
 

 

សំណួរែដលេគ  
ែតងសួរជញកឹញក ់

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់អំពីការផ� សប់��រេឈា� ះថ�ីរបស់  
Tufts Medicine  

េតើមានអ�ីកំពុងែតេកើតេឡើង? 

្របពន័�សុខភាព Wellforce កំពងុផ� ស់ប��រេឈា� ះេ�ជ Tufts Medicine ។ ្របព័ន�សខុភាពរួមមាន Circle Health/Lowell General Hospital, 

MelroseWakefield Healthcare, Tufts Medical Center, Home Health Foundation នងិ្រគ�េពទ្យជង 2,000 

នក់េ�ក��ងបណ� ញរួមប���លគា� ជគ�ីនកិមយួ។ 

េហតុអ�ីបានជេឈា� ះ្របព័ន�្រត�វបានផ� ស់ប��រ? 
្របពន័�របស់េយើង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេ�េលើ្របេភទ្របពន័�សខុភាពេផ្សងៗគា�  ែដលជ្របពន័�មួយែដលផ�លន់ូវបទពិេសាធន៍ែថទាំ្របកបេដយគុណភាពខ�ស ់នងិភា� ប់ទនំកទ់ំនងេពញេលញស្រមាប់សហគមន ៍
និងអ�កជំងរឺបស់េយើងេ�ជតិផ�ះតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ក៏ប៉ុែន� េដយគា� នេឈា� ះ្របព័ន�ែដលែចករ�ែលក នងិឣចសា� ល់បាន អ�កេ្របើ្របាស ់អ�កជំង ឺនងិ្រគ�េពទ្យបែង�កមនិដងឹថេយើងទាំងអសគ់ា� មានទំនកទ់នំងគា� េទ។ 
េដយេ្របើេឈា� ះអង�ភាពក��ង្រស�ករបស់េយើង រួមប���លគា� ជមួយេឈា� ះ្របព័ន�មួយ សហគមន៍របស់េយើងនងឹដងឹថ ជេរៀងរល់ៃថ� ្រគ�េពទ្យ នងិគិលានុបដ� យកិាែដលមានេទពេកាសល្យចនំនួ 15,000 នក ់
អ�កវ�ទ្យោសា�ស� នេិយជតិ និងអ�កអប់រ� គកឺំពងុេធ�ើការ្រស�ះ្រស�លគា� េដើម្ីបែកលម�ជីវ�តរបសព់ួកេគតាមរយៈវ�ធទីំេនើប នងិ្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត េដើម្ីបេលើកកម�សស់ុខភាពរបស់ពួកេគ។ 

េហតុអ�ីបានជេគេ្រជើសេរ�ស Tufts Medicine ជេឈា� ះថ�ីៃន្របព័ន�?  

ថ�ីៗេនះ Wellforce បានចូលរួមក��ងដំេណើរការេរៀបចំែផនការយទុ�សា្រស� េដើម្ីបកំណតទ់ិសេ�ស្រមាបអ់នគតៃន្របពន័�របស់េយើង នងិេ�រកវ�ធែីដលេសវកម� 
និងវ�ធសីា្រស�របស់េយើងចំេពាះការែថទាំសខុភាពគឺមានែតមយួគតេ់�ក��ងទផី្សោរេនះ។ ជែផ�កៃនដំេណើរការេនះ េយើងបាន្រពមេ្រព�ងថ េយើង្រត�វកា� យជ្របព័ន�សុខភាពែដលរួមប���លគា� បែន�មេទៀត េដើម្ីបបេ្រមើសហគមន ៍
និងអ�កជំងរឺបស់េយើងឱ្យកាន់ែតល�បផំុត។ េដើម្ីបសេ្រមចបាននូវេគាលេ�របស់េយើង េយើង្រត�វការេឈា� ះសាធារណៈែដលភា� ប់េយើងទាំងអសគ់ា� េ�ក��ង្រកែសែភ�ករបស់អ�កេ្របើ្របាស់។ 
េឈា� ះែដលបានែចករ�ែលកេធ�ើឱ្យកាន់ែតច្បោសដ់ល់ពភិពេលាក ថេយើងកំពងុែតេធ�ើការរួមគា� េដើម្ីបេធ�ើឱ្យការែថទាសំខុភាពកាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។ 

