សំណួរែដលេគ
ែតងសួរជញឹកញក់
សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់អំពីការផ�ស់ប�រេឈា� ះថ�ីរបស់
Tufts Medicine
េតើមានអ�ីកំពុងែតេកើតេឡើង?

្របព័នស� ុខភាព Wellforce កំពងុ ផ�ស់ប�រេឈា� ះេ�ជ Tufts Medicine ។ ្របព័ន�សខុ ភាពរួមមាន Circle Health/Lowell General Hospital,
MelroseWakefield Healthcare, Tufts Medical Center, Home Health Foundation និង្រគ�េពទ្យជង 2,000
នក់េ�ក��ងបណ�ញរួមប���លគា�ជគ�ីនកិ មួយ។

េហតុអ�ីបានជេឈា� ះ្របព័ន�្រត�វបានផ�ស់ប�រ?

្របព័ន�របស់េយើង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេ�េលើ្របេភទ្របព័ន�សខុ ភាពេផ្សងៗគា� ែដលជ្របព័នម� ួយែដលផ�លន់ ូវបទពិេសាធន៍ែថទាំ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ និងភា�ប់ទនំ ក់ទំនងេពញេលញស្រមាប់សហគមន៍
និងអ�កជំងរឺ បស់េយើងេ�ជិតផ�ះតាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ក៏ប៉ុែន� េដយគា�នេឈា� ះ្របព័ន�ែដលែចករ�ែលក និងឣចសា� ល់បាន អ�កេ្របើ្របាស់ អ�កជំងឺ និង្រគ�េពទ្យបែង�កមិនដឹងថេយើងទាំងអស់គា�មានទំនក់ទនំ ងគា�េទ។
េដយេ្របើេឈា� ះអង�ភាពក��ង្រសក� របស់េយើង រួមប���លគា�ជមួយេឈា� ះ្របព័នម� ួយ សហគមន៍របស់េយើងនឹងដឹងថ ជេរៀងរល់ៃថ� ្រគ�េពទ្យ និងគិលានុបដ�យិកាែដលមានេទពេកាសល្យចនំ នួ 15,000 នក់
អ�កវ�ទ្យោសា�ស� និេយជិត និងអ�កអប់រ� គឺកំពងុ េធ�កាើ រ្រស�ះ្រស�លគា�េដើម្បីែកលម�ជីវត� របស់ពួកេគតាមរយៈវ�ធទី ំេនើប និង្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត េដើម្បីេលើកកម�សស់ ុខភាពរបស់ពួកេគ។

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

ថ�ីៗេនះ Wellforce បានចូលរួមក�ង� ដំេណើរការេរៀបចំែផនការយុទ�សា្រស� េដើម្បកី ំណត់ទិសេ�ស្រមាប់អនគតៃន្របព័ន�របស់េយើង និងេ�រកវ�ធែី ដលេសវកម�
និងវ�ធសា
ី ្រស�របស់េយើងចំេពាះការែថទាំសខុ ភាពគឺមានែតមួយគត់េ�ក�ង� ទីផ្សោរេនះ។ ជែផ�កៃនដំេណើរការេនះ េយើងបាន្រពមេ្រព�ងថ េយើង្រត�វកា�យជ្របព័នស� ុខភាពែដលរួមប���លគា�បែន�មេទៀត េដើម្បីបេ្រមសើ ហគមន៍
និងអ�កជំងរឺ បស់េយើងឱ្យកាន់ែតល�បផំ ុត។ េដើម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេ�របស់េយើង េយើង្រត�វការេឈា� ះសាធារណៈែដលភា�ប់េយើងទាំងអស់គា�េ�ក�ង� ្រកែសែភ�ករបស់អក� េ្រប្រើ បាស់។
េឈា� ះែដលបានែចករ�ែលកេធ�ើឱ្យកាន់ែតច្បោស់ដល់ពភិ ពេលាក ថេយើងកំពងុ ែតេធ�កាើ ររួមគា�េដើម្បីេធ�ឱើ ្យការែថទាំសខុ ភាពកាន់ែតមានភាព្របេសើរេឡើង។
េយើងបានេធ�ើការ្រសាវ្រជវអ�កេ្របើ្របាស់យ៉ងទូលំទលា
ូ យ េដើម្បីយល់ពីេឈា� ះអ�ីែដលនឹងជួយេយើងឱ្យសេ្រមចបាននូវេគាលេ�របស់េយើង យ៉ ងឆាប់រហ័ស និងជមួយនឹងឥទ�ិពលដ៏អសា� រ្យបំផតុ ។ អ�កេ្រប្រើ បាស់
និង្រគ�េពទ្យទូទាងំ រដ� Massachusetts ភាគខាងេកើត បាន្របាប់េយើងថ "Tufts" គឺជេឈា� ះែដលពួកេគបានសា� ល់ និងេគារពយ៉ ងខា�ងំ ។ េលើសពី 75 ភាគរយបាន្របាប់េយើងថ
ពួកេគនឹងទំនងជេ្របើ្រគ�េពទ្យ មន�ីរេពទ្យ និងេសវសុខភាពេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានផ្សោរភា�ប់ជមួយនឹងេឈា� ះ Tufts ។
េឈា� ះេនះក៏មាន្របជ្របិយភាពយ៉ ងខា�ងំ ជមួយនឹងមនុស្សែដលមិនទាន់បានទទួលការយកចិតទ� ុកដក់ពីេយើង ែដលជស�� បង�ញពីឱកាសស្រមាប់ការលូតលាស់។
េលើសពីេនះេទៀត េឈា� ះបង�ញពីទំនក់ទនំ ងដ៏រ�ងមាំរបស់េយើងជមួយសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts និងសាលាឱសថរបស់ខ�ន។ មានឱកាសសំខាន់ៗក�ង� ការព្រងីកឥទ�ពិ លៃនេបសកកម�្រសាវ្រជវ និងការបេ្រង�នរបស់េយើង
េដើម្បីេលើកកម�ស់សខុ ភាព និងជីវ�តរបស់បគុ �ល និងសហគមន៍ច្រម�ះែដលេយើងបេ្រមើេ�ទូទាងំ រដ� New England ។

