស្នា ក់នៅ ឬសម្លៀកបំ ពាក់ដោយសារជំ ងឺផ្លូវចិ ត្ត។
សេវាសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ផ្នែកចិ ត្តសាស្រ្តអាចរ ួមមានការផ្លាស់ បតូ្រសមាជិ កទៅអង្គភាពព្យាបាលផ្លូវចិ ត្តនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទូ
ទៅ ឬមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិកធ្ងន់ធ្ងរ។ ការផ្លាស់ បតូ្រនេះត្រូវបានធ្វើដ�ើម្បីជ�ៀសវាង ឬបន្ថូរបន្ថយស្ថា នភាពវេជ្ជសាស្រ្តជ
ិ លចរិក។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត អ្នកផ្តល់ សេវាការព្យាបាលជ�ឿជាក់ថាការផ្លាស់ បតូ្រនេះនឹ ងមិ នធ្វើឱ្យស្ថា នភាពរប
ម្ងឺវក
ស់ សមាជិ កកាន់ តែយ៉ាប់ យឺនទេ។
សេវាកម្មសុខភាពសាធារណ៖ សេវាសុខភាពដែលផ្តោតល�ើប្រជាជនទាំងមូល។ ទាំងនេះរ ួមមាន
ការវិភាគស្ថា នភាពសុខភាព ការពិនិត្យថែទាំសុខភាព ការល�ើកកម្ពស់ សុខភាព សេវាទប់ ស្កាត់ ការគ្រប់ គ្រងជំ ងឺឆ្លង
ការការពារបរិស្ថា ននិ ងអនាម័ យ ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ គ្រោះមហន្តរាយ និ ងសុខភាពវិជ្ជា ជី វ។
អ្ន កផ្តល់ សេវាដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ៖ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តត្រឹមត្រូវដ�ើម្បី
ព្យាបាលជំ ងឺរបស់ អ្នក។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ការវះកាត់ កែឡ�ើងវិញ៖ ការវះកាត់នៅពេលមានបញ្ហាជាមួយនឹ ងផ្នែកនៃរាងកាយរបស់ អ្នក។ បញ្ហានេះអាចប
ណ្តា លមកពីពិការភាពពីកំណ�ើត ជំ ងឺ ឬរបួស។ វាចាំបាច់ ខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យផ្នែកនោះម�ើលទៅធម្មតា
ឬដំ ណ�ើ រការបានល្អជាងមុន។
ការបញ្ជូន៖ នៅពេល PCP របស់ អ្នកនិ យាយថាអ្នកអាចទទួលការថែទាំពីអ្នកផ្តល់ សេវាផ្សេងទ�ៀត។
ការថែទាំនិ ងសេវាកម្មដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងមួយចំ នួនតម្រូវឱ្យមានការបញ្ជូននិ ងការយល់ ព្រមជាមុន។
សូមម�ើលជំ ពូកទី 3 ("រប�ៀបទទួលបានការថែទាំ") ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាដែលត្រូវការការបញ្ជូន
ឬការព្រមព្រៀងជាមុន។
ការថែទាំជាប្រចាំ៖ សេវាចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិ ងការថែទាំបង្ការវេជ្ជសាស្រ្ត ការទៅពិនិត្យសុខភាពកុមារ ឬការ
ថែទាំដូចជាការថែទាំតាមដានជាប្រចាំ។ គោលដៅនៃការថែទាំជាប្រចាំគឺដ�ើ ម្បីទប់ ស្កាត់បញ្ហាសុខភាពនានា។
គ្លីនិ កសុខភាពជនបទ (Rural Health Clinic, RHC)៖ មណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងតំបន់ ដែលមិ នមានអ្នកផ្ត
ល់ សេវាថែទាំសុខភាពច្រើន។ អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំបឋមនិ ងបង្ការនៅ RHC។
សេវាកម្មសម្រាប់ បញ្ហាពិ បាកដោះស្រាយ៖ គឺជាសេវាកម្មដែលចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ ការពន្យាកំណ�ើតគ្សា
រួ រ
ជម្ងឺកាមរោគ (ជម្ងឺឆ្លងតាមរយៈការរ ួមភេទ) ជំ ងឺហ៊ីវ / ជម្ងឺអេដស៍ ការបំ ពានផ្លូវភេទ និ ងការរំលូតកូន។
ជំ ងឺធ្ងន់ធ្ងរ៖ ជំ ងឺឬលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតែព្យាបាលហ�ើយអាចផ្តល់ លទ្ធផលជាការស្លាប់ ។
ការម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ៖ សេវាត្រូវបានរ៉ាប់រងដែលផ្តល់ ដោយគិលានុបដ្ឋា យិ កា អ្នកបច្ចេកទេសនិ ង /
ឬអ្នកព្យាបាលរោគដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណក្នុងកំឡុងពេលស្នា ក់នៅក្នុងទីកន្លែងថែរក្សាដែលមានជំ នាញ ឬនៅផ្ទះ
របស់ សមាជិ ក។
ទី កន្លែងម�ើលថែទាំដែលមានជំ នាញ៖ ទីកន្លែងដែលផ្តល់ ការថែរក្សា 24 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានតែអ្នកជំ នា
ញសុខភាពទទួលការបណតុះបណ្តា
លប៉ុណ្ណោះអាចផ្តល់ ជូន។
្
អ្ន កឯកទេស (ឬវេជ្ជ បណឌិ្ តឯកទេស)៖ វេជ្ជបណ្ឌិតដែលព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់មួយចំ នួន។
ឧទាហរណ៍ គ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹ ងព្យាបាលឆ្អឹងបាក់; អ្នកជំ នាញអាឡែកហ្សីព្យាបាលជំ ងឺអាឡែកហ្សី និ ងគ្រូពេទ្យឯក
ទេសជំ ងឺបេះដូងព្យាបាលបញ្ហាបេះដូង។ ក្នុងករណី ភាគច្រើន អ្នកត្រូវការការបញ្ជូនពី PCP របស់ អ្នកដ�ើម្បីជួបវេជ្ជ
បណ្ឌិតឯកទេស។
សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្តឯកទេស