េយើងបានេធ�ើការ្រសាវ្រជវអ�កេ្របើ្របាស់យ៉ងទូលំទលូាយ េដើម្ីបយល់ពីេឈា� ះអ�ីែដលនឹងជួយេយើងឱ្យសេ្រមចបាននូវេគាលេ�របស់េយើង យ៉ងឆាប់រហស័ នងិជមយួនងឹឥទ�ិពលដ៏អសា� រ្យបំផតុ។ អ�កេ្របើ្របាស ់

និង្រគ�េពទ្យទូទាងំរដ� Massachusetts ភាគខាងេកើត បាន្របាប់េយើងថ "Tufts" គឺជេឈា� ះែដលពកួេគបានសា� ល ់នងិេគារពយ៉ងខា� ងំ។ េលើសព ី75 ភាគរយបាន្របាប់េយើងថ 

ពួកេគនងឹទនំងជេ្របើ្រគ�េពទ្យ មន�ីរេពទ្យ នងិេសវសខុភាពេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានផ្សោរភា� បជ់មយួនងឹេឈា� ះ Tufts ។ 
េឈា� ះេនះក៏មាន្របជ្របិយភាពយ៉ងខា� ងំជមយួនងឹមនុស្សែដលមនិទាន់បានទទួលការយកចិត�ទុកដកព់ីេយើង ែដលជស�� បង� ញពីឱកាសស្រមាប់ការលតូលាស។់ 

េលើសពីេនះេទៀត េឈា� ះបង� ញពទីំនក់ទនំងដ៏រ�ងមាំរបស់េយើងជមួយសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts និងសាលាឱសថរបសខ់��ន។ មានឱកាសសខំាន់ៗក��ងការព្រងីកឥទ�ពិលៃនេបសកកម�្រសាវ្រជវ នងិការបេ្រង�នរបសេ់យើង 
េដើម្ីបេលើកកម�ស់សខុភាព និងជីវ�តរបស់បគុ�ល នងិសហគមនច៍្រម�ះែដលេយើងបេ្រមើេ�ទូទាងំរដ� New England ។  



 

 

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់ 

េតើនឹងមានអ�ីេកើតេឡើងចំេពាះេឈា� ះ Wellforce េ�? 

ចាប់ពីៃថ�ទ ី1 ែខមនី ឆា�  ំ2022 តេ� េយើងនងឹចាប់េផ�ើមលបុបបំាត់េឈា� ះ Wellforce បន�ចិម�ងៗ។ េយើងបានេ្របើ Wellforce ខណៈេពលែដលេយើងកពំុងេធ�ើការងរេ�ពីេ្រកាយឆាក 
េដើម្ីបបេង�ើត្របពន័�សុខភាពរបស់េយើង ប៉ុែន�វមនិែមនជេឈា� ះែដលអ�កេ្របើ្របាស់សា� ល ់ឬយលច់្បោស់េនះេទ។ វនឹង្រត�វការេពលេវលា កដ៏ចូជធនធានជេ្រចើន េដើម្ីបអប់រ�អ�កេ្របើ្របាស់អពំ ីWellforce ប៉ុែន� 
Tufts គជឺេឈា� ះែដលសាធារណជនយល ់នងិេគារពភា� មៗ។ វនងឹចណំយេពលខ�ះក��ងការផ� ស់ប��រឯកសារេយងបច��ប្បន�ទាងំអស់េ�កាន ់Wellforce ដូេច�ះេហើយ 

អ�ក្របែហលជេ�ែតេឃើញវមយួរយៈេពលេទៀត។ េយើងនងឹេធ�ើការេឆា� ះេ�រកការជនំួសទាំង្រស�ងេ�ក��ងរយៈេពលប៉នុ� នែខខាងមុខេនះ។  

េតើមន�ីរេពទ្យ និងេសវកម�ក��ង្រស�កនឹងរក្សោទុកេឈា� ះរបស់ពួកេគែដរឬេទ? 
បាទឬចាស។ មន�ីរេពទ្យក��ង្រស�ករបស់េយើង្រត�វបានេគេគារពយ៉ងខា� ំង នងិជចំណុចេមាទនភាពដអ៏សា� រ្យស្រមាបស់ហគមន៍របស់េយើង។ មន�ីរេពទ្យរបសេ់យើងនឹងរក្សោេឈា� ះរបស់ពួកេគ 
និងបន�េ្របើ្របាស់្របកបេដយេមាទនភាព។ េឈា� ះក��ង្រស�ក នងិេឈា� ះ Tufts Medicine នងឹបង� ញេ�ក��ងឡ�េហា� រួមគា�  ដូេច�ះអ�កេ្របើ្របាស ់អ�កជំង ឺនិេយជិតែដលមានសកា� នុពល 