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់
េតើនឹងមានអ�ីេកើតេឡើងចំេពាះេឈា� ះ Wellforce េ�?

ចាប់ពីៃថ�ទី 1 ែខមីន ឆា�ំ 2022 តេ� េយើងនឹងចាប់េផ�មើ លុបបំបាត់េឈា� ះ Wellforce បន�ចិ ម�ងៗ។ េយើងបានេ្របើ Wellforce ខណៈេពលែដលេយើងកំពុងេធ�ើការងរេ�ពីេ្រកាយឆាក
េដើម្បីបេង�តើ ្របព័ន�សុខភាពរបស់េយើង ប៉ុែន�វមិនែមនជេឈា� ះែដលអ�កេ្របើ្របាស់សា�ល់ ឬយល់ច្បោស់េនះេទ។ វនឹង្រត�វការេពលេវលា ក៏ដចូ ជធនធានជេ្រចើន េដើម្បីអប់រ�អ�កេ្របើ្របាស់អពំ ី Wellforce ប៉ុែន�
Tufts គឺជេឈា� ះែដលសាធារណជនយល់ និងេគារពភា�មៗ។ វនឹងចំណយេពលខ�ះក�ង� ការផ�ស់ប�រឯកសារេយងបច��ប្បន�ទាងំ អស់េ�កាន់ Wellforce ដូេច�ះេហើយ

អ�ក្របែហលជេ�ែតេឃើញវមួយរយៈេពលេទៀត។ េយើងនឹងេធ�ើការេឆា�ះេ�រកការជំនួសទាំង្រសង� េ�ក�ង� រយៈេពលប៉នុ � នែខខាងមុខេនះ។

េតើមន�ីរេពទ្យ និងេសវកម�ក�ង្រស�កនឹងរក្សោទុកេឈា� ះរបស់ពួកេគែដរឬេទ?

បាទឬចាស។ មន�ីរេពទ្យកង� ្រសក� របស់េយើង្រត�វបានេគេគារពយ៉ ងខា�ំង និងជចំណុចេមាទនភាពដ៏អសា� រ្យស្រមាប់សហគមន៍របស់េយើង។ មន�ីរេពទ្យរបស់េយើងនឹងរក្សោេឈា� ះរបស់ពួកេគ
និងបន�េ្រប្រើ បាស់្របកបេដយេមាទនភាព។ េឈា� ះក�ង� ្រស�ក និងេឈា� ះ Tufts Medicine នឹងបង�ញេ�ក�ង� ឡ�េហា� រួមគា� ដូេច�ះអ�កេ្របើ្របាស់ អ�កជំងឺ និេយជិតែដលមានសកា�នុពល
និងអ�កេផ្សងេទៀតដឹងថពួកេគមានល�បផំ ុតេ�េលើពភិ ពេលាក - ការែថទាំកង� ្រសក� ែដលពួកេគសា� ល់ និងេជឿទុកចិត�
ក៏ដចូ ជការទទួលបានការែថទាំក្រមតិ ខ�ស់បផំ ុតេដយគា�នការប៉ះពាល់េ�េពលែដលពួកេគ្រត�វការក្រមតិ ៃនការែថទាំែដលមានែតេ�មជ្ឈមណ� លេវជ�សា�ស�សិក្សោប៉ុេណ�ះ។

