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ការទបតាជាញា ចិ្តាចទំពាោះការផ្ល្ក់ារខថទា ំនិងទសវាកម្ម

SA Health ោនទបតាជាញា ចិ្តាក្នុងការផ្តាលជូ់នបទ ពទិសាធន ៍វជិ្ជរានសតរាបម់នុសសេទាងំអស់ 
ខដលរានសិទ្ទិទលួោនទសវាសុខភាព និងសហគមន។៍ ទដមី្សីទតមចោនទោលបណំងទនោះ 
ទយងីរានបណំងផ្តាល ់ជូនអ្នកនូវទសវាកម្មខដលទលកីកម្ពសក់ារខថទាទំផ្តា ្ទលបុីគ្គល។

ទយងីសូមផ្តាលជូ់នការខថទាខំដលរានសុវ្្ភិាព ស តមបសតមរួល នងិការទោរពសទិ្ ិនងិទសចក្នីថលៃថ្នូ របស ់អ្នក។

តបសនិទបីអ្នក តគរួសារ ឬអ្នកខថទារំបសអ់្នករានសណួំរ ឬកងវល ់ណ្មយួ ឬត្រូវការជំនយួ 
ទដមី្ខីសវងយលព់អីវខីដល ទគ កពុំង  នយិយ ទដមី្ឲី្យអ្នកអាចទធវកីារសទតមចខដលោនទទលួ

 ព័្ រ៌ានចបាសោ់ស ់សូមសរួសរាជកិណ្រា្ន កន់នតករុម ខថទា ំសុខភាពរបសអ់្នក។ បុគ្គលិក 
អាចទរៀបចអំ្នកបកខតបភាសាជូនអ្នក ក្នុងករណីចាោំច។់

ធម្មនុញ្ញសតាពីសីទិ្ទិទលួោនទសវាសុខភាព និងសហគមនរ៍បសស់្នងការទទលួបន្ុកពាក្យបណតារឹ ងទសវា
 សុខភាព និងសហគមន ៍ករ៏ានផ្តាលជូ់នផ្ងខដរទៅតាមវុបិសាយ www.hcscc.sa.gov.au។ ធម្មនុញ្ញទនោះ 

ខចងពីសទិ្រិបសអ់្នក និងសិទ្ ិរបស ់សរា ជកិ តគរួសារអ្នក អ្នកខថទា ំឬមនុសសេខដលអ្នកោន ទតជសី ទរសីទដមី្ី
 ទធវកីារជនំសួអ្នក។ ទយងីខិ្ខខំកលម្អទសវារបសទ់យងីទដាយធានាថា សិទ្រិបសអ់្នកត្រូវោនទដាោះតសាយ

 
ទដាយត្រឹមត្រូវ។

SA Health ោនបទងកី្ ខិ្ បណ័ណាចនំនួបនួ អពីំទសចកតាខីថលៃង ជាកោ់កន់នសទិ្សិតរាបអ់្នកជងំខឺដលរាន
 

បញ្ហា សុខភាពផ្លៃូវចិ្ តា អ្នកខថទា ំនងិតករុមតគរួសារ។ ខិ្ បណ័ណាទាងំទនោះរានផ្តាលជូ់នទៅតាមវុបិសាយ  
 

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities។
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SA Health កវ៏ាយ្នមលៃ និងោនទបតាជាញា ចិ្តាផ្ងខដរចទំពាោះ៖
> ្នួាទីរបសអ់្នកខថទា ំរមួទាងំអ្នកខថទាវំយ័ទក្មង ទៅក្នុងតកបខណ័្ឌ ទសវាសុខភាពរបសទ់យងី។ សូមទមលី  

ធម្មនុញ្ញសតាពីអី្នកខថទាទំៅរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង និងព័្ រ៌ានបខនម្ទទៀ្អពីំសទិ្រិបស់អ្នកខថទាកំ្នុងតបពន័្
 សុខភាព ទៅតាមវុបិសាយ www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

> ទសចកតាខីថលៃងរបសស្់ាបន័ជា្សុិខភាពផ្លៃូវ ចិ្ តា សតាពីសីទិ្ ិនងិការទទលួខុសត្រូវ ទៅតាមវុបិសាយ 
 www.health.gov.au បន្ាបម់កខសវងរក ទសចកតាខីថលៃងរបសស្់ាបន័ជា្សុិខភាពផ្លៃូវចិ្ តាសតាពីី

 សទិ្ ិនងិការទទលួខុសត្រូវ 

> យុទស្ាស្សតាទដមី្កីារពារសទិ្រិបសព់លរដ្ឋវយ័ចាស ់ទៅរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង ទៅតាមវុបិសាយ  
 

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

> ធម្មនុញ្ញសតាពីសីទិ្សិតរាបកុ់រារ នងិយុវជនទៅក្នុងការខថទា ំទៅតាមវុបិសាយ 
 www.gcyp.sa.gov.au/charter-of-rights-2/the-charter/ 

> សទិ្រិបសកុ់រារ នងិយុវជនទៅក្នុង ទសវាខថទា ំសុខភាព ទៅតាមវុបិសាយ 
 

https://children.wcha.asn.au/children-and-young-peoples-rightshealthcareservices-charter
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ការខថរកសាសុខភាពរបសអ់្នក – វធិខីដលអ្នកអាចជយួោន

ការខថរកសាសុខភាពសទតមចោនទជាគជ័យបផុំ្្ក្នុងកិច្ចសហការរវាងអ្នក និងអ្នកជំនាញខផ្្នក 
សុខ ភាពខដលផ្តាលទ់សវាខថទាជូំនអ្នក។ ទដមី្ជីយួទយងីផ្តាលជូ់នទោកអ្នកនូវការខថទាោំនល្អ 
តបទសរី វាជាការសខំានខ់ដលអ្នកត្រូវ៖

> តោបបុ់គ្គលកិ តបសនិទបអី្នកត្រូវការព័្ រ៌ានបខនម្ ឬតបសនិទបរីានចណុំចណ្មយួខដលអ្នកមិនយល់ 
ឬតពរួយោរម្ភ។

> អនុវ្តាតាមខផ្នការខថទាសុំខភាពរបសអ់្នក ឬអនុញ្្ញ ្ឲ្យអ្នកជំនាញខផ្្នកខថទាសុំខភាពរបសអ់្នកោនដរឹង 
តបសនិទបអី្នកមិនចង់ ឬមិនអាចទធវដូីទច្នោះោន។

ព័្ រ៌ានខដលអ្នកគរួខ្តោបបុ់គ្គលកិខថទាសុំខភាព៖

> តបវ្តាជិងំរឺបសអ់្នក និងតបវ្តាជិងំរឺបសត់គរួសារអ្នក។ ការទនោះរមួរានបញ្ហា ជំងឺ  
ឬតប្កិម្មធងានធ់ងារណ្មយួខដលអ្នកោនជបួ តបទោះពមុីនៗ។

> ការពយាោលណ្មយួ ឬថា្ន ពំយាោលណ្មយួខដលអ្នកកពុំងទតបីតោស ់(ឬគរួខ្ទតបតីោស)់ រមួទាងំថា្ន បំ៉ាូវ 
ថា្ន រំកុ្ខជា្ធិម្មជា្ ិឬថា្ន ពំយាោលជទតមីសទផ្សេង។ 

> ការផ្លៃ សប់តាូរណ្មយួទៅក្នុងស្ានភាពរបសអ់្នក រមួ ទាងំបញ្ហា ណ្មយួខដលអ្នកអាចរានជាមយួនរឹងថា្ន ំ
 

ពយាោល ឬការពយាោលណ្មយួខដលអ្នកកពុំងទទលួោន។

> ្តមរូវការពទិសសណ្មយួខដលអ្នករាន  រមួរាន្តមរូវការសារៈសខំានខ់ផ្្នកវប្ធម ៌ឬសាសនា 
ឬជាលទផ្្លននពកិារភាព។

សូមគិ្ គូរពបុីគ្គលកិ និងអ្នកជំងឯឺទទៀ្៖

> អទំពហីងិសា ការទជរ ការគរំាមកខំហង ឬការរទំោភបពំានទដាយពាក្យសមតាទីៅទលអី្នកជំង ឺសាចញ់ា្ិ 
ឬបុគ្គលិកឯទទៀ្ គមឺនិអាចទទលួយកោនទ�យី។

> រកសាការណ្្ជ់បួរបសអ់្នក។  តបសនិទបអី្នកមិនអាចរកសាការណ្្ជ់បួ សូមជូនដំណរឹ ងដល ់ទសវាសុខភាព 
ឲ្យោនឆាប ់តាមខដលអាចទធវទីៅោន ទដមី្ឲី្យទយងីអាចទរៀបចទំ�ងីវញិនូវទពលទវោណ្្ជ់បួមយួទផ្សេង 
ទទៀ្។

