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ពេលយប់ (៧យប់ - ៧ម្េរឹក)
1300 33 44 55
យសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយពល�ប់របស់យ�ើង ផ្តល់ជូេយ�ោ� Bolton Clark (ពីយ�ើមយ�ៅែា  
RDNS) ថ�លអាចផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ជូេយលោកអ្ក �ូចខាងយ្កោមយេះ៖

• ការ្គប់្គងយរោគសញ្ា           • ការផ្ាស់ប្តតូរសំខាេ់ៗក្នុងស្ាេភាពយរោគ
• ្បសិេយបើយលោកអ្កកំពុងមាេការលំបាកក្នុងការថែទា ំ   •  បញ្ាែ្ាំយពទ្ ឬយ្គឿងបរិក្ារ

អាចផ្តល់ជូនថតពសវាកមមែដូចរានចុះខាងពម្កាមពនះបុ៉ព ណ្ ះ៖ ថែងៃច័ន្ទ - សុម្ក / ពរ៉ាង៨.៣០ម្េរឹក - ពរ៉ាង៤.៣០រពសៀល

• ការិ�ាល័� PCSE  • ការព្ាបាលយ�ោ�ចល័តភាព / ការព្ាបាលយ�ោ�យ្វើសកម្មភាពយផសេងៗ • ការថែទាំខាងវិញ្ាណ
• ការ្បរឹកសេាយ�ោបល់    • ការព្ាបាលយ�ោ�យ្បើតនេ្ត ី • កិច្ចការសង្គម     •  អ្កស្ម័្គចិត្ត

ការទាក់ទងមកពយើង

្គប់យសវាកម្មថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់យពលថែងៃរបស់យលោកអ្ក រួមមាេការថែទាំព្ាបាល  
អាចទាក់ទងជាមួ�បាេ តាមរ�ៈយលខសំខាេ់មួ�៖

ពេលថែងៃ (៧ម្េរឹក - ៧យប់)
03 5991 1300
យសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយពលថែងៃរបស់យ�ើង េិងយសវាកម្មថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ផ្តល់ជូេ 
យ�ោ�្កុមយសវាកម្មថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត (PCSE)។
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ការថែទាំបុគ្គលថ�លយលោកអ្ក្សឡាញ់ យេៅយពលថ�លពួកយគ 
មាេជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរ គឺជាយរឿង�៏លំបាកបំផុតមួ�ថ�លមេុសសេម្ាក់េរឹង 
្តូវយ្វើក្នុងជីវិតរស់យេៅរបស់ពួកយគ។ តួេាទីរបស់អ្កថែទាំគឺយែរភាព  
តាេតរឹងចិត្ត យ�ើ�ជាយរឿ�ៗមាេការ�ត់យេឿ�។ គឺអ្កថែទាំយេះ 
ឯងថ�លជាេិច្ចកាល ‘បំយពញកាតពវកិច្ច’ យ�ើ�ជាញរឹកញាប់  
ជាអ្កទទួលបាេការស្មាក ឬការ្ូរចិត្ត�៉ាងតិចតួចបំផុត។

យេៅឯយសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាង 
ត្តូងយ�ៀងខាងយកើត (Palliative Care South East) យ�ើង 
�ល់�រឹងពីការរួមចំថណក�៏្ំយ្ងថ�ល្កុម្គួសារ េិងអ្កថែទា ំ
បាេយ្វើ យ�ើ�េិងការលំបាកជាបេ្តបេ្ាប់ថ�លអាចទាក់ទិេេរឹង 
ការថែទាំ។ យ�ើងយេៅទីយេះយ�ើម្ីគាំយលោកអ្ក ក្នុងតួេាទីថែទាំរបស ់
យលោកអ្ក ្ពមទាំងការថែទាំខាងផ្តូវចិត្ត អារម្មណ៍ េិងខាងវិញ្ាណ 
ថ�រ ថ�លយ�ើងផ្តល់�ល់ជូេមេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក។

យ�ើងបាេបយងកើតកញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ យ�ើម្ីផ្តល់ជូេ្គួសារ េិងអ្កថែ 
ទាំេូវព័ត៌មាេ គំេិត េិងការគាំ្ទយ�ើម្ីជួ�កសាងទំេុកចិត្ត េិង 
កាត់បេ្�ភាពតាេតរឹង ទាក់ទងេរឹងតួេាទីរបស់អ្កថែទាំ។ កញ្ចប ់
ព័ត៌មាេយេះ ក៏េរឹង្តូវបាេ�កយ្បើ្បាស់យ�ោ�្កុម PCSE របស ់
យ�ើងផងថ�រ យ�ើម្ីសម្គាល់ការគាំ្ទបថេ្មថ�ល្គួសារ េិងអ្កថែទា ំ
អាច្តូវការ យ�ើ�ថកត្មូវការគាំ្ទយេះយ�ើម្ីបំយពញត្មូវការរបស ់
អ្កថែទាំម្ាក់ៗ។ កញ្ចប់យេះព័ត៌មាេគឺជា្េ្ាេស្មាប់ស�គមេ ៍
ទាំងមូល មិេថមេ្តរឹមថតស្មាប់អ្កថែទាំចម្ងយេោះយទ ប៉ុថេ្តស្មាប ់
អ្កយផសេងយទៀត ថ�លកំពុងជួ�យមើលថែមេុសសេជាទី្សឡាញ់ថ�ល 
មាេជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរយេៅក្នុងផ្ះ យ�ោ�មិេគិតពី្បវត្តិវប្្ម៌ ទីកថេ្ង 
ថ�លមេុសសេរស់យេៅ ឬេរណាថ�លពួកយគកំពុងថែទាំយឡើ�។

យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូង 
យ�ៀងខាងយកើត មាេ្កុមអ្កឯកយទសថេគិលាេុប�្ាក បុគ្គលិក 
យពទ្ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច អ្ក្បរឹកសេា អ្កព្ាបាល អ្កជំងឺយ�ោ� 
យ្វើសកម្មភាពយផសេងៗ ការព្ាបាលអ្កជំងឺយ�ោ�តនេ្តី អ្កស្ម័្គចិត្ត  
េិងបុគ្គលិករ�្បាល យ�ើ�យ�ើងទាំងអស់គ្ាយផ្តោតយលើការយ្វើឱ្ 
្បាក�អ្កជំងឺ អ្កថែទាំ ្គួសារ េិងមិត្តភក្តិរបស់ពួកយគទទួល 
បាេការគាំ្ទថ�លពួកយគ្តូវការ យេៅយពលពួកយគ្តូវការ។ យ�ើង 
ថតងថតយេៅទីយេះយ�ើម្ីជួ� �ូយច្ះ្បសិេយបើយលោកអ្កមាេសំណួរ  
សូមទូរស័ព្យទៅការិ�ាល័� ឬេិ�ា�យទៅកាេ់បុគ្គលិករបស់យ�ើង  

យេៅយពលពួកយគមកយលង។ យលោកអ្កេរឹងភ្ាក់យផអើលយ�ោ��រឹងែា 
មាេសំណួរជា យ្ចើេថ�លយលោកអ្កអាចមាេ ជាសំណួរថ�ល 
យ�ើង្្ាប់បាេយ�្ើ�រួចមកយ�ើ�។ ការភ័�ខ្ាច ឬការ្ពួ�បារម្ភ 
ជាយ្ចើេរបស់យលោកអ្ក គឺមាេជាទូយទៅចំយពោះអ្កថ�លកំពុងថែទា ំ
អ្កជមងៃឺ្ងៃេ់្ងៃរ �ូយច្ះចូរកុំមាេអារម្មណ៍ែាមាេអវីថ�លយលោកអ្ក  
មិេអាចសួរយេោះយឡើ�។ យ�ើងយេៅទីយេះយ�ើម្ីជួ�្គប់វិ្ីថ�ល 
យ�ើងអាចយ្វើបាេ យ�ើ�យ�ើងសង្រឹមែាយលោកអ្កេរឹង�ល់យ�ើញ 
ែាកញ្ចប់ព័ត៌មាេគឺជា្េ្ាេព័ត៌មាេបថេ្ម យ�ើម្ីជួ�យលោកអ្ក 
ស្មបយទៅតាម�ំយណើររបស់យលោកអ្ក។

Molly Carlile AM 
េា�ក្បតិបត្ត ិ
យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  
តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត

យសចក្តីថែ្ងអំណរគុណ
យ�ើងខ្នុំសូមថែ្ងអំណរគុណចំយពោះអ្កចូលរួម  
េិងអ្កគាំ្ទ ខាងយ្កោមថេកញ្ចប់ជំេួ�អ្កថែទាំ៖

• បណ្ាញសុខភាពបឋម ភាគខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត  
្កុងថមលប៊េ

• រ�្ាភិបាលរ�្វិចតូរី�៉ា
• ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ អូ្ស្តាលី
• សមាគមការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  

តំបេ់ជុំវិញ្កុងភាគខាងត្តូង
• ្កុមគី្េិក PCSE
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ការគំាម្ទដល់តម្មរូវការភ្សា និងវប្បធម៌របស់ពោកអ្នក
យេៅ PCSE យ�ើងផ្តល់គុណតថម្�ល់ភាពទីថទពីគ្ា។

យ�ើងយប្តជ្ាយ�ើម្ី៖

• ព្ាបាលមេុសសេយ�ោ�យសចក្តីថែ្ែ្តូរ េិងការយគោរព
• ផ្តល់ការគាំ្ទ េិងការ�កចិត្តទុក�ាក់ថ�លយផ្តោតយលើបុគ្គល 

ថ�លអាចបត់ថបេ េិងរាប់បញ្ចតូលភាពខុសគ្ារវាងបុគ្គល
• ទទួលសា្គល់ែា្គប់សា្េភាពការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�  

ការឈឺចាប់ គឺខុសគ្ា
• គាំ្ទ�ល់ការកំណត់េិ�មេ័�ការ�ាក់បញ្ចតូលថេ្គួសារ 

េិងអ្កថែទាំ
• ថកលមអលទ្ភាពទទួលបាេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ  

ឈឺចាប់ ស្មាប់ស�គមេ៍ច្មុះជាយ្ចើេយេៅក្នុងតំបេ់របស ់
យ�ើង

សូម្បាប់យ�ើងអំពីត្មូវការខាង 
វប្្ម៌ ឬជំយេឿរបស់យលោកអ្ក។  
្បសិេយបើយលោកអ្ក្តូវការបុគ្គលិក 
ថែទាំខាងផ្តូវវិញ្ាណ ឬការគាំ្ទជាក ់
លាក់យផសេងយទៀត សូម្បាប់យ�ើងឱ្  
បាេ�រឹង។

ការយ្បើ្បាស់យសវាកម្មរបស់យ�ើង ជាភាសារបស ់
យលោកអ្ក៖ យសវាកម្មបកថ្បភាសា

យ�ើងយលើកទរឹកចិត្តឱ្យលោកអ្កេិ�ា�ជា 
មួ�យ�ើង ក្នុងភាសាថ�លយលោកអ្កយពញ 
ចិត្តបំផុត។

សូមអេុញ្ាតឱ្យ�ើងបាេ�រឹង ែាយតើយលោក 
អ្កចង់មាេអ្ក បកថ្បភាសាណាម្ាក់ឬអត់ 
ក្នុងអំឡនុងយពលមកជួប។

ពសវាកមមែអ្នកបកថម្បភ្សា
សូមទូរស័េ្ទពល្ 13 14 50
(ពសវាឥត្ិតថែ្)

យលោកអ្កអាចេិ�ា�ភាសាផ្ាល់របស់យលោកអ្ក យ�ើ�យស្ើសុ ំ
ឱ្ពួកយគទូរស័ព្យទៅ PCSE យលខ 03 5991 1300។
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ការថែនំាអំេើកញ្ចប់ជំនួយរបស់អ្នកថែទំា
កញ្ចប់ជំេួ�អ្កថែទាំយេះ បាេបយងកើតយឡើងយ�ើម្ីជួ��ល់អ្កថែ 
ទាំ េិងអ្កផ្តល់ការថែទាំ្គួសារ តាមរ�ៈការយ្វើ�ំយណើរការថែទា ំ
យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់របស់ពួកយគ។ មាតិកា្តូវបាេបយងកើត 
យឡើងជាមួ�ការយលើកទរឹកចិត្ត េិងសុភវិេិច្័�របស់អ្កថែទាំ  
េិង្គួសារខ្លួេឯង។ 

យ�ើងរួមបញ្ចតូលសយម្ងថេអ្កថែទាំពិត្បាក� េិង្កុម្គួសារ  
ថ�លថតងថតេិ�ា�្បាប់យ�ើង ...

  ប្រសិនប្រើមាននរណាមានា ក់បានបបា្់រខ្ញុំបៅបេះ 
ថាការថែទាុំ  បោយកាត់្រន្ថយការឈឺចា្់រ  

 មានសភាពដូចជា ...

ឧបករណ៍យេះផ្តល់ព័ត៌មាេថ�លយលោកអ្កអាច្តូវការ ក្នុងតួេាទ ី
ជាអ្កថែទាំ ប៉ុថេ្តក៏យ�ើរតួជាការរំលរឹកស្មាប់ការថែទាំខ្លួេឯងផង 
ថ�រ - យ�ើម្ីយមើលថែខ្លួេយលោកអ្ក។

ការយប្តជ្ាចិត្តរបស់យ�ើងចំយពោះអ្កថែទាំ  
េិង្កុម្គួសារ

អ្កថែទាំទាំងអស់េរឹង្តូវបាេគាំ្ទយ�ោ�ការអប់រំ 
េិងព័ត៌មាេ យ�ើម្ីជួ�ពួកយគអាចឱ្បេ្តការថែទា ំ
យេៅក្នុងផ្ះ ្បសិេយបើយេោះជាបំណង្បាែ្ារបស ់
អតិែិជេ។ 

យ�ើងេរឹងផ្តល់ជូេ�ំបូេ្មាេស្មាប់ការថែទាំយ�ោ� 
កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  ២៤យម៉ោងក្នុង១សប្តា�៍  
យ�ើម្ីជួ�អ្កថែទាំក្នុងតួេាទីរបស់ពួកយគ េិងជួ� 
ពួកយគយេៅយពលជួបបញ្ាថ�លមិេេរឹកស្មាេ�ល់។

ការគាំ្ទ�ល់អ្កផ្តល់ការថែទាំ 
គឺមាេសារៈសំខាេ់ណាស់
ការក្ា�ជាអ្កថែទាំ េរឹងផ្ាស់ប្តតូរជីវិតរបស់យលោកអ្កតាមវិ្ីជា 
យ្ចើេ។

មាេ្េ្ាេ េិងការគាំ្ទជាយ្ចើេថ�លអាចរកបាេ យ�ើម្ីជួ� 
យលោកអ្កជាមួ�ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់។ ការ 
ទទួលបាេការគាំ្ទយេះ េិងការយ្វើឱ្្បាក�ែាយលោកអ្កបាេ 
ថែទាំខ្លួេឯង គឺជាការសំខាេ់ណាស់។

យលោកអ្កេរឹងមិេយេៅម្ាក់ឯងយទ៖ បុគ្គលិក េិងអ្កស្ម័្គចិត្តរបស ់
យ�ើងគឺយេៅទីយេះស្មាប់យលោកអ្ក។ យ�ើងក៏េរឹងជួ�យលោកអ្ក 
ក្នុងការយរៀបចំថផេការស្មាប់អវីថ�ល្តូវមក�ល់ផងថ�រ។

វាជាការសំខាេ់ណាស់ថ�លយលោកអ្កមាេ 
ទំេុកចិត្ត េិងការគាំ្ទយ�ើម្ី្គប់្គងការថែ
ទាំ២៤យម៉ោងក្នុង១សប្តា�៍។ 
សូមទូរស័ព្មកយ�ើងក្នុងអំឡនុងយពលថែងៃ 
ឬ�ប់។

យេៅយពលយ�ើងេិ�ា�អំពីអ្កថែទាំ  
គឺយ�ើងេិ�ា�អំពីសមាជិក្គួសារ  
េិងមេុសសេជាទី្សឡាញ់ េិងអ្ក�ថទយទៀត 
ថ�លចូលរួមក្នុងការថែទាំ េិងការគាំ្ទអ្ក 
ថ�លរស់យេៅមាេជំងឺ។
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រយបៀបយ្បើកញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ
កញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ ្តូវបាេថបងថចកជាថផ្កមួ�ចំេួេខុសៗគ្ា៖ 
ការយមើលថែខ្លួេឯង េិង�ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ៍ថ�លជាក់ថស្តង  
ការ្គប់្គងការឈឺចាប់ យរោគសញ្ា េិងែ្ាំយពទ្ េិង្េ្ាេ  
យ�ើ�េិងតំណភ្ជាប់។ ទាំងយេះ្តូវបាេរចេាយឡើងជាយសចក្ត ី
ថណេាំសយង្បៗ េិងជាអ្កចាប់យផ្តើមការសេ្េា ស្មាប់យលោក 
អ្កយ�ើម្ី�្នុះបញ្ចាំង េិងពិភាកសេាលមអិតបថេ្មជាមួ�្កុម PCSE   
យេៅ�ំណាក់កាលយផសេងគ្ាថេការយ្វើ�ំយណើររបស់យលោកអ្ក។ កញ្ចប់ 
ព័ត៌មាេយេះ ក៏ជាថផ្កមួ�ថេយសវាកម្មអប់រំអ្កថែទាំរបស់យ�ើង 
ថ�រ ថ�លអាចរកបាេស្មាប់យលោកអ្ក។

�ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ៍ េិងកំណត ់
សំគាល់សំខាេ់ៗ យេៅក្នុង្បអប់ពណ៌យខៀវ

អ្កចាប់យផ្តើមការសេ្េា យេៅក្នុង្បអប់ពណ៌សវា�

យេៅយពលយលោកអ្កេរឹងទទួលបាេអត្្បយ�ោជេ៍ពីការេិ�ា�យទៅកាេ់្កុម PCSE របស់យលោកអ្ក  
យវជ្ជបណ្ិត ឬអ្កឯកយទសរបស់យលោកអ្ក - យទោះតាមរ�ៈទូរស័ព្ក្នុងអំឡនុងយពលអយញ្ជើញមកជួបក្តី

ឧបករណ៍�ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ ៍
យេៅក្នុង្បអប់ពណ៌ថបតង

កញ្ចប់ព័ត៌មាេ េិងសេ្រឹកព័ត៌មាេថតមួ� អាចទាញ�កបាេពីវុិបថស  
 www palliativecaresoutheast org au
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0.1 ពគាលពៅមួយចំនួនថនការថែទំាពោយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ 

យតើការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ជាអវី?
ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ជួ�្ទ្ទង់មេុសសេម្ាក់ឱ្រស់យេៅបាេលអក្នុងជីវិតចុងយ្កោ�របស់ពួកយគ។

ការែថទាំេដោយកាត់បន�យការឈឺចាប់ ទាំង�សុងគឺអំពីបុគ�លែដលរស់េនៅមានជម�ឺ។
េគាលេ�មួយចំនួនៃនការែថទំាេដាយកាត់បន�យការឈឺចាប់ រមួមាន:

ការគាំ�ទ
មនុស�េដើម�ីរស់េនៅ

េដោយភាពៃថ�ថ��រ

េធ�ើឱ��បេសើរេឡើងដល់ភាព
�សណុក�សួល (ការ�គប់
�គងេដើម�ីបំ�ាត់ការឈឺ
ចាប់ និងេរោគស��ា)

ការគាំ�ទជេ�មើសរបស់
អតិថិជនេដើម�ីែថទាំ

 និងការេធ�ើេសចក�ីសេ�មច

ការផ�ល់ការែថទាំទាំងមូល
េនៅក��ងផ�ះ ទាំងមាន
ការគាំ�ទខាងសង�ម 

អារម�ណ៍ និងវ���ាណ
ស�មាប់�គួសារ 
និងអ�កែថទាំ

កំែត់សរា្គ ល់: អ្កថ�លកំពុងរស់យេៅជាមួ�ជមងៃឺគំរាមកំថ�ង�ល់អា�ុជីវិត គឺស្ិតយេៅកណ្ាលថេការសយ្មចចិត្តណាមួ�។

ចា្់រយកមួយថែងៃម្តងៗ
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យតើការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេេ័��៉ាងណាថ�រចំយពោះយលោកអ្ក?
ពរៀបោប់អំេើពគាលពៅថនការថែទំាសម្រាប់ពោកអ្នក និងបុ ្្គលថដលពោកអ្នកកំេុងថែទំា។

ឧទាហរណ៏ទាុំ ងឡាយថដលបោកេនាកបបាថានា ចង់ពិចារណា ... 
ខ្ញុំចង់បៅជាមួយប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំបៅផ្ះឱ្យបានយូរ តាមថដលអាចប វ្ើបៅបាន

 ខ្ញុំចង់្រន្តប វ្ើេវើៗថដលខ្ញុំចូលចិត្ត្រុំផញត

កំែត់ពគាលពៅរយៈពេល្្ើ មធ្យម និងរយៈពេលថវង។

រ�ៈយពលខ្ី (្បចាំថែងៃ) (ឧទាហរណ៍ បៅកាន់ឧទ្យាន បៅហាង ស្របាយរកីរាយកនាញងថែងៃបោះ)

រ�ៈយពលម្្ម (្បចាំសប្ា�៍) (ឧទាហរណ៍ ទ្ទួ្លប្រួសារមកញ៉ាុំ អាហារបពលោងៃ ច ោុំ កូនរ ញក្ខជាតិបៅតាមសួនចបារ)

រ�ៈយពល�ូរ (្បចាំថខ ឬយរៀងរាល់៦ថខ) (ឧទាហរណ៍ បរៀ្រចុំថែងៃឈ្់រសបមាកតិចតួច / បចញដុំបណើ របៅបបរៅបៅចញងសប្្ត ហ៍ បរៀ្រចុំសបមា្់រ 
ការបចញបៅបលងទ្ើបបរៅសបមា្់រប្រួសារបៅបពលយ្់រ)

ថ�លអាចយ្វើបាេមុេយពលយេោះ សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទាំ អំពីបំណង្បាែ្ារបស់ពួកយគស្មាប់ការថែទាំជីវិត 
ចុងយ្កោ� េិងកថេ្ងណាថ�លពួកយគចង់ស្ាប់យ�ើម្ីឱ្យលោកអ្កអាចយ្តៀមទុក។ ក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ យលោកអ្កអាចគិតពីបំណង្បាែ្ា 
ផ្ាល់ខ្លួេរបស់យលោកអ្ក យ�ើ�ចាប់យផ្តើមការសេ្េាយេៅ្តង់យេោះ។

បៅបពលខ្ញុំសាលា ្់រ ខ្ញុំចង់ឱ្យប្្ូរជាខ្ញុំ បហើយឱ្យប្ោក់បផះរ្រស់ខ្ញុំបៅ Berwick បហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំ អាចបៅផ្ះបោះបានរយៈបពលយូរ 
 តាមថដលអាចប វ្ើបៅបាន។ 

យតើអ្កបាេគិតអំពីអវីថ�លអ្កចង់យ្វើថ�រឬយទ?