ទាំងេនះគឺជឡ�េហា� ែដលេយើងនឹងចាប់េផ�មើ េ្រប្រើ បាស់េ�ពាក់កណ�លែខេមសា

ចុះចំែណកមូលនិធិ Home Health Foundation វ�ញ?

មូលនិធិ Home Health Foundation នឹងផ�ស់ប�រេឈា� ះរបស់ខ�នេដើម្បឆី �ះប�� ងំ យ៉ ងល�បផំ តុ នូវេសវកម�ដទ៏ លូ ទំ ូលាយ ែដលវផ�លជ់ នូ ពីការែថទាំសខុ ភាពតាមផ�ះ
និងការែថទាំសខុ ភាពេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាប់អ�កជំងចឺ ុងេ្រកាយ េ�មន�ីរេពទ្យេ�េសវកម�តាមផ�ះ និងេ្រចើនេទៀត។ េ�ៃថ�ទី 2 ែខមីន ឆា�ំ 2022 េយើងនឹងែចករ�ែលកេឈា� ះថ�ីជមួយនឹង្រកម� មូលនិធិ Home
Health Foundation និងបន�ប់មកជមួយនឹង្របព័ន�ទាងំ មូល។ រង់ចាតាំ មដនេដើម្បីែស�ងយល់បែន�ម។
មូលនិធិ Home Health Foundation នឹង្រត�វបានផ�ស់ប�រេឈា� ះរបស់ខ�នេដើម្បឆី �ះប�� ំងយ៉ ងល�បផំ តុ នូវេសវកម�ដទ៏ ូលទំ លា
ូ យ ែដលវផ�លជ់ នូ ពីការែថទាំសខុ ភាពតាមផ�ះ
និងការែថទាំសខុ ភាពេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាប់អ�កជំងចឺ ុងេ្រកាយ េ�មន�ីរេពទ្យេ�េសវកម�តាមផ�ះ និងេ្រចើនេទៀត។ េឈា� ះថ�ីរបស់វនឹងប��រេ�ជ Tufts Medicine Care at Home ។

ចុះចំែណក Wellforce Clinically Integrated Network វ�ញយ៉ ងេម៉ចែដរ?

បណ�ញរបស់េយើងែដលមាន្រគ�េពទ្យជង 2,000 នក់ យគិលានុបដ�យិកា ជំនយួ ការ្រគ�េពទ្យ និង្រគ�េពទ្យ្រសាវ្រជវ ឥឡ�វេនះនឹង្រត�វបានេគេ�ថ Tufts Medicine Integrated
Network ។ បណ�ញេនះរួមប���លទាំង្រគ�េពទ្យ និង្រកម� ែថទាំេ�ក�ង� ការអនុវត�លក�ណៈឯកជនេ�ក��ងសហគមន៍ ក៏ដូចជអ�កទទួលបានការងរេធ�ើពី្របព័ន�សខុ ភាពរបស់េយើង។
ពួកេគេធ�ើរួមគា�េដើម្បីេលើកកម�សគ់ ុណភាព ការែថទាំងែដលមានតៃម�សមរម្យ និងសមធម៌េ�ទូទាងំ តំបន់ភាគខាងេកើតៃនរដ� Massachusetts ។

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់
េតើមានអ�ីេកើតេឡើងចំេពាះេឈា� ះ Circle Health?