និងអ�កេផ្សងេទៀតដងឹថពួកេគមានល�បផំុតេ�េលើពភិពេលាក - ការែថទាំក��ង្រស�កែដលពួកេគសា� ល ់នងិេជឿទកុចិត� 
ក៏ដចូជការទទលួបានការែថទាកំ្រមតិខ�ស់បផំុតេដយគា� នការប៉ះពាល់េ�េពលែដលពកួេគ្រត�វការក្រមតិៃនការែថទាំែដលមានែតេ�មជ្ឈមណ� លេវជ�សា�ស�សិក្សោប៉ុេណ� ះ។  

ទាំងេនះគជឺឡ�េហា� ែដលេយើងនងឹចាបេ់ផ�ើមេ្របើ្របាសេ់�ពាកក់ណ� លែខេមសា  

   

   

ចុះចំែណកមូលនិធិ Home Health Foundation វ�ញ? 

មូលនធិ ិHome Health Foundation នងឹផ� ស់ប��រេឈា� ះរបសខ់��នេដើម្ីបឆ��ះប�� ងំយ៉ងល�បផំតុនូវេសវកម�ដទ៏លូទំូលាយ ែដលវផ�លជ់នូពីការែថទាំសខុភាពតាមផ�ះ 
និងការែថទាំសខុភាពេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាបអ់�កជំងចឺុងេ្រកាយ េ�មន�ីរេពទ្យេ�េសវកម�តាមផ�ះ នងិេ្រចើនេទៀត។ េ�ៃថ�ទ ី2 ែខមនី ឆា�  ំ2022 េយើងនងឹែចករ�ែលកេឈា� ះថ�ីជមួយនងឹ្រក�មមូលនិធ ិHome 

Health Foundation និងបន� ប់មកជមួយនឹង្របពន័�ទាងំមលូ។ រង់ចាតំាមដនេដើម្ីបែស�ងយលប់ែន�ម។ 

មូលនធិ ិHome Health Foundation នងឹ្រត�វបានផ� ស់ប��រេឈា� ះរបសខ់��នេដើម្ីបឆ��ះប�� ំងយ៉ងល�បផំតុនូវេសវកម�ដទ៏ូលទំលូាយ ែដលវផ�លជ់នូពីការែថទាំសខុភាពតាមផ�ះ 
និងការែថទាំសខុភាពេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាបអ់�កជំងចឺុងេ្រកាយ េ�មន�ីរេពទ្យេ�េសវកម�តាមផ�ះ នងិេ្រចើនេទៀត។ េឈា� ះថ�ីរបសវ់នងឹប��រេ�ជ Tufts Medicine Care at Home ។ 

ចុះចំែណក Wellforce Clinically Integrated Network វ�ញយ៉ងេម៉ចែដរ? 

បណ� ញរបសេ់យើងែដលមាន្រគ�េពទ្យជង 2,000 នក់ យគិលានបុដ� យកិា ជនំយួការ្រគ�េពទ្យ និង្រគ�េពទ្យ្រសាវ្រជវ ឥឡ�វេនះនឹង្រត�វបានេគេ�ថ Tufts Medicine Integrated 

Network ។ បណ� ញេនះរួមប���លទាងំ្រគ�េពទ្យ នងិ្រក�មែថទាំេ�ក��ងការអនុវត�លក�ណៈឯកជនេ�ក��ងសហគមន ៍កដ៏ូចជអ�កទទលួបានការងរេធ�ើពី្របពន័�សខុភាពរបសេ់យើង។ 
ពួកេគេធ�ើរួមគា� េដើម្ីបេលើកកម�សគ់ុណភាព ការែថទាងំែដលមានតៃម�សមរម្យ នងិសមធម៌េ�ទូទាងំតំបន់ភាគខាងេកើតៃនរដ� Massachusetts ។ 



 

 

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់ 

េតើមានអ�ីេកើតេឡើងចំេពាះេឈា� ះ Circle Health?  