●● សេវាកម្មអ្នកមកព្យាបាលជំ ងឺ៖

♦ សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត (ការវាយតម្លៃ ការបង្កើតផែនការ ការព្យាបាល ការស្តា រឡ�ើងវិញ
និ ងការដាក់ធានា)
♦ សេវាកម្មជំនួយផ្នែកឱសថ

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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7 | លេខនិ ងពាក្យសំខាន់ៗដែលត្រូ
♦ សេវាកម្មយកចិ ត្តទុកដាក់ព្យាបាលនៅពេលថ្ងៃ
♦ សេវាស្តា រពង្រឹងនីតិសម្បទានៅពេលថ្ងៃ
♦ សេវាកម្មអន្តរាគមន៍ ពេលមានវិបតតិ្

♦ សេវាកម្មធ្វើ ឲ្យស្ថេរភាពពេលមានវិបតតិ្

♦ សេវាកម្មគ្រប់គ្រងករណី តាមគោលដៅ
♦ សេវាកម្មអាកប្បកិរយាព្
យាបាល
ិ

♦ ការសម្របសម្រួលការថែទាំដែលល្អិតល្អន់ (Intensive Care Coordination, ICC)
♦ សេវាកម្មតាមផ្ទះដែលល្អិតល្អន់ (Intensive Home-Based Services, IHBS)

♦ ការថែទាំចិ ញចឹម
្ លក្ខណៈព្យាបាល (Therapeutic Foster Care, TFC)
●● សេវាកម្មផ្នែកលំ នៅដ្ឋា ន៖
♦ សេវាកម្មព្យាបាលក្នុងលំ នៅដ្ឋា នមនុស្សពេញវ ័យ
♦ សេវាកម្មព្យាបាលក្នុងលំ នៅដ្ឋា នអ្នកមានវិបតតិ្