> ឲ្យោនដរឹងយលព់ី្ តមរូវការរបសអ់្នកជំងឯឺទទៀ្ នងិភាពឯកជនរបសព់កួទគ។ 

> មនិត្រូវយកទតគឿងតសវ រឹង សារធា្ុទញឿន ឬអាវធុខុសចបាបទ់ៅកានទ់សវាសុខភាពណ្មយួ។ 

> ទធីាលៃ មន្រីទពទ្យ នងិទសវាសុខភាព គឺជា្បំនោ់្ម ន ខផ្សេងោរជីានចិ្ច។ 
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ធម្មនុញ្ញសតាពីសីទិ្ទិទលួោនទសវាសុខភាព និងសហគមន៍

1. សទិ្ទិទលួោន - សទិ្ទិទលួោនទសវាសុខភាព  នងិសហគមន៍

តបជាពលរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូងទាងំអស ់រានសិទ្កិ្នុងការទទលួោនទសវាសុខភាព 
នងិសហគមន ៍ខដលបទំពញ្តមរូវការរបសព់កួទគ។

ទសវាខថទាសុំខភាពត្រូវោនផ្តាលជូ់នមនុសសេទាងំអស ់ទដាយរានជំហរទលមូីលដា្ឋ នននការវាយ្នមលៃស្ានភាព 
របស់អ្នក និងភាពបន្ានន់នការពយាោលខដល អ្នកត្រូវការ។

SA Health អនុវ្តាកម្មវធិជីាទតចនីទដមី្ជីយួដលត់ករុមមនុសសេ ខដលអាចជបួការលោំក ក្នុងការទទលួោន
 

ទសវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍  អ្នកខដលរាន្តមរូវការសុខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ជនពកិារ អ្នកខដលរាន ឧបសគ្គ ខផ្្នកភាសា 
នងិអក្ខរកម្ម អ្នកខដលរានបញ្ហា លោំកក្នុងការនយិយ ឬសាតា ប ់អ្នកខដលរានជំទនឿវប្ធមខុ៌សៗោ្ន  
នងិអ្នកទនទ់ខសាយ។ តបសនិទបអី្នកត្រូវការជំនយួទដមី្ទីទលួោនទសវាកម្មទាងំទនោះ សូមពភិាកសាបញ្ហា ទនោះ 
ជាមយួបុគ្គលិក មកពីទសវាសុខភាពរបសអ់្នក។

ការវោះកា្់តាមការសទតមចចិ្តា និងបញ្ជ ីរង់ចាំ
តបសនិទបស្ីានភាពរបសអ់្នកមិនរានការគរំាមកខំហងដលជី់វ ិ្  អ្នកអាចត្រូវទគដាកក់្នុងបញ្ជ ីរងច់ាកំារពយា

 
 ោល/វោះកា្ត់ាមការសទតមចចិ្តា។ ទសវាសុខភាពសហគមន ៍និងទសវាសុខភាពទធ្មញមយួ ចនំនួករ៏ានបញ្ជ ី 
រងច់ាផំ្ងខដរ។ ព័្ រ៌ានទាកទ់ងនរឹងបញ្ជ ីរងច់ា ំអាចរកទ�ញីទៅទលីផ្្ងំក្ារព័្ រ៌ានវោះកា្ត់ាមការសទតមច 
ចិ្ តា ទៅតាមវុបិសាយ www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities។

អ្នករានសិទ្៖ិ

> ដរឹងពីទពលទវោរងច់ារំបសអ់្នក តាមការរពំរឹងទុក។

> ដរឹងថាទ្រីានទសវាសុខភាពទផ្សេងទទៀ្ខដលរានការរង់ចារំយៈទពលខលៃ ីឬតបសនិទបរីានជទតមសីទផ្សេងទទៀ្
សតរាបក់ារពយាោលឆាបជ់ាង ឬការពយាោលជទតមីសទផ្សេង។  

តបសនិទបីស្ានភាពរបសអ់្នកកានខ់្ធងានធ់ងារ ត្រូវពិភាកសាបញ្ហា ទនោះជាមយួតគរូទពទ្យពយាោលជំងទូឺទៅរបសអ់្នក 
(GP)។
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តករុមទសវាសុខភាពជនជា្ិទដីម
មន្រីទពទ្យ នងិទសវាសុខភាពមយួចនំនួរានតករុមទសវាសុខភាពជនជា្ទិដមី។ អ្នកអាចសរួបុគ្គលិកថាទ្រីាន

 
ផ្តាលត់ករុមទសវាសុខភាពជនជា្ទិដមី ឬមស្នតាីទនំាកទ់នំងតករុមការងារទសវាសុខភាពជនជា្ទិដមីឬអ្។់

ពកួទគអាចជយួផ្តាលជូ់នអ្នកនូវព័្ រ៌ានអពីំដទំណីរការរបសម់ន្រីទពទ្យ អវខីដលកពុំងទកី្ រានទ�ងី និងផ្តាលជូ់ន
 អ្នកនូវព័្ រ៌ានអពីំការទរៀបចទំសវាដរឹកជញ្ជូ ន ឬកខនលៃងសា្ន កទ់ៅ។

ទពលអ្នកចាកទចញពមីន្រីទពទ្យ ពកួទគតបខហលជាអាចជយួអ្នក្ភា្ជ បទ់នំាកទ់នំងជាមយួបុគ្គលិកខថទាសុំខ 
ភាពសហគមន ៍សហគមនជ៍នជា្ទិដមី និងអ្នករសទ់ៅទលីទកាោះ Torres Strait នងិទសវាកម្មសុខភាពទតកាម 
ការតគបត់គងរបសស់ហគមនជ៍នជា្ទិដមី ទដាយអាតស័យទលីអវខីដលអ្នកត្រូវការ។

តករុមទសវាសុខភាពជនជា្ទិដមី រានទោលបណំងជយួអ្នកទតបីទសវាសុខភាពជនជា្ទិដមីទាងំអសខ់ដលត្រូវ 
ការជនំយួ កប៏៉ាុខនតារានអាទិភាពខ្ពសស់តរាបជ់នជា្ទិដមី និងអ្នករសទ់ៅទលទីកាោះ Torres Strait 
មកពី្បំនជ់នបទ និង្បំនដ់ាចត់សយល។

2. សុវ្្ភិាព - សិទ្ទិទលួោនសុវ្្ភិាពពីការរទំោភបពំាន
SA Health ទទលួសា្គ លថ់ាអ្នកជំង/ឺអ្ថិជិន អ្នកខថទា ំអ្នកស្មត័គចិ្តា នងិបុគ្គលិកទាងំអសសុ់ទខ្្ចង់ោន 
ទសវាសុខភាពខដលអាចផ្តាលជូ់ន នងិទទលួោនទដាយោ្ម នការគរំាមគខំហង ឬហានិភយ័ផ្្លខ់លៃួន។

មន្រីទពទ្យ នងិទសវាសុខភាពគឺជាកខនលៃងផ្តាលក់ារពយាោល និងការខថទា។ំ ទយងីនរឹងទធវអីវតីគបយ់៉ា ងខដលអាចទធវី
 ទៅោន ទដមី្រីកសាទោកអ្នកឲ្យោនតសណុកតសរួល ទហយីរានសុវ្្ភិាព និងផ្ល្ជូ់នអ្នកនូវការខថទាតំបកប 

ទដាយសរានចិ្តាសប្ុរធម ៌ទហយីបន្ូរបនយ្ការទុក្ខតពរួយ៖ 

> អ្នករានសិទ្ទិទលួោនសុវ្្ភិាពពីការរទំោភបពំាន និងទតោោះថា្ន ក់

> អ្នករានសិទ្ទិទលួោនការខថទាខំដលោនផ្តាលជូ់ន ក្នុងលក្ខណៈរានការរ រ្ឹ បនតារឹង្ចិ្ចួបផុំ្្

> អ្នករានសិទ្កិ្នុងការទទលួោនការខថទាខំដលកា្ប់នយ្ទតោោះថា្ន កទ់ដាយអទច្នា ឬទដាយនចដន្យ។ 

មន្រីទពទ្យ នងិទសវាសុខភាពកជ៏ាកខនលៃងទធវកីារផ្ងខដរ។

សូមគិ្ គូរពបុីគ្គលកិ អ្នកជំង ឺនងិអ្នកមកសួរសុខទុក្ខឯទទៀ្។ អាកប្ករយិខដលគរំាមកខំហងដលសុ់វ្្ភិាព
 