Circle Health គជឺេឈា� ះែដលបានេ្របើតាងំពីឆា�  ំ2012 េដើម្ីបទំនក់ទនំងថមន�ីរេពទ្យ Lowell General Hospital អតតីមជ្ឈមណ� ល Saints Medical 

Center និងបគុ�លកិែផ�កេវជ�សា្រស�របសព់កួេគែដលកំពងុេធ�ើការរួមគា�  េដើម្ីបេលើកកម�សស់ុខភាពៃនសហគមន៍របសព់ួកេគ។ េ្រចើនដចូនងឹអ�ីែដលេយើងកពំុងែតេធ�ើក��ងេពលេនះជមួយនឹង Tufts 

Medicine េឈា� ះ Circle Health បានផ�លស់�� ដល់អ�កជងំឺថ រល់ការែថទាំទាំងអស់របស់ពកួេគនងឹ្រត�វបានផ្សោភា� ប។់ ឥឡ�វេនះ េយើងឣចែចករ�ែលកបានយ៉ងទូលទំូលាយថ 

រល់េសវកម�មន�ីរេពទ្យ Lowell General Hospital នងិេសវកម�្រគ�េពទ្យទាំងអស់្រត�វបានផ្សោភា� ប់គា� េ�វ�ញេ�មក នងិភា� ប់េ�េសវកម�បែន�មេ�ទូទាំងតបំន់ភាគខាងេកើតៃនរដ� 
Massachusetts ភាពជអ�កដកឹនំរបស ់Circle Health បានសេ្រមចចិត�ផ� សប់��រពកីារេ្របើ្របាស់េឈា� ះ Circle Health 

និងកំពងុែតបេង�ើតគេ្រមាងស្រមាបក់ារផ� សប់��រេឈា� ះបន�ចិម�ងៗស្រមាប់េ្រគ�ងបរ�កា� រ ការបំេពញមខុងរ េសវកម� និងកម�វ�ធីែដលមានម៉ាក Circle Health របសខ់��ន។ ្រក�មេនះមានឣរម�ណ៍ថ 

វនងឹមានការយល់្រចឡំស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ក��ងការព្យោយមយលថ់ Lowell General គជឺែផ�កមយួៃន Circle Health េហើយបន� ប់មក Circle Health គជឺែផ�កមួយៃន 
Tufts Medicine ។ េគាលការណ៍សំខាន់ៗេ�ពីេ្រកាយការបេង�ើត Circle Health ទាំងអស់្រត�វបាន្រចបលប់���លគា� យ៉ង្រប�ង្របយត័�ក��ងការបេង�ើតេឈា� ះ Tufts Medicine 

និងការរចនសមា� ររបស់េយើង។  

ចុះចំែណក MelroseWakefield Healthcare វ�ញ? 

មន�ីរេពទ្យ MelroseWakefield Hospital នងិមន�ីរេពទ្យ Lawrence Memorial Hospital of Medford 

នឹងរក្សោេឈា� ះរបសព់កួេគេ�ក��ងការរួមប���លគា� ជមយួនងឹ Tufts Medicine ។ េយើងនឹងេផ� តេលើ្របពន័� បកូនងឹេឈា� ះមន�ីរេពទ្យ េហើយនងឹលបុបបំាតម់ន�រីេពទ្យ MelroseWakefield 

Healthcare បន�ចិម�ងៗ។  

េតើេពលណេទើបេធ�ើការលុបបំបាត់េនះ? 

េ�ៃថ�ទី 1 ែខមីន ឆា�  ំ2022 េយើងបានចាប់េផ�ើមដំេណើរការជំនសួេឈា� ះ និងឡ�េហា� របស ់Wellforce េដយេឈា� ះ និងឡ�េហា� របស ់Tufts Medicine ។ 
អ�ីៗមួយចំននួនងឹផ� ស់ប��រយ៉ងឆាប់រហ័ស ខណៈេពលែដលអ�ីៗេផ្សងេទៀតនឹងចណំយេពលេ្រចើនេទៀត។ 

េ�ៃថ�ទី 11 ែខេមសា ឆា�  ំ2022 េយើងនងឹេធ�ើការផ� ស់ប��រឡ�េហា� េ�្រគប់អង�ភាពសមាជកិរបស់េយើង។ េ�េពលេនះ រល់សមាជិកទាំងអសន់ឹង្រត�វបានផ�លជ់ូនក្បោលសំបុ្រតេអឡិច្រត�នកិថ� ីគំរូ 
PowerPoint នងិឧបករណ៍េផ្សងេទៀតេដើម្ីបចាប់េផ�ើមេ្របើ្របាស់្របពន័� និងេឈា� ះក��ង្រស�ករួមគា�  េដើម្ីបព្រងឹងអ�ីែដលកំពងុេធ�ើការ្របតបិត�កិាររួមគា�  េដើម្ីបផ�លន់ូវការែថទាំ្របកបេដយគុណភាពខ�សប់ផំតុ 
និងមានការស្រមបស្រម�លបផំតុែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ការផ� ស់ប��រនឹងេធ�ើេឡើងបន�ចិម�ងៗ េយើងនងឹេ្របើ្របាស់ការផ�តផ់�ង់បច��ប្បន�ែដលសមាជកិមានេ�ក��ងប��ីសារេពើភ័ណ� ៃនសមា� រេបាះពុម� 
ដូេច�ះេយើងមនិទទួលរងការចណំយែដលមិនចាបំាច់េនះេទ។ អ�ីៗមួយចំននួនងឹផ� ស់ប��រក��ងរយៈេពលពីរបីសបា� ហ ៍ខណៈែដលរបសខ់�ះដូចជសា� កស�� ឣចចណំយេពលេលើសពីមយួឆា� ។ំ  

េតើមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center ផ��កទម�ន់កាន់ែតេ្រចើនេ�ក��ង្របព័ន�ឥឡ�វេនះ 
ថេតើេឈា� ះរបស់វមានទំនក់ទំនងយ៉ងជិតស�ិទ�េ�នឹងេឈា� ះ្របព័ន�ថ�ីែដរឬេទ? 

េទ។ េយើងបានបេង�ើតជ្របព័ន�ៃនភាពេស�ើគា�  — ជអង�ភាពែដលនំមកជមួយគា� នូវសហគមន ៍នងិឱសថសិក្សោដល៏�បំផតុ។ ការេប�ជ� ចតិ�របស់េយើងក��ងការកា� យជ្របព័ន�ៃនភាពេស�ើគា� េ�ែតរ�ងមាដំចូពីកាលមនុ។ 
ក��ងនមជមជ្ឈមណ� លសិក្សោរបស់េយើង មជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center េដើរតនួទយ៉ីងសំខានេ់�ក��ង្របពន័�របស់េយើង 
េហើយវេធ�ើដូេច�ះក��ងនមជសមាជកិេស�ើភាពជមយួនងឹមន�ីរេពទ្យសហគមន ៍្រគ�េពទ្យ និងេសវកម�សខុភាពដទ៏ូលទំលូាយ រួមទាំងការែថទាំេ�ផ�ះផងែដរ។ េឈា� ះ Tufts Medicine 

ឆ��ះប�� ងំពីទំនកទ់ំនងជតិស�ទិ�របស់េយើងជមួយនឹងសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University នងិសាកលវ�ទ្យោលយ័ Tufts University School of Medicine ។ 
មានឱកាសជេ្រចើនក��ងការព្រងកីការបេ្រង�ន នងិការ្រសាវ្រជវេ�ក��ងសហគមន៍។ 



 

 

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់ 

េតើភាពជអ�កដឹកនំៃនការផ� ស់ប��រ្របព័ន� — េតើមនុស្សមកពីមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center ឬសាកលវ�ទ្យោល័យ 
Tufts University បានបេង�ើនទំនួលខុស្រត�វ/ភាពជមា� ស់ែដរឬេទ? 

េទ។ ការដកឹនំរបស់េយើងេ�ែតដែដល។ េលាក Michael Dandorph ែដលធា� ប់េធ�ើជ្របធាន នងិជនយក្របតបិត� (CEO) ៃន Wellforce បច��ប្បន�េនះគជឺ្របធាន 
និងជនយក្របតិបត� (CEO) ៃន Tufts Medicine ។ ្រក�មេ� Wellforce ៃថ�េនះេ�ែតដែដលដចូកាលពីម្ិសលមញិ។ សាកលវ�ទ្យោលយ័េ�ែតជអង�ភាពដច់េដយែឡកមយួ 

ែដលមាន្របធាន និង្រក�ម្របឹក្សោដច់េដយែឡក។ សាកលវ�ទ្យោល័យមនិែមនជមា� ស់្របព័ន�សុខភាព ឬមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center េនះេទ។  

េទាះបីជយ៉ងណក៏េដយ កិច�សហការគា� រវងអង�ភាពរបស់ពួកេយើងគឺមានភាពរ�ងមា ំនងិកាន់ែតរ�ងមាំងេឡើងែថមេទៀត។ ថ�ីៗ េនះ សាកលវ�ទ្យោល័យ នងិ្របព័ន�សុខភាពបានបេង�ើតជហំររួមគា� មួយ េដើម្ីបជួយត្រមមឹ 
និងព្រងកីការងររបស់េយើងរួមគា�  តាមវ�ធនីនេដើម្ីបឱ្យមានឥទ�ពិលកាន់ែតខា� ំងេឡើងៗ។ មខុតំែណងគ ឺ្រពឹទ�បរុសៃនសាកលវ�ទ្យោលយ័ Tufts University School of Medicine 

និងជម�ន�ី្របធានែផ�កសិក្សោរបស ់Tufts Medicine (ជអតតី Wellforce) ។  

េហតុអ�ីបានជការប��រេឈា� ះេកើតមានេឡើងេ�េពលេនះ?  