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 9



0.2 អំេើពសវាកមមែការថែទំាពោយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់   
       តំបន់ខាងត្ូបងព�ៀងខាងពកើត 
យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត  
(PCSE) ផ្តល់ការថែទាំអ្កឯកយទស  
យ�ើ�ទាំងមូលស្មាប់អ្កថ�លរស់យេៅ 
ក្នុងផ្ះ យ�ើ�មាេជំងឺគំរាមកំថ�ង�ល ់
អា�ុជីវិត េិងការគាំ្ទខាងផ្តូវចិត្ត េិង 
ការគាំ្ទជាក់ថស្តងស្មាប់្គួសារ  
េិងអ្កថែទាំ។

វិ្ីសា្ស្តរួមរបស់យ�ើងទទួលស្គាល់ែា  
ជមងៃឺគំរាមកំថ�ង�ល់ជីវិតប៉ះពាល់�ល ់
មេុសសេទាំងមូល េិង្កុម្គួសារ េិងអ្ក 
ថែទាំរបស់ពួកយគតាមរយបៀបយផសេងៗជា 
យ្ចើេ�ូចជាខាងផ្តូវកា� អារម្មណ៍  
សង្គម េិងវិញ្ាណ។

PCSE អេុវត្តវិ្ីសា្ស្តរបស់្កុមយ�ើម្ ី
ថែទាំ៖ 

ការ�បឹក�ាេយោបល់ -
ការគាំ�ទខាងផ��វចិត�

ការអប់រ�អ�កែថទាំ

ការែថទាំព�ា�ាល - ការែថទាំទាំងមូល

ការព�ា�ាលេដោយេ�បើត�ន�ី

អ�កស�័�គចិត�គាំ�ទ�គួសារ ការែថទាំខាងវ���ាណ

ែផ�កេពទ�

ការព�ា�ាលអ�កជំងឺេដោយេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ 
េដើម�ីែកលម�តុល�ភាព ការស�មបស�មួល និងបេង�ើនឯករាជ�ភាព 
សុវត�ិភាព និងភាព�សណុក�សួល គាំ�ទការ�គប់�គង ភាពអស់កម�ាំង។ 
េ�បើជំនួយសម�ារៈ េ�គឿងបរ�ក�ារ ការែកស�មួល ការអប់រ�។

កិច�ការសង�ម

អតិថិជន អតិថិជន

គាំ�ទេលោកអ�កេនៅក��ងស�ានភាពផ�ាល់ខ��ន
សង�ម និង�គួសារ ែដលអាចបង�ឱ�មាន
ការ�ពួយ�ារម�។
គាំ�ទេលោកអ�កេដើម�ីទទួល�ានក��ប់
ផល�បេយោជន៍ ហិរ��វត�� និងជំនួយ 
ការគាំ�ទខាងផ��វច�ាប់។

ផ�ល់ការគាំ�ទខាងផ��វចិត� ឬការប���នេទៅកាន់
�គប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ៃនដំេណើរការែថ
ទាំេដោយកាត់បន�យការឈឺចាប់ រួមមានការ
�បឹក�ាេយោបល់ពីមរណទុក�។ មានផ�ល់ 
ស�មាប់អតិថិជន អ�កែថទាំ�កុម�គួសារ។

កម�វ�ធីអប់រ� គាំ�ទដល់អ�កែថទាំេដើម�ីេរៀប
ចំែផនការ និងគិតទុកជាមុនពីត�មូវការ 
ផ�ល់ចំេណះដឹង និងជំនាញស�មាប់ការ 
ស�ាប់ឱ��ានល� បេង�ើនសមត�ភាពេដើម�ី
េដោះ�សាយ និងទទួល�ានការគាំ�ទពី
អ�កដៃទ ជាមួយអ�កែថទាំ / សមាជិក
�គួសារេផ�ងេទៀត។

បុគ�លិកែថទាំខាងវ���ាណរបស់េយើង 
ផ�ល់ការគាំ�ទខាងវ���ាណដល់អតិថិជន 
អ�កែថទាំ និង�គួសារែដលរាប់ប���ល�គប់
វប�ធម៌ េហើយមិនគិតពីទិសេដៅខាង
សាសនា ឬខាងវ���ាណេឡើយ។

េ�បើ��ាស់ត�ន�ីផ�ាល់ និងត�ន�ីថត េដើម�ីបេ��ញអារម�ណ៍ និងខាងវ���ាណ 
ជំរុញការៃច��បឌិត កាត់បន�យការយល់ដឹង ៃនការឈឺចាប់ 

និងេរោគស��ាេផ�ងៗ ការសំរាកលំែហ និងការ េដោះ�សាយ។

ឯកេទសក��ងការ�គប់�គងការឈឺចាប់ និងការ�គប់�គងេរោគ 
ស��ាសមនឹងត�មូវការរបស់េលោកអ�ក។ ការយកចិត�ទុកដាក់ 

របស់ពួកេគគឺេដើម�ីែកលំអគុណភាពៃនជីវ�ត បេង�ើនភាព 
�សណុក�សួល និងគាំ�ទជេ�មើសែថទាំតាមរយៈការជួបេលោក 

អ�កជាេទៀងទាត់េនៅផ�ះរបស់េលោកអ�ក។

១. េធ�ើការជាមួយ GP េដើម�ី�គប់�គង
េរោគស��ា ឬ

២. េធ�ើការជាមួយ�កុមធំៗែដលែថទាំ
េដោយកាត់បន�យការ ឈឺចាប់ ឬ

៣. េធ�ើការេដោយផ�ាល់ជាមួយេលោកអ�ក 
និងបុគ�លែដល េលោកអ�កកំពុងែថទាំ (មកេលង

តាមផ�ះ ការេហៅទូរស័ព�) េនៅក��ងករណីស��គស�ាញ

អ�កស�័�គចិត�ែដលទទួល�ានការបណ��ះបណ�ាល ផ�ល់ការគាំ�ទ ជំនួយជាក់ែស�ង 
និងភាពជាៃដគូដល់អតិថិជន អ�កែថទាំ និង�កុម�គួសារ ដូចជាជំនួយការេដើរទិញ

ឥវ�ាន់ ការកំសាន� និងចំណូលចិត� ការេចញេដើរេទៅេលងទីេ�កៅ ការស�ាប់ ការអាន ត�ន�ី 
ែខ�ភាពយន� ការេរៀបចំអាហារៃថ��តង់បន�ិចបន��ច។

អ�កស�័�គចិត�របស់េយើងចាត់ែចង កម�វ�ធីែចករ�ែលកេរឿងរបស់ខ��ំ េហើយអាចជួយេរៀបចំ
ជីវ�បវត�ិ និងការសរេសរលិខិត។

10 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55



ការ�បឹក�ាេយោបល់ -
ការគាំ�ទខាងផ��វចិត�

ការអប់រ�អ�កែថទាំ

ការែថទាំព�ា�ាល - ការែថទាំទាំងមូល

ការព�ា�ាលេដោយេ�បើត�ន�ី

អ�កស�័�គចិត�គាំ�ទ�គួសារ ការែថទាំខាងវ���ាណ

ែផ�កេពទ�

ការព�ា�ាលអ�កជំងឺេដោយេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ 
េដើម�ីែកលម�តុល�ភាព ការស�មបស�មួល និងបេង�ើនឯករាជ�ភាព 
សុវត�ិភាព និងភាព�សណុក�សួល គាំ�ទការ�គប់�គង ភាពអស់កម�ាំង។ 
េ�បើជំនួយសម�ារៈ េ�គឿងបរ�ក�ារ ការែកស�មួល ការអប់រ�។

កិច�ការសង�ម

អតិថិជន អតិថិជន

គាំ�ទេលោកអ�កេនៅក��ងស�ានភាពផ�ាល់ខ��ន
សង�ម និង�គួសារ ែដលអាចបង�ឱ�មាន
ការ�ពួយ�ារម�។
គាំ�ទេលោកអ�កេដើម�ីទទួល�ានក��ប់
ផល�បេយោជន៍ ហិរ��វត�� និងជំនួយ 
ការគាំ�ទខាងផ��វច�ាប់។

ផ�ល់ការគាំ�ទខាងផ��វចិត� ឬការប���នេទៅកាន់
�គប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ៃនដំេណើរការែថ
ទាំេដោយកាត់បន�យការឈឺចាប់ រួមមានការ
�បឹក�ាេយោបល់ពីមរណទុក�។ មានផ�ល់ 
ស�មាប់អតិថិជន អ�កែថទាំ�កុម�គួសារ។

កម�វ�ធីអប់រ� គាំ�ទដល់អ�កែថទាំេដើម�ីេរៀប
ចំែផនការ និងគិតទុកជាមុនពីត�មូវការ 
ផ�ល់ចំេណះដឹង និងជំនាញស�មាប់ការ 
ស�ាប់ឱ��ានល� បេង�ើនសមត�ភាពេដើម�ី
េដោះ�សាយ និងទទួល�ានការគាំ�ទពី
អ�កដៃទ ជាមួយអ�កែថទាំ / សមាជិក
�គួសារេផ�ងេទៀត។

បុគ�លិកែថទាំខាងវ���ាណរបស់េយើង 
ផ�ល់ការគាំ�ទខាងវ���ាណដល់អតិថិជន 
អ�កែថទាំ និង�គួសារែដលរាប់ប���ល�គប់
វប�ធម៌ េហើយមិនគិតពីទិសេដៅខាង
សាសនា ឬខាងវ���ាណេឡើយ។

េ�បើ��ាស់ត�ន�ីផ�ាល់ និងត�ន�ីថត េដើម�ីបេ��ញអារម�ណ៍ និងខាងវ���ាណ 
ជំរុញការៃច��បឌិត កាត់បន�យការយល់ដឹង ៃនការឈឺចាប់ 

និងេរោគស��ាេផ�ងៗ ការសំរាកលំែហ និងការ េដោះ�សាយ។

ឯកេទសក��ងការ�គប់�គងការឈឺចាប់ និងការ�គប់�គងេរោគ 
ស��ាសមនឹងត�មូវការរបស់េលោកអ�ក។ ការយកចិត�ទុកដាក់ 

របស់ពួកេគគឺេដើម�ីែកលំអគុណភាពៃនជីវ�ត បេង�ើនភាព 
�សណុក�សួល និងគាំ�ទជេ�មើសែថទាំតាមរយៈការជួបេលោក 

អ�កជាេទៀងទាត់េនៅផ�ះរបស់េលោកអ�ក។

១. េធ�ើការជាមួយ GP េដើម�ី�គប់�គង
េរោគស��ា ឬ

២. េធ�ើការជាមួយ�កុមធំៗែដលែថទាំ
េដោយកាត់បន�យការ ឈឺចាប់ ឬ

៣. េធ�ើការេដោយផ�ាល់ជាមួយេលោកអ�ក 
និងបុគ�លែដល េលោកអ�កកំពុងែថទាំ (មកេលង

តាមផ�ះ ការេហៅទូរស័ព�) េនៅក��ងករណីស��គស�ាញ

អ�កស�័�គចិត�ែដលទទួល�ានការបណ��ះបណ�ាល ផ�ល់ការគាំ�ទ ជំនួយជាក់ែស�ង 
និងភាពជាៃដគូដល់អតិថិជន អ�កែថទាំ និង�កុម�គួសារ ដូចជាជំនួយការេដើរទិញ

ឥវ�ាន់ ការកំសាន� និងចំណូលចិត� ការេចញេដើរេទៅេលងទីេ�កៅ ការស�ាប់ ការអាន ត�ន�ី 
ែខ�ភាពយន� ការេរៀបចំអាហារៃថ��តង់បន�ិចបន��ច។

អ�កស�័�គចិត�របស់េយើងចាត់ែចង កម�វ�ធីែចករ�ែលកេរឿងរបស់ខ��ំ េហើយអាចជួយេរៀបចំ
ជីវ�បវត�ិ និងការសរេសរលិខិត។

PCSE មិេផ្តល់ជូេយសវាកម្ម�ូចខាង 
យ្កោមយេះយទ។ 

• យសវាសយនង្គោះបេ្ាេ់
• អេាម័� ការថែទាំផ្ាល់ខ្លួេ 

េិងការថែទាំរបួស
• ការផ្គត់ផ្គង់ែ្ាំយពទ្ជា្បចាំ  

េិងការ្គប់្គងែ្ាំយពទ្្បចាំថែងៃ
• ការចាក់ែ្ាំយ�ើម្ីឱ្ឈាមរាវ  

ឬការចាក់ែ្ាំការពារយរោគទរឹកយេោមថផអម
• ការ្បមូលឈាមយ�ើម្ី�កយទៅ 

ពិេិត្យរោគ
• ការព្ាបាលយ�ោ�យ្បើគីមី 

ការព្ាបាលយ�ោ�យ្បើវិទ្នុសកម្ម  
ឬការព្ាបាលយ�ោ�ការចាក់បញ្ចតូល 
អរម៉ូេ

• ការចាក់ែ្ាំអង់ទីប៊ី�៉ូទិកបញ្ចតូលតាម 
សរថសឈាម ឬការថែទាំបំពង់យ្បើ 
ស្មាប់ព្ាបាលយ�ោ�ែ្ាំគីមី

• ការផ្គត់ផ្គង់ថែទាំព្ាបាលយេៅផ្ះយ�ើម្ី 
ឱ្បាេឈប់ស្មាក

យ�ើងអាចបញ្ជតូេ ឬថណេាំយលោកអ្កយទៅ 
កាេ់អ្កផ្តល់យសវាកម្មថ�លសម្សប។
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0.3 ក្នុងនាមជាអ្នកថែទំា និងជាអ្នកផ្តល់ការថែទំាម្្រួសារ
ការក្ា�ជាអ្កថែទាំ េរឹងផ្ាស់ប្តតូរជីវិតរបស់យលោកអ្កតាមវិ្ីជា 
យ្ចើេ។ ខណៈយពលថ�លការថែទាំេាំមកេូវបញ្ា្បឈមជាយ្ចើេ  
វាអាចជាបទពិយសោ្ថ�លផ្តល់រងវាេ់�៏អស្ចារ្មួ� យ�ោ��រឹងែា 
យលោកអ្កបាេជួ�េរណាម្ាក់ថ�ល្តូវការយលោកអ្ក យ�ើ�ែា 
យលោកអ្កបាេយ្វើឱ្មាេភាពខុសថប្ក �ល់គុណភាពថេជីវិត 
របស់ពួកយគ។ វាក៏អាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្កផងថ�រេូវអារម្មណ៍ថេ 
យគោលបំណង យេៅយពលជួប្បទះការពិបាកៗ េិងអេុញ្ាតឱ្ 
យលោកអ្ករីកចយ្មើេ េិងអភិវឌ្ឍជំេាញែ្មីៗ។

យ�ើងយេៅទីយេះយ�ើម្ីជួ�យលោកអ្ក យេៅយពលយលោកអ្កមាេសំណួរ  
ឬមាេអារម្មណ៍ពិបាក យ�ើ�ស្មនុគស្មាញ។ ឧទា�រណ៍៖

• យលោកអ្កទំេងជាមាេទំេាក់ទំេងជាមួ�ថផ្កជាយ្ចើេថេ  
្បព័េ្គាំពារសុខភាព េិងសង្គម - យ�ើងអាចជួ�យលោកអ្ក  
ក្នុងការរុករក េិងយ្វើឱ្វាមាេ�ំយណើរការស្មាប់យលោកអ្ក

• យលោកអ្កអាចពិបាកក្នុងការយ្វើឱ្មាេតុល្ភាពក្នុងជីវិតរស ់
យេៅរបស់យលោកអ្ក យ�ើ�ចាប់យផ្តើមមាេអារម្មណ៍ឯយកោ - សូម 
េិ�ា�ជាមួ�អ្កផ្តល់្បរឹកសេាយ�ោបល់ ឬបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច

• ការយ្វើការ ឬការសិកសេាអាចក្ា�យទៅជាការលំបាកយពក - យលោក 
អ្កអាចមាេសិទ្ិទទួលបាេជំេួ��ិរញ្វត្នុ តាមរ�ៈ្កសួង 
យសវាកម្មមេុសសេ (Centrelink)។

មាេជយ្មើសគាំ្ទយផសេងៗជាយ្ចើេ ថ�លយ�ើងអាចថណេាំជូេ  
យលោកអ្ក។ 

សូមសរយសរចុះអារម្មណ៍ េិងសំណួររបស ់
យលោកអ្ក។ យលោកអ្កអាចមាេអារម្មណ៍លអ  
យេៅយពលយគយ�្ើ�សំណួររបស់យលោកអ្កបាេ្តរឹម 
្តូវ។ សូមេិ�ា�យទៅកាេ់្កុមគាំ្ទអ្កថែទាំរបស ់
យលោកអ្ក។

តួេាទីរបស់អ្កថែទាំ
តួេាទីថេការថែទាំេីមួ�ៗមាេភាពខុសគ្ា យ�ើ�អាចមាេរ�ៈ 
យពលខ្ី ឬ�ូរជាង។

អវីថ�លយលោកអ្កយ្វើក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ គឺអា្ស័�យលើត្មូវការ 
របស់បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទាំេិង អវីថ�លយលោកអ្កអាច 
យ្វើបាេ។

វាមាេសារៈសំខាេ់ខ្ាំងណាស់ក្នុងការទទួលស្គាល់ ែាយតើតួេាទ ី
របស់យលោកអ្កទាក់ទិេេរឹងអវីខ្ះ យ�ើម្ីឱ្យលោកអ្កអាចទទួល 
បាេការគាំ្ទយពញយលញថ�លយលោកអ្ក្តូវការ យ�ើ�ទទួល 
បាេេូវយសវាកម្ម ព័ត៌មាេ េិងជំេួ��ិរញ្វត្នុ យពលណាថ�ល 
អាចយ្វើយទៅបាេ។PCSE

 

មាេផ្តល់ជូេ អ្កស្ម័្គចិត្ត PCSE របស់ 
យ�ើង យ�ើម្ីគាំ្ទ�ល់យលោកអ្កេូវការទទួល 
ខុស្តូវ េិងភារកិច្ចទាំងយេះ។

ក្តី្សឡាញ់
យសចក្ីយមត្ា
     ភាពឯកជេ     សប្នុរស
    ភក្តីភាព
ការទទួលខុស្តូវការ

រំពរឹង
ទុក

ពីស
�គ

មេ៍

ជំយេឿ

ភា
រក

ិច្ច

តួេាទី
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ការទទួលខុស្រត�វអាចផា� ស់ប�ូរពីមួយៃថ�
េ�មួយៃថ� និងវ�វឌ្ឍេ�តាមេពលេវលា 
បុ៉ែន�អាចរមួមាន៖

ការស�មបស�មួលការែថទាំសុខភាព
និងការផ�ល់ថ�ាំេពទ�

ការ�គប់�គងការឈឺចាប់
និងការែថទាំរបួស

�គប់�គងហិរ��វត�� 
ឬការគាំ�ទែផ�កហិរ��វត��

ការេរៀបចំខាងផ��វច�ាប់ 
និងែផនការែថទាំបន�ាន់

ការគាំ�ទខាងផ��វចិត� និងសង�ម
(រួមមានការេដោះ�សាយជេម�ោះ
ទំនាក់ទំនងជាមួយ�គួសារ)

ការេធ�ើេសចក�ីសេ�មចចិត� និងការគាំ�ទ

ការែណនាំ ការេរៀបចំ
និងការ�តួតពិនិត�

ជំនួយជាក់ែស�ង (ដឹកជ���ន បង�ន់ 
ការសំអិតសំអាងខ��ន ការេមើលែថក��ងផ�ះ
ការេរៀបចំម��បអាហារ
ការជួយគាំ�ទក��ងការបរ�េភោគ)

តួេាទីរបស់អ្កថែទា ំ
ក្នុងការថែទាំយផ្តោតយលើបុគ្គល
យលោកអ្ក្បថ�លជាស្គាល់បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែ 
ទាំ�៉ាងច្ាស់។ ចំយណះ�រឹងរបស់យលោកអ្ករួមមាេទសសេេៈ 
េិងការ�ល់យ�ើញរបស់ពួកយគ រយបៀបថ�លពួកយគចូលចិត្ត 
រស់យេៅ វប្្ម៌ទំយេៀមទម្ាប់ យសចក្តី្តូវការខាងវិញ្ាណ  
េិងសាសេារបស់ពួកយគ េិងស្ាេភាព�ិរញ្វត្នុរបស់ពួកយគ  
គឺសំខាេ់�ល់្កុម PCSE។

ចំយណះ�រឹងយេះ េរឹងជួ�យ�ើងយ�ើម្ីយ្វើឱ្្បយសើរយឡើង�ល់  
ភាព្សណុក្សួល េិងការថែទាំរបស់បុគ្គល យ�ើ�យ�ើម្ ី
្ាេាែាយគោលយ�ៅថេការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ពួកយគ ្តូវបាេ 
យ្គោងទុក្គប់្គាេ់។ 63

មាេ្េ្ាេជាយ្ចើេយ�ើម្ីក្ា�ជា 
អ្កថែទាំ។ សូមយ�ោងយទៅ្េ្ាេ 
យេៅទំព័រ 63 ឬសួរសមាជិកម្ាក់ថេ្កុម 
របស់យ�ើង។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 13



កិច�ការសង�ម
អ�កស�័�គចិត�

ការេមើលែថសុខភាពែផ�ករាង
កាយរបស់េលោកអ�កផ�ាល់

ការែថទាំព�ា�ាល 
កិច�ការសង�ម

កិច�ការសង�ម
ការ�គប់�គងេរោគស��ា
រួមមានការផ�ល់ថ�ាំេពទ�?

ការយល់ដឹង
ពីជំង?ឺ

ការែថទាំព�ា�ាល

មានេពលស�មាប់
ខ��នឯងេនៅក��ងៃថ�?

ជំនួយជាក់ែស�ង
េនៅផ�ះ?

េតើមានប��ាហិរ��វត�� 
ច�ាប់ ឬការងារេទ?

ដឹងថា�តូវទាក់ទងជាមួយនរណា �បសិនេបើេលោកអ�ក�ពួយ�ារម� 
(ស�មាប់ត�មូវការជាេ�ចើន រួមទាំងេពលយប)់?

េតើ�ានទទួលការស�មាក
ពីការែថទាំេពញមួយយប់

ឬេទ?

េតើេលោកអ�ក�តូវការការផ�ត់ផ�ង់អ�ីេផ�ងេទៀតឬេទ?

ការផ�ល់ជូនការែថទាំផ�ាល់ខ��ន 
(ឧទាហរណ៍ េស��កពាក់

លាងសំអាត បង�ន)់

ការែថទាំព�ា�ាល
ការអប់រ�ស�មាប់អ�កែថទាំ 

កិច�ការសង�ម

ការ�បឹក�ាេយោបល់
ការែថទាំខាងឯវ���ាណ

ការព�ា�ាលេដោយេ�បើត�ន�ី

ការេដោះ�សាយ
ជាមួយនឹងអារម�ណ ៍
និងការ�ពួយ�ារម�?

ការេមើលែថសុខភាពែផ�ក
រាងកាយរបស់េលោកអ�កផ�ាល់

េវជ�
បណ�ិត

ឧបករណ៍
ស�មាប់ដាក់េនៅផ�ះ

ការព�ា�ាលអ�កជំងឺេដោយេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ

េតើមានការខ�ល់ខ�ាយេលើជំេនឿ
ឬខាងវ���ាណរបស់
េលោកអ�កឬ?

ការែថទាំខាងវ���ាណ

ការនិយាយ
អំពីជំងឺ

ជាមួយមនុស�ឈ?ឺ

េតើមានការយល់ដឹងពីអ�ីែដល�តូវរ�ពឹងទុកនាេពលអនាគត
េពលណាេមើលែថបុគ�លឬេទ?

ក��ងនាមជាអ�កែថទា ំេលោកអ�ក�តូវការការគាំ�ទបែន�មេទៀតជាមួយ ...

0.4 ការវាយតថម្តម្មរូវការរបស់ពោកអ្នក ជាអ្នកផ្តល់ការថែទំា
្កុម PCSE ថ�លខិតខំ្បរឹងថ្បងរបស ់
យ�ើង េរឹងជួ�យលោកអ្កយេៅតាមផ្ះយ�ើម្ ី
បយងកើេទំេុកចិត្តរបស់យលោកអ្ក េិងផ្តល់  
ឱ្យលោកអ្កេូវជំេាញថ�លយលោកអ្ក 
្តូវការ។ យ�ើម្ីគាំ្ទ�ល់យលោកអ្កឱ្ 
បាេយ្ចើេ តាមថ�លអាចយ្វើយទៅបាេ  
យ�ើងេរឹងបំយពញការវា�្បមាណយលើ 
យសចក្តី្តូវការគាំ្ទមួ� ជាមួ�យលោក 
អ្ក។

យលោកអ្កអាចពិេិត្យឡើងវិញេូវសំណួរ 
ទាំងឡា�ខាងយ្កោមយេះ ពីយពលមួ� 
យទៅយពលមួ� យ�ើ�សួរខ្លួេឯងអំពីអវ ី
ថ�លយលោកអ្ក្តូវការ យ�ើម្ីឱ្យលោកអ្ក 
អាចបំយពញតួេាទីរបស់យលោកអ្កជាអ្ក 
ថែទាំ។
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កិច�ការសង�ម
អ�កស�័�គចិត�

ការេមើលែថសុខភាពែផ�ករាង
កាយរបស់េលោកអ�កផ�ាល់

ការែថទាំព�ា�ាល 
កិច�ការសង�ម

កិច�ការសង�ម
ការ�គប់�គងេរោគស��ា
រួមមានការផ�ល់ថ�ាំេពទ�?