របស់បុគ្គលកិ ឬអ្នកជងំឯឺទទៀ្ ដូចជាការរទំោភបពំានទដាយពាក្យសមតា ីឬរាងកាយ គឺមនិអាចទទលួយក 
ោនទ�យី។
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អ្នកខដលតបតពរឹ្តាក្នុងលក្ខណៈតបរាថទមលីងាយ ឬបងកទតោោះថា្ន កអ់ាចត្រូវោនទស្នសំុីឲ្យចាកទចញ ឬអាចបតារឹង
 

ទៅប៉ាូលសិ ឬសនតាសុិខ។

សូមសទងក្ ទមលីសញ្្ញ តពរានណ្មយួ ទហយីត្រួ្ពនិិ្ ្យកុរារតគបទ់ពលទវោ។

បុគ្គលកិខដលផ្តាលទ់សវាជូនអ្នកទៅផ្ោ្ះ រានសិទ្ទិធវកីារទៅក្នុងបរយិកាសការងារខដលរានសុវ្្ភិាព។ 
មុនទពលចុោះទៅជបួអ្នកទៅផ្ោ្ះ បុគ្គលកិនរឹងទូរសព័ត្ោបអ់្នក និងទធវកីារពិនិ្ ្យសុវ្្ភិាព។

3. គុណភាព - សទិ្ទិទលួោនទសវាខដលរានគុណភាពខ្ពស់
SA Health ោនទបតាជាញា ចិ្ តាធានាថា តបពន័ខ្ថទាសុំខភាពរបសរ់ដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង 
គរឺានសុវ្្ភិាព អាចទុកចិ្តាោន និងរានគុណភាពខ្ពស។់

ទយងីទធវកីចិ្ចការទនោះទដាយអនុវ្តាតាមទោលនទយោយ នី្ វិធិ ីនងិការអនុវ្តានខ៍ដលបទំពញតាមបទដា្ឋ នចបាប់ 
វជិា្ជ ជវីៈ តកមសីលធម ៌សុវ្្ភិាព និងគុណភាពរបសទ់យងី។

SA Health បនតាពនិិ្ ្យទ�ងីវញិនូវរទបៀបទធវកីារ ទដមី្ធីានាឲ្យោននូវការខថទាខំដលខដលរានសុវ្្ភិាព 
នងិគុណភាពខ្ពស។់ ទយងីរានបុគ្គលិកខដលោនទទលួការបណតាុ ោះបណ្តា លខ្ពស ់និងសរា្ភ រៈបរកិា្ខ រសតរាប់

 ផ្តាលទ់សវាសុខភាពដ៏ល្អបផុំ្្។ អ្នកអាចរពំរឹងទុកថាទសវាសុខភាពរបសទ់យងីនរឹងទធវកីាររមួោ្ន  ទហយីការខថទា ំ
របស់អ្នកនរឹងត្រូវោនសតមបសតមរួល ទដមី្បីទំពញតាម្តមរូវការរបសអ់្នក។

ឯកសារព័្ រ៌ានអពីំ ‘ការទៅជបួតគរូទពទ្យរបសអ់្នក – ទដមី្ទីាញយកតបទយជនឲ៍្យោនទតចនីបផុំ្្ពកីារទៅ 
ជបួទវជ្ជបណ្ឌិ ្ ឬអ្នកផ្តាលទ់សវាសុខភាពរបសអ់្នក’ រានផ្តាលជូ់នទៅតាមវុបិសាយ  
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities។ 

4. ការទោរព – សទិ្ទិទលួោនការទោរព
អ្នករានសិទ្ទិទលួោនការទោរព ទសចកតានីថលៃថ្នូ នងិ ការ គរួសមទដាយមិនគិ្ពអីាយុ ទភទ 
លក្ខណៈទភទ សាសនា ឬវប្ធមរ៌បសអ់្នក។

អ្នករានសិទ្ឲិ្យទគទោរព នងិពិចារណ្ពបីណំងតោថា្ន  ជទំនឿ នងិការអនុវ្តានរ៍បស់អ្នកទៅក្នុងគទតរាង 
សតរាបក់ារ ខថទាសុំខភាពរបសអ់្នក។ បុគ្គលិកនរឹងទោរពទសចកតានីថលៃថ្នូររបសអ់្នក។

អ្នករានសិទ្កិ្នុងការទរៀបចឯំកសារអពីំបណំងតោថា្ន របសអ់្នកជាមុន សតរាបក់ារពយាោលខថទាសុំខភាព  
នងិសតរាបក់ារសទតមចចិ្តារបសអ់្នកខដលត្រូវទោរពទដាយអ្នកទមលីខថទាអំ្នក។

បណំងតោថា្ន របសអ់្នកអាចត្រូវោនចងតកងជាឯកសារតាមរយៈ ឯកសារខណនាជំាមុនអពីំការខថទាតំាមផ្លៃូវ 
ចបាប ់ឬគទតរាងខថទាជំាមុនទតរៅផ្លៃូវការ។
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ទសចក្ីខណនាជំាមុនអំពីការខថទាំ
ទសចក្ខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា ំអនុញ្្ញ ្ឲ្យអ្នកទធវកីារទរៀបចតំាមផ្លៃូវចបាបខ់ដលរានយលដ់រឹងចបាសោ់ស់ 

 
សតរាបក់ារខថទាសុំខភាពរបសអ់្នកនាទពលអនាគ្ ចុងបញ្ចបន់នជវី ិ្  ការទរៀបចកំាររសទ់ៅខដលចង់ោន 
នងិបញ្ហា  ផ្្លខ់លៃួន ទផ្សេងទទៀ្ ទៅទលីទតមងខ់បបបទខ្មយួននទសចកតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា។ំ

ទសចកតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា ំត្រូវោនអនុវ្តាក្នុងអ�ុំងទពលណ្មយួននការចុោះទខសាយសម្ភ្ាពទធវកីារ
 សទតមចចិ្តា ខដលអាចជាបទណ្តា ោះអាសន្ន ឬជាអចិនស្នតាយ។៍

សូមតោបបុ់គ្គលកិទសវាសុខភាព តបសនិទបអី្នក រាន ទសច កតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា ំទហយីផ្ល្ជូ់នចបាប់
 

ចមលៃងខដល រានការបញ្្ជ កត់ាមផ្លៃូវចបាប ់ទៅឲ្យតករុមទទលួអ្នកជំងសឺា្ន កទ់ៅក្នុងមន្រីទពទ្យ នងិទវជ្ជបណ្ឌិ ្របស់
 អ្នក ទហយីនងិអ្នកទធវកីារសទតមច ចិ្ តា ជនំសួអ្នក។

សតរាបព់័្ រ៌ានបខនម្ និងទដមី្ទីាញយកទតមង ់ខបបបទ ននទសចកតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា ំសូមចូល ទៅ 
វុបិសាយ  www.advancecaredirectives.sa.gov.au។

5. ការជូនដណំរឹ ង – សិទ្ទិទលួោនការជូនដណំរឹ ង
អ្នករានសិទ្ទិទលួោនការជូនដណំរឹ ងទដាយទបកីចហំ ចបាសោ់ស ់និងទានទ់ពលទវោអពីំ

 
ទសវាកម្ម ជទតមសី ននការពយាោល និងនថលៃចណំ្យ ទៅក្នុង លក្ខណៈមយួខដលអ្នកអាចយល ់
ោន។

ក្នុងនាមជាអ្នកជំង ឺអ្នក ឬ្ណំ្ងទសវាសុខភាពរបសអ់្នក 1  អាចរពំរឹងទុកថា៖

> ទគនរឹងផ្តាលព់័្ រ៌ានជូនអ្នកជាភាសា/ទតមងខ់ដល អ្នក អាចយលោ់ន 

> ទទលួោនការជូនដណំរឹ ងអពីំហានភិយ័ណ្មយួ ខដល អ្នក ឬបុគ្គលខដលរានវចិារណញ្្ញ ណ ទៅ ក្នុងស្ាន 
ភាព ដូចោ្ន ខដលនរឹងោនពិចារណ្ថាជាហានភិយ័ធងានធ់ងារ ទហយីពន្យលហ់ា នភិយ័ទាងំទនាោះជូនអ្នក

> ទទលួោនការជូនដណំរឹ ង ថាទ្កីារពយាោលណ្មយួ ខដល អ្នកជំនាញខផ្្នកសុខភាពរបសអ់្នកោនខណនា ំ
នងិ ជទតមសីសមតសបណ្មយួទផ្សេងទទៀ្ ខដលអ្នកអាចទធវកីារសទតមចចិ្តាត្រឹមត្រូវអពំកីារខថទាសុំខភាព