●● សេវាអ្នកជំ ងឺសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ៖

♦ សេវាកម្មមន្ទីពេទ្យសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺសម្រាកព្យាបាលវិកលចរិកធ្ងន់ធ្ងរ

♦ សេវាកម្មជំនាញមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺសម្រាកព្យាបាលផ្នែកវិកលចរិក
♦ សេវាកម្មទីកន្លែងសុខភាពផ្នែកវិកលចរិក

ការជួ បពនិ ត្យតាម Telehealth៖ ការជួបពិនិត្យតាមវីដេអូ អន្តរកម្ម និ ងការជួបពិនិត្យតាមទូរស័ ព្ទដែលត្រូវបាន
កំណត់ពេល និ ងអ្នកផ្តល់ សេវារបស់ អ្នក។
ជម្ងឺ មុ ខនឹ ងស្លាប់ ៖ ស្ថា នភាពសុខភាពដែលមិ នអាចត្រូវបានផ្លាស់ បតូ្រហ�ើយអាចនឹ ងបណ្តា លឱ្យស្លាប់ ក្នុងរយៈពេ
លមួយឆ្ំនា ឬតិចជាងនេះប�ើជំ ងឺនេះក�ើតឡ�ើងតាមធម្មជាតិរបស់ វា។
ការចាត់ ថ្នា ក់ ភាពបន្ទាន់ នៃជម្ងឺ (ឬការពិ និត្យជម្ងឺ )៖ ការវាយតម្លៃសុខភាពរបស់ អ្នកដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឬគិលានុប
ដ្ឋា យិ កាដែលត្រូវបានបណតុះបណ្តា
លដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលក្នុងគោលបំ ណងធ្វើការកំណត់ល�ើ ភាពបន្ទា ន់ នៃតម្រូវការរ
្
បស់ អ្នកសម្រាប់ ការថែទាំ។
ការថែទាំបន្ទាន់ (ឬសេវាកម្មបន្ទាន់ )៖ សេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូនដ�ើម្បីព្យាបាលជំ ងឺមិនមែនអាសន្ន
ការរងរបួស ឬស្ថា នភាពដែលត្រូវការការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត។ អ្នកអាចទទួលបានការថែទាំបន្ទា ន់ ពីអ្នកផ្តល់ សេវាក្រៅ
បណ្តា ញ ប្រសិ នប�ើអ្នកផ្តល់ សេវាក្នុងបណ្តា ញមិ នមានជាបណ្តោះអាសន្ន ឬមិ នអាចចូលប្រើប្រាស់ បាន។

សូមទូរស័ ព្ទទៅលេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ ព្ទនេះគឺមិនគិតថ្លៃ។
ពួកយ�ើ ងនៅទីនេះ 24 ម៉ោងក្ងមួ
្នុ យសប្តាហ៍ (ល�ើ កលែងថ្ងៃឈប់ សម្រាកដែលបិ ទ)។
នុ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកងមួ
ចូលទៅកាន់ អនឡាញតាមរយៈ kp.org (ភាសាអង់ គ្លេស)
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ទំព័រទុកឲ្យនៅ ទំនេដោយចេតនា

មជ្ឈមណ្ឌ លសេវាទំ នាក់ ទំនងសមាជិ ក

1-800-464-4000 (អ្នកប្រើប្រាស់ TTY សូមទូរស័ ព្ទលេខ 711), 24 ម៉ោ ងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីថ្ងៃមួយសប្តាហ៍

(ល�ើកលែងតែបិ ទទ្វា រមិ នធ្វើការថ្ងៃបុណ្យ)។
kp.org (ជាភាសាអង់ គ្លេស)
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