ការយល់ដឹង
ពីជំង?ឺ

ការែថទាំព�ា�ាល

មានេពលស�មាប់
ខ��នឯងេនៅក��ងៃថ�?

ជំនួយជាក់ែស�ង
េនៅផ�ះ?

េតើមានប��ាហិរ��វត�� 
ច�ាប់ ឬការងារេទ?

ដឹងថា�តូវទាក់ទងជាមួយនរណា �បសិនេបើេលោកអ�ក�ពួយ�ារម� 
(ស�មាប់ត�មូវការជាេ�ចើន រួមទាំងេពលយប)់?

េតើ�ានទទួលការស�មាក
ពីការែថទាំេពញមួយយប់

ឬេទ?

េតើេលោកអ�ក�តូវការការផ�ត់ផ�ង់អ�ីេផ�ងេទៀតឬេទ?

ការផ�ល់ជូនការែថទាំផ�ាល់ខ��ន 
(ឧទាហរណ៍ េស��កពាក់

លាងសំអាត បង�ន)់

ការែថទាំព�ា�ាល
ការអប់រ�ស�មាប់អ�កែថទាំ 

កិច�ការសង�ម

ការ�បឹក�ាេយោបល់
ការែថទាំខាងឯវ���ាណ

ការព�ា�ាលេដោយេ�បើត�ន�ី

ការេដោះ�សាយ
ជាមួយនឹងអារម�ណ ៍
និងការ�ពួយ�ារម�?

ការេមើលែថសុខភាពែផ�ក
រាងកាយរបស់េលោកអ�កផ�ាល់

េវជ�
បណ�ិត

ឧបករណ៍
ស�មាប់ដាក់េនៅផ�ះ

ការព�ា�ាលអ�កជំងឺេដោយេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ

េតើមានការខ�ល់ខ�ាយេលើជំេនឿ
ឬខាងវ���ាណរបស់
េលោកអ�កឬ?

ការែថទាំខាងវ���ាណ

ការនិយាយ
អំពីជំងឺ

ជាមួយមនុស�ឈ?ឺ

េតើមានការយល់ដឹងពីអ�ីែដល�តូវរ�ពឹងទុកនាេពលអនាគត
េពលណាេមើលែថបុគ�លឬេទ?

ក��ងនាមជាអ�កែថទា ំេលោកអ�ក�តូវការការគាំ�ទបែន�មេទៀតជាមួយ ...
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ទ្ទួ្លយកជុំនួយទាុំ ងេស់ថដលបានផ្តល់ជូនបោកេនាក

សូមគិតអំពីចំណុច�ូចខាងយ្កោមយេះ យ�ើ�ឱ្យ�ើងបាេ�រឹង ្បសិេយបើមាេចំណុចណាមួ�អេុវត្ត 
ចំយពោះយលោកអ្ក។

យតើយលោកអ្កថលងអាចទទួលខុស្តូវ ចំយពោះ្គួសាររបស់យលោកអ្កបាេតយទៅយទៀតយ�ើ�ឬ?

យតើយលោកអ្កមិេអាចយ្វើអវីៗថ�លយលោកអ្ក្្ាប់យ្វើពីយពលមុេៗយ�ើ�ឬ រួមមាេសកម្មភាពសង្គម?

យតើមាេជយម្ោះ ឬភាពតាេតរឹងយេៅក្នុង្គួសាររបស់យលោកអ្កឬយទ?

យតើយលោកអ្ក្ពួ�បារម្ភអំពីផលវិបាកថេការស្ាប់ចំយពោះ្គួសាររបស់យលោកអ្កឬយទ ជាពិយសសកូេៗ?

យតើយលោកអ្កឈឺខ្លួេឯងផ្ាល់ ឬ្បឈមេរឹងជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរឬ?

យតើយលោកអ្ក្តូវចាកយចញពីការងារ ឬការសិកសេាឬ?

យតើយលោកអ្ក្តូវការជំេួ��ិរញ្វត្នុ ឬជំេួ�យ�ើម្ីទទួលបាេអត្្បយ�ោជេ៍ថ�លមាេសិទ្ិទទួល តាមរ�ៈ Centrelink  
េិងភ្ាក់ងាររបស់រ�្ាភិបាល�ថទយទៀត រាប់បញ្ចតូលទាំង្បាក់យសោ្េេិវត្តេ៍ឬយទ?

យតើយលោកអ្ក្តូវការការផ្គត់ផ្គង់ស្មាប់ជំេួ�ថផ្កច្ាប់ �ូចជាលិខិត្បគល់សិទ្ិអំណាច ការយផ្រមរតក  
េិងអាណាព្ាបាលឬយទ?

យតើយលោកអ្ក្តូវការព័ត៌មាេអំពីកញ្ចប់ថែទាំស�គមេ៍ឬយទ?

យតើយលោក អ្កចង់ឱ្យគយផ្រយទៅយសវាវា�តថម្ការថែទាំមេុសសេចាស់ យ�ើម្ីទទួលបាេការថែទាំយេៅតាមលំយេៅ�្ាេមេុសសេចាស់  
េិងការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ឬយទ?

យតើយលោក អ្កចង់ឱ្យគភ្ជាប់ទំេាក់ទំេងជាមួ�្េ្ាេក្នុងស�គមេ៍ រួមមាេអង្គការ េិង្កុមគាំ្ទទាំងឡា�ថ�លជាក់លាក ់
ចំយពោះត្មូវការរបស់អ្កឬយទ?
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1. ការថែទាំខ្លួេឯង  
េិង�ំបូេ្មាេ�៏មាេ 
្បយ�ោជេ៍ថ�លជាក់ថស្តង

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន

1.  ការថែទាំខ្លួេឯង



វាសុំខាន់ណាស់ថដលេនាកថែទាុំ បតរូវបមើលថែខលាួនប្ ក៏ដូចជាមនញស្សថដលពួកប្កុំពញងថែទាុំ ផងថដរ។ សញខភាព និងសញខញមាលភាព
 រ្រស់បោកេនាក ្ឺជាថផនាកសុំខាន់ថនការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយការឈឺចា្់រ ដ្តិេើបៅបពលថដលបោកេនាកបាន្រុំបពញបសចក្តើបតរូវ 

ការ្រស់បោកេនាកបហើយបោះ ្រញ ្្គលថដលបោកេនាកថែទាុំ ក៏នឃឹងទ្ទួ្លបានេត្ថប្របោជន៍ផងថដរ។

1.1 ការថែទំាពោយ្ួ្នឯងសម្រាប់អ្នកថែទំា  
     និងអ្នកផ្តល់ការថែទំាម្្រួសារ
ការថែទាំខ្លួេឯងមាេេ័�ែា ការយមើលថែទាំខ្លួេយលោកអ្កថ�លទាក់ទិេេរឹងការយគងឱ្បាេ្គប់្គាេ់យេៅយពល�ប់ ទទួលបាេការស្មាក 
ខ្ះៗក្នុងអំឡនុងយពលថែងៃ យពលណាបុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទាំបាេយគងលក់ បរិយភោគអា�ារថ�លមាេសុខភាពលអ េិងយ្វើលំ�ាត ់
្បាណជាយទៀងទាត់។

កិច�ការជាក់ែស�ងខ�ះៗែដលអ�កអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីេមើលែថខ��នេលោកអ�ក

អង��យេនៅ
ខាងេ�កៅ 

ពិសាទឹកែតមួយ
ែពង ឬងូតទឹក

ក��ងអាង

េលងជាមួយ
សត�ចិ��ឹមរបស់

េលោកអ�ក

េរៀបចំ
ការ�បជុំ�គួសារ

បំេពញកិច�ការ
ខាងរាងកាយ

េធ�ើយូហ�ា 
ឬសមាធ ិ

និយាយជាមួយ
នរណាម�ាក់

ស�មាកេពលណា
េលោកអ�កទទួល
�ានឱកាសក��ង
អំឡ�ងេពលៃថ�

បំេពញចិត�ខ��នេលោក
អ�កេដោយទទួលទាន

អាហារពិេសស
ស�មាប់េពលខ�ះ

មានចិត�ល�
ចំេពោះខ��នឯង

េចញេទៅេដើរេលង
េនៅទីខាងេ�កៅ

ទទួលទាន
អាហារែដលមាន

សុខភាពល�

រកេមើល
ភាពវ�ជ�មាន

េហៅទូរស័ព�េទៅ
មិត�ភក�ិេដើម�ី

និយាយគ�ាេលង

េធ�ើការណាត់ជួប
ជាមួយ

េវជ�បណ�ិតេដើម�ី
ពិនិត�សុខភាព

រក�ាការ
កំែប�ងេលង

ចំណាយេពលខ�ះ
េនៅខាងេ�កៅ ក��ង
អំឡ�ងេពលៃថ�
ស�មាប់ខ��ន

េលោកអ�កផ�ាល់

ទទួលយក
ការផ�ល់ជំនួយ

ពីអ�កដ៏ៃទ

េធ�ើលំហាត់��ាណ 
ឬចូលរួមថ�ាក់
ហាត់��ាណ

អឺរ�ូប៊�ក

េធ�ើកិច�ការខ�ះៗ 
ឬពត់ខ��ន��ាណ

ទទួលយក
ការស�មាក

កុំេលើកទូរស័ព�របស់
េលោកអ�កេដោយប���ន
ឱ�ចូលេទៅេសវាទទួល 

សារជាសេម�ង

យតើមាេ�ុទ្សា្ស្តអវីខ្ះថ�លមាេ្បសិទ្ភាពស្មាប់យលោកអ្កឬយទ?
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1.2 ការថែទំាតម្មរូវការផូ្វចិត្តរបស់ពោកអ្នក 

ការគាំ�ទនរណាម�ាក់ែដលេលោកអ�កេមើលែថេនៅចុងប��ប់
ៃនជីវ�តរបស់ពួកេគ អាចបង�ឱ�មានអារម�ណ៍ពិ�ាក 
និងការប៉ះទង�ិចជាេ�ចើន។

អ�កែថទំា ជួនកាលមានបទពិេសាធន៍៖

ភាពឯេកោ

ការែកត�មូវចំេពោះការេធ�ើេរោគវ�និច�័យ

ភាពស�ាហាប់ៃន�គួសារ
ែដលមានភាពស��គស�ាញ

ទុក��ពួយែដលេកើតមានផ��នៗគ�ា

អស់កម�ាំង

វាងា�្សួលក្នុងការអស់កម្ាំង តាមរ�ៈការថែទាំថ�ល�ាក់បេ្នុក 
យលើរាងកា� អារម្មណ៍ េិងផ្តូវចិត្ត។ ការមិេបាេ�ល់�រឹងពីអវីថ�ល 
កំពុងយកើតយឡើងចំយពោះបុគ្គលថ�លយលោកអ្កយមើលថែ �ាក់អាចជា 
ភាពតាេតរឹង�៏្ំមួ�ផងថ�រ។

វាមាេ្បយ�ោជេ៍ក្នុងការេិ�ា�អំពីអារម្មណ៍ ការ្ពួ�បារម្ភ  
េិងភាពមិេច្ាស់លាស់របស់យលោកអ្ក។ PCSE អាចជួ��ល ់
្គួសារ េិងអ្កថែទាំជាមួ�េរឹងការថែទាំខាងផ្តូវចិត្ត វិញ្ាណ  
េិងវប្្ម៌ យ�ើ�អាចផ្តល់ជូេយលោកអ្កេូវ�ុទ្សា្ស្ត េិងឧប 
ករណ៍យ�ើម្ីយ្បើ្បាស់យេៅផ្ះ យ�ើម្ីជួ�ឱ្បាេ�ល់�រឹង េិងចាត ់
ថចងអារម្មណ៍របស់យលោកអ្ក។

ពិេិត្យមើលខ្លួេឯង៖ យតើខ្នុំកំពុងថលលក 
យ�ោះ្សា�ឬយទ?
បញ្ជីយផ្ៀងផ្ាត់យេះអាចជួ�យលោកអ្កយ�ើម្ីកំណត់ ែាយតើយលោកអ្ក
េរឹងទទួលបាេអត្្បយ�ោជេ៍ពីការគាំ្ទផ្តូវចិត្ត ឬការ្បរឹកសេាយ�ោបល់
យេៅយពលយេះឬយទ។

សំណួរ បាទ/
ចាស៎ /យទ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍សេ្រឹកសេ្ាប់ ឬ្ចបូក្ចបល់

វាពិបាកស្មាប់ខ្នុំក្នុងការ្បមូលផ្តនុំគំេិត  
ឬយ្វើការសយ្មចចិត្ត

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ែាខ្នុំមិេអាចឈប់�ំបាេយទ

ខ្នុំកំពុងយ្បើ្បាស់យ្គឿងយញៀេ សុរា ឬយ្គឿង 
យញៀេយផសេងយទៀត យ�ើម្ីថលលកយ�ោះ្សា�

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ខរឹង ខកចិត្ត មាេកំ�ុស  
ឬមិេសប្ា�ចិត្ត

ខ្នុំ�ល់យ�ើញែាមាេការពិបាកក្នុងការយគង ឬញនុាំ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍បាក់ទរឹកចិត្ត អស់កម្ាំងខ្ាំង 
ែ�ចុះ យ�ើ�មិេអាចថលលកយ�ោះ្សា�បាេ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ែប់អារម្មណ៍ ភ័�ស្េ់យស្ោរ ឬស្រឹក

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ឯយកោ យ�ើ�គ្មាេេរណាម្ាក ់
�ល់�រឹងពីខ្នុំយទ

ខ្នុំពិបាកថសវង�ល់ពីភាពរីករា�ក្នុងជីវិត
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មាេផ្តល់ជូេអ្កផ្តល់្បរឹកសេារបស់យ�ើង យ�ើម្ីជួ�យលោកអ្ក  
េិ�ា�បយញ្ចញអារម្មណ៍ទាំងយេះ។ យ�ើងអាចយ្វើការជាមួ�  
គ្ាយ�ើម្ីថសវង�ល់ យ�្ើ�តប េិងយ�ោះ្សា�បញ្ាបច្ចនុប្េ្។

្បសិេយបើយលោកអ្កគិតែាយលោកអ្ក 
្តូវការជំេួ�បថេ្ម សូមេិ�ា�យទៅ 
កាេ់្កុម PCSE ឬយវជ្ជបណ្ិតរបស ់
យលោកអ្ក ឱ្បាេ�ាប់តាមថ�លយលោក 
អ្កអាចយ្វើបាេ។

ចុះ្បសិេយបើខ្នុំមិេថលលកយ�ោះ្សា�បាេ?

ម្បសិនពបើពោកអ្នកម្តរូវនិោយជាមួយ 
នរ្រា្ន ក់ជាបនា្ទ ន់

GriefLine  
(ថខសេទូរស័ព្យពលមាេទុក្្ពួ�) (03) 9935 7400
Lifeline:  
(ថខសេទូរស័ព្សយនង្គោះជីវិត) ២៤យម៉ោង    13 11 14
Beyond Blue: ២៤យម៉ោង    1300 224 636

 

ការថែទំាជំនួសបព ្្ត ះអាសន្នក្នុងម្គាបនា្ទ ន់សម្រាប់ពោក 
អ្នក

ការស្មាកពីការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ មាេេ័�ែាទទួល 
ការស្មាក។ ជួេកាល យលោកអ្ក្តូវការការស្មាក�៉ាង�ាប ់
រ�័ស។ យលោកអ្កអាចទទួលបាេការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ ្
តាមវិ្ីយផសេងគ្ា (អា្ស័�យលើកថេ្ងថ�លយលោកអ្ករស់យេៅ)។  
ទាំងយេះរួមមាេការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្តាមផ្ះ ការថែទា ំ
តាមលំយេៅ�្ាេ ឬការថែទាំអ្កជំងឺយ្កៅមេ្ីរយពទ្ ឬការយ្បើ្បាស ់
មជ្ឈមណ្លថែទាំយពលថែងៃ េិងយសវាអ្កស្ម័្គចិត្ត។

មជ្ឍមណ្លថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ េិង Carelink  
ស�្េ អាចរកបាេជាចំណុច�ំបូងថេការទាក់ទងស្មាប់  
អ្កថែទាំទាំងអស់ថ�លថសវងរកការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ ្
ក្នុង្គាបេ្ាេ់ យ�ើ�ភ្ាមៗ។

មជ្ឍមែ្ឌ លថែទំាជំនួសបព ្្ត ះអាសន្ន និង Carelink  
សហធន ភ្្ខាងត្ូបង
1800 052 222 
www.carersouth.org.au

ប្រសិនប្រើមាននរណាមានា ក់បានបបា្់រ 
ខ្ញុំបៅបេះ ថាការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយ         

             ការឈឺចា្់រ មានសភាពដូចជា ...
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1.3 ការម្្ប់ម្្ងភ្េតានតរឹង
្បសិេយបើយលោកអ្កអស់កម្ាំងខ្ាំងជា�ូរមកយ�ើ� សុខភាព េិងសុខុមាលភាពរបស់យលោកអ្កទំេងជាេរឹង្តូវបាេរងប៉ះពាល់។

បពច្ចកពទសខាងពម្កាម អាចជួយពដើម្បើម្្ប់ម្្ងភ្េតានតរឹងចិត្ត។

អនុវត�
ការែថទំា
ខ�ួនឯង

បេង�ីត
្របព័ន�គំា្រទ

ការ
្រគប់្រគង
េពលេវលា

ជំនាញ
ក�ុងការ
េរ�បចំ

េមីលទំព័រ 18 អំពី
ដំបូនា� នដ៏មាន្របេយាជន៍

អំពីការែថទំាខ�ួនឯង

េមីលទំព័រ 22 ស្រមាប់
ដំបូនា� នដ៏មាន
្របេយាជន៍អំពី

ការបេង�ីតបណា� ញ

េមីលទំព័រ 24 ស្រមាប់
ដំបូនា� នដ៏មាន

្របេយាជន៍អំពីការ 
្រគប់្រគងការែថទំា
ែដលជាក់ែស�ង 

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 21



1.4 ការ្ូសថផនទើសរា្គ ល់ប ្្ត ញគំាម្ទរបស់ពោកអ្នក
្បសិេយបើយលោកអ្កអាចបយងកើត្បព័េ្គាំ្ទ�៏រឹងមាំមួ� យេៅជុំវិញ 
យលោកអ្ក េិងបុគ្គលថ�លយលោកអ្កថែទាំ យលោកអ្កេរឹងជួប្បទះ 
យរោគសញ្ាថេភាពតាេតរឹងខាងរាងកា� េិងអារម្មណ៍តិចតួច។

សូមចំណា�យពលយ�ើម្ីយឈោងចាប់ េិងព្ងរឹងមិត្តភាព យ�ើ�េិង 
ទំេាក់ទំេងរបស់យលោកអ្ក យពលណាថ�លអាចយ្វើយទៅបាេ។ គិត 
អំពីមេុសសេក្នុងជីវិតរបស់យលោកអ្កថ�លអាចជួ�គាំ្ទយលោកអ្ក។  
យតើពួកយគអាចជួ�យលោកអ្កបាេអវីខ្ះ? គិតអំពីមេុសសេថ�ល 
យលោកអ្កអាចយ�ៅសុំឱ្ជួ� យពលណាយលោកអ្ក្តូវការ្បយភទ 
យផសេងៗថេការគាំ្ទ - ជាក់ថស្តង អារម្មណ៍ ឬខាងវិញ្ាណ។

 

្បសិេយបើយលោកអ្កគ្មាេមិត្តភក្តិ 
ឬ្កុម្គួសារថ�លអាចជួ�យលោកអ្ក 
បាេយទ សូមពិយ្គោះជាមួ�្កុម PCSE 
អំពីជយ្មើសគាំ្ទមួ�ចំេួេយផសេងយទៀត 
ឬយមើលថផ្ក្េ្ាេ េិងតំណយេៅទំព័រ 63។ 

�កុមសហគមន៍ និងអ�កស�័�គចិត�
អង�ការសហគមន៍

�កុមគាំ�ទអ�កែថទាំ
សហគមន៍តាមអនឡាញ

អ�កដឹកនាំខាងសាសនា
និងសហគមន៍ៃនេសចក�ីជំេនឿ

មិត�រួមការងារ និងអាជីវកម�
�កុមសកម�ភាព ឬចំណង់ចំណូលចិត�
សហការ�សិក�ា

អ�កជិតខាង
�កុមអ�កជិតខាង

មិត�ភក�ិ

សត�ចិ��ឹម

�គួសារ
មាេឧបករណ៍ឌីជីែលជាយ្ចើេថ�លអាចរកបាេ  
យ�ើម្ីយរៀបចំជំេួ�ជាក់ថស្តង។

ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ អូ្ស្តាលី 
មាេកម្មវិ្ីទូរស័ព្ AllowMe!  
palliativecare org au/allowme/ 

Gather My Crew (្បមូលផ្តនុំគូកេរបស់ខ្នុំ) 
គឺជាឧបករណ៍ ការ�ាក់យវេអ្កថែទាំតាមអេឡាេ 
ឥតគិតថែ្ ថ�លជួ�មិត្តភក្តិ ្កុម្គួសារ អ្កជិតខាង  
េិងមិត្តរួមការងារយ្វើការសយ្មចចិត្តអំពីយពលណា  
េិងរយបៀបណាថ�លពួកយគេរឹងជួ�។
www gathermycrew org/ 

22 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55

http://palliativecare.org.au/allowme/
http://www.gathermycrew.org/


1.5 ម្ក រុមគំាម្ទសម្រាប់អ្នកថែទំា និងម្ក រុមម្្រួសារ
យ�ើងសូមយលើកទរឹកចិត្តអ្កថែទាំឱ្មកជួបជុំគ្ា យ�ើម្ីគាំ្ទគ្ាយទៅវិញយទៅមក។ ្កុមផ្តល់ជំេួ�អ្កថែទាំ ផ្តល់ឱកាសយ�ើម្ីយ្វើទំេាក់ទំេង 
ខាងសង្គមជាមួ�អ្កថែទាំឯយទៀតថ�លមាេបទពិយសោ្េ៍្សយ�ៀងគ្ា។

យលោកអ្កអាចេិ�ា�អំពីស្ាេភាពថែទាំរបស់យលោកអ្ក ថចករំថលកយរឿងរ៉ាវរបស់យលោកអ្ក យ�ើ�យផ្តោះប្តតូរ�ំបូេ្មាេ េិងព័ត៌មាេ។

្កុមអាចជាកថេ្ងថ�លមាេសុវត្ិភាព យ�ើម្ីេិ�ា�យចញអំពីអារម្មណ៍ េិងការ្ពួ�បារម្ភរបស់យលោកអ្ក យ�ើ�ស្តាប់ពីរយបៀបថ�ល 
អ្កថែទាំឯយទៀតបាេថលលកយ�ោះ្សា�ស្ាេភាពលំបាករបស់ពួកយគ។

PCSE ទទួល្កុមគាំ្ទអ្កថែទាំ កម្មវិ្ីអប់រំអ្កថែទាំ េិង្កុមមេុសសេយ�ើរ�ាត់្បាណ។

សូមទាក់ទងមកអ្កអប់រំអ្កថែទាំរបស់យ�ើង ស្មាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម។

េិ�ា�យទៅកាេ់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច ឬអ្ក្បរឹកសេាយ�ោបល់របស់យ�ើង 
ស្មាប់ព័ត៌មាេបថេ្មស្តីពី្កុមគាំ្ទ រួមមាេ្កុមទាំងឡា�ថ�លបាេ 
យរៀបចំជាភាសាយផសេងយ្កៅពីភាសាអង់យគ្ស។

យមើលថផ្ក្េ្ាេយេៅទំព័រ 63 ស្មាប់ព័ត៌មាេបថេ្មស្តីពី្កុមគាំ្ទ។

េិ�ា�ជាមួ�យ�ើងអំពីរយបៀបថ�លយ�ើង 
អាចគាំ្ទត្មូវការយលើភាសារបស់យលោកអ្ក

វា្ឺជាបក រុមមួយថដលស្របាយរកីរាយ  
និងជាកថនលាងមានសញវត្ថិភាពបដើម្ើថចករថំលក។     

            បយើងទាុំ ងេស់គ្នា ហាក់្រើដូចជាអាចបសើច  
             និងញញឃឹមម្តងបទ្ៀត។
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ការថែទាុំ ្រញ ្្គលថដលរស់បៅជាមួយជមងៃឺថដល ុ្ំរាមកុំថហងដល់ជើវតិ បតរូវការការប វ្ើថផនការ និងការខិតខុំប្រឃឹងថប្រងរ្រស់បក រុម។ 
ការបរៀ្រចុំថផនការជាមញន និងការប វ្ើការជាមួយេនាកបផ្សងបទ្ៀតធាោនូវការថែទាុំ ល្អ្រុំផញត បហើយថាបោកេនាកថដលជាេនាកថែទាុំ   
បតរូវបានគ្ុំ បទ្បដើម្ើ្រន្តតួោទ្ើសុំខាន់រ្រស់បោកេនាក។ 