 
របស់អ្នក

1. អ្នក្ណំ្ង គឺជាអ្នកទធវកីារសទតមចចិ្តាជនំសួ ខដល ោន ខ្ងតាងំ បុគ្គលខដលទទលួខុសត្រូវ ឬឪពុករាតា យ 
ឬអាណ្ពយាោលរបសកុ់រារ។
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> ទទលួោនការផ្តាលព់័្ រ៌ានអពីំការទធវទី្សតា រានរមួទាងំព័្ រ៌ានអពីំហានភិយ័ ទហយីពន្យលល់ទផ្្ល 
នងិផ្លប៉ាោះពាលន់ន លទផ្្លទាងំទនាោះជូនអ្នក

> ដរឹងពីទោលបណំង អ្ត្បទយជន ៍និងផ្លប៉ាោះពាល ់ខដលអាចទកី្ ទ�ងីពីការពយាោល 
 

នងិ/ឬថា្ន ពំយាោលខដលផ្ល្ជូ់នអ្នក

> ទទលួោនការពន្យលប់កតសាយពីឱកាស ននទជាគ ជយ័ ្តមរូវការពយាោលបខនម្ណ្មយួ លទភ្ាពអាច 
រានសុខភាព ល្អទ�ងីវញិ ការជាទ�ងីវញិ នងិលក្ខខណ្ឌ សាតា រនី្  ិសម្ទា

> ទទលួោនការពន្យលយ់៉ា ងចបាសពី់អវខីដល នរឹងទកី្  ទ�ងី តបសនិទបីរានការទធាលៃ ោះទធាលៃ យ 
ឬមិនដូចអវខីដលអ្នកោនរពំរឹងទុក

> ផ្លៃ សប់តាូរចិ្ តា ឬបដិទសធការទធវទី្សតា ឬការពយាោល ទៅទពលណ្មយួកោ៏ន និងទដមី្ទីទលួោនការជូន
 ដណំរឹ ងអពីំផ្លវោិក ននការបដិទសធការទធវទី្សតា ឬការពយាោល

> ដរឹងថាទ្កីារពយាោលទនោះរានលក្ខណៈពិទសាធន ៍ឬការទតបីតោសក់្នុងការតសាវតជាវ 

> ទទលួោនការពទិតោោះទយបល ់និងផ្តាលជូ់នគទតរាង ទចញពមីន្រីទពទ្យ មុនទពលទចញពមីន្រីទពទ្យ តបសនិ
 ទបទីវជ្ជបណ្ឌិ ្ពយាោលរបសអ់្នកយលទ់�ញីថា ស្ានភាពរបសអ់្នកខលង្តមរូវឲ្យអ្នកសា្ន កទ់ៅក្នុងមន្រីទពទ្យ 

 
ឬមន្រីទសវា សុខភាព ទផ្សេងទទៀ្

> ទទលួោនការផ្ល្ព់័្ រ៌ានអពីំទសវាសុខភាពក្នុង្បំន ់សរាគមពិទសស ជំនយួ សរា្ភ របរកិា្ខ រ នងិទសវាកម្ម
 

ខដលអាចជយួអ្នកោន

> តបសនិទបទីវជ្ជបណ្ឌិ ្ពយាោលរបសអ់្នកយលទ់�ញីថា ការខថទាសំមរម្យជាងទនោះរានផ្តាលជូ់នទៅមន្រីទពទ្យ 
ឬកខនលៃងទផ្សេងទទៀ្ខដល អ្នកអាចត្រូវោនទផ្រ្ទៅមន្រីទពទ្យ ឬកខនលៃងទនាោះ។

អ្នកជំងឺមន្ីរទពទ្យរដ្ឋ ឬមន្ីរទពទ្យឯកជន
ទពលទៅមន្រីទពទ្យរដ្ឋ អ្នករានសិទ្សិទតមចឲ្យ ទគចា្ ់ទុក អ្នកជាអ្នកជំងមឺន្រីទពទ្យរដ្ឋ ឬឯកជនទដាយមនិគិ្ពី 
ស្ានភាពធានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជនរបសអ់្នក។ បុគ្គលិកនរឹងទស្នសំុីអ្នកឲ្យកណំ្ជ់ទតមសីអាទិភាពរបសអ់្នក 
ជាោយលក្ខណ៍អកសេរ។

អ្នករានសិទ្កិ្នុងការដរឹងពីខលៃរឹមសារននការសទតមចចិ្តាទនាោះ នងិផ្លប៉ាោះពាលខ់ផ្្នកហរិញ្ញវ្្ុអពីំជទតមសីរបសអ់្នក។
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ក្នុងនាមជាអ្នកជំងមឺន្រីទពទ្យរដ្ឋ អ្នកមិនអាចទតជីសទរសី យកទវជ្ជបណ្ឌិ ្ផ្្លខ់លៃួនរបសអ់្នក ទហយីនរឹងទទលួ
 ការពយា ោលពីទវជ្ជបណ្ឌិ ្ ខដលោនទតជីសតាងំទដាយមន្រីទពទ្យ។ (ទសវាសុខភាពមយួចនំនួ រមួរានទសវា 

ពយាោលទធ្មញ នងិទសវាសទស្ងា្គ ោះបន្ានក់្នុងតបទទស ពិ្ជាគិ្ នថលៃទសវា)។

អ្នកជំងខឺដលរានការធានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជន អាចសទតមចឲ្យទគចា្ទុ់កថាជាអ្នកជំងមឺន្រីទពទ្យរដ្ឋ។

ក្នុងនាមជាអ្នកជំងមឺន្រីទពទ្យឯកជន អ្នកនរឹងទទលួការពយាោលពីទវជ្ជបណ្ឌិ ្ខដលអ្នកោនទតជីសតាងំ ដរាបណ្
 

ទវជ្ជបណ្ឌិ ្ទនោះរានសិទ្អិណំ្ចអនុវ្តាមុខការវជិា្ជ ជវីៈទៅមន្រីទពទ្យទនាោះ ទហយីយលត់ពមចា្ទុ់កអ្នកជាអ្នកជំងឺ 
មន្រីទពទ្យឯកជនទៅមន្រីទពទ្យទនាោះ។ អ្នកជងំមឺន្រីទពទ្យឯកជនត្រូវទទលួខុសត្រូវចទំពាោះការបងន់ថលៃទសវាទាងំ 
អស។់

តបសនិទបីអ្នកមិនរានសិទ្ទិទលួោន Medicare ឬទាកទិ់នទៅក្នុងការដាកប់ណតារឹ ងទាមទារសណំង ទនាោះការ 
ទតជសីទរសីជាអ្នកជំងទឺផ្សេង នងិការទរៀបចកំារគិ្នថលៃទសវាត្រូវអនុវ្តា។

នថលៃទសវា និងជំនួយហរិញ្ញវ្្ុ
តបជាពលរដ្ឋអូស្សាតា លទីាងំអសខ់ដលរានបណ័ណា Medicare រានសិទ្ទិទលួការពយាោលទដាយឥ្គិ្ នថលៃ  
ជាអ្នកជំងរឺដ្ឋទៅមន្រីទពទ្យរដ្ឋ។ ក្នុងករណីភាគទតចីន ទសវាទៅទូទាងំតបពន័សុ្ខភាពសាធារណៈននរដ្ឋអូស្សាតា  
លខីាង្្ូង ត្រូវោនផ្តាលជូ់នទដាយឥ្គិ្ នថលៃដលអ់្នកជំងរឺដ្ឋ។ តបសនិទបអី្នកត្រូវបង់នថលៃទសវាណ្មយួ 
អ្នកនរឹងត្រូវោនទគតោបជ់ាមុន ទហយីកន៏រឹងទទលួោនគណនីផ្ងខដរ។
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អ្នកតបខហលជាត្រូវបង់តោក៖់

>  ការរមួបង់នថលៃថា្ន ទំពទ្យខដលផ្ល្ជូ់នអ្នកទដាយទសវា មន្រីទពទ្យ/ទសវាសុខភាព

>  តបសនិទបអី្នកសា្ន កទ់ៅក្នុងមន្រីទពទ្យយូរជាង៣៥នថងា សតរាបន់ថងាបខនម្ទាងំទនាោះ 

> សតរាបត់បទភទជាកោ់កន់នបរកិា្ខ រចាោំច ់សតរាបក់ារពយាោលរបសអ់្នក។ 

តបសនិទបីអ្នកសទតមចឲ្យទគចា្ទុ់កជាអ្នកជងំឯឺកជន អ្នកនរឹងត្រូវការបង់ចទំពាោះ៖

> នថលៃសតរាបក់ារសា្ន កទ់ៅក្នុងមន្រីទពទ្យ 

> នថលៃសតរាបទ់សវាទពទ្យ ទរាគវនិចិ្យ័ សររីាង្គសិប្នមិ្មិ្  នងិឧបករណ៍ ឧបករណ៍ជំនយួ និងឧបករណ៍ទផ្សេងៗ 
នងិទសវាពយាោលទធ្មញ។