Circle Health គឺជេឈា� ះែដលបានេ្របើតាងំ ពីឆា�ំ 2012 េដើម្បទី ំនក់ទនំ ងថមន�ីរេពទ្យ Lowell General Hospital អតីតមជ្ឈមណ� ល Saints Medical
Center និងបុគ�លកិ ែផ�កេវជ�សា្រស�របស់ពកួ េគែដលកំពងុ េធ�កាើ ររួមគា� េដើម្បីេលើកកម�សស់ ុខភាពៃនសហគមន៍របស់ពួកេគ។ េ្រចើនដូចនឹងអ�ីែដលេយើងកំពុងែតេធ�ើកង� េពលេនះជមួយនឹង Tufts
Medicine េឈា� ះ Circle Health បានផ�លស់ �� ដល់អក� ជំងឺថ រល់ការែថទាំទាំងអស់របស់ពកួ េគនឹង្រត�វបានផ្សោភា�ប់។ ឥឡ�វេនះ េយើងឣចែចករ�ែលកបានយ៉ ងទូលទំ ូលាយថ
រល់េសវកម�មន�ីរេពទ្យ Lowell General Hospital និងេសវកម�្រគ�េពទ្យទាំងអស់្រត�វបានផ្សោភា�ប់គា�េ�វ�ញេ�មក និងភា�ប់េ�េសវកម�បែន�មេ�ទូទាំងតំបន់ភាគខាងេកើតៃនរដ�
Massachusetts ភាពជអ�កដឹកនំរបស់ Circle Health បានសេ្រមចចិតផ� � ស់ប�រពីការេ្របើ្របាស់េឈា� ះ Circle Health
និងកំពងុ ែតបេង�តើ គេ្រមាងស្រមាប់ការផ�ស់ប�រេឈា� ះបន�ចិ ម�ងៗស្រមាប់េ្រគ�ងបរ�កា�រ ការបំេពញមុខងរ េសវកម� និងកម�វ�ធីែដលមានមា៉ក Circle Health របស់ខ�ន។ ្រក�មេនះមានឣរម�ណថ៍
វនឹងមានការយល់្រចឡំស្រមាប់អក� េ្របើ្របាស់កង� ការព្យោយមយល់ថ Lowell General គឺជែផ�កមួយៃន Circle Health េហើយបន�ប់មក Circle Health គឺជែផ�កមួយៃន
Tufts Medicine ។ េគាលការណ៍សំខាន់ៗេ�ពីេ្រកាយការបេង�តើ Circle Health ទាំងអស់្រត�វបាន្រចបល់ប���លគា�យ៉ ង្រប�ង្របយ័ត�កង� ការបេង�ើតេឈា� ះ Tufts Medicine
និងការរចនសមា�ររបស់េយើង។

ចុះចំែណក MelroseWakefield Healthcare វ�ញ?

មន�ីរេពទ្យ MelroseWakefield Hospital និងមន�ីរេពទ្យ Lawrence Memorial Hospital of Medford
នឹងរក្សោេឈា� ះរបស់ពកួ េគេ�ក�ង� ការរួមប��ល� គា�ជមួយនឹង Tufts Medicine ។ េយើងនឹងេផ�តេលើ្របព័ន� បូកនឹងេឈា� ះមន�ីរេពទ្យ េហើយនឹងលុបបំបាត់មន�រី េពទ្យ MelroseWakefield
Healthcare បន�ចិ ម�ងៗ។

េតើេពលណេទើបេធ�ើការលុបបំបាត់េនះ?

េ�ៃថ�ទី 1 ែខមីន ឆា�ំ 2022 េយើងបានចាប់េផ�មើ ដំេណើរការជំនសួ េឈា� ះ និងឡ�េហា� របស់ Wellforce េដយេឈា� ះ និងឡ�េហា� របស់ Tufts Medicine ។
អ�ីៗមួយចំននួ នឹងផ�ស់បរ� យ៉ ងឆាប់រហ័ស ខណៈេពលែដលអ�ីៗេផ្សងេទៀតនឹងចំណយេពលេ្រចនើ េទៀត។
េ�ៃថ�ទី 11 ែខេមសា ឆា�ំ 2022 េយើងនឹងេធ�ើការផ�ស់ប�រឡ�េហា� េ�្រគប់អង�ភាពសមាជិករបស់េយើង។ េ�េពលេនះ រល់សមាជិកទាំងអស់នឹង្រត�វបានផ�លជ់ ូនក្បោលសំបុ្រតេអឡិច្រត�នកិ ថ�ី គំរូ
PowerPoint និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតេដើម្បីចាប់េផ�មើ េ្របើ្របាស់្របព័ន� និងេឈា� ះក��ង្រសក� រួមគា� េដើម្បីព្រងឹងអ�ីែដលកំពងុ េធ�ើការ្របតិបត�កាិ ររួមគា� េដើម្បផី �លន់ ូវការែថទាំ្របកបេដយគុណភាពខ�សប់ ផំ តុ
និងមានការស្រមបស្រម�លបំផតុ ែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ការផ�ស់ប�រនឹងេធ�ើេឡើងបន�ចិ ម�ងៗ េយើងនឹងេ្របើ្របាស់ការផ�តផ់ ង� ់បច��ប្បន�ែដលសមាជិកមានេ�ក��ងប��ីសារេពើភ័ណ�ៃនសមា�រេបាះពុម�
ដូេច�ះេយើងមិនទទួលរងការចំណយែដលមិនចាំបាច់េនះេទ។ អ�ីៗមួយចំននួ នឹងផ�ស់បរ� ក��ងរយៈេពលពីរបីសបា�ហ៍ ខណៈែដលរបស់ខ�ះដូចជសា� កស�� ឣចចំណយេពលេលើសពីមយួ ឆា�។ំ