ថផនាកបនះរា្់រ្រញ្ូលទាុំ ងដុំ្ូរោមា នដ៏មានប្របោជន៍បលើការប្្់រប្ងការថែទាុំ ប្រចាុំ ថែងៃ ្រញ្ើបតរួតពិនិត្យតារាង និង្រញ្ើសុំណួរ 
បដើម្ើសួរបក រុម PCSE និងបវជ្្រណិ្ត។

1.6 ដំបូនាមែ នដ៏រានម្បពោជន៍ថដលជាក់ថស្តង  
      សម្រាប់ការថែទំាម្បចំាថែងៃ
វាជាការសំខាេ់ណាស់ក្នុងយ្វើចលេាមេុសសេយេៅជុំវិញយលោកអ្ក 
យ�ើម្ីឱ្ជួ�ក្នុងការថែទាំ - សូមកុំភ័�ខ្ាចចាត់តាំងមេុសសេឱ្ 
ជួ�យលោកអ្ក។ ការយេះទាក់ទងេរឹងការសុំជំេួ�ថ�លមេុសសេ 
មួ�ចំេួេអាច�ល់យ�ើញែាជាការលំបាក។ 

សូមចងចាំ៖
• ការយស្ើសុំជំេួ�មិេថមេជាសញ្ាបរាជ័�យទ
• ្គួសារ េិងមិត្តភក្តិមាេបំណងចង់ជួ�
• ជួេកាល យគរង់ចាំឱ្យលោកអ្កយស្ើសុំជំេួ�អំពីពួកយគ

យលោកអ្កក៏អាចយស្ើសុំឱ្មេុសសេយរៀបចំជំេួ� ក្នុងេាមយលោកអ្ក 
ផងថ�រ។

ផ្តល់ឱ្មេុសសេ្គប់គ្ាថ�លបាេផ្តល់ការជួ�េូវកិច្ចការជាក់លាក ់
យ�ើម្ីយ្វើ។ សូមយមើលបញ្ជី�ាក់យវេអ្កថែទាំ យេៅទំព័រ 26  - មាេ 
ភារកិច្ចជាយ្ចើេយ�ើម្ីចាត់តាំងមេុសសេឱ្ជួ�។

េិ�ា�ជាមួ�្កុម PCSE របស់យលោកអ្ក  
អំពីជំេួ�បថេ្ម ឬអ្កស្ម័្គចិត្ត ្បសិេយបើ 
យលោកអ្កមិេមាេេរណាម្ាក់យផសេងយទៀត។ 

យរៀបចំការ្បជុំ្គួសារយ�ើម្ីឱ្ 
អ្កទាំងអស់គ្ាពិយ្គោះអំពីរយបៀបថ�ល 
ពួកយគអាចជួ�។ បុគ្គលិក PCSE   
អាចជួ�បាេ ្បសិេយបើបញ្ាយេះទំេង 
ជាពិបាក ឬពាក់ព័េ្េរឹងជយម្ោះ ឬការ�ល ់
្ចឡំ។
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ដំបូនាមែ នជាក់ថស្តងមួយចំនួន 
េើអ្នកថែទំារបស់ពយើងមួយចំនួន៖

ឱ្បាេយទៅជាទម្ាប់ ជាមួ�មេុសសេថ�លចូលមកក្នុង 
ផ្ះរបស់ យលោកអ្ក - ទាំងអ្កជំេាញ េិង្គួសារ  
យ�ើ�េិងមិត្តភក្តិ

យ្បើឧបករណ៍ពិេិត្ទារក ឬកណ្រឹងទវារផ្ះ  
ជាកណ្រឹងយរោទិ៍ផ្ាល់ខ្លួេ

រកសេាែ្ាំយពទ្ទាំងអស់រួមគ្ាយេៅក្នុង្ុងប្ាស្ិក

យ្បើ�បទរឹកយក្តៅថ�លមាេគ្មប្កណាត់  
ស្មាប់បេ្តូរការឈឺចាប់

យ្បើ្បាស់�បទរឹកថ�លមាេបំពង់បឺត

ឱ្មាេយខ្ើ�ជាយ្ចើេ

ទុក�ាក់ឱ្មាេយភសជ្ជៈ sustagen ឱ្បាេយ្ចើេ

ការឱ្ចាកយចញពីមេ្ីរយពទ្ មិេថ�លយកើតមាេ 
យឡើង�ូចថ�លបាេយ្គោងទុកយឡើ�

ឱ្មាេ្ុងសំរាមទំ�ំយទវ�ង  
យ�ើម្ីទុក�ាក់កាកសំណល់ទាំងអស់

�ាក់ែង់្ទកំអួតយេៅជុំវិញផ្ះ យ�ើម្ីងា�្សួល 
�កយ្បើ្បាស់

ស៊ុបយ្វើជាអា�ារ�៏�ងៃាញ់ពិសា

គំនិតជាក់ែស�ងេផ្សងេទ�តស្រមាប់េរ�បចំជំនួយ 
និងការែថទំា្របចំាៃថ�

រក�ាកំណត់េហតុ�បចាំៃថ�អំពីប��ាែថទាំ - 
ស�មាប់កិច��បជុំ�គួសារ ស�មាប់�កុម PCSE 
ឬេនៅេពលែដលអ�កដៃទេស�ើសុំព័ត៌មាន។ េលោក
អ�កអាចកត់�តាទុកអំពីការរ�កចេ�មើន ការបត់េជើង
ធំេលើកចុងេ�កោយ កត់�តាទុកពីកែន�ងែដល  
ឈឺចាប់ កំណត់�តាៃនក�មិត និងេពលេម៉ោងេ�បើ
��ាស់ថ�ាំេពទ� អារម�ណ៍េឡើងចុះ ការសន�នា

�តូវឱ�មានប��ីថ�ាំេពទ�ជានិច� (េឈ�ោះក�មិតេ�បើ
��ាស់ ភាពញឹកញាប់) េទៅកាន់ការណាត់ជួប
ណាមួយ និង�គាអាសន� / មន�ីរេពទ�

តាមដានេលើេសវាកម�ែដល�ានែណនាំស�មាប់
ជំនួយ (ឬេស�ើសុំអ�កេផ�ងេទៀតេដើម�ីេធ�ើការេនះ
ស�មាប់េលោកអ�ក)

បេង�ើត�បព័ន�តាមដានៃនឯកសារ�កដាសស�ាម 
ដូចជាវ�ក�យប�ត បង�ាន់ៃដ លទ�ផលេតស�  
រ�ាយការណ៍ និងលិខិតេផ�ងៗ

ពិភាក�ាអំពីជេ�មើសការងារែដលអាចផ�ាស់ប��រ 
�ាន ជាមួយនិេយោជករបស់េលោកអ�ក

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 25



កាលៈយទសៈអាចផ្ាស់ប្តូរ។ ្តូវ 
យ្តៀមទុកស្មាប់ការផ្ាស់ប្តតូរ

សុខភាពរបស់បុគ្គលថ�លយលោកអ្កថែទាំ អាចផ្ាស់ប្តតូរ  
ឬកាេ់ថតស្មនុគស្មាញ។ ការយ្វើថផេការស្មាប់ការផ្ាស់ប្តតូរ  
គឺមាេសារៈសំខាេ់។

ទុកកំណត់្តាថេការផ្ាស់ប្តតូរយរោគសញ្ា េិងអាកប្កិរិ�ា។  
ឱ្្កុម PCSE របស់យលោកអ្កបាេ�រឹង។

បពងកើតបញជាើោក់ពវនអ្នកថែទំា 
យេះគឺជាឧទា�រណ៍មួ�ថេបញ្ជីកិច្ចការ យ�ើម្ីចាត់តាំងមេុសសេ  
ថ�ល�ល់្ពម ឬផ្តល់ជំេួ�។ ្បសិេយបើអាចយ្វើបាេ សូមបយងកើត 
បញ្ជី�ាក់យវេមួ�ថ�លកំណត់យពលយម៉ោងស្មាប់ឯយទៀតយ�ើម្ ី
ជួ�។ 

យតើមាេអវីយផសេងយទៀតយទ? ចុះក្នុងបញ្ជីអំពីត្មូវការថែទាំយផសេងយទៀត 
ថ�លយលោកអ្ក្តូវការគាំ្ទ។

ការេធ�ើកិច�ការផ�ះ ដូចជាការលាងសម�ាត ការេ�ោកគក ់

ការអ៊ុតសេម��កបំពាក ់ការេទៅផ�ារទិញឥវ�ាន់ ឬការែថទាំសួន

ការ�បមូលថ�ាំេពទ�

ការងូតទឹក ឬេស��កពាក់

ការេរៀបចំចំណីអាហារ ឬការេរៀបចំេសវាកម�
ដឹកជ���នចំណីអាហារមកដល់ផ�ះ

េបើកបរេទៅកាន់ទីណាត់ជួប និង / ឬការចូលរួម
ក��ងការណាត់ជួប

ការេធ�ើឱ�ផ�ះមានសុវត�ិភាព

ការ�គប់�គងហិរ��វត��

ការេរៀបចំកិច�ការតាមផ��វច�ាប់

ការេឆ�ើយទូរស័ព� ឬការទទួល�ានេភ��វ

ការេទៅយកេក�ងពីសាលា ឬសកម�ភាពឯេទៀត

ការបង់វ�ក�យប�ត

ការរក�ាមនុស�ឯេទៀតឱ��ានទាន់បច��ប�ន�ភាព 
(តាមទូរស័ព� ឬអីុេម៉ល ឬប��ក ឬ�បព័ន�ផ�ព�ផ�ាយសង�ម)

ការអង��យ េហើយនិយាយជាមួយបុគ�លែដលេលោកអ�ក
ែថទាំ េនៅេពលេលោកអ�កស�មាក

ការស�ាក់េនៅមួយយប ់េដើម�ីផ�ល់ឱ�េលោកអ�កនូវការ 
ស�មាកខ�ះ និងេដើម�ីឱ��ានជាគ�ា

ជំនួយផ�ាស់ប��រែ�គ
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1.7 សំែួរទំាងឡាយថដលម្តរូវសួរ
ការ�រឹងជាមុេអំពីសំណួរថ�លយលោកអ្កចង់យ�្ើ� ក្នុងអំឡនុងយពល 
មកសួរសុខទុក្តាមផ្ះ ឬការណាត់ជួប មាេេ័�ែាយលោកអ្កទំេង 
ជាមិេយភ្ចសួរពួកយគ យពលណាយវលាចូលមក�ល់។ ខាងយ្កោមយេះ 
គឺជាបញ្ជីសំណួរយ�ើម្ីជួ�ក្នុងការចងចាំ។

្បសិេយបើយលោកអ្កទទួលបាេ 
ចយម្ើ�ថ�លយលោកអ្កមិេ�ល់  
សូមយស្ើសុំការបំភ្ឺ។

សំែួរថដលអ្នកម្បថហលជាចង់សួរម្ក រុម  
PCSE 

សំែួរអំេើការថែទំា

យតើខ្នុំ្តូវការជំេាញអវីខ្ះយ�ើម្ីយ្វើជាអ្កថែទាំ?

យតើអ្កគិតែាខ្នុំអាចថែទាំបុគ្គលយេោះយេៅផ្ះបាេយទ?

យតើខ្នុំអាចទទួលជំេួ�ឬយទ ្បសិេយបើខ្នុំមិេអាច 
្គប់្គងបាេ?

យតើខ្នុំអាចជួ�បុគ្គលថ�លខ្នុំថែទាំបាេ�៉ាង�ូចយម្តច?

យតើខ្នុំអាចជួ�្កុម PCSE យ�ើម្ីេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គល 
ថ�លខ្នុំថែទាំតាមរយបៀប ក្នុងវិ្ីមួ�ថ�លយគោរពបុគ្គលិក 
លក្ណៈ / វប្្ម៌របស់ពួកយគ?

យតើខ្នុំអាចេិ�ា�ជាមួ�េរណា ្បសិេយបើខ្នុំមាេការ 
្ពួ�បារម្ភអំពីការថែទាំថ�លបុគ្គលកំពុងទទួល?

្បសិេយបើខ្នុំមិេអាច្គប់្គងបុគ្គលថ�លខ្នុំយមើលថែ 
យេៅផ្ះ យតើយ�ើងអាចយ�ោះ្សា�ការយេះបាេយ�ោ� 
រយបៀបណា?

កញុំខាលា ចកនាញងការផ្តល់អាទិ្ភាពនូវេវើថដលសុំខាន់ -  
កញុំថ្រកបញើសឥតប្របោជន៍ចុំបោះកិច្ការកុំ្រញិកកុំ្រ៉ាញកឱ្យបសាះ
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សំែួរអំេើការគំាម្ទជាក់ថស្តង

យតើអ្កអាចផ្តល់យ្គឿងបរិក្ារយ�ើម្ីយ្វើឱ្ការរស់យេៅ 
្បចាំថែងៃ មាេភាពងា�្សួលយេៅផ្ះបាេយទ?  
(យតើមាេគិតថែ្ឈ្លួលឬយទ?)

យតើយ�ើងមាេសិទ្ិទទួលបាេកថេ្ងចតរែ�េ្តស្មាប ់
មេុសសេពិការឬយទ? យតើខ្នុំអាច�ាក់ពាក្សុំយ�ោ�ថបប 
ណា?

យតើមាេអ្កស្ម័្គចិត្តណាម្ាក់ថ�លអាចជួ�ខ្នុំបាេ 
ឬយទ? (ឧទា�រណ៍ យ�ើម្ីេាំខ្នុំយទៅកាេ់ទីណាត់ជួប  
ឬយទៅផសេារទិញឥវ៉ាេ់)

សំែួរអំេើហិរញញាវត្ថុ

យតើេរឹងអស់ថែ្ប៉ុេ្មាេក្នុងអំឡនុងយពលមាេជមងៃឺ  
(ឧទា�រណ៍ ស្មាប់យ្គឿងបរិក្ារ ឬែ្ាំយពទ្ថ�ល 
ត្មូវ)?

យតើមាេវិ្ីណាខ្ះថ�លយ�ើងអាចទទួលបាេសម្ភារៈ 
យវជ្ជសា្ស្ត (ឧទា�រណ៍ អុកសុីថ�៊សេេ) ឬែ្ាំយពទ្ក្នុង 
តថម្យែោកជាងយេះ?

យតើមាេជំេួ��ិរញ្វត្នុអវីខ្ះស្មាប់បុគ្គលថ�លខ្នុ ំ
ថែទាំ ឬស្មាប់ខ្នុំ (ឧទា�រណ៍ ្បាក់យសោ្េ)?

យតើមាេេរណាម្ាក់ថ�លខ្នុំអាចេិ�ា�ជាមួ�  
អំពីបញ្ា�ិរញ្វត្នុថ�រឬយទ?

យតើខ្នុំអាចទទួលជំេួ�យ�ើម្ីយ�ោះ្សា�បញ្ា  
េិងសរយសរបណ្ាំមរតកយ�ោ�រយបៀបណា?

សំែួរអំេើការថែទំាេយាបាល

យតើយរោគសញ្ាអវីខ្ះថ�លអាចយកើតមាេយឡើងយេៅយពល 
អេាគត យ�ើ�យតើខ្នុំគួរយ្វើអវីខ្ះ្បសិេយបើយរោគសញ្ា 
យកើតមាេយឡើង?

យតើការឈឺចាប់ េិងយរោគសញ្ា�ថទយទៀតេរឹង្តូវបាេ 
្គប់្គង យេៅយពលអេាគតឬយទ?

យតើខ្នុំគួរយ្វើ�ូចយម្តច ្បសិេយបើបុគ្គលថ�លខ្នុំថែទាំមិេ 
ពិសាយ្ចើេ?

្បសិេយបើគាត់ពិសាយ្ចើេ យតើការយេះេរឹងយ្វើឱ្គាត់រស ់
បាេ�ូរជាងយេះថមេយទ?

យតើថែងៃ�៏អា្កក់បំផុតេរឹងមាេសភាព�៉ាង�ូចយម្តច?
 
ផលិតប�ើងវញិបោយមានការេនញញ្ញា តពើ ការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយ 
ការឈឺចា្់រេូបសា្ត លើ (បោយមានការថកតបមរូវតិចតួច)

ស្មាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម សូមយ�ោងយទៅ 
កូេយសៀវយភៅ ការសួរសំណួរអាចជួ�បាេមកពី  
ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់អូ្ស្តាលី 

 
 
សរពសរចុះនូវសំែួរ្មួយថដលពោកអ្នកអាច្ិត 
ព�ើញ។ សូមរកសាទ្ញកសុំណួរទាុំ ងបោះបៅកថនលាងថដលមាន 
សញវត្ថិភាព បដើម្ើយកបៅកាន់ទ្ើណាត់ជួ្រណាមួយ ឬសបមា្់រ 
ការមកសួរសញខទ្ញក្ខដល់ផ្ះ។
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1.8 ការគំាម្ទ និងសិទិ្របស់ពោកអ្នក

សិទិ្របស់ពោកអ្នក
សិទ្ិរបស់យលោកអ្ក ជាអ្កយ្បើ្បាស់្បព័េ្ថែទាំសុខភាពអូ្ស្តាលី 
មាេចុះយេៅក្នុង្ម្មេុញ្ថេសិទ្ិថែទាំសុខភាពអូ្ស្តាលី។ សិទ្ិរបស់
យលោកអ្កជាអ្កថែទាំ ្តូវបាេចាត់ទុកែាសមរម្យ�ោ�មាេការ 
យគោរព យ�ើ�មិេ្តូវយគ្បកាេ់យរើសយអើងយ�ោ�ថផអកយលើអា�ុជាត ិ
សាសេ៍ សមត្ភាព យភទ ការេិ�មយលើយភទ / ចំណង់ខាងផ្តូវ 
យភទយឡើ�។

េលោកអ�កមានសិទ�ិេដើម�ី

ទទួល�ាន 

សុវត�ិភាព 

ការេគោរព 

ការទំនាក់ទំនង

ការចូលរួម

ភាពឯកជន

មតិេយោបល់

ចំ្ំ: យ�ើងផ្តល់តថម្�ល់មតិយ�្ើ�តបរបស់យលោកអ្ក 
អំពីយសវាកម្មរបស់យ�ើង - សូមបំយពញទ្មង់ថបបបទ  
ការបយញ្ចញមតិរបស់យលោក ថ�លអាចទទួល�កបាេពី 
PCSE

តួនាទើរបស់ពោកអ្នកជាអ្នកគំាម្ទ 
ក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ តួេាទី�៏សំខាេ់មួ�របស់យលោកអ្កយេៅក្នុង 
្កុមថែទាំសុខភាពអាចជាអ្កគាំ្ទ - យ�ើម្ីេិ�ា�ក្នុងេាមបុគ្គល 
ថ�លយលោកអ្កថែទាំ។ ការយេះអាចជា៖

• ្ាេាែាសិទ្ិ េិងយសចក្តី្បាែ្ារបស់ពួកយគ្តូវបាេយគយគោរព
• ្ាេាែាពួកយគ្តូវបាេយគព្ាបាលយ�ោ�មាេការយគោរព
• ្ាេាែាត្មូវការរបស់ពួកយគកំពុង្តូវបាេបំយពញ
• ្ាេាែាយសវាកម្មេាេា្តូវបាេផ្តល់ជូេ តាមលក្ណៈវិជ្ជាជីវៈ
• សួរយ�ញយ�ោលចំយពោះឧបសគ្គ ឬការ្បកាេ់យរើសយអើង។
 
អ្កអាចជាអ្កគាំ្ទក្នុងអំឡនុងយពលណាត់ជួបណាមួ� ជាមួ� 
អ្កជំេាញថផ្កសុខភាព ឬតាមរ�ៈទូរស័ព្ ឬអីុយម៉ល យេៅយ្កៅការ 
្បជុំថែទាំណាមួ�។ 

ទាក់ទងមក PCSE ្បសិេយបើ 
យលោកអ្កមាេសំណួរណាមួ� ឬ្តូវការ 
ការផ្គត់ផ្គង់យ�ើម្ីជួ�គាំ្ទស្មាប់បុគ្គល 
ថ�ល យលោកអ្កថែទាំ។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 29



ដំបូនាមែ នដ៏រានម្បពោជន៍ សម្រាប់ការគំាម្ទ 
ដ៏រានម្បសិទិ្ភ្េ

រកសេាទុកកំណត់្តាជាលា�លក្ណ៍អកសេរថេព័ត៌មាេ 
ទាំងអស់ថ�លទាក់ទងេរឹងបញ្ា

�រឹងពីសិទ្ិ េិងសិទ្ិរបស់បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុង 
ថែទាំ

យ្ជើសយរើសមយ្្ោបា�សម្សបបំផុតយ�ើម្ីយលើកយឡើង
េូវបញ្ា

មាេទំេុកចិត្ត

បយងកើតសារច្ាស់លាស់មួ� អំពីអវីថ�លយលោកអ្ក 
ចង់បាេ

ស្តាប់យ�ោ��កចិត្តទុក�ាក់យទៅេរឹងការពិភាកសេា 
េិងយ�ោបល់ យ�ើ�សរយសរវាចុះ

អ្នកគំាម្ទសាធារែៈ
ការិ�ាល័�អ្កគាំ្ទសា្ារណៈ អាច្តូវបាេទាក់ទង 
យ�ើម្ីបំយពញកិច្ចការ ក្នុងេាមយលោកអ្កចំយពោះបញ្ាថ�ល 
ទាក់ទងេរឹងការថែទាំ។ 

ទូរស័ព្: 1300 309 337  ឬយបើកចូលវុិបថស
www publicadvocate vic gov au។

មតិទើេើរ   
យលោកអ្កមាេសិទ្ិយ�ើម្ីទទួលបាេយ�ោបល់ទីពីរ។  
ជាសយង្ប៖

• យលោកអ្កមាេសិទ្ិយ�ើម្ីយស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតមួ�រូបស្មាប់ 
ជាមតិទីពីរ ្បសិេយបើយលោកអ្កមិេច្ាស់្បាក�អំព ី
ការព្ាបាលថផ្កយវជ្ជសា្ស្ត ឬការយ្វើយរោគវិេិច្័�ថ�ល 
យវជ្ជបណ្ិតបាេយស្ើ

• យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតឱ្ផ្តល់ការបញ្ជតូេយទៅកាេ់យវជ្ជបណ្ិត  
ឬ្គូយពទ្ឯកយទសមួ�យផសេងយទៀត

• យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតយផ្ើលទ្ផលយតស្ត ឬ្បវត្តិជំងឺយទៅឱ្  
អ្កឯកយទសយពទ្មួ�យផសេងយទៀត។

ការពធវើពាក្យបែ្តរឹ ង
យមើលខិត្តប័ណ្ណរបស់យ�ើងស្ីពីការយ្វើការងារជាមួ�គ្ា 
ក្នុងភាពជាថ�គូ យ�ើម្ីទទួលបាេព័ត៌មាេលមអិតអំពីរយបៀប 
យ្វើពាក្បណ្រឹងអំពីយសវាកម្មសុខភាព យទៅកាេ់ការិ�ាល័� 
ស្ងការ្តួតពិេិត្សុខភាព   – www hcc vic gov 
au ឬទូរស័ព្យលខ 1300 582 113។

្បសិេយបើពាក្បណ្រឹងទាក់ទងយទៅេរឹងយសវាថែទាំមេុសសេ 
ចាស់ សូមយ�ោងយទៅ Seniors Rights Victoria 
(សិទ្ិរបស់មេុសសេវ័�ចំណាស់ រ�្វិចតូរី�៉ា)។  
ទូរស័ព្៖ 1300 368 821 
ឬយបើកចូលវុិបថស seniorsrights org au។

30 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55

http://www.publicadvocate.vic.gov.au
http://www.hcc.vic.gov.au
http://www.hcc.vic.gov.au
http://seniorsrights.org.au