ការចណំ្យទាងំទនោះអាចនរឹងត្រូវោនរា៉ាបរ់ងទដាយមូលនធិធិានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជនរបសអ់្នក កប៏៉ាុខនតាអ្នក 
នរឹងត្រូវពភិាកសាបញ្ហា ទនោះជាមយួតករុមហុ៊នធានារា៉ាបរ់ងរបសអ់្នក មុនទគបញ្ជូ នអ្នកទៅមន្រីទពទ្យ។

ការទរៀបចនំថលៃទសវាទផ្សេងៗោ្ន ត្រូវោនអនុវ្តាសតរាបទ់ភញាៀវទតរៅតបទទស ឬអ្នករានទិដា្ឋ ការបទណ្តា ោះអាសន្ន។ អ្នក
អាចពិនិ្ ្យទមលីសិទ្ទិទលួោនរបសអ់្នកជាមយួ Medicare តាមទូរសព័ទ្លខ 13 20 11 ឬទូរសព័្   
AusHealth ទលខ 1800 724 457 ឬអីុទម៉ាល info@aushealth.com.au។
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ទសវាឡានទពទ្យ SA
ទសវាឡានទពទ្យ SA ផ្តាលជូ់នជនំយួទវជ្ជសាស្សតាសទស្ងា្គ ោះបន្ាន ់ការពយាោល និងដរឹកជញ្ជូ ន ការដរឹកជញ្ជូ នអ្នក

 
ជងំកឺ្នុងស្ានភាពធម្មតា និងការខថទាអំ្នកជំងតឺបកបទដាយគុណភាពខ្ពស ់ជូនតបជាពលរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង។

អ្នកតបខហលជាត្រូវបង់នថលៃទសវាឡានទពទ្យ។ ការចណំ្យទលីទសវាឡានទពទ្យមនិោនធានារា៉ាបរ់ងទ�យីទដាយ  
Medicare ទហយីទសវាឡានទពទ្យកមិ៏នអាចជូនដណំរឹ ងអ្នកពីនថលៃទសវាទនោះទ�យី មុននរឹងផ្តាលទ់សវាដរឹកជញ្ជូ ន។

មូលនធិធិានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជន អាចរា៉ាបរ់ងការចណំ្យទលីទសវាឡានទពទ្យ។ សូមខែកទមលីជាមយួ 
មូលនធិធិានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជនរបសអ់្នក។

តបសនិទបអី្នកត្រូវការទសវាឡានទពទ្យ ទៅទពលខដលអ្នកត្រូវោនអនុញា្ឲ្យចាកទចញពមីន្រីទពទ្យ អ្នកនរឹងត្រូវ 
ោនទស្នសំុីឲ្យរា៉ាបរ់ងទលនីថលៃទសវាខដលពាកព់ន័ទ្នាោះ។

បុគ្គលទាងំឡាយខដលត្រូវោនដាកទ់ៅទតកាមបទបញ្្ជ ននការពយាោលទដាយមនិស្មត័គចិ្តា ឬរាតតាទ ី56   
ននចបាបស់តាពីសុីខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ឆា្ន  ំ2009 អាចរានការទូទា្ន់ថលៃទសវាឡានទពទ្យ SA ទដាយបណ្តា ញសុខភាព 
ក្នុង្បំនរ់បសព់កួទគ។

ទសវាឡានទពទ្យ SA ពិ្ជាផ្តាលក់ារធានារា៉ាបរ់ងទសវាឡានទពទ្យ ទដមី្ជីយួទដាោះតសាយនថលៃទសវា។ ចទំពាោះព័្ រ៌ាន 
បខនម្ សូមចូលទៅ វុបិសាយ  www.saambulance.com.au ឬ ទូរសព័ទ្លខ 1300 13 62 72។

ទដមី្ទីាកទ់ងទសវាឡានទពទ្យ SA ក្នុងករណីតោអាសន្ន សូមទូរសព័ទ្លខ 000។

គទតរាងជំនួយខផ្្នកដរឹកជញ្ជូ នសតរាប់អ្នកជំងឺ (PATS)
គទតរាងជំនយួខផ្្នកដរឹកជញ្ជូ នសតរាបអ់្នកជងំ ឺ(PATS) គជឺាកម្ម វធិឧីប្ម្្ភធនមយួ ខដលផ្ល្ត់ោកទ់ដមី្បីង់នថលៃ 
ចណំ្យ មយួ ចនំនួទលកីារទធវដីទំណីរ ការអមដំទណីរ នងិការសា្ន ក ់ទៅ ទពលតបជាជនរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូងខដល

 រសទ់ៅ្បំនជ់នបទ ឬ្បំនដ់ាចត់សយលទធវដីទំណីរទតចីនជាង១០០គី�ូខម៉ាត្  ទដមី្ ីទៅជបួតគរូទពទ្យជនំាញ
 

ពយាោលខដលទៅជិ្ ពកួ ទគបផុំ្្។ ទដមី្ទីទលួោនឧប្ម្្ភធន PATS អ្នកត្រូវ៖

> ខែកទមលីជាមយួការយិលយ័ PATS ក្នុង្បំន ់របស ់អ្នក ទដមី្ឲី្យអ្នកោនដរឹងថាអ្នករានសិទ្ទិទលួោន
 ជនំយួឬអ្់

> ទស្នសំុីឲ្យការយិលយ័ PATS ក្នុង្បំន ់របស ់អ្នក ទផ្ញា ីជូនអ្នកនូវទតមងព់ាក្យទស្នសំុី ឬទាញយកវាពី
 

វុបិសាយទនាោះ។ 

ចទំពាោះព័្ រ៌ាន និងទសចកតាលីម្អិ្ អពីំទនំាកទ់នំងសតរាប ់ការយិលយ័ PATS ក្នុង្បំន ់របស ់អ្នក សូមចូលទៅ  
  វុបិសាយ www.sahealth.sa.gov.au/PATS ឬទូរសព័ទ្លខ 08 8226 7215។



18

6. ការចូលរមួ – សិទ្ទិដីម្ចូីលរមួយ៉ា ងសកម្ម

ទៅទពលទធវកីារសទតមចចិ្តា ឬផ្តាលក់ារយល ់តពម របសអ់្នកអពីំការខថទា ំការទធវទី្សតា 
នងិការពយាោល របសអ់្នក អ្នករានសិទ្៖ិ

> ចូលរមួក្នុងការសទតមចចិ្តាទាងំអស ់ អពីំការខថ ទា ំរបសអ់្នក ទហយីសរួសណួំរ ទដមី្ឲី្យអ្នកយលពី់អវខីដល
 អាចទកី្ ទ�ងី

> ទទលួោនទពលទវោទដមី្គីិ្  នងិពិភាកសាអពីំ ការខថទាសុំខភាព និងការពយាោលរបសអ់្នក 
ជទតមីសជាមយួតករុមតគរួសារ មិ្ តាភក្ ិអ្នកខថទា ំឬអ្នកទធវកីារ សទតមចជំនសួអ្នក2

> ខសវងរកម្ដិនទទទៀ្ នងិ/ឬព័្ រ៌ានអពីំការ ទធវទីរាគវនិ ិច្យ័របសអ់្នក និងជទតមសីននការពយាោល 

> ទទលួោនការពន្យលព់ផី្លវោិកខដលអាច ទកី្ ទ�ងី  ទដាយទហ្ុមនិទទលួយកដំបូនា្ម នរបសអ់្នកជំនាញ 
ខផ្្នកសុខភាព

> ខ្ងតាងំអ្នកទធវកីារសទតមចចិ្តាជនំសួ ទដមី្ទីធវកីារ សទតមចចិ្តាជូនអ្នកទៅទពលខដលអ្នកមិនអាចទធវោីន

> ទទលួោនការោតំទទដមី្ទីធវកីារសទតមចចិ្តាអពីំ ការខថទា ំឬការពយាោលរបសអ់្នក តបសនិទបអី្នករាន
 សម្ភ្ាពក្នុងការទធវកីារសទតមចចិ្តា។ តបសនិទបអី្នកមិនរានសម្ភ្ាពក្នុងការទធវកីារសទតមចចិ្តាទទ 
 អ្នកទធវកីារសទតមចចិ្តាជនំសួអ្នក ឬបុគ្គល ទទលួខុសត្រូវ3 នរឹងត្រូវោនទគទាកទ់ង តបសនិទបពីកួទគ ទៅ 