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

េទ។ េយើងបានបេង�ើតជ្របព័ន�ៃនភាពេស�គាើ � — ជអង�ភាពែដលនំមកជមួយគា�នូវសហគមន៍ និងឱសថសិក្សោដ៏ល�បំផតុ ។ ការេប�ជ�ចិត�របស់េយើងក��ងការកា�យជ្របព័ន�ៃនភាពេស�ើគា�េ�ែតរ�ងមាំដចូ ពីកាលមុន។
ក��ងនមជមជ្ឈមណ� លសិក្សោរបស់េយើង មជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center េដើរតួនទីយ៉ងសំខាន់េ�ក��ង្របព័ន�របស់េយើង
េហើយវេធ�ដើ ូេច�ះក��ងនមជសមាជិកេស�ើភាពជមួយនឹងមន�ីរេពទ្យសហគមន៍ ្រគ�េពទ្យ និងេសវកម�សខុ ភាពដ៏ទូលទំ លា
ូ យ រួមទាំងការែថទាំេ�ផ�ះផងែដរ។ េឈា� ះ Tufts Medicine
ឆ��ះប�� ងំ ពីទំនក់ទំនងជិតស�ទិ �របស់េយើងជមួយនឹងសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University និងសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University School of Medicine ។
មានឱកាសជេ្រចើនក��ងការព្រងកី ការបេ្រង�ន និងការ្រសាវ្រជវេ�ក��ងសហគមន៍។

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់
េតើភាពជអ�កដឹកនំៃនការផ�ស់ប�រ្របព័ន� — េតើមនុស្សមកពីមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center ឬសាកលវ�ទ្យោល័យ
Tufts University បានបេង�ើនទំនួលខុស្រត�វ/ភាពជមា�ស់ែដរឬេទ?
េទ។ ការដឹកនំរបស់េយើងេ�ែតដែដល។ េលាក Michael Dandorph ែដលធា�ប់េធ�ើជ្របធាន និងជនយក្របតិបត� (CEO) ៃន Wellforce បច�ប� ្បន�េនះគឺជ្របធាន

និងជនយក្របតិបត� (CEO) ៃន Tufts Medicine ។ ្រកម� េ� Wellforce ៃថ�េនះេ�ែតដែដលដូចកាលពីម្សិលមិញ។ សាកលវ�ទ្យោល័យេ�ែតជអង�ភាពដច់េដយែឡកមួយ
ែដលមាន្របធាន និង្រក�ម្របឹក្សោដច់េដយែឡក។ សាកលវ�ទ្យោល័យមិនែមនជមា�ស់្របព័នស� ុខភាព ឬមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center េនះេទ។
េទាះបីជយ៉ ងណក៏េដយ កិចស� ហការគា�រវងអង�ភាពរបស់ពួកេយើងគឺមានភាពរ�ងមាំ និងកាន់ែតរ�ងមាំងេឡើងែថមេទៀត។ ថ�ៗី េនះ សាកលវ�ទ្យោល័យ និង្របព័នស� ុខភាពបានបេង�ើតជំហររួមគា�មួយ េដើម្បីជួយត្រមមឹ
និងព្រងកី ការងររបស់េយើងរួមគា� តាមវ�ធនី នេដើម្បឱី ្យមានឥទ�ពិ លកាន់ែតខា�ំងេឡើងៗ។ មុខតំែណងគឺ ្រពឹទប� រុ សៃនសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University School of Medicine
និងជម�ន�ី្របធានែផ�កសិក្សោរបស់ Tufts Medicine (ជអតីត Wellforce) ។

េហតុអ�ីបានជការប��រេឈា� ះេកើតមានេឡើងេ�េពលេនះ?