1.9  ការម្ប រុងពម្បៀបសម្រាប់ការ្ត់ជួបជាមួយពវជជាបែ្ឌិ ត
ការរស់យេៅជាមួ�ជមងៃឺថ�លគំរាមកំថ�ង�ល់ជីវិត ថតងថតមាេេ័�ែាមាេការណាត់ជួបថផ្កយពទ្ជាយ្ចើេ។ ការេិ�ា�យទៅកាេ់អ្កឯក 
យទសថែទាំសុខភាព អាចជាការគួរឱ្្ពឺខ្ាច។ មុេយពលយទៅជួបយវជ្ជបណ្ិត សូមចំណា�យពលខ្ះយ�ើម្ីយ្តៀមទុកស្មាប់ការណាត់ជួប។

មុនពេលពៅកាន់ទើ្ត់ជួប

សរយសរចុះជាបញ្ជីសំណួរទាំងអស់ថ�លយលោកអ្ក 
ទាំងពីរមាេ។ កុំខ្ាចក្នុងការសួរសំណួរ "សាមញ្"។ 
(យស្ើសុំការណាត់ជួបកាេ់ថ�លថវងជាង ្បសិេយបើ 
អ្កមាេសំណួរយ្ចើេ)

យ្វើបញ្ជីថេបញ្ាថែទាំទាំងអស់ថ�លយលោកអ្កចង ់
ពិភាកសេា

យ្វើបញ្ជីថេែ្ាំយពទ្ទាំងអស់ថ�លយលោកអ្កកំពុង 
យ្បើ្បាស់ រួមមាេការព្ាបាលថ�លបំយពញបថេ្ម។  
ចំណាំក្មិតែ្ាំ េិងផលប៉ះពាល់ណាមួ�

យតើ្តូវ�កអវីខ្ះ? (ឧទា�រណ៍ លទ្ផលយតស្ត យសកេ  
យតស្តឈាម) - សូមពិយ្គោះជាមួ�អ្កទទួលយភ្ៀវ 
របស់យវជ្ជបណ្ិត

កត់្តាអំពីការថ្ប្បួលែ្មីៗថេស្ាេភាព ឬយរោគសញ្ា
យេៅក្នុងកំណត់យ�តុ្បចាំថែងៃ

អំឡុងពេលថនការអពញជាើញពៅកាន់ទើ្ត់ជួប

កត់ចំណាំ ឬកត់្តាការពិភាកសេាជាមួ�យវជ្ជបណ្ិត

្ាេាែាមាេទំេាក់ទំេងពីរផ្តូវ។ ្បាប់យវជ្ជបណ្ិត 
អំពីអវី្គប់�៉ាងថ�លយលោកអ្ក�រឹងែាវាពាក់ព័េ្។

សរយសរចុះេូវយសចក្តីថណេាំជាក់លាក់ណាមួ�

បំភ្ឺេូវអវីៗថ�លយលោកអ្កមិេ�ល់ច្ាស់

យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតេូវសម្ភារៈថ�លបាេយបោះពុម្  
ឬទីកថេ្ងថ�លអាចរកបាេព័ត៌មាេបថេ្ម

សួររកបុគ្គលថ�លយលោកអ្កគួរទាក់ទងយ�ើម្ីសុ ំ
ជំេួ�បថេ្ម

បនា្ទ ប់េើការពៅកថន្ង្ត់ជួប

ពិេិត្យមើលកំណត់ចំណាំរបស់យលោកអ្ក

កត់្តាទុកការណាត់ជួបយលើកយ្កោ� យេៅក្នុងកំណត ់
យ�តុ្បចាំថែងៃ ឬ្បតិទិេ

ទូរស័ព្យទៅយវជ្ជបណ្ិតស្មាប់លទ្ផលយតស្ត  
្បសិេយបើចាំបាច់

ទាក់ទងយវជ្ជបណ្ិតអំពីការថ្ប្បួលថេស្ាេភាព  
ឬយរោគសញ្ា
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1.10  ការពរៀបចំថផនការពៅថែងៃមុ្៖ ការពរៀបចំថផនការថែទំាទុកជាមុន

យ្វើការសយ្មចចិត្ត
យេៅយពលថ�លស្ាេភាពរបស់បុគ្គលផ្ាស់ប្តតូរ ពួកយគ្បថ�លជា 
មិេអាចបយញ្ចញ ឬយ្វើយសចក្តីសយ្មចបាេយទ។ យេះអាចរាប់ពីការ 
សយ្មចចិត្តអំពីែ្ាំយពទ្ យទៅការចុះ�ត្យលខាយលើទ្មង់ថបបបទ 
ស្មាប់ជំេួ��ិរញ្វត្នុ ឬការទទួលបាេយសវា។ ការយរៀបចំថផេការ
ទុកជាមុេ េិងការថតងតាំងបុគ្គលថ�លគួរឱ្ទុកចិត្តយ�ើម្ីបំយពញ 
តួេាទីជាអ្កសយ្មចចិត្តជំេួសអ្ក�ថទ អាចយ្វើឱ្�ំយណើរការកាេ ់
ថតងា�្សួល។ ការយេះ្តូវថតយ្វើឱ្បាេមុេយពលបុគ្គលបាត់បង ់
សមត្ភាពក្នុងការយ្វើ�ូយច្ះ។ មាេសំណុំថបបបទផ្តូវច្ាប់ថ�លេរឹង 
ជួ�ការយេះ។ សូមេិ�ា�ជាមួ�្កុម PCSE ្បសិេយបើអ្ក្តូវ 
ការព័ត៌មាេបថេ្ម។

ជាយរឿ�ៗ បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទាំអាចទាក់ទងយទៅ  
ស្ាប័េជាក់លាក់ទាំងឡា� �ូចជា្េាគាររបស់ខ្លួេ Centrelink  
អ្កផ្តល់យសវាថែទាំមេុសសេចាស់ យ�ើ�ផ្តល់ការអេុញ្ាតឱ្បុគ្គល 
ជាក់លាក់បំយពញកិច្ចការជំេួសពួកយគ តាមរ�ៈ�ំយណើរការថតង 
តាំង។

សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ PCSE ស្មាប ់
ជំេួ� េិងព័ត៌មាេបថេ្មអំពីជយ្មើសទាំងយេះ។

 

សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច 
របស់ PCSE ស្មាប់ជំេួ� េិងព័ត៌មាេ 
បថេ្មអំពីជយ្មើសទាំងយេះ។  

ការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ
ការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ គឺជាឱកាសយ�ើម្ីេិ�ា�អំពី ៉
គុណតថម្ េិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បុគ្គលម្ាក់ ស្មាប់ការថែ 
ទាំសុខភាពេាយពលអេាគតរបស់ពួកយគ។

ការេរៀបចំែផនការជាមុន មានន័យថាបុគ�លែដលមានជំងឺ   
គំរាមកំែហងដល់ជីវ�ត មានឱកាសេដើម�ីកំណត់ពី៖ 

ទីកែន�ងែដលពួកេគ�តូវ�ានែថទាំ

កែន�ងែដលពួកេគចង់ស�ាប់

បណ�ាំមរតករបស់ពួកេគ

េគោលេដៅែថទាំេផ�ងៗេទៀត រួមមានជេ�មើសទាំង
ឡាយទាក់ទិននឹងការសេ�មចចិត�ែផ�កេវជ�សា�ស�
នាេពលអនាគត

ថផេការជាលា�លក្ណ៍អកសេរ ្ាេាែាមាេភាពច្ាស់លាស់  
េិងមាេភាពសមរម្ក្នុងការ�ល់�រឹងរបស់មេុសសេ្គប់គ្ា យ�ើ� 
ផ្តល់េូវឱកាស�៏លអបំផុតស្មាប់បំណង្បាែ្ាយ�ើម្ីឱ្យគផ្តល ់
កិត្តិ�ស។

មាេវិ្ីសា្ស្តសំខាេ់ៗពីរ េិងឧបករណ៍ថ�ល្តូវបាេ�កយ្បើ  
យេៅក្នុងការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ៖

1  បណ្ាំយផ្ើការថែទាំទុកជាមុេ - ចំណង់ចំណូលចិត្តអាច  
សរយសរចុះយេៅក្នុងឯកសារមួ� ស្មាប់អ្កផ្តល់យសវាថែទាំ  
សុខភាព

2  ការថតងតាំងអ្កយ្វើយសចក្តីសំយរចចិត្តជំេួស (យ�ៅែា លិខិត 
្បគល់សិទ្ិអំណាច�៏ឋិតយឋរ - ការព្ាបាលថផ្កយពទ្)  
ឬអ្កយ្វើយសចក្តីសំយរចចិត្តយ�ើម្ីព្ាបាលថផ្កយពទ្។

Dying to Talk ្ឺជាកញ្់្រេនាកចា្់របផ្តើមការសន្ោមួយ សបមា្់រការនិោយេុំពើ 
បគ្លបៅចញង្រញ្់្រថនជើវតិ៖ dyingtotalk org au/discussion-starter32

http://dyingtotalk.org.au/discussion-starter


2. ការ្គប់្គង 
ការឈឺចាប់  
យរោគសញ្ា េិងែ្ាំយពទ្

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន

2.  ការ្គប់្គងការឈ
ឺចាប ់ 

យរោគស
ញ

្ា េិងែ្ាំយពទ្



ថផនាកខាងបបកាមបនះ ្ឺជាការថណោុំ េុំពើការប្្់រប្ងការឈឺចា្់រ បរា្សញ្ញា  និងថានាុំ បពទ្្យ។ 
បយើងចង់ឱ្យបោកេនាកមានជុំោញ បដើម្ើគ្ុំ បទ្មនញស្សជាទ្ើបសឡាញ់រ្រស់បោកេនាកបៅផ្ះ  

បដើម្ើឱ្យអាច្រន្រូភាពមិនបសរួល និងការឈឺចា្់រ។

PCSE ផ្តល់ជូនបសចក្តើថណោុំ ជាភាសាេង់ប ល្ាសបដើម្ើប្្់រប្ងការឈឺចា្់រ បរា្សញ្ញា  
និងថានាុំ បពទ្្យបៅផ្ះ។ បក រុម PCSE នឃឹងពិភាកសាេុំពើបសចក្តើថណោុំ បនះជាមួយបោកេនាក 

បោយមានេនាក្រកថប្រភាសា ប្រសិនប្រើបតរូវការ។

បតរូវយកព័ត៌មានបនះបប្រើជាបសចក្តើបោងថត្រ៉ាញបណាណ ះ បហើយមិន្ួរបប្រើជុំនួសដុំ្ូរោមា នថនបក រុមការថែទាុំ  
បោយកាត់្រន្ថយការឈឺចា្់ររ្រស់បោកេនាកប�ើយ។ បក រុម PCSE នឃឹងពិភាកសា្រញ្ហា  និងបរា្សញ្ញា  

ោក់ព័ន្ជាមួយបោកេនាក ឱ្យបានកាន់ថតចបាស់ថែមបទ្ៀត។

សូមនិោយជាមួយបយើង ប្រសិនប្រើបោកេនាកមានការបពរួយបារម្ភេុំពើការឈឺចា្់រ បរា្សញ្ញា  
ឬថានាុំ បពទ្្យ។

34 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55



2.1 ការម្្ប់ម្្ងការឈឺចាប់
ការភ័�ខ្ាចមួ�ក្នុងចំយណោមការភ័�ខ្ាច�៏្ំបំផុតរបស់មេុសសេ  
េិងអ្កថែទាំរបស់ពួកយគ គឺការឈឺចាប់្ងៃេ់្ងៃរ យ�ើ�មិេអាច្គប ់
្គងបាេ។

មេុសសេជាយ្ចើេថ�លមាេជំងឺគំរាមកំថ�ង�ល់អា�ុជីវិត ខ្ាចការ 
ឈឺចាប់្ងៃេ់្ងៃរ េិងមិេអាច្គប់្គងបាេ ក៏ប៉ុថេ្តមិេថមេមេុសសេ 
្គប់គ្ាមាេមាេបទពិយសោ្េ៍យេះយឡើ�។

ការ�ល់�រឹងអំពីការឈឺចាប់
• ការឈឺចាប់យកើតមាេចំយពោះបុគ្គលម្ាក់ៗយផសេងពីគ្ា។ វិ្ីសា្ស្ត 

ព្ាបាល គឺអា្ស័�យលើរយបៀបថ�លបុគ្គលពិពណ៌េាអំពីការ 
ឈឺចាប់របស់ពួកយគ

• ការឈឺចាប់អាច្គប់្គងបាេយស្ើរថត្គប់យពល ក៏ប៉ុថេ្ត្តូវ  
បាេ្គប់្គងលអបំផុត យពលណាយគសម្គាល់�រឹងទាេ់យពល។  
សូមមាេភាពយស្មោះ្តង់អំពីទំ�ំ េិង្បយភទថេការឈឺចាប់  
- ភាពយស្មោះ្តង់ មិេថមេមាេេ័�ែាបុគ្គលម្ាក់មិេអាចថល  
លកយ�ោះ្សា�បាេយេោះយទ

• ការឈឺចាប់ថ�លមិេអាចព្ាបាល អាចបណ្ាលឱ្ ឬបយងកើេ  
ការអស់កម្ាំង មាេអារម្មណ៍្្ាក់ចុះ ្ពួ�បារម្ភ កំ�រឹង  
មិេ�្ាេអា�ារ យ�ើ�តាេតរឹងចិត្ត

• ការព្ាបាលការឈឺចាប់ រួមមាេការយ្បើែ្ាំយពទ្ ក៏ប៉ុថេ្តក៏អាច 
យ្បើកញ្ចប់កំយ�ៅ / ្តជាក់ ម៉ាសសេា ការសំរាកបេ្តូរចិត្ត េិងខាង 
វិញ្ាណថ�រ

ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់
• ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ រួមមាេផារ៉ាសុីតាម៉ុល / អាស្ីរីេ  

ខូឌីេ ម៉�វីេ ឬែ្ាំមាេជាតិអាយភៀេ�ថទយទៀត�ូចបំណះ 
បិទយលើថស្ក hydromorphone, oxycodone  
ឬ fentanyl

• ែ្ាំម៉�វីេ គឺជាែ្ាំមាេជាតិអាយភៀេថ�លយ្បើជាទូយទៅបំផុត  
ស្មាប់ការឈឺចាប់ពីកំរិតម្្ម យទៅ្ងៃេ់្ងៃរ  

មាេជំយេឿខុស�្គង េិងការភាេ់្ចឡំជុំវិញការយ្បើ្បាស់ែ្ាំ  
មាេជាតិអាយភៀេ�ូចជាែ្ាំម៉�វីេ ថ�លអាចយ្វើឱ្មេុសសេ 
យកើតមាេការ្ពួ�បារម្ភ។ សូមេិ�ា�ជាមួ�្កុម PCSE
 ្បសិេយបើយលោកអ្កចង់ពិភាកសេាអំពីយរឿងយេះ  

• ការយញៀេ
• ការពេ្ារយ្បើ្បាស់ែ្ាំម៉�វីេ
• ការ្ពួ�បារម្ភអំពីការបង្ំ�ល់ការស្ាប់

35



យតើមាេផលប៉ះពាល់អវីខ្ះពីការយ្បើែ្ាំមាេជាត ិ
អាយភៀេ (ែ្ាំ ម៉�វីេ េិងែ្ាំ្សយ�ៀងគ្ាយេះ)?
• ទល់លាមក ថ�លអាច្គប់្គងបាេជាមួ�ែ្ាំបញ្ចនុះលាមក  

(េិ�ា�មកកាេ់យ�ើងអំពីការថែទាំយពោះយវៀេ)
• ការចយងអោរ ការងងុ�យគង ឬការ្ចបូក្ចបល់រ�ៈយពលខ្ី  

ថ�លជា្ម្មតាេរឹងអេែ�ចុះ
• ្បសិេយបើយេៅថតយកើតមាេផលប៉ះពាល់ថ�លមិេអាចទទួល 

�កបាេ សូមពីភាកសេាអំពីការយ្បើែ្ាំយពទ្�ថទយទៀត។

្បយភទថេក្មិតែ្ាំ
ក្មិតែ្ាំរ�ៈយពលថវង៖ យវជ្ជបណ្ិត្បថ�លជាយចញយវជ្ជបញ្ជា  
ស្មាប់ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់្ម្មតា ថ�លមាេ្បសិទ្ិភាពរ�ៈ 
យពល�ូរ ឧទា�រណ៍ ១២ ឬ២៤យម៉ោង។

ែ្ាំទម្នុះការឈឺចាប់៖ យពលណាយកើតមាេការឈឺចាប់រវាងក្មិត 
ែ្ាំយ្បើ យលោកអ្ក្បថ�លជា្តូវការែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ថ�ល 
ចាប់មាេ្បសិទ្ិភាពក្នុងរ�ៈយពល៣០-៦០េាទី។

សូមរកសេាកំណត់្តាថេបរិមាណថេែ្ាំ  
'ទម្នុះការឈឺចាប់ ' ថ�លកំពុងយ្បើ យ�ើម្ីឱ្ 
្កុម PCSE អាចពិេិត្យឡើងវិញេូវក្មិត 
ថេែ្ាំជាមូល�្ាេ។

  អវីថ�លយលោកអ្កអាចយ្វើបាេ:  
�ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ៍ស្មាប ់
អ្កថែទាំ េិង្កុម្គួសារ

 • ្កុម PCSE មិេយ្បើែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ជាមួ�ពួកយគ
យទ។ បុគ្គលិកេរឹងជួ�យលោកអ្កឱ្្បាក�ែា យលោកអ្ក
មាេែ្ាំយពទ្្គប់្គាេ់ 

• រកសេាកំណត់្តាឈឺចាប់យ�ោ�កត់សម្គាល់ការពិពណ៌េា  
េិងទីតាំងថេការឈឺចាប់ថ�ល្កុមការងារ PCSE ពិេិត្ 
យឡើងវិញេិងពិភាកសេាអំពីជយ្មើស 

• យលើកទរឹកចិត្ត�ល់មេុសសេថ�លយលោកអ្កថែទាំ យ�ើម្ីចាត់
 វិ្ាេការ�៉ាងសកម្មក្នុងការ្គប់្គងការឈឺចាប់របស់
ពួកយគ។ 

សូម្បាប់យ�ើង ្បសិេយបើយលោកអ្កមាេ 
អារម្មណ៍ែាការឈឺចាប់មិេបាេ្គប់្គង  
ឬអាច្គប់្គងបាេលអ្បយសើរយ�ើម្ីបយងកើេ 
គុណភាពថេជីវិត។
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2.2 ការម្្ប់ម្្ងពោ្សញ្ញា
PCSE ផ្តល់ជូេយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្ស យ�ើម្ី្គប់្គង 
យរោគសញ្ាទូយទៅបំផុតថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់យេៅ 
តាមផ្ះ។ យសៀវយភៅថណេាំយេះ ផ្តល់ព័ត៌មាេស្មាប់្គួសារ េិង 
អ្កផ្តល់ការថែទាំយ�ើម្ីអាចបេ្�ភាពមិេ្សួល េិងការឈឺចាប់។ 
យសៀវយភៅថណេាំយេះ ក៏ផ្តល់�ំបូេ្មាេផងថ�រ យពលណាមាេសារៈ 
សំខាេ់ក្នុងការទាក់ទងជាមួ�គិលាេុប�្ាក។ យសៀវយភៅថណេា ំ
ពិភាកសេាពីយរោគសញ្ា�ូចខាងយ្កោមយេះ៖

 ការថែទាំយពោះយវៀេ៖ ការទល់លាមក  
 េិងការរចុះរាគ

  ការ្ចបូក្ចបល់

  ការ្្ាក់ចុះថេការចល័តភាព េិងការ�ួល

  ការផ្ាស់ប្តតូរក្នុងការបរិយភោគ េិងការផរឹក 

 ចយងអោរ េិងកអលួត

  ការអស់កម្ាំង េិងងងុ�យ�ក

 ការភ័�ខ្ាច េិងការែប់បារម្ភ

  ការថែរកសេាមាត់

  �យង្ើមខ្ី

  ការថែរកសេាថស្ក

 ភាពរសាប់រសល់យេៅ�ំណាក់កាលចុងយ្កោ�
 

យសៀវយភៅថណេាំពេ្ល់ពីយរោគសញ្ា ពិយ្គោះពីជយ្មើសថេការយ្បើ 
្បាស់ែ្ាំយពទ្ យ�ើ�ផ្តល់�ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ៍ ជាពិយសស 
ស្មាប់្កុម្គួសារ េិងអ្កថែទាំយ�ើម្ីកាត់បេ្�អាការយរោគ  
េិងភាពមិេ្សួល យ�ើ�យ្វើឱ្្បយសើរយឡើង�ល់ភាព្សណុក 
្សួល េិងគុណភាពថេជីវិត។
្កុមថែទាំព្ាបាល PCSE េរឹងពិភាកសេាអំពីការ្គប់្គងការឈ ឺ
ចាប់ ការ្គប់្គងយរោគសញ្ា េិងការ្គប់្គងែ្ាំយពទ្ជាមួ� 
យលោកអ្ក េិង្គួសាររបស់យលោកអ្ក។
សូមេិ�ា�មកកាេ់យ�ើង ្បសិេយបើយលោកអ្កមាេការ្ពួ�  
បារម្ភអំពីអវីមួ��៏ជាក់លាក់។

បោកេនាកកុំពញងប វ្ើេស់ពើសមត្ថភាពរ្រស់បោកេនាក
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2.3 ការម្្ប់ម្្ងថ្្នំ ពេទ្យ
PCSE ផ្តល់ជូេយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្សយ�ើម្ី្គប់្គង 
ែ្ាំយពទ្យេៅតាមផ្ះ។ យ�ើងេរឹងផ្ល់ជូេយលោកអ្កេូវយសៀវយភៅថណ 
េាំយេះ យ�ើ�ពិភាកសេាពីបញ្ាសំខាេ់ៗ។

យសៀវយភៅថណេាំ រួមបញ្ចតូលទាំងព័ត៌មាេអំពី៖

• ការយ្បើ្បាស់ែ្ាំយពទ្យ�ោ�សុវត្ិភាព
• ការផ្តល់ែ្ាំយពទ្
• ការ�ាក់ពាក្សុំបណ្ណសំណាញ់សុវត្ិភាព PBS
• ការរកសេាទុកែ្ាំយពទ្
• ការអេុវត្តលអជាមួ�ែ្ាំយពទ្
• ការតាម�ាេថេការយ្បើ្បាស់ែ្ាំយពទ្
• ព័ត៌មាេអំពីែ្ាំព្ាបាលការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់
• ការពិេិត្យមើលែ្ាំយពទ្ថ�លមិេចាំបាច់
• ែ្ាំយពទ្ស្មាប់្គាបេ្ាេ់

– យពលណា្តូវយ្បើ្បាស់ែ្ាំយពទ្ស្មាប់្គាបេ្ាេ់
– េរណាអាចផ្តល់ែ្ាំយពទ្ស្មាប់្គាបេ្ាេ់
– ការថែរកសេា ែ្ាំយពទ្ស្មាប់្គាបេ្ាេ់

• ការ ្គប់្គងអ្កចាក់សុីរ៉ាំងយេៅផ្ះ
• ការផ្តល់ែ្ាំយពទ្យេៅផ្ះយ�ោ�ការចាក់តាមសរថសឈាម 

ព័ត៌មាេសំខាេ់ៗមួ�ចំេួេយ�ើម្ីកត់សម្គាល់ 
អំពីែ្ាំយពទ្៖

បញ្ជាទិញែ្ាំយពទ្ម្តងយទៀតមុេវាអស់ - 
អេុញ្ាត�៉ាងយ�ោចណាស់២ថែងៃ។

បុគ្គលិក PCSE 
មិេ�កែ្ាំយពទ្មកជាមួ�យទ។ បុគ្គលិកេរឹង  

ជួ�យលោកអ្កយ�ើម្ីយ្វើឱ្្បាក�ែា 
យលោកអ្កមាេែ្ាំយពទ្្គប់្គាេ់យេៅក្នុងផ្ះ។
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អ្កផ្តល់ការថែទាំ្គួសារអាចបយ្ងៀេឱ្យ្បើ្បាស់
ែ្ាំយពទ្ថ�លអាចចាក់តាមសរថសឈាម 

យ�ើម្ីបំបាត់ការឈឺចាប់ េិងការមិេ្សួលយេៅផ្ះ។  
សូមសួរយ�ើងពីរយបៀបចាក់ែ្ាំតាមវិ្ីយេះ។

ជាេិច្ចជាកាល្តូវ្បាប់យវជ្ជបណ្ិត  
េិង្កុមថែទាំព្ាបាល PCSE អំពីែ្ាំយពទ្ 
យផសេងយទៀតថ�លបាេយ្បើ្បាស់ ឧទា�រណ៍  

ែ្ាំរុក្ជាតិ ឬែ្ាំយពទ្ទិញយ�ោ�គ្មាេយវជ្ជបញ្ជា  

្បសិេយបើបុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទា ំ
យ�ៀបេរឹងស្ាប់ ការចាក់ែ្ាំអាចបេ្�ការមិេ 

្សួល េិងការឈឺចាប់របស់ពួកយគយេៅ 
ចំណុចយេះ។ យេះគឺជាយរឿង្ម្មតាយទ យ�ើ�មិេ

បង្ំ�ល់ការស្ាប់របស់ពួកយគយឡើ�។
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ពោកអ្នកថតងថតអាចសួរសំែួរអំេើថ្្នំ ពេទ្យ -  
សូមសួរឱសែការ ីពវជជាបែ្ឌិ ត ឬម្ក រុម PCSE។

យតើែ្ាំយពទ្យេោះមាេយឈ្មោះអវី យ�ើ�យតើវាស្មាប់អវី?