េយើងនងឹអនវុត�កំណត់្រតាសខុភាពេអឡិច្រត�នកិ Epic ថ�ីរបស់េយើងេ�ៃថ�ទ ី2 ែខេមសា ឆា�  ំ2022 ។ ្រក�មហ៊នុ Epic នងឹភា� ប់អ�កែថទា ំនងិអ�កជំងឺរបស់េយើងតាម្របព័ន�ឌីជថីល 

ែដលមនិធា� ប់មានពមីុនមក។ អ�កជងំឺនងឹមានសទិ�ិចលូេ្របើពត័៌មានសុខភាពរបសព់ួកេគទាំងអស ់តាមរយៈកម�វ�ធទីូរសព�ៃដមួយ 

េហើយនងឹមានវ�ក�យប្រតមួយស្រមាបរ់ល់េសវកម�របសព់ួកេគេ�ទទូាំងអង�ភាពរបស់េយើងទាងំអស។់ វជការសំខាន់ែដលអ�ករល់គា� ដឹងឮអពំីេឈា� ះ្របព័ន�ថ�ីរបស់េយើង មនុេពលពួកេគចាប់េផ�ើមទទលួពត័ម៌ានដចូជវ�ក�យប្រត 
ឬការប�� ក់ពកីារណតជ់ួបែដលមានឡ�េហា� របស ់Tufts Medicine ។ េនះគឺជេហតុផលចម្បងែដលេយើងែតកពំងុ្របកាសេឈា� ះ្របពន័�ថ�ីេ�េពលេនះ។  

េតើការប��រម៉ាកយីេហាេនះមានន័យយ៉ងណចំេពាះអ�កជំងឺ? 
ឥឡ�វេនះ អ�កជងំឺនងឹឣចេមើលេឃើញកាន់ែតងយ្រស�លអំពរីេបៀបែដលអង�ភាពរបស់េយើងទាំងអស់្រត�វបានផ្សោភា� ប។់ ពួកេគឣចយល់បានកាន់ែតច្បោស់ថ ្រក�មែថទាំេ�ក��ងសហគមន ៍េ�មជ្ឈមណ� លសិក្សោ 
និងេ�ក��ងផ�ះរបសព់កួេគទាំងអសគ់ឺជែផ�កៃន្រក�មែតមួយ។ មនុស្ស និងអង�ភាពែដលពួកេគសា� ល ់នងិេជឿទកុចតិ�េ�ែតេប�ជ� ចិត�ចំេពាះពួកេគ។ បែន�មពីេនះេទៀត វនងឹកាន់ែតច្បោស់ែដលថ អង�ភាពក��ង្រស�ករបសព់កួេគ 
គឺជែផ�កមយួៃនបណ� ញេសវកម� នងិ្រក�មែថទាំដទ៏ូលទំលូាយេ�ទូទាងំតំបន់ភាគខាងេកើតៃនរដ� Massachusetts និងេលើសពីេនះ។ េសវកម� នងិ្រក�មទាំងេនះ្រត�វបានផ្សោភា� ប ់
និងឣចរកបានេដើម្ីបជយួពកួេគជមយួនងឹរល់ត្រម�វការែថទាំទាំងអស់របស់ពកួេគ – ពកីារែថទាំបង� រ រហតូដលក់ារែថទាំបឋម នងិការែថទាំអ�ករងរបសួ រហតូដល់ការែថទាំេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាប់អ�កជងំឺចងុេ្រកាយ។ 

េតើការផ� ស់ប��រម៉ាកយីេហាេនះមានន័យយ៉ងដូចេម�ចចំេពាះេវជ�បណ� ិត គិលានុបដ� យិកា និងបុគ�លិក? 