េយើងនឹងអនុវត�កំណត់្រតាសុខភាពេអឡិច្រត�នកិ Epic ថ�ីរបស់េយើងេ�ៃថ�ទី 2 ែខេមសា ឆា�ំ 2022 ។ ្រក�មហ៊នុ Epic នឹងភា�ប់អក� ែថទាំ និងអ�កជំងឺរបស់េយើងតាម្របព័នឌ� ីជថី ល
ែដលមិនធា�ប់មានពីមុនមក។ អ�កជំងឺនងឹ មានសិទ�ិចលូ េ្របើពត័ ៌មានសុខភាពរបស់ពួកេគទាំងអស់ តាមរយៈកម�វ�ធទី ូរសព�ៃដមួយ

េហើយនឹងមានវ�កយ� ប្រតមួយស្រមាប់រល់េសវកម�របស់ពួកេគេ�ទូទាំងអង�ភាពរបស់េយើងទាំងអស់។ វជការសំខាន់ែដលអ�ករល់គា�ដឹងឮអំពីេឈា� ះ្របព័នថ� �ីរបស់េយើង មុនេពលពួកេគចាប់េផ�ើមទទួលព័តមា៌ នដូចជវ�កយ� ប្រត
ឬការប�� ក់ពកាី រណត់ជួបែដលមានឡ�េហា� របស់ Tufts Medicine ។ េនះគឺជេហតុផលចម្បងែដលេយើងែតកំពងុ ្របកាសេឈា� ះ្របព័ន�ថ�ីេ�េពលេនះ។

េតើការប��រមា៉កយីេហាេនះមានន័យយ៉ ងណចំេពាះអ�កជំង?
ឺ

ឥឡ�វេនះ អ�កជំងឺនងឹ ឣចេមើលេឃើញកាន់ែតងយ្រស�លអំពរី េបៀបែដលអង�ភាពរបស់េយើងទាំងអស់្រត�វបានផ្សោភា�ប់។ ពួកេគឣចយល់បានកាន់ែតច្បោស់ថ ្រក�មែថទាំេ�ក��ងសហគមន៍ េ�មជ្ឈមណ� លសិក្សោ

និងេ�ក��ងផ�ះរបស់ពកួ េគទាំងអស់គឺជែផ�កៃន្រកម� ែតមួយ។ មនុស្ស និងអង�ភាពែដលពួកេគសា� ល់ និងេជឿទុកចិត�េ�ែតេប�ជ�ចិតច� ំេពាះពួកេគ។ បែន�មពីេនះេទៀត វនឹងកាន់ែតច្បោស់ែដលថ អង�ភាពក��ង្រសក� របស់ពកួ េគ
គឺជែផ�កមួយៃនបណ�ញេសវកម� និង្រកម� ែថទាំដទ៏ ូលទំ លា
ូ យេ�ទូទាងំ តំបន់ភាគខាងេកើតៃនរដ� Massachusetts និងេលើសពីេនះ។ េសវកម� និង្រក�មទាំងេនះ្រត�វបានផ្សោភា�ប់
និងឣចរកបានេដើម្បីជយួ ពួកេគជមួយនឹងរល់ត្រម�វការែថទាំទាំងអស់របស់ពកួ េគ – ពីការែថទាំបង�រ រហូតដល់ការែថទាំបឋម និងការែថទាំអក� រងរបួស រហូតដល់ការែថទាំេ�មន�ីរេពទ្យ្រមាប់អក� ជំងឺចងុ េ្រកាយ។

េតើការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហាេនះមានន័យយ៉ ងដូចេម�ចចំេពាះេវជ�បណ� ិត គិលានុបដ�យិកា និងបុគ�លិក?

រល់សមាជិក្រកម� របស់េយើងទាំងអស់នងឹ បន�េធ�អើ �ីែដលពួកេគេធ�ើបានល�បំផតុ – ែថទាំអក� ជំងឺ និងសហគមន៍របស់េយើង។ ឆាប់ៗេនះ ្រក�មការងរនឹងចាប់េផ�ើមេឃើញឡ�េហា� ថ�ជី ំវុ �ញសា� ប័នរបស់ពកួ េគ
េហើយឣចនឹងទទួលបានសំណួរអំពអី ត�ន័យរួមរបស់វពីអក� ជំងឺ ្រគ�សារ និងមិត�ភក�ិរបស់ពកួ េគ។ អ�ករល់គា�គួរែតមានឣរម�ណ៍ថ មានអំណចក�ង� ការែចករ�ែលកជមួយបណ�ញរបស់ពកួ េគថ Tufts
Medicine គឺជេឈា� ះ្របព័ន� ែដល្របមូលផ��ំេយើងទាំងអស់គា� េដើម្បីផល� ់នូវការែថទាំពិេសស និងការផ្សោតភា�ប់ស្រមាប់ពកួ េគ។

េតើការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហាេនះមានន័យយ៉ ងដូចេម�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 និងមជ្ឈមណ� ល Tufts Medical Center រួមជមួយនឹងមូលនិធិ Home Health Foundation
និងបណ�ញ្រគេ� ពទ្យរួមប���លគា�ជគ�ីនកិ របស់េយើងគឺជអង�ភាពសមាជិកៃន Tufts Medicine ។ ្របតិបត�ិការ្របចាំៃថ�េ�អង�ភាពនឹងមិនផ�ស់ប�រជមួយនឹងេសចក�្រី បកាសេនះេទ។ អ�កដឹកនំេ�ែតដែដល

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់
េហើយការែថទាំេដយយកចិត�ទកុ ដក់េ�ែតដែដល។ មន�ីរេពទ្យកង� ្រសក� េ�ក�ង� ្របព័ន� Tufts Medicine នឹងបន�្របតិបត�ិការេ្រកាមេឈា� ះេរៀងៗខ�ន� េដយភា�ប់ជមួយនឹងេឈា� ះ Tufts
Medicine ។

េតើមា៉កយីេហាថ�ីេនះមានន័យយ៉ ងដូចេម�ចចំេពាះអ�កអប់រ� និងអ�ក្រសាវ្រជវែផ�កេវជ�សា�ស�?

ការដក់េឈា� ះ្របព័ន�របស់េយើងថ Tufts Medicine បង�ញពីទនំ ក់ទំនងយ៉ ងជិតស�ទិ �របស់េយើងជមួយនឹងសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University ក៏ដចូ ជសារៈសំខាន់ៃនការែថទាំព្យោបាល
ការបេ្រង�ន និងការ្រសាវ្រជវេ�ក�ង� ្របព័ន�របស់េយើងផងែដរ។ ការេធ�ើការជមួយសាកលវ�ទ្យោល័យ Tufts University េយើងសង្ឃឹមថនឹងព្រងកី ឥទ�ពិ លៃនេបសកកម�្រសាវ្រជវ
និងការបេ្រង�នរបស់េយើងទូទាងំ ្របព័ន�របស់េយើង ខណៈេពលែដលបេង�ើតឱកាសថ�សី ្រមាប់ការេរៀនសូ្រត ការសហការ និងការរ�កចេ្រមើនៃនកម�វ�ធីសខាំ ន់ៗទាំងេនះ។

េតើេហតុអ�ីបានជេឈា� ះថ�ីេនះ្រត�វបាន្របកាសេ�េពលឥឡ�វេនះ ្របសិនេបើវមិនចូលជធរមានរហូតដល់ែខេមសាេនះេទ?
េយើងទទួលសា� ល់ថ វមានសារៈសំខាន់ក�ងការផ�លឱ់ ្យ្រគ�េពទ្យ អ�ក្រគប់្រគង ៃដគូ និងអ�កជំងឺរបស់េយើងនូវេពលេវលា្រគប់្រគាន់ េដើម្បីេរៀបចំស្រមាប់ការផ�ស់ប�រេនះ។
ជមួយនឹងទំហំៃន្របព័ន�សខុ ភាពរបស់េយើងេ�ទូទាងំ ទីតាំងជេ្រចើន ការផ�ស់ប�រទាំងេនះមិនេកើតេឡើងេពញមួយយប់េនះេទ។ េយើងបានេ្រជើសេរ�សយកែខេមសា
េ្រពាះែត្របព័ន�របស់េយើងនឹងដក់ឱ្យដំេណើរការ្របព័នក� ំណត់្រតាសុខភាពេអឡិច្រត�នកិ Epic ថ�ដី ល់រល់អ�កជំងែឺ ដលមាន្រសាប់ទាំងអស់េ�ៃថ�ទី 2 ែខេមសា ឆា�ំ 2022 េ្រកាមេឈា� ះ Tufts
Medicine េហើយេយើងចង់្របាកដថ អ�ករល់គា�យល់ពីការផ�ស់ប�រេនះ។

េតើ Wellforce ្រត�វការឆ�ងកាត់ដំេណើរការបទប្ប��ត�ិណមួយ េដើម្បីបេង�ើតមា៉កយីេហាេឡើងវ�ញជផ��វការែដរឬេទ?