យតើគួរផ្តល់ឱ្ចំេួេប៉ុេ្មាេ យ�ើ�យេៅយពលណា?

យតើគួរផ្តល់ែ្ាំយ�ោ�រយបៀបណា (ឧទា�រណ៍  
ជាមួ� ឬយ�ោ�គ្មាេអា�ារ)?

យតើមាេអវីថ�ល្តូវយជៀសវាងយេៅយពលយ្បើែ្ាំយពទ្ឬយទ  
�ូចជា្សា ឬការយបើកបរ?

យតើែ្ាំយពទ្មាេ្បតិកម្មជាមួ�ែ្ាំ�ថទយទៀត 
ឬវីតាមីេបថេ្មថ�រឬយទ?

យតើមាេផលប៉ះពាល់អវីខ្ះថ�លេរឹងអាចយកើតមាេ?  
យតើខ្នុំ្តូវយ្វើ�៉ាងណា្បសិេយបើអ្កជំងឺមាេផលប៉ះ 
ពាល់?

យតើ្តូវការែ្ាំយពទ្ស្មាប់រ�ៈយពលប៉ុេ្មាេ?

យតើ្តូវយ្វើអវីខ្ះ ្បសិេយបើខកខាេពុំបាេយ្បើ្បាស់ែ្ាំ  
មួ�យលើក?

យតើវាផុតកំណត់យេៅយពលណា?

យតើគួររកសេាទុកែ្ាំយពទ្�៉ាង�ូចយម្តច?

 

្កុមថែទាំព្ាបាល PCSE េរឹងពិភាកសេាអំពីការ្គប់្គងែ្ាំយពទ្ 
ជាមួ�េរឹងយលោកអ្ក េិង្កុម្គួសាររបស់យលោកអ្ក។ ្កុមយេះ 
េរឹងយ្បើយសៀវយភៅថណេាំ អំពីការ្គប់្គងែ្ាំយពទ្ជាភាសា 
អង់យគ្សជាមួ�អ្កបកថ្បភាសា ្បសិេយបើ្តូវការ។

សូមេិ�ា�ជាមួ�យ�ើង ្បសិេយបើយលោកអ្កបារម្ភអំពីែ្ាំយពទ្ 
ណាមួ�។ 
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2.4  ការពរៀបចំថផនការ 
សម្រាប់ការថែទំាបនា្ទ ន់ 
យេៅក្នុងការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ភាពបេ្ាេ់ជាទូយទៅ 
គឺការផ្ាស់ប្តតូរភ្ាមៗ យេៅក្នុងកាលៈយទសៈថ�លប៉ះពាល់�ល់គុណ 
ភាពថេជីវិតតាមវិ្ីែ្មីៗ។

យេះជាការសំខាេ់ថ�ល្តូវយរៀបចំ េិងយ្តៀមទុកស្មាប់ការថែទា ំ
ក្នុង្គាបេ្ាេ់។ ការ�ល់�រឹងអំពី្ពរឹត្តិការណ៍ថ�លអាចយកើតមាេ  
េិងរយបៀបយ�្ើ�តប េរឹងបយងកើតទំេុកចិត្តរបស់យលោកអ្កក្នុងករណ ី
ថេ្ពរឹត្តិការណ៍ទាំងយេះណាមួ�។ ្ពរឹត្តិការណ៍ខ្ះអាច្តូវបាេ 
រំពរឹងទុក េិងយ្គោងទុក យ�ើ�ខ្ះយទៀតថែមទាំង្តូវបាេរារាំង។

វ�ធីសា្រស�ទូេ�របស់េយីងេដីម្ីបេធ�ីែផនការស្រមាប់
ការែថទំាក�ុង្រគាបនា� ន់ រមួមាន៖

េរៀបចំែផនការេដើម�ីទប់ស�ាត់�ពឹត�ិការណ៍អាសន� 
ណាមួយ មុននឹងវាេកើតេឡើង

បេង�ើតេហតុផលស�មាប់�ពឹត�ិការណ៍

កំណត់ទិសេដៅៃនសកម�ភាព (េរៀបចំឱ�មាន
គិលានុបដ�ាយិកាអេ��ើញេទៅ ឬេហៅឡានេពទ�)

1

2

3

PCSE ផ្ល់េូវយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្សថេថផេការ  
ស្មាប់ការថែទាំក្នុង្គាបេ្ាេ់ ថ�លរួមបញ្ចតូលមាេព័ត៌មាេស្តីព ី
្ពរឹត្តិការណ៍អាសេ្ទូយទៅថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  
េិងជំ�ាេថ�លយលោកអ្កអាចយ្វើបាេ។

្កុមថែទាំព្ាបាល PCSE េរឹងេិ�ា�ជាមួ�យលោកអ្កអំព ី
្ពរឹត្តិការណ៍អាសេ្ទូយទៅថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺ 
ចាប់ទាំងយេះ យ�ើម្ីឱ្យលោកអ្ក េិង្កុម្គួសាររបស់យលោកអ្ក 
អាចយ្តៀមទុក។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 41



្ពរឹត្តិការណ៍ករណីអាសេ្ទូយទៅ អាចរួមបញ្ចតូល:្រពឹត�ិការណ៍ករណីអាសន�ទូេ� អាចរមួប��ូល:

ការដួល ឬធ�ាក់

សីតុណ�ភាពខ�ស់

ចេង�ោរ និងក��ត

ភាពរសាប់រសល់ / ញាប់ញ័រ

�បកាច់

ការហូរឈាមធ�ន់ធ�រ

ដេង�ើមខ�ី

ការតឹងែណនឆ�ឹងខ�ង

ការផ�ាស់ប��រភ�ាមៗក��ងការដកដេង�ើម

ការថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សក��ងចល័តភាព /
ចលនា
ការផ�ាស់ប��រមិន�ានរ�ពឹងទុកភ�ាមៗេនៅក��ង
សតិស�ារតី ឬការដឹងខ��ន

ការឈឺចាប់កាន់ែតខ�ាំងេឡើងភ�ាមៗ
េដោយមិន�ានរ�ពឹងទុក

្តូវឱ្បាេស្គាល់ច្ាស់ជាមួ�េរឹងបណ្ាំយផ្ើការថែទាំទុក 
ជាមុេ យ�ើម្ីថណេាំការយ�្ើ�តបរបស់យលោកអ្កក្នុងករណី  
មាេភាពអាសេ្។

្បសិេយបើ្តូវយ�ៅឡាេយពទ្ សូម�កចិត្តទុក�ាក់ចំយពោះ  
បណ្ាំយផ្ើ ឬសញ្ាប្តណាមួ�ថ�លបាេយរៀបចំយ�ោ�  
អតិែិជេ។ សូមរកសេាឯកសារយេៅថក្រថ�យ�ើម្ីបង្ាញបុគ្គលិក 
ឡាេយពទ្យេៅយពលយគមក�ល់។

សូមទាក់ទង្កុម PCSE ្បសិេយបើយលោកអ្កមិេ្បាក� 
ពីវិ្ីបេ្ត�ំយណើរការ។
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2.5 ទំនាក់ទំនងពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ

ពតើម្តរូវទូរស័េ្ទពៅពល្ 000 
ពៅពេល្? 
្បសិេយបើបុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងថែទាំមាេ 
យរោគសញ្ាទាំងយេះណាមួ�៖
• ឈឺយ�ើម្ទូង ឬកណ្ាលយ�ើម្ទូង
• សេ្ប់យ�ោ�មិេ�រឹងខ្លួេ 

ឬ្បកាច់យ�ោ�មិេបាេរំពរឹងទុក
• ពិបាក�ក�យង្ើម ឬថ្បយទៅជាពណ៌យខៀវ
• �ូរឈាម្ងៃេ់្ងៃរ 
• ជេរងយ្គោះយ�ោ�យ្គោះែ្ាក់្ងៃេ់្ងៃរ 
• ឬតាមការណេាំពីទូរស័ព្ជំេួ�ថែទាំព្ាបាល PCSE

ថ្សែសព្រ្្គ ះជើវតិពដើម្បើគំាម្ទពៅពេលរានវបិត្តិ

13 11 44

GriefLine counselling support 

(03) 9935 7400

មន្ទើរេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការរបស់ពវជជាបែ្ឌិ ត 
ក្នុងតំបន់ពោកអ្នក (ម្បសិនពបើអាចអនុវត្ត)

ថ្សែទូរស័េ្ទជំនួយផ្្ទ ល់ថផ្នកសុ្ភ្េពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ 
របស់ពវជជាបែ្ឌិ តក្នុងតំបន់ពោកអ្នក 

1800 022 222
ពសវាកមមែពវជជាបែ្ឌិ តមកេិនិត្យដល់ផ្ទះ៖

ពសវាកមមែជាតិពវជជាបែ្ឌិ តមកេិនិត្យដល់ផ្ទះ 

13 74 25
ពវជជាបែ្ឌិ តមកេិនិត្យដល់ផ្ទះរបស់្ំុ្ 

1300 968 737
ពវជជាបែ្ឌិ ត ពវជជាបែ្ឌិ ត 

13 26 60
វ ុបិថស៖

បញជាើពសវាកមមែសុ្ភ្េជាតិ៖  
about healthdirect gov au/nhsd

ឧបករែ៍ថសវងរកទើតំាងឱសែសា្ថ នពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ៖  
www healthdirect gov au/after-hours-
gp-helpline

កមមែវធិើេិនិត្យពោ្សញ្ញា ៖  
www healthdirect gov au/symptom-
checker

ពសវាកមមែអ្នកបកថម្បភ្សា៖ 
13 14 50
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2.6 ការទទួលបានពសវាកមមែថែទំាេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការរបស់ពយើង 

េពលខ�ះ មានការរង់ចាំស�មាប់េសវាកម�េនះ 
ក៏ប៉ុែន�ការេហៅរបស់េលោកអ�ក នឹង�តូវ�ានេឆ�ើយតប។

េសវាកម�ែថទាំព�ា�ាលេ�កោយេម៉ោងេធ�ើការ៖

មានសិទ�ិចូលដំេណើរការព័ត៌មានរបស់អតិថិជន

មានគុណសម�ត�ិ�គប់�គាន់េដើម�ីផ�ល់ការែថទាំ 
េដោយកាត់បន�យការឈឺចាប់ែដលមានគុណភាពខ�ស់

នឹងវាយតៃម�ស�ានភាពរបស់េលោកអ�កតាមទូរស័ព� 
េហើយផ�ល់ជូនការមកសួរសុខទុក�តាមផ�ះ �បសិនេបើ
ចាំ�ាច់ េដើម�ីគាំ�ទេលោកអ�ក�ាន�បេសើរបំផុត

េធ�ើបច��ប�ន�ភាព�កុម PCSE េនៅេពល�ពឹក

ែខ្សទូរស័ព�ជំនួយការែថទំាព��ល
េ្រកាយេម៉ាងេធ�ីការ ស្រមាប់ 

ការែថទំាេដាយកាត់បន�យការឈឺចាប់ 
(េម៉ាង៧យប់ - េម៉ាង៧្រពឹក) 

1300 33 44 55

ការែថទំាេ�ផ�ះេ្រកាយេម៉ាងេធ�ីការ ជាពិេសសេ�េពល
យប់ អាចមានអារម�ណ៍ឯេកា។ េយីងមានែខ្សទូរស័ព�ជំនួយ
ការែថទំាព��លេ្រកាយេម៉ាងេធ�ីការ េដីម្ីបជួយេលាកអ�ក។

យតើខ្នុំគួរយ�ៅទូរស័ព្យេៅយពលណា? 
យសវាយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការ អាចជួ�យលោកអ្កក្នុងស្ាេភាពថ�ល 
ត្មូវការយ�្ើ�តបភ្ាមៗ �ូចជា៖

ការ�គប់�គងេរោគស��ា

ការផ�ាស់ប��រសំខាន់ៗក��ងស�ានភាពេរោគ

�បសិនេបើេលោកអ�កកំពុងមានការលំ�ាកក��ងការែថទាំ

ប��ាថ�ាំេពទ� ឬេ�គឿងបរ�ក�ារ

ការយ�ៅទូរស័ព្សាមញ្ អាចផ្តល់ការ្ូរយស្ើ� េិងការ្ាេាយពញ 
មួ��ប់ យ�ើ�ការទូរស័ព្យ�ៅបុគ្គលិកថែទាំព្ាបាល មុេយ្វើការ 
ទាក់ទងយលខ 000 អាចជួ�យលោកអ្កឱ្រួចផុតពីភាពរអាក ់
រអួលថេការរង់ចាំ�ូរ េិងការឱ្ចូលមេ្ីរយពទ្�ូរ។

ម្បសិនពបើការពៅទូរស័េ្ទពនះ 
មិនបនា្ទ ន់ពទ សូមកំុពៅទូរស័េ្ទ  
មកពសវាកមមែពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ។
ការទូរស័ព្អំពីជំងឺតូចតាច ការ្គប់្គង្ក�ាស 
ស្ាមជាទម្ាប់ េិងយវជ្ជបញ្ជា ការយរៀបចំការណាត ់
ជួប សំេួរទាំងឡា�ទាក់ទងេរឹងឧបករណ៍ 
ឬយសវា អាចរង់ចាំបាេរ�ូត�ល់្ពរឹក។
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យតើមាេអវីយកើតយឡើងយេៅយពលយលោកអ្កទូរស័ព ្
យ្កៅយម៉ោងយ្វើការ?
ការយ�ៅរបស់យលោកអ្កេរឹង្តូវបាេយ�្ើ�យ�ោ�យសវាយ�ៅទូរស័ព្  
យ�ើម្ីឱ្យលោកអ្កយផ្ើទុកសារមួ�។ សូមកំណត់ែាយលោកអ្កចង ់
េិ�ា�ជាមួ�គិលាេុប�្ាក យ�ើ�ទុកព័ត៌មាេលមអិតរបស់អ្ក។ 
សារយេះេរឹង្តូវបាេយផ្ើយទៅគិលាេុប�្ាកយេៅ្បចាំការថ�លេរឹង 
ទូរស័ព្មកយលោកអ្កវិញ។

អា្ស័�យលើភាព្ងៃេ់្ងៃរ យសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការ 
េរឹង៖

• ពិភាកសេាអំពីយរោគសញ្ា េិងផ្តល់ការ្ាេាជាែ្មី
• ផ្តល់ជូេយលោកអ្កេូវ�ំបូេ្មាេតាមទូរស័ព្ យ�ើ�្បាប់ឱ្យលោក 

អ្កតាម�ាេបុគ្គលយេោះ
• បញ្ជតូេយទៅ្គូយពទ្ជំេួស ឬយវជ្ជបណ្ិតយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការ
• បញ្ជតូេយទៅយវជ្ជបណ្ិតយេៅយពល្ពរឹក
• បញ្ជតូេយទៅយសវាយផសេងយទៀត
• យរៀបចំគិលាេុប�្ាកឱ្មកសួរសុខទុក្ (្បសិេយបើមាេ)
• ផ្តល់�ំបូេ្មាេ�ល់យលោកអ្កឱ្អយញ្ជើញយទៅមេ្ីរព្ាបាលក្នុង 

្គាអាសេ្ ឬទូរស័ព្យ�ៅយលខ 000

្បសិេយបើយលោកអ្កមាេការ្ពួ� 
បារម្ភ ឬមិេច្ាស់យេៅយពលណាមួ�  
សូមទូរស័ព្ស្មាប់ការ្ាេាជាែ្មី  
ជាជាងការ្ពួ�បារម្ភយពញមួ��ប់។ 

ពសវាកមមែអ្នកបកថម្បភ្សា៖  
13 14 50
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ពសវាកមមែថែទំាេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការអាច ពសវាកមមែថែទំាេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការមិនអាច

ផ្តល់�ំបូេ្មាេ ឧទា�រណ៍ ពីរយបៀបយ្វើឱ្យរោគសញ្ា 
បាេ្បយសើរយឡើង យ្វើយរោគវិេិច្័� ឬការព្ាករណ៍ខាងយវជ្ជសា្ស្ត

ថណេាំយលោកអ្កតាមរ�ៈការយ្បើ្បាស់ែ្ាំយពទ្ ផ្តល់ជំេួ�ថផ្កយវជ្ជសា្ស្ត

យរៀបចំគិលាេុប�្ាកឱ្មកសួរសុខទុក្ 
្បសិេយបើចាំបាច់ ផ្តល់យសវាក្នុង្គាបេ្ាេ់

ផ្តល់�ំបូេ្មាេពីអវីថ�ល្តូវយ្វើ ្បសិេយបើបុគ្គល 
្សុតខ្លួេ �ួល ្្ាក់ ឬរងរបួស យរៀបចំែ្ាំយពទ្ ឬយចញយវជ្ជបញ្ជា

ថណេាំយលោកអ្កពីអវីថ�ល្តូវយ្វើយេៅយពលមាេ 
អាសេ្ ឬយពលណាយសចក្តីស្ាប់ខិតជិតមក�ល់

ផ្តល់�ំបូេ្មាេពីរយបៀបយ្បើ្បាស់ែ្ាំយពទ្ ឬក្មិតែ្ាំយពទ្ 
ថ�លមិេបាេយចញឱ្យ្បើ្បាស់យ�ោ�យវជ្ជបណ្ិតរបស ់
យលោកអ្ក

ផ្តល់�ំបូេ្មាេពីអវីថ�ល្តូវយ្វើ ្បសិេយបើការស្ាប ់
បាេយកើតយឡើង

យរៀបចំគិលាេុប�្ាកឱ្មកសួរសុខទុក្ ្ បសិេយបើមិេថមេ 
ជាស្ាេការណ៍បេ្ាេ់ ឬយពលមិេអាចរកបាេែ្ាំយពទ្ 
យេៅផ្ះយ�ើម្ីយ្បើ្បាស់

យរៀបចំស្មាប់មេ្ីរយពទ្ថ�លយមើលថែអ្កជំងឺឈ ឺ
ចុងយ្កោ� ឬមេ្ីរយពទ្ ្បសិេយបើចាំបាច់

ចំ្ំ: យសវាកម្មថែទាំព្ាបាលរបស់យ�ើង មិនថមនជាយសវាស្មាប់្គាបេ្ាេ់យទ យទោះជា�៉ាងណាក្តី យលោកអ្កអាចទាក់ទង 
មកយ�ើងបាេតាមទូរស័ព្ យ�ើ�យ�ើងេរឹងយ�្ើ�តបយទៅេរឹងការយ�ៅទូរស័ព្របស់យលោកអ្កតាមលំ�ាប់ទាេ់យពលយវលា។
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ព័ត៌មាេជំេួ�ស្មាប់ការយ្បើ្បាស់យសវកម្ម 
ថែទាំព្ាបាលយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការរបស់យ�ើង

យ្បើែ្ាំជា្បចាំរបស់យលោកអ្ក រួមមាេែ្ាំ  
‘បំបាត់ការឈឺចាប’់ េិង ‘តាមត្មូវការ’  
យ�ើម្ីព្ាបាលយរោគសញ្ា មុេេរឹងទូរស័ព្យ�ៅ។  
សូមយ�ោងយទៅការថណេាំអំពីការ្គប់្គងការ 
ឈឺចាប់ េិងយរោគសញ្ាយេៅក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មាេ 
យេះ

េិ�ា�្បាប់អំពីថផេការម្តងយទៀត យទៅគិលាេ ុ
ប�្ាកយ�ើម្ី្ាេាការ�ល់�រឹងរបស់យលោកអ្ក។  
ការយរៀបចំឱ្មាេែ្ាំយពទ្ េិងគ្មបឯកសារតាម 
ផ្ះ�ាក់យេៅថក្រយលោកអ្ក យេៅយពលទូរស័ព្អាច 
ជួ�បាេ

្បសិេយបើគ្មាេការយ�្ើ�តបពីគិលាេុប�្ាកក្នុង 
រ�ៈយពល១០េាទីថេការយ�ៅរបស់យលោកអ្ក  
សូមទូរស័ព្មកវិញ។ ព្ា�ាមយេៅយសងៃៀម  
េិងអត់្្មត់ក្នុងអំឡនុងយពលយ�ៅទូរស័ព្
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3. ការ្បុងយ្បៀប 
ស្មាប់យសចក្ីស្ាប់

3. ការ្បុងយ្បៀប 
ស

្មាប់យស
ចក្ីស

្ាប់

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន



3.1  ការម្ប រុងពម្បៀបសម្រាប់ពសចក្ើស្ាប់
សំណួរមួ�ចំេួេថ�លយលោកអ្កអាចយ្បើស្មាប់ជាអ្កចាប់យផ្តើម 
ការសេ្េាជាមួ�្កុម PCSE  របស់យលោកអ្ក។

យតើយ�ើងអាចរំពរឹងទុកអវីខ្ះយេៅប៉ុេ្មាេថែងៃចុងយ្កោ� 
ថេជីវិត?

យតើខ្នុំគួរេិ�ា�អវីខ្ះ ្បសិេយបើបុគ្គលថ�លខ្នុំថែទាំ  
សួរខ្នុំែា ‘យតើខ្នុំេរឹងស្ាប់ថមេយទ?’

យតើអ្កអាច្បាប់ខ្នុំបាេយទ កាលណាចូលមក�ល ់
យពលបុគ្គលថ�លខ្នុំថែទាំេរឹងស្ាប់?

យតើយេៅយពលណាថ�លខ្នុំគួរទូរស័ព្យ�ៅ្កុម្គួសារ 
ឯយទៀត? យតើខ្នុំគួរេិ�ា�អវីយទៅកាេ់ពួកយគ?  
យតើអ្កអាចេិ�ា�យទៅកាេ់ពួកយគបាេយទ?

យតើយ្វើ�ូចយម្តចឱ្ខ្នុំេរឹង�រឹងែាយពលណាបុគ្គលថ�ល 
ខ្នុំថែទាំបាេស្ាប់?

យតើមាេអវីយកើតយឡើងបេ្ាប់ពីពួកយគស្ាប់?  
(យតើមាេអវីយកើតយឡើងចំយពោះរូបកា�?  
យតើយ�ើងយរៀបចំពិ្ីបុណ្សពយ�ោ�រយបៀបណា?)

យតើមាេការគាំ្ទអវីខ្ះស្មាប់្គួសារ  
បេ្ាប់ពីបុគ្គលបាេស្ាប់?