រល់សមាជកិ្រក�មរបស់េយើងទាងំអស់នងឹបន�េធ�ើអ�ីែដលពកួេគេធ�ើបានល�បំផតុ – ែថទាំអ�កជងំ ឺនងិសហគមន៍របស់េយើង។ ឆាប់ៗេនះ ្រក�មការងរនងឹចាប់េផ�ើមេឃើញឡ�េហា� ថ�ជីុំវ�ញសា� បន័របស់ពកួេគ 
េហើយឣចនឹងទទួលបានសំណួរអំពអីត�ន័យរួមរបសវ់ពអី�កជំង ឺ្រគ�សារ នងិមតិ�ភក�ិរបសព់កួេគ។ អ�ករល់គា� គួរែតមានឣរម�ណ៍ថ មានអណំចក��ងការែចករ�ែលកជមួយបណ� ញរបស់ពកួេគថ Tufts 

Medicine គឺជេឈា� ះ្របពន័� ែដល្របមូលផ��ំេយើងទាំងអសគ់ា�  េដើម្ីបផ�ល់នូវការែថទាំពិេសស នងិការផ្សោតភា� ប់ស្រមាប់ពកួេគ។  

េតើការផ� ស់ប��រម៉ាកយីេហាេនះមានន័យយ៉ងដូចេម�ចចំេពាះមន�ីរេពទ្យែដលជសមាជិករបស់្របព័ន�? េតើពួកេគកំពុងែតប���លគា� ជមួយនឹងមជ្ឈមណ� ល 
Tufts Medical Center ែមនែដរឬេទ? 

េទ។ មន�ីរេពទ្យរបស់េយើង មន�ីរេពទ្យ Lowell General Hospital មន�ីរេពទ្យ MelroseWakefield Hospital មន�ីរេពទ្យ Lawrence 

Memorial Hospital of Medford នងិមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center រួមជមួយនឹងមូលនិធ ិHome Health Foundation 

និងបណ� ញ្រគ�េពទ្យរួមប���លគា� ជគ�ីនកិរបស់េយើងគឺជអង�ភាពសមាជកិៃន Tufts Medicine ។ ្របតិបត�ិការ្របចាំៃថ�េ�អង�ភាពនងឹមិនផ� ស់ប��រជមួយនងឹេសចក�្ីរបកាសេនះេទ។ អ�កដកឹនំេ�ែតដែដល 



 

 

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់ 

េហើយការែថទាេំដយយកចតិ�ទកុដក់េ�ែតដែដល។ មន�ីរេពទ្យក��ង្រស�កេ�ក��ង្របព័ន� Tufts Medicine នងឹបន�្របតិបត�ិការេ្រកាមេឈា� ះេរៀងៗខ��ន េដយភា� ប់ជមួយនងឹេឈា� ះ Tufts 

Medicine ។  

េតើម៉ាកយីេហាថ�ីេនះមានន័យយ៉ងដូចេម�ចចំេពាះអ�កអប់រ� និងអ�ក្រសាវ្រជវែផ�កេវជ�សា�ស�? 

ការដក់េឈា� ះ្របព័ន�របស់េយើងថ Tufts Medicine បង� ញពីទនំកទ់ំនងយ៉ងជតិស�ទិ�របស់េយើងជមួយនងឹសាកលវ�ទ្យោលយ័ Tufts University កដ៏ចូជសារៈសខំាន់ៃនការែថទាពំ្យោបាល 

ការបេ្រង�ន នងិការ្រសាវ្រជវេ�ក��ង្របព័ន�របស់េយើងផងែដរ។ ការេធ�ើការជមួយសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University េយើងសង្ឹឃមថនងឹព្រងកីឥទ�ពិលៃនេបសកកម�្រសាវ្រជវ 
និងការបេ្រង�នរបស់េយើងទូទាងំ្របពន័�របស់េយើង ខណៈេពលែដលបេង�ើតឱកាសថ�សី្រមាបក់ារេរៀនសូ្រត ការសហការ នងិការរ�កចេ្រមើនៃនកម�វ�ធីសខំាន់ៗ ទាងំេនះ។ 

េតើេហតុអ�ីបានជេឈា� ះថ�ីេនះ្រត�វបាន្របកាសេ�េពលឥឡ�វេនះ ្របសិនេបើវមិនចូលជធរមានរហូតដល់ែខេមសាេនះេទ? 
េយើងទទួលសា� ល់ថ វមានសារៈសំខានក់��ងការផ�លឱ់្យ្រគ�េពទ្យ អ�ក្រគប់្រគង ៃដគូ និងអ�កជងំឺរបស់េយើងនូវេពលេវលា្រគប់្រគាន់ េដើម្ីបេរៀបចសំ្រមាបក់ារផ� សប់��រេនះ។ 
ជមួយនឹងទំហំៃន្របព័ន�សខុភាពរបស់េយើងេ�ទូទាងំទតីាំងជេ្រចើន ការផ� សប់��រទាងំេនះមិនេកើតេឡើងេពញមួយយប់េនះេទ។ េយើងបានេ្រជើសេរ�សយកែខេមសា 