អាចទាកទ់ងោន ទហយីរានែនៈ្ក្នុងការទធវកីារសទតមច ចិ្ តាតាង នាមឲ្យអ្នក

> បដិទសធការពយាោលពនយារជវី ិ្  ទហយីទលួោនការខថ ទាបំទណ្្ោះអាសន្នជំនសួវញិ

> បដិទសធមិនចូលរមួក្នុងការតសាវតជាវ ឬការពិទសាធន ៍ខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា 

> ទចញពមីន្រីទសវាសុខភាពទៅទពលណ្មយួក ៏ោន ទដាយរានការទទលួខុសត្រូវខលៃួនឯង ទលកីខលងខ្ក្នុង ករណីអ្នកស្ិ្ ទៅទតកាមបទបញ្្ជ ននការពយាោលតាមហគមន ៍ឬអ្នកជំងសឺ្ិ្ ទៅទតកាមចបាបសុ់ខភាពផ្លៃូវ 
ចិ្ តាឆា្ន  ំ2009 ឬអ្នក្តមរូវ ឲ្យ សា្ន កទ់ៅក្នុងមន្រីទពទ្យទដមី្ពីយាោល ទដាយទហ្ុអ្នកទៅស្ិ្ ទតកាមបទបញ្្ជ

 
ននរាតតាទ ី32 ទតកាមចបាបស់តាពីភីាពជាអាណ្ពយាោល និងរដ្ឋោល ឆា្ន  ំ1993 ពសីាោកតាខីផ្្នកសីុវលិ  
នងិរដ្ឋោលននរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង (ពមុីនទៅថាទតីបរឹកសាអាណ្ពយាោល)។

2. អ្នកទធវកីារសទតមចចិ្តាជនំសួអ្នក គឺជាបុគ្គលរា្ន ក ់ឬជាទតចនីនាកខ់ដលអ្នកទជឿទុកចិ្ តាឲ្យទធវកីារសទតមចចិ្តាជូនអ្នក ទៅទពលអ្នក
 

មនិអាចទធវោីន។

3. បុគ្គលទទលួខុសត្រូវ គជឺាសរាជកិតករុមតគរួសារ មិ្ តាភកតា ិជិ្ ស្នទិ ្ឬបុគ្គលខដលអាចទទលួយកោនខផ្្នក វប្ធមពី៌ សហគមនដូ៍ចោ្ន ។ 
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ការយល់តពម
អ្នកអាចទគទស្នឲី្យចុោះហ្ទ្លខាទលីទតមងខ់បបបទតពមទតពៀងមយួខដលទទលួសា្គ លថ់ា អ្នកោនយល ់តពម 
ទទលួ ការ ពយាោលខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា ឬការទធវទី្សតា ទហយីទគោន ពន្យល ់ចណុំចទាងំទនោះជូនអ្នក។ វាគឺជាការ 
ទទលួខុសត្រូវរបសអ់្នកជនំាញខផ្្នកសុខភាពរបសអ់្នក ទដមី្កីណំ្ថ់ាទ្អី្នកអាចយលត់ពមចទំពាោះការពយាោល 
ខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា ឬការខថទាសុំខភាពឬអ្។់

ក្នុងកាលៈទទសៈខលៃោះ  ការពយាោលខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតាសទស្ងា្គ ោះ បន្ាន ់អាចត្រូវោនផ្តាលជូ់នទដាយោ្ម នការយលត់ពម  
ពអី្នក តបសនិទបរីានការគរំាមកខំហងដល់អាយុជីវ ិ្  ឬសុខ ភាព របសអ់្នកខដលជិ្ទកី្ រានទ�ងី។

ទនោះអាចជាករណីមយួ តបសនិទបអី្នកពីមុនមិនោនបងាហា ញថាអ្នកោនបដិទសធការយលត់ពមចទំពាោះការពយាោល
 

ទនាោះ ឬរានអ្នក្ណំ្ងទៅទពលទនោះទដមី្ផី្តាលក់ារយលត់ពមតាងនាមឲ្យអ្នក សតរាបក់ារពយាោលខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា 
សទស្ងា្គ ោះបន្ាន។់

និសសេិ្
នសិសេិ្ ខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា គោិនុបដា្ន ក និងអ្នកជំនាញខថទាសុំខភាពជាញរឹកញាបរ់ានវ្តារាន ឬអាចផ្តាលនូ់វការ 
ពយាោលទតកាមការត្រួ្ពនិិ្ ្យទៅមន្រីទពទ្យរដ្ឋ និងទសវាសុខភាព ទដាយរានការយលត់ពមពីអ្នក។ ទនោះគជឺា

 
ខផ្្នកសំខានម់យួននការអបរ់រំបសព់កួទគ។

អ្នកទតបីតោស់ទសវាសុខភាពផ្លៃូវចិ្តា
អ្នករានសិទ្ទិទលួោនការពយាោល និងខថទាដូំចអ្នកដនទទផ្សេងទទៀ្។

តបសនិទបីអ្នកទទលួការការពយាោលទៅតាមសហគមន ៍ឬការបញ្្ជ ទទលួការពយាោលក្នុងមន្រីទពទ្យទៅទតកាម 
ចបាបសុ់ខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ឆា្ន  ំ2009 អ្នកអាចត្រូវោនផ្តាលក់ារពយាោលទដាយោ្ម នការយលត់ពមពីអ្នក។

ការពយាោលគរួខ្ជាជទតមសីរានការរ រ្ឹ ្្ិ្ ្ិចបផុំ្្ សតរាបរ់យៈទពលខលៃបីផុំ្្ខដលសមតសប។ វាគរួខ្ទផ្តា ្
 

ទលកីារជាស្ោះទស្យីទ�ងីវញិ ទហយីគិ្ ពចិារណ្ពបីណំងតោថា្ន ណ្មយួខដលអ្នកោនទធវទី�ងីតាមរយៈ
 ទសចកតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទាទំដាយផ្្ល ់ឬកិច្ចតពមទតពៀង Ulysses។ 4

អ្នកទធវកីារសទតមចចិ្តាជនំសួអ្នក ឬបុគ្គលទទលួខុសត្រូវអាចទធវកីារសទតមចចិ្តា តបសនិទបអី្នកមិនអាចទធវោីន។

4. កចិ្ចតពមទតពៀង Ulysses គជឺាខផ្នការខដលោនបទងកី្ ទ�ងីទដាយតគរួសារ នងិអ្នកជំនាញខផ្្នកសុខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ពាកព់ន័ន្រឹងការខថ
 ទាកុំរារសតរាបទ់ពលខដលឪពុករាតា យមនិតសរួលខលៃួនទដាយសារខ្ជងំផឺ្លៃូវចិ្ តា។
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បុគ្គលិករានបទពិទសាធន៍ខដលធាលៃ ប់ទៅរស់ក្នុងទសវាសុខភាពផ្លៃូវចិ្តា
បុគ្គលិករានបទពិទសាធនខ៍ដលធាលៃ បទ់ៅរស ់គជឺាបុគ្គលខដលធាលៃ បជ់ាអ្នកជំងសុឺខភាពផ្លៃូវចិ្ តា/ អ្នកទតបីតោសទ់សវា

 សុខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ឬអ្នកខថទា។ំ បុគ្គលកិខផ្្នកបទពិទសាធនរ៍សទ់ៅ គរឺានតបចាកំារទៅក្នុងខផ្្នកខថទាសុំខភាពផ្លៃូវ
 ចិ្ តាទាងំអស់ ទហយីអាចជយួអ្នក តករុមតគរួសារ នងិមិ្តាភកតារិបសអ់្នកតាមរយៈការផ្តាលព់័្ រ៌ាន និងការោតំទ។

កុរារ
ក្នុងនាមជារាតាបតិា5  ឬអាណ្ពយាោល អ្នករានសិទ្ទិធវកីារសទតមចចិ្តាតាងនាមឲ្យកូនរបសអ់្នក។ អ្នកអាច 
សា្ន កទ់ៅជាមយួកូនរបសអ់្នកទៅក្នុងមន្រីទពទ្យ និងទសវាសុខភាពណ្មយួ ទលកីខលងខ្ការដាកទ់ៅដាចខ់�ក 
ពោី្ន គជឺាការចាោំចស់តរាបក់ារសទស្ងា្គ ោះបន្ាន ់ឬទហ្ុផ្លទវជ្ជសាស្សតាទផ្សេងទទៀ្។ កុរារករ៏ានសិទ្កិ្នុងការ