យ�តុអវីបាេជាវាសំខាេ់ណាស់ក្នុងការយ្តៀម 
ទុកមុេ?
រ�ៈយពលពីរបីថែងៃចុងយ្កោ�ថេជីវិតរបស់បុគ្គលម្ាក់ គឺមាេភាព 
ខុសគ្ាខ្ាំងណាស់ - ការយ្តៀមទុកមុេេរឹងអាចជួ�យលោកអ្ក 
�្ងកាត់យពលយវលា�៏លំបាកយេះ។ យសវាកម្មរបស់យ�ើងមាេផ្តល ់
ជូេការគាំ្ទ ការជួ� េិងការ�ល់�រឹងក្នុងអំឡនុងយពលយេះ។  
យ�ើងអាចជួ�យលោកអ្កយរៀបចំថផេការសាមញ្មួ� ថ�លទាក ់
ទងេរឹងបញ្ាជាក់ថស្តងភ្ាមៗ។

សូមយរៀបចំឱ្មាេយវជ្ជបណ្ិតក្នុងតំបេ ់
យរៀបចំជាមុេ យ�ើម្ីយរៀបចំសំបុ្តមរណភាព 
ជាពិយសស្បសិេយបើយលោកអ្កមាេពិ្ីបុណ្ផ្ាល ់
ខ្លួេ ឬខាងវិញ្ាណ (ឧទា�រណ៍ ការបញ្ចនុះសពត្មូវ 
ក្នុងកំឡនុងយពល២៤យម៉ោងថេមរណភាព) យ�ើ�ក្នុង 
ករណីមរណភាពយកើតយឡើងយេៅចុងសប្ា�៍

្បសិេយបើយលោកអ្កមាេ្បថពណី 
ឬត្មូវការវប្្ម៌ណាមួ�  
សូម្បាប់្កុម PCSE
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្បសិេយបើយលោកអ្ក ជា្ម្មតាយេៅថតម្ាក់ឯងជាមួ�មេុសសេជាទ ី
្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក យលោកអ្ក្បថ�លជាចង់មាេមិត្តភក្ត ិ
ជិតស្ិទ្ ឬសាច់ញាតិថ�លអាចរកបាេក្នុងរ�ៈយពលខ្ី យ�ើម្ីយេៅ 
ជាមួ�យលោកអ្កយេៅយពលយេះ។ បុគ្គលថ�លស្ាប់ អាចរកសេាយេៅ 
ផ្ះជាយ្ចើេយម៉ោង។ យលោកអ្ក្បថ�លជាចង់ឱ្មិត្តភក្តិជិតស្ិទ្  
េិងសាច់ញាតិរបស់យលោកអ្កអាចេិ�ា�លាគ្ា ថែមទាំង 
ចំណា�យពលថតម្ាក់ឯងជាមួ�បុគ្គល មុេយពលបុគ្គល្តូវបាេ 
េា�កចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព�រឹក�កយទៅ។

យរៀបថែេការឱ្មាេេរណាម្ាក់
យេៅជាមួ�យលោកអ្ក។

 
េា�កចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព េរឹងយ្វើការណាត់ជួបពិភាកសេាអំព ី
ការយរៀបចំ យ�ើ�ចំណា�ជាមួ�យលោកអ្ក យេៅយពលយលោកអ្ក 
យ្តៀមខ្លួេរួចរាល់ យ�ើ�ជា្ម្មតាក្នុងរ�ៈយពលមួ�ថែងៃ ឬពីរថែងៃ 
បេ្ាប់ពីការស្ាប់បាេយកើតយឡើង។ យលោកអ្កអាចទាក់ទិេមិត្តភក្តិ  
េិង្កុម្គួសារ តាមថ�លអ្កចង់បាេ។

យ្ជើសយរើសេា�ក 
ចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព

បញ្ជី្តួតពិេិត្ការ្បុងយ្បៀបស្មាប់យសចក្តីស្ាប់

យតើត្មូវឱ្មាេការបញ្ចនុះ 
សព�ាប់រ�័សឬយទ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

្បសិេយបើយ�្ើ�ែា បាទ/ចាស៎ 
យតើខ្នុំបាេពិភាកសេាជាមួ�្កុម  
PCSE របស់ខ្នុំយ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

យតើអ្កណាអាចគាំ្ទខ្នុ ំ
ក្នុងយពល�៏ខ្ីយេះ? 

កត់យឈ្មោះ េិងយលខទូរស័ព ្
យេៅកថេ្ងយេះ៖

1  

2  

3  

4  

យតើបាេយរៀបចំយវជ្ជបណ្ិត 
ស្មាប់សំបុ្តមរណភាព 
យ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

យតើបាេយ្ជើសយរើសេា�ក 
ចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព 
យ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

យតើមាេផ្តល់�ំណរឹងយទៅអ្ក 
�រឹកេាំសាសេា /ខាងវិញ្ាណ  
យ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ
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សញ្ាែាមេុសសេម្ាក់កំពុងស្ាប់

• យពលយវលាមុេយពលស្ាប់ ជាទូយទៅមាេសេ្ិភាព
• សូមយស្ើសុំជំេួ�ពី្កុម PCSE យេៅយពលណា 

ក៏បាេ
• ជា្ម្មតា យ�ើងបាេបយងកើេទំេាក់ទំេងជាមួ� 

យលោកអ្ក ក្នុងកំឡនុងយពលចុងយ្កោ�ថេជីវិត
• ការ្គាេ់ថតអង្គនុ�ជាមួ�បុគ្គល កាេ់ថ�បុគ្គល  

យ�ើ�េិ�ា�យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិង្ាេាបាេេូវ 
អត្្បយ�ោជេ៍�៏្ំសយម្ើម សូម្ីថតគ្មាេចយម្ើ� 
ពីបុគ្គលក៏យ�ោ�។

‘ការយេៅជាមួ�’ អាចមាេសារៈសំខាេ់ជាង 
‘ការយ្វើស្មាប’់

ខាងយ្កោមយេះគឺជាទិ�្ភាពទូយទៅថេការថ្ប្បួលថផ្ករាងកា� 
េិងអារម្មណ៍ មុេយពលចុងបញ្ចប់ថេជីវិត។ មិេថមេរាល់ការផ្ាស ់
ប្តតូរទាំងអស់េរឹងយកើតមាេយឡើងយឡើ� យ�ើ�វាេរឹងមិេយកើតយឡើង 
តាមលំ�ាប់ណាមួ�យឡើ�។ ការផ្ាស់ប្តតូរទាំងយេះបង្ាញែារាង 
កា�កំពុង្បុងយ្បៀបខ្លួេវា ស្មាប់�ំណាក់កាលចុងយ្កោ�ថេ 
ជីវិត។ ក្នុង�ំណាក់កាលយេះ ្បព័េ្្ទ្ទង់ជីវិតចាប់យផ្តើមបិទ  
ជាមួ�េរឹងការផ្ាស់ប្តូរខាងរាងកា� ផ្តូវចិត្ត េិងខាងវិញ្ាណ 
ថ�លយកើតយឡើងយ្ចើេសប្ា�៍ ឬថែងៃ ឬអាចចាប់យផ្ើម្តរឹមថតប៉ុេ្មាេ 
យម៉ោងមុេយពលស្ាប់។

ការផ្ាស់ប្តតូររូបរាង

 ការយ�ក
បុគ្គលេរឹងចំណា�យពលយ្ចើេក្នុងការយគងលក់ យ�ើ�អាចឈប ់
ទំេាក់ទំេង េិងពិបាកយ្កោកពី�ំយណក។ កុំអ្ងេ់បុគ្គល  
ឬេិ�ា�ខ្ាំងៗ។ េិ�ា�យ�ោ�ទេ់ភ្េ់ យ�ើ�តាម្ម្មតា។  
កុំសេ្មត់ែាបុគ្គលមិេអាចស្តាប់ឮយេោះយឡើ� - ការស្តាប់ 
គឺជាវិញ្ាណចុងយ្កោ�ថ�ល្តូវយទៅ។

ចំណា�យពលជាមួ�មេុសសេ 
ជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្កយេៅ 
យពលថ�លគាត់�ាក់បី�ូចជា 
្បុង្ប�័ត្បំផុត។
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 វត្នុរាវ េិងអា�ារ
យេៅយពលមរណភាពខិតចូលមក�ល់ េរឹងមាេត្មូវការតិចស្មាប ់
ម្តូបអា�ារ េិងយភសជ្ជៈ យេៅយពលថ�លបុគ្គលេរឹងរកសេាទុកែាមពល។  
យេះគឺជា�ំយណើរការ្ម្មជាតិ។ ការខំ្បរឹងបញ្ចនុកបុគ្គលថ�លមិេ 
អាចយលបបាេ អាចបណ្ាលឱ្មាេទុក្្ពួ�។ 

ត្មូវការស្មាប់ចំណីអា�ារ  
្តូវបាេកាត់បេ្� យពលថ�ល 
រាងកា�ចាប់យផ្តើមបិទ៖

បេ្ះយឈើស្មាប់យផសេើមមាត់(យអប៉ុងជាប់បេ្ះយឈើ) ឬចំេួេតិច 
តួចថេកំយទចទរឹកកក េរឹងជួ�បំបាត់េូវអារម្មណ៍យ្សក�្ាេ។  
កុំបង្ំឱ្ពិសារអា�ារ ឬយភសជ្ជៈយេៅ�ំណាក់កាលយេះ។ ទុកឱ្ 
មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក�រឹងែា វាមិេអីយទថ�លមិេ 
បរិយភោគយេៅយពលយេះ។

ការយគោរព េិងការទទួល�កការជួ��ល់មេុសសេជាទី្សឡាញ ់
របស់យលោកអ្ក េិងយលោកអ្ក។

គិលាេុប�្ាក PCSE របស់យលោក 
អ្ក អាចជួ�យលោកអ្កជាមួ�េរឹង 
ការថែទាំមាត់។

 ភាពរសាប់រសល់
សកម្មភាពរសាប់រសល់ រញីរញ័រ េិង្ចំថ�លអាចយកើតយឡើង  
យេៅប៉ុេ្មាេថែងៃចុងយ្កោ� ឬប៉ុេ្មាេយម៉ោងថេជីវិត។ ការយេះអាច  
បណ្ាលមកពីចលេា ឬចរេ្តឈាមវាទាប ពុល ឬបញ្ាវិញ្ាណ  
ឬផ្តូវចិត្ត។

កុំព្ា�ាមទប់សកាត់ចលេា។
យ្វើឱ្បរិស្ាេមាេសុវត្ិភាព។
េិ�ា�យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិងយសងៃៀមសងៃាត់។

ថសវងរកមយ្្ោបា�ទាំងឡា� យ�ើម្ីជួ�មេុសសេជាទី្សឡាញ ់
របស់យលោកអ្កបំបាត់ភាពតាេតរឹង ឬភាពភ័�ខ្ាច។ កិច្ចការ 
ខ្ះៗថ�លអាចជួ� រួមមាេ:

• គក់្ចបាច់ថ� ឬែងៃាស�៉ាងែ្មៗ
• រំលរឹកពីកថេ្ងថ�លចូលចិត្ត
• រំលរឹកពីបទពិយសោ្េ៍ថ�លចូលចិត្ត
• អាេអវីៗថ�លលួងយលោមចិត្ត
• ចាក់តនេ្តីថ�លទេ់ភ្េ់ យ�ើ�្្ាប់ស្គាល់
• ផ្តល់ការ្ាេាែាវាមិេអីយទក្នុងការលាចាក

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើយលោកអ្ក 
មាេការ្ពួ�បារម្ភ។
មាេែ្ាំយពទ្ស្មាប់ផ្តល់ជូេ។

     អា�ាររឹង   អា�ារទេ ់   
                    ទរឹក  កំយទចទរឹកកក  

 វត្នុរាវ  
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 ការ្ចបូក្ចបល់ េិងវយងវង
បុគ្គលអាច្ចបូក្ចបល់កាេ់ថតខ្ាំងអំពីយពលយវលា េិងទីកថេ្ង  
យ�ើ�េិងមេុសសេថ�លយគស្គាល់។ ក្មិតថេការ�ល់�រឹងអាចផ្ាស ់
ប្តតូរញរឹកញាប់ យ�ើ�មិេេរឹកស្មាេ�ល់។ ការយ្បើពេ្ឺយពល�ប់អាច 
ជួ�បាេ។ សូមកុំមិេ�ល់្សបជាមួ�េរឹងអវីថ�លយគេិ�ា�។
ចាប់កាេ់ថ� េិង្ាេាពួកយគយឡើងវិញ។

េិ�ា�្បាប់បុគ្គលឱ្ស្គាល់ព ី
យលោកអ្ក យ�ោ�្បាប់យឈ្មោះ យ�ើ�េិ�ា� 
យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិងមាេទំេុកចិត្តយ�ើម្ី 
ឱ្មាេការ្ាេាយឡើងវិញ។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើយលោកអ្កមាេ
ការ្ពួ�បារម្ភអំពីមេុសសេជាទី្សឡាញ ់
របស់យលោកអ្ក។

 

 ការមិេអាចទប់លាមក ឬទរឹកយេោម
ការថលងទប់ទរឹកយេោម ឬលាមកអាចយកើតមាេយឡើងយេៅយពលជិត 
ស្ាប់។

រកសេាភាពថែ្ែ្តូរ េិងការយគោរព។ យ្បើ្ទេាប់ េិងក្មាលយ�ើម្ី្ទាប ់
ការពារបុគ្គល េិងពូក។ ការយេះេរឹងជួ�រកសេាឱ្បាេ្សួល  
េិងអេាម័�។ វាជាគំេិតលអក្នុងការតាម�ាេពីការបត់យជើង្ំ  
យ�ើ�្បាប់្កុម PCSE យេៅយពលយគទូរស័ព្មក។

វាជាការសំខាេ់យ�ើម្ីរកសេាថស្ក 
ឱ្បាេសអាត េិងសងៃលួត។

 ចំេួេទរឹកយេោម
ចំេួេទរឹកយេោមេរឹងែ�ចុះ យ�ើ�អាចក្ា�ជាពណ៌្កយម៉ៅ។  
យេះអាចបណ្ាលមកពីការទទួលទាេវត្នុរាវតិច។

 ការបយញ្ចញវត្នុរាវពី�ងខ្លួេ
ទរឹកមាត់ េិងទរឹករំអិលអាចយកើេយឡើង យ�ើ�កកផ្តនុំយេៅថផ្កខាង  
យ្កោ�ថេបំពង់កយេៅយពលកអក ឬការយលបែ�ចុះ។ ជួេកាល  
ការយេះបណ្ាលឱ្មាេសយម្ងថ្សក ឬអ៊ូអរ ថ�លយគស្គាល់ែា 
ជា "សំយឡងែងៃតូរថេមេុសសេស្ាប់"។ ការយេះអាចជាទុក្្ពួ�ស្មាប ់
អ្កថែទាំ ប៉ុថេ្តជា្ម្មតាវាមិេបណ្ាលឱ្មាេយ្គោះែ្ាក់អេ្តរា� 
�ល់អ្កបុគ្គលយទ។ សយម្ងយេះមិេបង្ាញពីការឈឺចាប់ែ្មី  
ឬ្ងៃេ់្ងៃរយេោះយទ។

យលើកក្ាលយចញពីថ្គជាមួ�យខ្ើ�។ 
ការបថងវរខ្លួេពីម្ាង យទៅម្ាងយទៀតអាច 
ជួ�។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើយលោក 
អ្កមាេការ្ពួ�បារម្ភ។ ែ្ាំយពទ្មួ� 
ចំេួេអាចយ្វើឱ្សងៃលួតវត្នុរាវពី�ងខ្លួេ។
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 សីតុណ្ហភាព
ការថ្ប្បួលសីតុណ្ហភាពរាងកា�គឺជាយរឿង្ម្មតា យ�ើ�មេុសសេ 
ជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក ្បថ�លជាមាេអារម្មណ៍យក្តៅ  
េិងជួេកាលយសើមសអិត យ�ើ�្តជាក់យេៅយពលយផសេងយទៀត។  
ពណ៌ថស្កយេៅយលើថ�យជើង េិងថផ្កខាងយ្កោមអាចថ្ប្បួល  
យេៅយពលថ�លចលេា ឬចរេ្តឈាម្្ាក់ចុះ។

បយងកើតភាពកក់យក្ៅ ្បសិេយបើវាបង្ាញ 
ឱ្យ�ើញ្តជាក់ យ�ើ��កយចញ្ទេាប់  
ឬយ្បើក្មាល្សាលយពលណាយក្តៅ។

កំយ�ៅខ្ាំងយពកអាចបណ្ាលឱ្យកើតភាពរសាប់រសល់។ �ាក់ឱ្ 
មាេខ្ល់យចញចូល�៉ាងលអ យ�ើ�យ្បើកថេសេង្តជាក់ យបើចាំបាច់។  
្តូវយ្វើតាមយសចក្តីប៉ង្បាែ្ារបស់មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស ់
យលោកអ្ក - យទោះបី�ាក់�ូចជាចថម្កក្តី។

 ការ�ក�យង្ើម
លំេាំ�យង្ើមអាចក្ា�យទៅជាមិេយទៀងទាត់៖ ជួេកាលយលឿេ  
ជួេកាល�ឺត។ វាជាយរឿង្ម្មតាថ�លមាេចយេ្ោះយពលពី១០វិេាទី  
យទៅប៉ុេ្មាេេាទី ថ�លគ្មាេការ�ក�យង្ើមយកើតយឡើងទាល់ថតយសោះ។ 
ការផ្តល់ខ្ល់អុកសុីថ�៊សេេយេៅ�ំណាក់កាលយេះ គឺមិេចាំបាច់យទ។

បេ្តគាំ្ទ េិង្ាេាយឡើងវិញ�ល់មេុសសេជាទ ី
្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក - ចាប់កាេ់ថ�ែ្មៗ 
េិងេិ�ា�យ�ោ�ទេ់ភ្េ់។ យេះគឺជាយពលយវលា 
យ�ើម្ី្គាេ់ថតយេៅជាមួ�ពួកយគប៉ុយណ្ណោះ។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើយលោកអ្ក 
មាេការ្ពួ�បារម្ភ។ 

 ការផ្ាស់ប្តតូរអារម្មណ៍
យេៅយពលយសចក្តីស្ាប់ជិតមក�ល់ បុគ្គលអាចេរឹងមិេសូវចាប់  
អារម្មណ៍ចំយពោះពិភពខាងយ្កៅ េិងព័ត៌មាេលមអិតថេជីវិត្បចា ំ
ថែងៃ។ ពួកយគ្បថ�លជាមិេសូវចាប់អារម្មណ៍េរឹងអ្ក�ថទយ�ោ� 
្គាេ់ថតចង់យេៅជិតស្ិទ្ ជាមួ�គ្ាមេុសសេប៉ុេ្មាេេាក់ថ�លយេៅថក្រ
ខ្លួេប៉ុយណ្ណោះ។ �ំយណើរការយេះគឺជាថផ្កមួ�ថេការលាចាកគ្ា  
េិងការេិ�ា�លាគ្ា។

បុគ្គល្បថ�លជាគិតអំពីការចងចាំយផសេងៗ ឬសេ្េាជាមួ�អ្ក 
�ថទថ�លបាេស្ាប់រួចយ�ើ�។ ពួកវាក៏អាចក្ា�យទៅជាការមយមើ 
មមា�ថ�លអាចមាេការរំយជើបរំជួលអារម្មណ៏ ការ្សយមើល្សថម  
ឬមាេកា�វិការ ឬសំយណើរ�៏ចថម្ក

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើយលោកអ្ក
មាេការ្ពួ�បារម្ភក្នុងអំឡនុងយពលយេះ។  
យ�ើងមាេផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ ការជួ�  
េិងការ�ល់�រឹង។
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 ការ�កខ្លួេែ�
បុគ្គលថ�លយលោកអ្កកំពុងយមើលថែ អាច�ាក់�ូចជាមិេយ�្ើ�តប  
�កខ្លួេែ� ឬស្ិតក្នុងស្ាេភាពសេ្ប់។ ការយេះ្បថ�លជាមាេ 
េ័�ែាពួកយគកំពុង្បុងយ្បៀបស្មាប់ការស្ាប់ - ការ�កខ្លួេែ� 
ពីអវីៗថ�លយេៅជុំវិញ េិងទំេាក់ទំេងជិតស្ិទ្ - យ�ើ�្បថ�លជា 
សញ្ាែាពួកយគយ្តៀមខ្លួេរួចរាល់យ�ើ� យ�ើម្ីលាចាក។ ការស្តាប ់
ឮសូរសយម្ង ្តូវបាេយគគិតែាជាអារម្មណ៍ថ�លយេៅសល់ចុង 
យ្កោ�បំផុត។

សូមេិ�ា�យទៅកាេ់មេុសសេជាទី្សឡាញ ់
របស់យលោកអ្ក តាមសយម្ង្ម្មតា។ េិ�ា� 
្បាប់បុគ្គលឱ្ស្គាល់ពីយលោកអ្ក យ�ោ�្បាប់យឈ្មោះ  
េិងចាប់កាេ់ថ� យ�ើ�េិ�ា�ពីអវីថ�លយលោកអ្ក 
ចង់េិ�ា�។

 

 បទពិយសោ្េ៍�ូចជាយមើលយ�ើញ
បុគ្គលថ�លជិតស្ាប់អាចេិ�ា� ឬអះអាងែាខ្លួេបាេេិ�ា� 
ជាមួ�មេុសសេថ�លបាេស្ាប់រួចយ�ើ�។ ការយេះមិេមាេេ័�ែា 
ពួកយគ្សយមើល្សថមយទ ប៉ុថេ្តគឺជាការ�កខ្លួេយចញពីជីវិតយេះ។ 

កុំេិ�ា�ផ្នុ� ឬ្បថកកអំពីអវីថ�លយគ 
បាេេិ�ា�យចញ ឬយមើលយ�ើញ។

បញ្ជាក់យឡើងវិញពីបទពិយសោ្េ៍ - ទាំងយេះគ ឺ
ជា្ម្មតា យ�ើ�យកើតមាេជាទូយទៅ។

 ការផ្តល់ការអេុញ្ាត
ការផ្តល់ការអេុញ្ាតឱ្មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក  
លាចាក យ�ោ�មិេយ្វើឱ្ពួកយគមាេអារម្មណ៍ែាមាេកំ�ុសក្នុង 
ការចាកយចញ ឬព្ា�ាមរកសេាពួកយគឱ្យេៅជាមួ�យលោកអ្កយ�ើម្ ី
បំយពញតាមត្មូវការផ្ាល់ខ្លួេរបស់យលោកអ្ក អាចជាការពិបាក។  
មេុសសេថ�លគិតស្ាប់ តាម្ម្មតាេរឹងព្ា�ាមរង់ចាំ យទោះបីជាវា 
អាចេាំមកេូវភាពមិេ្សួលក៏យ�ោ� យ�ើម្ីឱ្្បាក�ែាអស់អ្ក 
ថ�លទុកយេៅពីយ្កោ� ែាវាមិេអីយទ។

ការផ្តល់ការ្ាេាយឡើងវិញ�ល់មេុសសេ 
ជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក ែាវាលអ្បយសើរក្នុង 
ការលាចាក យេៅយពលថ�លពួកយគយ្តៀមខ្លួេរួចយ្សច 
គឺជាអវីមួ��៏សំខាេ់បំផុតថ�លយលោកអ្កអាចយ្វើបាេ
ស្មាប់ពួកយគយេៅយពលយេះ។

 

 ការេិ�ា�លាគ្ា
សមត្ភាពរបស់្គួសារ យ�ើម្ី្ាេាយឡើងវិញ េិងផ្តល់   
‘សិទ្ិឱ្បុគ្គលស្ាប’់ អាចជួ�ពួកយគលាចាក។ ការេិ�ា�ែា 
លាគ្ា គឺជាយរឿងផ្ាល់ខ្លួេ យ�ើ�អាចេិ�ា�េិងយ្វើតាមវិ្ីយផសេង 
គ្ាជាយ្ចើេ។ វាអាចរួមបញ្ចតូលទាំងការទយ្មតយេៅយលើថ្គជាមួ� 
ពួកយគ ចាប់កាេ់ថ�របស់ពួកយគ ឬេិ�ា�អវីថ�លយលោកអ្កចង ់
េិ�ា�។

ទរឹកថភ្កគឺជាថផ្កមួ�ថេ�ំយណើរការថេការ 
យសោកយសៅ យ�ើ�យលោកអ្កមិេគួរមាេអារម្មណ ៍
ែា្តូវថតបាេលាក់ទុក ឬសុំយទោសយេោះយទ។
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ពតើរានអវើពកើតពឡើងពៅពេលបុ ្្គលរា្ន ក់ស្ាប់?

យតើខ្នុំេរឹង�រឹងែាការស្ាប់បាេយកើតយឡើង�៉ាង 
�ូចយម្តច?

ស�� ទំាងឡាយែដលថាការសា� ប់�នេកីតេឡីង:

មិនដកដេង�ើម

គ�ានចង�ាក់េបះដូង

មិនមានជីពចរ

ការបេ��ញលាមក និងទឹកេនោម

គ�ានចេម�ើយ

េរោមែភ�កេបើកចំហបន�ិច

�គាប់ែភ�ក�តូវ�ានព�ងីក

ែភ�កសម�ឹងេមើលចំកែន�ងជាក់លាក់ មិន�ពិចែភ�ក

ថ�ាមធ�ាក់ចុះ េហើយមាត់េបើកបន�ិច

យតើខ្នុំ្តូវយ្វើអវីបេ្ាប់យទៀត? 
?