េ្រពាះែត្របពន័�របសេ់យើងនងឹដកឱ់្យដំេណើរការ្របពន័�កំណត់្រតាសខុភាពេអឡិច្រត�នកិ Epic ថ�ដីលរ់លអ់�កជំងែឺដលមាន្រសាបទ់ាំងអស់េ�ៃថ�ទ ី2 ែខេមសា ឆា�  ំ2022 េ្រកាមេឈា� ះ Tufts 

Medicine េហើយេយើងចង់្របាកដថ អ�ករលគ់ា� យលព់ីការផ� សប់��រេនះ។  

េតើ Wellforce ្រត�វការឆ�ងកាត់ដំេណើរការបទប្ប��ត�ិណមួយ េដើម្ីបបេង�ើតម៉ាកយីេហាេឡើងវ�ញជផ��វការែដរឬេទ? 
ខណៈេពលែដលមានដំេណើរការផ��វច្បោប ់េដើម្ីបផ� សប់��រេឈា� ះរបស់េយើងជផ��វការ វមិនមានលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់ារផ� ស់ប��រម៉ាកយេីហាេនះេទ។  

េតើព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់្រក�មែថទំានឹងផ� ស់ប��រជមួយនឹងការប��រម៉ាកយីេហាែដរឬេទ? 

េទ។ ការផ� សប់��រម៉ាកយីេហានងឹមនិមានឥទ�ិពលដល់រេបៀបែដលអ�កេ្របើ្របាស ់នងិអ�កជំងឺេ�ដល់្រក�មែថទាំរបសព់កួេគេនះេទ។ ការេបើកដំេណើរការ Epic នឹងផ�លជ់ូនអ�កេ្របើ្របាស ់អ�កជំង ឺនងិ្រគ�េពទ្យែណននំូវវ�ធីថ� ី
េលឿន និងងយ្រស�លជងមុន េដើម្ីបេផ�ើសារេ�កាន់្រក�មែថទាំរបស់ពកួេគ សូមេមើលព័តម៌ានកំណត់្រតាសុខភាពការណតជ់ួបតាមកាលវ�ភាគ នងិេ្រចើនេទៀត។ អ�កនងឹ្រត�វបានេគឮបែន�មេទៀតអពំកីម�វ�ធីទូរសព�ៃដ 
myTuftsMed និងវ�បផតថលរបសអ់�កជងំឺក��ងេពលឆាប់ៗ េនះ។ 

េតើការែថទំាេដយផ� ល់នឹងផ� ស់ប��រេដយសារែតការផ� ស់ប��រម៉ាកយីេហាែដរឬេទ?  
េទ។ េយើងនឹងបន�ផ�លន់ូវការែថទាសំុខភាពែដលមានគុណភាពខ�ស ់តៃម�សមរម្យ ឣចចលូេ្របើបាន នងិមានសមត�កចិ�ែផ�កវប្បធម៌ដលប់គុ�ល នងិសហគមន៍ែដលពងឹែផ�កមកេលើេយើង។ េ�េពលេយើងឈានេ�មខុ 
េឈា� ះ្របព័ន�ែដល្របឈមមខុជមួយអ�កេ្របើ្របាស់នងឹជួយឱ្យអ�ករលគ់ា� យលក់ាន់ែតច្បោស់ថ រល់េសវកម�របស់េយើងទាំងអស់្រត�វបានភា� ប ់េហើយថមនុស្ស 15,000 នកគ់កឺំពងុែតេធ�ើការជមយួគា� ជេរៀងរលៃ់ថ� 
េដើម្ីបជយួេធ�ើឱ្យអ�កជំង ឺនិងសហគមន៍របស់េយើងមានសខុភាពល�។  

េតើការចំណយេលើការែថទំាសុខភាព (ដូចជការបង់្របាក់រួម និងការចំណយេចញពីេហាេ�៉េផ្សងេទៀត) 
នឹងេកើនេឡើងេដយសារការផ� ស់ប��រម៉ាកយីេហាែដរឬេទ?  
េទ។ ការផ� សប់��រម៉ាកយីេហានងឹមនិបះ៉ពាលដ់លៃ់ថ�ចណំយក��ងការែថទាសំុខភាពេនះេទ។  
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