 
រានឪពុករាតា យ ឬអាណ្ពយាោលរបសខ់លៃួនទៅខក្រផ្ងខដរ។

ខណៈទពលខដលកុរារធទំ�ងី (ចាបពី់អាយុ១៦ឆា្ន )ំ ពកួទគរានសិទ្ទិទលួោនការពទិតោោះទយបល ់និងទធវកីារ
 សទតមចចិ្តាទដាយផ្្លខ់លៃួន។ អ្នកជំនាញខផ្្នកសុខភាពអាចផ្តាលក់ារពយាោលដលកុ់រារខដលរានអាយុទតកាម 

១៦ឆា្ន  ំតបសនិទបជីាកុរារទនាោះយលត់ពម ទហយីទវជ្ជបណ្ឌិ ្ទពញចិ្ តាថាកុរារទនោះរានសម្ភ្ាពអាចយលដ់រឹង 
ពកីារពយាោល ទហយីអ្នកជំនាញខផ្្នកសុខភាពទផ្សេងទទៀ្ោតំទគនិំ្ទនាោះ។

5. ទនោះរមួរានឪពុករាតា យចុង ឬមនុសសេធ ំខដលអាចទធវកីារក្នុងនាមជាឳពុករាតា យសតរាបកុ់រារទនោះ ខដលរាននយ័ថាមនុសសេរា្ន ក់ 
ទនោះរានការទទលួខុសត្រូវតបចានំថងា ក្នុងនាមជាឳពុករាតា យសតរាបកុ់រារទនោះ ឧទាហរណ៍ ជដូីនជតីាទមលីខថទាកុំរារ 
តាងនាមឲ្យឪពុករាតា យរបសកុ់រារ។
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7.   ភាពឯកជន – សិទ្ទិទលួោនភាពឯកជន និងការរកសាសរាងា ្់

ភាពឯកជន និងសិទ្រិបសអ់្នកក្នុងការរកសាការសរាងា ្ ់នរឹងត្រូវោនទគទោរពតគបទ់ពលជានិច្ច។

ព័្ រ៌ានអពីំអ្នកនរឹងត្រូវោនតបមូលទដាយ SA Health ទដមី្ផី្តាលជូ់នការពយាោល 
នងិទសវាកម្មនានា។

ព័្ រ៌ានរបសអ់្នកត្រូវោនរកសាទុកទដាយសុវ្្ភិាព ទហយីការចូលទមលីព័្ រ៌ានរបសអ់្នក ត្រូវោនដាកក់ហំិ្  
ទលអីសអ់្នកខដលពាកព់ន័ន្រឹងការខថទាអំ្នក។

អ្នកអាចបដិទសធមិនផ្ល្ព់័្ រ៌ានមយួចនួំន កប៏៉ាុខនតាការទនោះអាចប៉ាោះពាលដ់លក់ារខថទា ំឬការពយាោលរបសអ់្នក។

អ្នករានសិទ្ទិស្នសំុី នងិចូលទមលីកណំ្ត់តាសុខភាពរបសអ់្នក ទលីកខលងខ្រានការអនុវ្តានដ៍ាកក់ហំិ្ ខផ្្នក
 ចបាប។់

តបសនិទបអី្នកទជឿថាព័្ រ៌ានខដលទៅក្នុងកណំ្ត់តាសុខភាពផ្្លខ់លៃួនរបសអ់្នក គឺមនិត រ្ឹមត្រូវ ចាស ់ឬខុសែ្គង
 អ្នកអាចទស្នសំុីខក្តមរូវកណំ្ត់តាទនោះ។ សូមខែកទមលីជាមយួបុគ្គលិកទសវាសុខភាព អពីំរទបៀបទធវកីចិ្ចការទនោះ។

ទពលណ្ព័្៌រានផ្្ល់ខលៃួនរបស់អ្នកអាចត្រូវោនទគខចកចាយ 
អ្នកជំនាញខផ្្នកសុខភាពអាចទតបតីោសក់ណំ្ត់តាសុខភាពផ្្លខ់លៃួនរបសអ់្នក ទដមី្តីោតស័យទាកទ់ងោ្ន អពីំ 
ការខថទាខំដលអ្នកកពុំងទទលួោន។  ចបាបស់តាពីកីារខថទាសុំខភាព ឆា្ន  ំ2008  នងិចបាបស់តាពីសុីខភាពផ្លៃូវចិ្ តា 

 
ឆា្ន  ំ2009 ខចងពីទពលណ្ខដលព័្ រ៌ានអពីំអ្នក អាចត្រូវោនទគោ្ត្ដាងទៅមនុសសេទផ្សេងទទៀ្ ឬអ្នកផ្តាល់ 
ទសវាទផ្សេងទទៀ្។ 

ព័្ រ៌ានផ្្លខ់លៃួនរបស់អ្នកអាចត្រូវោនទគខចកចាយជាមយួនរឹងទសវាខថទាសុំខភាពមយួទទៀ្ ទដមី្ទីរៀបចឲំ្យ 
រានការខថទាសំតរាបអ់្នក ទៅទពលអ្នកចាកទចញពមីន្រីទពទ្យ។

ព័្ រ៌ានផ្្លខ់លៃួនរបស់អ្នកអាចត្រូវោនទគខចកចាយ ទដាយរានការយលត់ពមពីអ្នក៖

> ជាមយួមូលនិធធិានារា៉ាបរ់ងសុខភាពឯកជនរបសអ់្នក ឬ 

> ជាមយួភាគីទបី ីដូចជា WorkCover  ឬគណៈករា្ម ការត្រួ្ពនិិ្ ្យទតោោះថា្ន ករ់ថយនតា។
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ជនួកាល  SA Health អាច្តមរូវឲ្យ ឬអនុញ្្ញ ្ទដាយចបាប ់ទដមី្ោី្ត្ដាងព័្ រ៌ានអពីំអ្នកទៅអ្នកដនទ  
ទដាយោ្ម នការយលត់ពមពអី្នក។ ការទនោះអាចរមួរានទៅទពលខដលចាោំចទ់ដមី្បីនយ្ ឬបងាក រ៖ 

> ការគរំាមកខំហងយ៉ា ងធងានធ់ងារដលជី់វ ិ្  

> ការរទំោភបពំានទលកុីរារ 

> អទំពហីងិសាក្នុងតគរួសារ ឬ 

> ទដីម្កីារពារសុខុរាលភាពរបសអ់្នក ឬ / និងសុវ្្ភិាពរបសអ់្នកដនទ។ 

ការទតបីតោស់ព័្៌រានទដីម្ខីកលម្អទសវាសុខភាព
SA Health អាចទតបតីោសព់័្ រ៌ានអពីំការខថទាសុំខភាពរបសអ់្នក ទដមី្ខីកលម្អទសវាសុខភាព ទដមី្ទីរៀបចំ 
គទតរាងទសវានាទពលអនាគ្ ឬសតរាបក់ារតសាវតជាវ។ តបសនិទបកីរណីទនោះទកី្ ទ�ងី ព័្ រ៌ានខដលោនទតបី 
តោសន់រឹងមិនបញ្ចូ លព័្ រ៌ានផ្្លខ់លៃួនណ្មយួ ខដលអាចកណំ្អ់្តាសញ្្ញ ណរបសអ់្នកទ�យី។

តបសនិទបីអ្នកទជឿថា ព័្ រ៌ានផ្្លខ់លៃួនរបសអ់្នកត្រូវោនទគខចកចាយ ឬចូលទមលីទដាយោ្ម នទហ្ុផ្លត្រឹមត្រូវ 
 

អ្នកអាចពិភាកសាជាមយួទសវាសុខភាព ឬទធវពីាក្យបណតារឹ ងទៅស្នងការទទលួបន្ុកពាក្យបណតារឹ ងទសវាសុខភាព 
 

នងិសហគមន ៍(សូមទមលីទពំរ័  24 សតរាបទ់សចកតាលីម្អិ្ អពីំទនំាកទ់នំង) ឬគណៈកម្មការសតាពីសីទិ្ឯិកជន
 ននរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង។

អ្នកអាចទាកទ់ងមកគណៈកម្មការសតាពីសីទិ្ឯិកជន តាមទូរសព័ទ្លខ 08 8204 8786 ឬតាមវុបិសាយ  
www.archives.sa.gov.au។

ទរៀងរាលក់ារចូលទមលីកណំ្ត់តាសុខភាពរបសអ់្នកទដាយទច្នា ឬមនិសមតសប ត្រូវោនចា្ទុ់កជាទរឿងមយួ 
ដធ៏ងានធ់ងារ។ តបសនិទបកីរណីទនោះទកី្រានទ�ងី ទគនរឹងទាកទ់ងមកអ្នក។
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8.   ការផ្ល្ម់្ ិ– សទិ្កិ្នុងការផ្ល្ម់្ ិនិង/ឬទធវបីណតារឹ ង្វា៉ា