ខណៈេពលែដលមានដំេណើរការផ��វច្បោប់ េដើម្បីផ�ស់ប�រេឈា� ះរបស់េយើងជផ��វការ វមិនមានលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាប់ការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហាេនះេទ។

េតើព័ត៌មានទំនក់ទំនងស្រមាប់្រក�មែថទាំនឹងផ�ស់ប�រជមួយនឹងការប��រមា៉កយីេហាែដរឬេទ?

េទ។ ការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហានឹងមិនមានឥទ�ិពលដល់រេបៀបែដលអ�កេ្របើ្របាស់ និងអ�កជំងឺេ�ដល់្រក�មែថទាំរបស់ពកួ េគេនះេទ។ ការេបើកដំេណើរការ Epic នឹងផ�លជ់ ូនអ�កេ្របើ្របាស់ អ�កជំងឺ និង្រគ�េពទ្យែណនំនូវវ�ធីថ�ី

េលឿន និងងយ្រស�លជងមុន េដើម្បីេផ�ើសារេ�កាន់្រកម� ែថទាំរបស់ពកួ េគ សូមេមើលព័តមា៌ នកំណត់្រតាសុខភាពការណត់ជួបតាមកាលវ�ភាគ និងេ្រចនើ េទៀត។ អ�កនឹង្រត�វបានេគឮបែន�មេទៀតអំពកី ម�វធ� ីទូរសព�ៃដ
myTuftsMed និងវ�បផតថលរបស់អក� ជំងឺកង� េពលឆាប់ៗេនះ។

េតើការែថទាំេដយផ�ល់នឹងផ�ស់ប�រេដយសារែតការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហាែដរឬេទ?

េទ។ េយើងនឹងបន�ផល� ន់ ូវការែថទាំសុខភាពែដលមានគុណភាពខ�ស់ តៃម�សមរម្យ ឣចចូលេ្របើបាន និងមានសមត�កចិ �ែផ�កវប្បធម៌ដល់បគុ �ល និងសហគមន៍ែដលពឹងែផ�កមកេលើេយើង។ េ�េពលេយើងឈានេ�មុខ
េឈា� ះ្របព័ន�ែដល្របឈមមុខជមួយអ�កេ្របើ្របាស់នងឹ ជួយឱ្យអ�ករល់គា�យល់កាន់ែតច្បោស់ថ រល់េសវកម�របស់េយើងទាំងអស់្រត�វបានភា�ប់ េហើយថមនុស្ស 15,000 នក់គកឺ ំពងុ ែតេធ�កាើ រជមួយគា�ជេរៀងរល់ៃថ�
េដើម្បីជយួ េធ�ើឱ្យអ�កជំងឺ និងសហគមន៍របស់េយើងមានសុខភាពល�។

េតើការចំណយេលើការែថទាំសុខភាព (ដូចជការបង់្របាក់រួម និងការចំណយេចញពីេហាេ�៉ េផ្សងេទៀត)
នឹងេកើនេឡើងេដយសារការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហាែដរឬេទ?
េទ។ ការផ�ស់ប�រមា៉កយីេហានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ៃថ�ចណ
ំ យក��ងការែថទាំសុខភាពេនះេទ។

សំណួរែដលេគែតងសួរជញឹកញប់
េតើការសេ្រមចចិត�េនះមានពាក់ព័ន�ជមួយនឹងការបិទែ្រគេគងរបស់អ�កជំងឺេ�មន�ីរេពទ្យកុមារ Tufts Children's Hospital
ែដរឬេទ?
េទ។ េពទ្យកុមារេ�ែតជែផ�កែដលសំខាន់មួយក��ងការែថទាំែដលេយើងផ�លជ់ ូនទូទាងំ ្របព័ន។� េសវកម�ៃនេពទ្យកុមារគឺជែផ�កមួយៃន Tufts Medicine ដូចជការសិក្សោអំពីជងំ ឺេបះដូង ការែថទាំបឋម
ការសិក្សោពីសរៃស្របសាទ ការែថទាំតាមផ�ះ មន�ីរេពទ្យព្យោបាលអ�កជំងឺចងុ េ្រកាយ និងេសវកម�ជេ្រចនើ េទៀត។ ដូចែដលបាន្របកាសពីមនុ អុចី ឹង េឈា� ះមន�ីរេពទ្យកុមារ Tufts Children’s
Hospital នឹងែលងេ្របើេទៀតេហើយ បន�ប់ពីែ្រគេគងរបស់អក� ជំងឺ្រត�វបានបិទេ�ៃថ�ទី 1 ែខកក�ដ ឆា�ំ 2022 ។