SA Health ទលកីទរឹកចិ្តាឲ្យអ្នកជំង/ឺអ្នកទតបតីោស ់តករុមតគរួសារ អ្នកខថទា ំនងិសហគមនទ៍ដមី្ី
 

ផ្តាលម់្ដិលទ់យងី។ ម្ ិការសរទសរី ការប្រឹង្វា៉ា  នងិការផ្ល្ទ់យបល ់ជយួទយងីខកលម្អទសវា
 

សុខភាពរបសទ់យងី។

អ្នករានសិទ្៖ិ

> ផ្តាលម់្ ិនងិសរួសណួំរអពីំការខថទាសុំខភាព និងបទពិទសាធនរ៍បសអ់្នក

> អនុញ្្ញ ្ឲ្យទយងីដរឹងថា តបសនិទបអី្នកគិ្ថាការខថទាសុំខភាពរបសអ់្នកនរឹងមិនោនទធវទី�ងីតាមគទតរាង

> រានកតាោីរម្ភ ឬឲ្យទគទដាោះតសាយពាក្យបណតារឹ ងរបសអ់្នកទដាយត្រឹមត្រូវ ទហយីត្រូវោនផ្តាលក់ារពន្យល់ 
នងិការសំុទទាសភាលៃ ម

> ផ្តាលជូ់នទយងីនូវទយបលរ់បសអ់្នក។ 

វធិផី្តាលម់្តិ្�បទ់ៅកានទ់សវាកម្មសុខភាព៖

> បងាហា ញពកីតាោីរម្ភរបសអ់្នក ទដាយនយិយទៅកាន ់បុគ្គលកិខដលទមលីខថទាអំ្នកទៅមន្រីផ្ល្ទ់សវាសុខភាព។ 
អ្នកកអ៏ាចទូរសព័ ្ឬសរទសរលិខិ្ ទៅកានទ់សវា សុខភាពផ្ងខដរ

> តបសនិទបអី្នករានអារម្មណ៍ថា កតាោីរម្ភរបសអ់្នកមិន ោនទគ ទដាោះតសាយទទ អ្នកអាចទាកទ់ងអ្នកផ្តាលក់ារ 
តបរឹកសា សតរាប ់អ្ ិថជិន/អ្នកជំង ឺអ្នកសតមបសតមរួលខផ្្នកម្ទិែលៃយី្បរបស ់អ្នកជំង ឺឬអ្នកសតមបសតមរួល 
ខផ្្នកគុណភាព (ទសវាក្នុងតបទទស)។ សូមចូលទមលីទៅតាមវុបិសាយ   
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities។

ទយងីយកចិ្តាទុកដាកយ់៉ា ងខាលៃ ងំចទំពាោះឧប្្តាទិហ្ុ នងិករណីស្ិ្ ទៅខក្រទតោោះថា្ន កទ់ាងំអស។់  ទយងីទតបី
 ករណីទាងំអសទ់នោះទដីម្សីកិសាពីរទបៀបខកលម្អការខថទា ំនងិទជៀសវាងនូវឧប្្តាទិហ្ុទាងំទនោះនាទពល អនាគ្។ 

 ឧប្្តាទិហ្ុណ្មយួខដលពាកព់ន័ន្រឹងអ្នក នរឹងត្រូវោនតគបត់គងទដាយទបកីចហំ ទហយីចបាសោ់ស។់
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តបសនិទបអី្នកមិនសបបាយចិ្តាចទំពាោះការទែលៃយី្បទៅនរឹងម្ទិែលៃយី្បរបសអ់្នក អ្នកអាចទាកទ់ងអង្គភាព 
ខផ្្នកពាក្យ បណតារឹ ង និងោតំទឯករាជ្យ។ អង្គភាពទាងំទនោះរមួរាន៖

ស្នងការទទួលបន្ុកពាក្យបណតារឹ ងទសវាសុខភាព និងសហគមន៍ 
ការយិលយ័ឯករាជ្យខដលជយួអ្នក (អ្នកទតបីតោសទ់សវា អ្នកខថទា ំនងិអ្នកផ្តាលទ់សវា) ខដលរានពាក្យបណតារឹ ង 
អពីំ ទសវាសុខភាព ឬសហគមន ៍ទៅរដ្ឋ អូស្សាតា លខីាង្្ូង។

ពនីថងាចន័ ្ដលន់ថងាសុតក ទរា៉ា ង៩តពរឹក ដលទ់រា៉ា ង៥ោងា ច

ទូរស័ព៖្ 08 8226 8666 ឬទូរសព័ ្ឥ្គិ្ នថលៃក្នុងតបទទស 1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au

គទតរាងអ្នកចុោះសួរសុខទុក្ខសហគមន៍ខផ្្នកសុខភាពផ្លៃូវចិ្តា និងជនពិការ
ស្ាបន័ឯករាជ្យទដាោះតសាយពាក្យបណតារឹ ង ខដលត្រួ្ពនិិ្ ្យមជ្ឈមណ្ឌ លពយាោលខដលោនទទលួការអនុញ្្ញ ្ 
ទហយីោតំទសទិ្រិបសជ់នពិការ នងិអ្នកជំងសុឺខភាព ផ្លៃូវចិ្ តាទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌ លពយាោល។

ទូរស័ព៖្ 08 7425 7802 ឬទូរសព័ឥ្្គិ្ នថលៃក្នុងតបទទស 1800 606 302 

www.sa.gov.au/ (បន្ាបម់ក ខសវងរកគទតរាងអ្នកចុោះសរួសុខទុក្ខសហគមន)៍។

ការយិល័យោតំទសាធារណៈ
ស្ាបន័ឯករាជ្យខដលផ្តាលក់ារតបរឹកសា ផ្តាលជំ់នយួ និងការោតំទសតរាបអ់្នកខដលមិនរានសម្ភ្ាពអាចទធវកីារ 
សទតមចចិ្តា ទហយីជយួទដាោះតសាយជទរាលៃ ោះ អពីំការ សទតមចចិ្តាខថទាសុំខភាព។ 

ទូរស័ព៖្ 08 8342 8200 ឬទូរសព័ឥ្្គិ្ នថលៃក្នុងតបទទស 1800 066 969 www.opa.sa.gov.au
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បណតារឹ ងឧទ្រណ៍
អ្នករានសិទ្កិ្នុងការខសវងរកការសតមរុោះសតមរួលតាមរយៈការយិលយ័ោតំទសាធារណៈ តបសនិទបរីានជទរាលៃ ោះ

  អពីំទសចកតាខីណនាជំាមុនអពីំការខថទា ំឬការផ្្្គ ផ់្្គង់ ឬការបដិទសធការពយាោលខផ្្នកទវជ្ជសាស្សតា ឬការខថទា ំ 
សុខភាព ។

ចទំពាោះករណីបន្ានទ់តកាយទរា៉ា ងទធវកីារ សូមទាកទ់ង ការយិលយ័ោតំទសាធារណៈ តាមទូរសព័ទ្លខ  
(08) 8378 3333។

អ្នករានសិទ្បិតារឹងឧទរ្ណ៍ទៅសាោកតាខីផ្្នកសីុវលិ និងរដ្ឋោលននរដ្ឋអូស្សាតា លខីាង្្ូង (SACAT)  (ពីមុនទៅ 
ថាគណៈកម្មការអាណ្ពយាោល) តបសនិទបទីៅទតកាមបទបញ្្ជ ននការពយាោលទៅក្នុងមន្រីទពទ្យ ឬតាម

 
សហគមន ៍តាមចបាបសុ់ខភាពផ្លៃូវចិ្ តា ឆា្ន  ំ2009 ឬបទបញ្្ជ ននរាតតាទ ី32 ទតកាមចបាបស់តាពីអីាណ្ពយាោល  
នងិរដ្ឋោល ឆា្ន  ំ1993  ទហយីអ្នកមិនទពញចិ្ តាចទំពាោះបទបញ្្ជ ទនោះ។

អ្នករានសិទ្កិ្នុងការបតារឹងឧទរ្ណ៍ទលីការសទតមចចិ្តារបស ់SACAT ទៅក្នុង្ុោការមណ្ឌ ល ឬ្ុោការកពូំល 
ទយងតាមចបាប ់សតាពីអីាណ្ពយាោល និងរដ្ឋោល ឆា្ន  ំ1993។

អ្នកអាចទាកទ់ងជាមយួ SACAT តាមទូរសព័ទ្លខ 1800 723 767 ឬ www.sacat.sa.gov.au។
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www.ausgoal.gov.au/creative-commons
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