ការស្ាប់មិេ្តូវបាេចាត់ទុកែាជាការបេ្ាេ់យទ។  
គ្មាេអវីថ�ល្តូវយ្វើភ្ាមៗយេោះយទ

សូម�ក�យង្ើមឱ្បាេថវងៗ។ យ្វើអវី្គប់�៉ាងតាម 
យពលយវលារបស់យលោកអ្ក - មិេចាំបាច់្បញាប ់
្បញាល់យទ

មិេចាំបាច់ទាក់ទងប៉ូលីស ឬយ�ៅឡាេយពទ្យទ

មិេចាំបាច់ទាក់ទងេរណាម្ាក់ភ្ាមៗយទ

សូមចំណា�យពលឱ្បាេយ្ចើេ តាមថ�លយលោកអ្ក 
ចង់បាេ ជាមួ�មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក

មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក អាចស្ាក់យេៅ 
ផ្ះបាេ�ូរ តាមថ�លយលោកអ្ក្តូវការ (ប៉ុេ្មាេយម៉ោង  
ឬប៉ុេ្មាេថែងៃ) �ូយច្ះ្កុម្គួសារ េិងមិត្តភក្តិអាចមក 
េិ�ា�លាគ្ាបាេ
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យេៅយពលយលោកអ្កយ្តៀមខ្លួេរួចរាល់យ�ើ�
• យលោកអ្កអាចទូរស័ព្យទៅ្កុម PCSE របស់យលោកអ្ក ្បសិេ 

យបើយលោកអ្កចង់បាេការគាំ្ទមួ�ចំេួេ។ យ�ើងអាចយទៅចូល 
រួមតាមផ្ះ

• ទូរស័ព្យទៅគិលាេុប�្ាក PCSE ឬយវជ្ជបណ្ិតរបស់យលោកអ្ក  
យ�ើម្ីបំយពញយសចក្តីបញ្ជាក់អំពីមរណភាព

• េា�កចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព េរឹង�កយសចក្តីបញ្ជាក់អំពី  
មរណភាពយេះ យេៅយពលពួកយគអយញ្ជើញមកផ្ះរបស់យលោកអ្ក

្បសិេយបើមរណភាពយកើតយឡើង 
យេៅយពល�ប់ យលោកអ្កអាចរងចា ំ
រ�ូត�ល់យពល្ពរឹក យ�ើម្ីយរៀបច ំ
យសចក្តីបញ្ជាក់អំពីមរណភាព។

 

• មិេចាំបាច់ងូតទរឹកឱ្បុគ្គលយទ បុ៉ថេ្តយលោកអ្កអាចជូត  
សមអាតវត្នុរាវ ឬយញើសយចញពីខ្លួេ្បាណ 

• �កយចញ្បភពកយម្តៅបេ្ប់ �ូចជាម៉ាសុីេកយម្តៅ ភួ�  
ឬ�បទរឹកយក្តៅ

• ត្មង់�ងខ្លួេមេុសសេជាទី្សឡាញរបស់យលោកអ្ក  
យ�ើម្ីបងការភាពរឹង។ �ាក់ជំេួស្កាស់យ្្មញពាក់

យេៅយពលយលោកអ្កយ្តៀមខ្លួេយ�ើម្ីឱ្យគមក�ក  
េិងយផ្របញ្ជតូេមេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោក 
អ្ក
• ទាក់ទងេា�កចាត់ថចងពិ្ីបុណ្សព
• ពួកយគេរឹងទាក់ទងជាមួ�យវជ្ជបណ្ិត / ្គូយពទ្ យ�ើម្ីទទួល 

បាេសំបុ្តមរណភាព (ពិ្ីបុណ្សពេរឹងមិេអាច្ប្ពរឹត្ត 
យទៅបាេយទ ្បសិេយបើគ្មាេសំបុ្តមរណភាព)

• ពួកយគេរឹង�កមេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់យលោកអ្ក  
យ�ើ�ជួ�យលោកអ្កយពញទូទាំងការយរៀបចំបុណ្សព

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE ្បសិេយបើ 
យលោកអ្ក្តូវការជំេួ� ឬ�ំបូេ្មាេ។
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3.2 ទុក្ខម្េរួយ
ជាញរឹកញាប់ មេុសសេមាេទុក្្ពួ� មុេយពលមរណទុក្។ ក្នុងេាម 
ជាអ្កថែទាំ យលោកអ្កអាចយ�ើញការផ្ាស់ប្តតូរថេការយគង ការញនុា ំ
ការ្បមូលអារម្មណ៍ េិងការ្គប់្គងអារម្មណ៍របស់យលោកអ្ក។  
ការ�ល់�រឹងែាយេះ គឺជាការយ�្ើ�តប្ម្មតាយទៅេរឹងស្ាេភាពរបស់
យលោកអ្កអាចជួ� េិងគាំ្ទ�ល់ការអាណិតអាសូរខ្លួេឯង។

យ�ើងទាំងអស់គ្ាមាេអារម្មណ៍ទុក្្ពួ�ក្នុងវិ្ីផ្ាល់របស់យ�ើង  
- មិេមាេវិ្ី្តរឹម្តូវ ឬខុសយ�ើម្ីមាេអារម្មណ៍ ទុក្្ពួ�យេោះ 
យទ។ វាជាការសំខាេ់ណាស់ថ�លយលោកអ្ក អេុញ្ាតឱ្យលោកអ្ក 
យកើតមាេការទុក្្ពួ�ឱ្បាេយ្ចើេ យ�ើ��ូរតាមថ�លយលោកអ្ក 
្តូវការ។

ជួេកាលវាពិបាកក្នុងការ�ល់ពីអារម្មណ៍របស់យ�ើង។ ការទុក ្
្ពួ�អាចមាេ�ូចជាកំ�រឹង ការយសោកស្តា� កំសត់ ភាពភ័� 
រេ្ត់ ភាពភ័�ខ្ាច ភាពឯកយកោ ការតូចចិត្ត ការមាេកំ�ុស  
ការបេ្តូរអារម្មណ៍ ឬអារម្មណ៍ េិងគំេិត�ថទយទៀត យរោគសញ្ា 
រាងកា��ូចជាការផ្ាស់ប្តតូរទម្ាប់ថេការយគង ឬការបរិភាគ  
ការសួរសំណួរខាងវិញ្ាណ េិងការផ្ាស់ប្តតូរខាងសង្គម។

ការយ�្ើ�តបយទៅេរឹងការទុក្្ពួ�យកើតមាេយឡើង យ�ើ�ក៏បាត់យទៅ 
វិញ យ�ើ�ជួេកាលអាចមាេអារម្មណ៍�៏យលើសលប់ ឬអាច្គប ់
្គងបាេ។ យេៅយពលយផសេងយទៀត យ�ើងអាចមាេអារម្មណ៍ែាការឈ ឺ
ចាប់ខាងក្នុងរបស់យ�ើងគឺគ្មាេទីបញ្ចប់ យ�ើ�វាជាការលំបាកថ�ល
យមើលយ�ើញផ្តូវវិជ្ជមាេយ�្ោះយទៅមុខ។

យ�ើងយេៅទីយេះយ�ើម្ីជួ�យលោកអ្ក  
ក្នុងកំឡនុងយពលថេការផ្ាស់ប្តតូរយេះ។

ឱ្យរង្វ ន់ដល់ខលាួនបោកេនាក
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3.3 ការគំាម្ទពេលពកើតរានមរែទុក្ខ

កម្មវិ្ីគាំ្ទយពលយកើតមាេមរណទុក្
មរណទុក្ សំយ�ៅយទៅយលើរ�ៈយពលថេការកាេ់ទុក្ េិងយកើតទុក្  
បេ្ាប់ពីការមរណភាពថេមេុសសេជាទី្សឡាញ់ម្ាក់។ រ�ៈយពល 
ថេយពលយវលាយេះ អាចជាបទពិយសោ្េ៍ជីវិត�៏សំខាេ់បំផុតមួ�  
យ�ើ�ជួេកាលជាបញ្ា�៏្បឈមបំផុត។ វាអាចេាំមកេូវអារម្មណ៍
ផ្ាស់ប្តតូរ�៉ាងខ្ាំង េិងការបាត់បង់ ការ្គប់្គង យ�ើ�យេៅក្នុង 
បទពិយសោ្េ៍យេះ អាចជាឱកាសស្មាប់ការ�ល់�រឹងខ្លួេឯង  
េិងកំយណើេផ្ាល់ខ្លួេ។

PCSE មាេបុគ្គលិកថ�លទទួលបាេការបណ្នុះបណ្ាលអំពីការ 
ទុក្្ពួ� ការបាត់បង់ េិងមរណទុក្ យ�ើម្ីគាំ្ទការយ្វើ�ំយណើរយេះ។

កម្មវិ្ីគាំ្ទយពលយកើតមាេមរណទុក្របស់យ�ើង ផ្តល់ជូេការគាំ្ទ 
ជាលក្ណៈបុគ្គល េិង្កុមស្មាប់រ�ៈយពល១៣ថខ។ ការគាំ្ទ  
រួមមាេការ្បរឹកសេាយ�ោបល់ ការព្ាបាលយ�ោ�យ្បើតនេ្តី ការថែទា ំ
ខាងវិញ្ាណ េិងការគាំ្ទយ�ោ�អ្កស្ម័្គចិត្ត�ល់ថ�គូ កូេៗ  
សមាជិក្គួសារ េិងមិត្តភក្តិជិតស្ិទ្។

ការនិយាយជាមួយបុគ�លិកែដល�នបណ�ុ ះបណា� ល
របស់េយីង អាចជួយេលាកអ�កេដីម្ីប

�គប់�គង និងយល់ដឹងពីទុក��ពួយរបស់េលោកអ�ក

ឆ��ះប��ាំងេលើគំនិត ឬជំេនឿ ែដលកំពុងបង�ឱ�មាន
ទុក��ពួយ ឬការ�ពួយ�ារម�

បេង�ើតយុទ�សា�ស�េដើម�ីៃលលកេដោះ�សាយ
ការផ�ាស់ប��រជីវ�ត

ែស�ងរកវ�ធីសា�ស�េដើម�ីកាត់បន�យភាពតានតឹងចិត�

ពិភាក�ាគ�ាអំពីប��ាែដលនាំឱ�មានការថប់�ារម� 
និងធ�ាក់ទឹកចិត�

ផ�ល់ឱ�េលោកអ�កនូវឱកាសេដើម�ីឱ�េគឮ 
េដោយក�ីអាណិតអាសូរ ការយកចិត�ទុកដាក់ 
និងការមិនវ�និច�័យ

ែស�ងរកភាពច�ាស់លាស់ 
និងអត�ន័យក��ងកាលៈេទសៈពិ�ាក

េធ�ើការេឆ�ោះេទៅរកការទទួលយកការផ�ាស់ប��រជីវ�ត

ទទួល�ានការអប់រ�អំពីអ�ីែដលេលោកអ�ក
អាចជួប�បទះក��ងេពលមានមរណទុក�

វាជាការល្អណាស់កនាញងការជួ្រជាមួយ 
េនាកដថទ្ថដលបានឆលាងកាត់ / កុំពញង 

         ឆលាងកាត់្រទ្ពិបសា្បសបដៀងគ្នា ថដល  
         ពួកប្មានការយល់ដឃឹងេុំពើកាលៈបទ្សៈ
         រ្រស់បោកេនាក
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កម្មវិ្ីគាំ្ទយពលយកើតមាេមរណទុក្ 
គឺឥតគិតថែ្�ល់យលោកអ្ក េិង្គួសាររបស ់
យលោកអ្ក។

កម្មវិ្ីរំលរឹកការចងចា ំ
កម្មវិ្ីរំលរឹកការចងចាំ ្តូវបាេយ្វើយឡើងពីរ�ងក្នុងមួ��្ាំ  
យ�ើ�ស្មបស្មួលយ�ោ�បុគ្គលិក PCSE យ�ើម្ី�្នុះបញ្ចាំង 
េិងថចករំថលកការចងចាំរបស់មេុសសេជាទី្សឡាញ់របស់  
យលោកអ្ក។

្កុមគាំ្ទសង្គមមរណទុក្
PCSE យរៀបចំ្កុមសង្គម្បចាំថខស្មាប់អស់អ្កថ�លបាត់ 
បង់មេុសសេជាទី្សឡាញ់។ ្កុមយេះផ្តល់េូវឱកាសស្មាប់ 
យលោកអ្ក យ�ើម្ីភ្ជាប់ជាមួ�មេុសសេឯយទៀតថ�លបាេជួប  
្បទះការបាត់បង់ េិងអស់អ្កថ�លកំពុងយរៀេយ�ើម្ីកសាង
ជីវិតរបស់ពួកយគយឡើងវិញ។ ្ កុមយេះ្តូវបាេស្មបស្មួល  
យ�ោ�បុគ្គលិក េិងអ្កស្ម័្គចិត្តរបស់យ�ើងថ�លបាេទទួល 
ការបណ្នុះបណ្ាល យ�ើ�គឺជាឱកាសមួ�ស្មាប់យលោក 
អ្ក យ�ើម្ីចូលរួមក្នុងសង្គមជាមួ�មេុសសេឯយទៀតយេៅក្នុង 
បរិ�ាកាសគាំ្ទ។

មានចិត្តល្អចុំបោះខលាួនបោកេនាក

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55 61
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េ័ត៌រានអំេើអ្នកថែទំា

Alfred Health 
Carer Services

1800 052 222 carersouth org au ការផ្តល់្បរឹកសេា េិងការគាំ្ទ�ល់អ្កថែទាំយេៅភាគខាងត្តូង 
ទី្កុងថមលប៊េ។ បញ្ជី្កុមផ្គត់ផ្គង់អ្កថែទាំ។

CareSearch 08 7221 8233   www caresearch com au វុិបថសចំយណះ�រឹងអំពីការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  
ថ�លមាេព័ត៌មាេអំពី៖ ការរស់យេៅជាមួ�ជំងឺ រយបៀបថែទាំ  
ទីបញ្ចប់ថេជីវិត មរណទុក្ ការទុក្្ពួ� េិងការបាត់បង់  
្កុមថ�លមាេត្មូវការជាក់លាក់។

Carers Victoria 1800 242 636 www carersvic org au សយម្ងទូទាំងរ�្ស្មាប់អ្កថែទាំ្គួសារថ�លតំណាង េិងផ្តល ់
ការគាំ្ទ�ល់អ្កថែទាំយេៅរ�្វិចតូរី�៉ា។

Carer Gateway www carergateway gov au យសវាអេឡាញ េិងទូរស័ព្ជាតិ ថ�លផ្តល់ព័ត៌មាេ េិង្េ្ាេ 
ជាក់ថស្តងយ�ើម្ីគាំ្ទអ្កថែទាំ។ ឧបករណ៍យសវាអេ្តរកម្ម ជួ�អ្ក 
ថែទាំភ្ជាប់យទៅយសវាកម្មគាំ្ទក្នុងតំបេ់។

Palliative Care 
Australia

www palliativecare org au អង្គការកំពូលរបស់ជាតិ ស្មាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់។ ផ្ល់តំណភ្ជាប់យទៅកាេ់យសវាកម្មយេៅក្នុងតំបេ់ េិង្េ 
្ាេរបស់យលោកអ្ក។

Palliative Care 
Victoria

03 9662 9644 www pallcarevic asn au ព័ត៌មាេ ការផ្គត់ផ្គង់ េិងគាំ្ទស្មាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្� 
ការឈឺចាប់ថ�លមាេគុណភាព។ PCV ផ្តល់ជូេកូេយសៀវយភៅពីរ 
សំខាេ់ៗ៖ 
1   អំពីការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់
2  ការគាំ្ទបុគ្គលថ�ល្តូវការការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈ ឺ

ចាប់ - ការថណេាំស្មាប់្គួសារ េិងមិត្តភក្តិ

LGBTI Carers 1800 242 636 www carersvictoria org au/
how-we-help/LGBTI-carers 

ការគាំ្ទស្មាប់អ្កថែទាំ  LGBTI។

Young Carers 
Respite and 
Information 
Services 
Program

1800 242 636 www youngcarers net au សាច់យរឿងរបស់អ្កថែទាំ �ំបូេ្មាេ�៏មាេ្បយ�ោជេ៍ ្េ្ាេ  
កម្មវិ្ីមូលេិ្ិ ការគាំ្ទ។ យលោកអ្កក៏អាចទូរស័ព្មកយលខ 
1800 052 222 បាេថ�រ យ�ើម្ីថសវង�ល់អំពីការថែទាំជំេួស 
បយណ្ោះអាសេ្ ជំេួ�ជាក់ថស្តង េិងសកម្មភាពសង្គមស្មាប ់
អ្កថែទាំអា�ុយ្កោម២៥�្ាំ។

LifeCircle www lifecircle org au ព័ត៌មាេ េិងឧបករណ៍ស្មាប់បយងកើេការ�ល់�រឹងអំពីការស្ាប់

64 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧្ពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧្ពរឹក) 1300 33 44 55

http://carersouth.org.au
http://www.caresearch.com.au
http://www.carersvic.org.au
http://www.carergateway.gov.au
http://www.palliativecare.org.au
http://www.pallcarevic.asn.au
http://www.carersvictoria.org.au/how-we-help/LGBTI-carers
http://www.carersvictoria.org.au/how-we-help/LGBTI-carers
http://www.youngcarers.net.au
http://www.lifecircle.org.au
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យសវាកម្មអ្កថែទាំ

ការគាំ្ទ

The Office of 
Public Advocate

1300 309 337 www publicadvocate vic gov 
au

ជាេ់ទី  5, 436 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 
3000

State Trustees 03 9667 6444 www statetrustees com au ផ្តល់ជូេយសវាថផ្កច្ាប់ េិង�ិរញ្វត្នុ�៉ាងទូលំទូលា�  
(បណ្ាំមរតក្សបច្ាប់ ការយ្វើថផេការអចលេ្ទព្ 
វិ្ីការបញ្ជាក់មតកសាសេ៍ លិខិត្បគល់សិទ្ិអំណាច  
េិងយសវាកម្មអ្កទទួលភារកិច្ច្គប់្គង)

Elders Rights 
Advocacy

1800 700 600 www era asn au ភ្ាក់ងារឯករាជ្ថ�លបាេផ្តល់មូលេិ្ិយ�ោ�រ�្ាភិបាលអូ្ស្តាលី  
យ�ើម្ីផ្តល់យសវាផ្គត់ផ្គង់ ស្មាប់្បជាជេថ�លទទួលបាេយសវាកម្ម
ថែទាំមេុសសេចាស់ ថ�លបាេទទួលការឧបត្ម្ភពីរ�្ាភិបាល 
អូ្ស្តាលីក្នុងរ�្វិចតូរី�៉ា។

Seniors Rights 
Victoria

1300 368 821 www seniorsrights org au ព័ត៌មាេ ការគាំ្ទ �ំបូេ្មាេ េិងការអប់រំយ�ើម្ីជួ�ទប់សកាត់  
ការរំយលោភបំពាេរបស់មេុសសេចាស់ េិងការពារសិទ្ិ យសចក្តីថែ្ែ្តូរ  
េិងឯករាជ្ភាព។

Aged Care 
Complaints 
Commissioner

1800 550 552 www agedcarecomplaints gov 
au

យសវាកម្មឥតគិតថែ្ យ�ើម្ីយលើកយឡើងពីកងវល់របស់ពួកយគអំពី  
គុណភាពថេការថែទាំ ឬយសវាកម្មថ�លកំពុងបាេផ្តល់ជូេ�ល់អស់
អ្កថ�លកំពុងទទួលយសវាថែទាំសុខភាពថ�លមាេការឧបត្ម្ភ 
ពីរ�្ាភិបាលអូ្ស្តាលី។

Veterans’ Affairs 
Network (VAN)

1300 551 918 www dva gov au/contact/van-
state-office-locations#vic

ជំេួ�ស្មាប់អតីត�ុទ្ជេ ្ស្តីយមម៉ា� េិង្គួសាររបស់ពួកយគ

Australian 
Charter of 
Healthcare 
Rights

www safetyandquality gov au/
national-priorities/charter-of-
healthcare-rights

សិទ្ិសំខាេ់ៗរបស់អ្កជំងឺ េិងអ្កយ្បើ្បាស់ យេៅយពលថសវងរក  
ឬទទួលយសវាថែទាំសុខភាព។
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ការ្បរឹកសេា

beyondblue 1300 22 4636 www beyondblue org au យសវាការ្បរឹកសេាយ�ោបល់តាមទូរស័ព្តាម្បព័េ្២៤យម៉ោង។ ការផ្តល ់
ការ្បរឹកសេាយ�ោបល់តាមអេឡាញ េិងយអឡិច្តូេិច ៧ថែងៃក្នុង១សប្តា�៍។

Lifeline 13 11 14 www lifeline org au ការគាំ្ទថផ្កវិបត្តិតាមទូរស័ព្២៤យម៉ោង េិងការបងការការយ្វើអត្ត�ាត។

National Carer 
Counselling 
Program

1800 242 636 www carersaustralia com កម្មវិ្ីអ្កថែទាំ្បយទសអូ្ស្តាលី: ផ្តល់្បរឹកសេាយ�ោបល់រ�ៈយពល 
ខ្ី។ សមាគមអ្កថែទាំយេៅតាមរ�្ េិងទរឹក�ីេីមួ�ៗ ក៏ចាត់ថចង 
្កុមគាំ្ទក្នុងតំបេ់មូេ�្ាេផងថ�រ។

Australian 
Centre for Grief 
& Bereavement                                     

1800 642 066 www grief org au ការអប់រំយពលមាេទុក្្ពួ� េិងយសវាពិយ្គោះយ�ោបល់ជាយ្ចើេ  
យ�ើម្ីអភិវឌ្ឍ េិងយលើកកម្ស់សមត្ភាពបុគ្គល អង្គការ េិងស� 
គមេ៍យ�ើម្ីយ�ោះ្សា�ជាមួ�ការបាត់បង់្បកបយ�ោ�្បសិទ្ភាព។ 

GriefLine 03 9935 7400 griefline org au/
griefline org au/online-
counselling-service

យសវាកម្មថខសេទូរស័ព្យពលមាេទុក្្ពួ�ស្មាប់ស�គមេ៍ េិង 
្គួសារស្តាប់ �កចិត្តទុក�ាក់ េិងគាំ្ទ�ល់មេុសសេថ�លជួប្បទះ 
េរឹងការបាត់បង់ េិងទុក្្ពួ�យេៅ្គប់�ំណាក់កាលទាំងអស់យេៅ 
ក្នុងជីវិត។ រួមមាេយសវាកម្មផ្តល់្បរឹកសេាយ�ោបល់តាមអេឡាញ។

ឧបករណ៍ េិងជំេួ�

Coastcare 
Medical 
Equipment

03 9707 4955 www coastcaremed com au ផលិតផលយ្វើឱ្មាេេីតិសម្ទាវិញ េិងយវជ្ជសា្ស្តមាេស្មាប ់
ជួល េិងលក់។ ទទួលស្គាល់ជាផ្តូវការ DVA េិង SWEP។ យ្គឿង 
បរិក្ារថ�លអាចផ្តល់ជូេ�៉ាងរ�័សយពញមួ��ប់៖ យកៅអីងូតទរឹក 
យ្កោមផកាឈូក បង្គេ់ យកៅអីទយ្មត ថ្គតាមមេ្ីរយពទ្។

Independent 
Living Centres 
Australia

1300 885 886 ilcaustralia org au ផ្តល់�ំបូេ្មាេអំពីផលិតផល េិងយសវាកម្មជាយ្ចើេយ�ើម្ីជួ��ល់ទិ�្ភាពថេ 
ការរស់្បចាំថែងៃ រួមមាេចល័ត ការយគង ការបរិយភោគ េិងការ�រឹកជញ្ជតូេ។

Endeavour  
Life & Care

9703 2900 endeavourlifecare com au អ្កផ្គត់ផ្គង់យ្គឿងបរិក្ារ ថែទាំសុខភាពតាមផ្ះ។

City of Casey www casey vic gov au/
community-services/disability-
services/disability-services-
directory/equipment-and-aids

យសចក្តថណេាំរបស់សាលា្កុង Casey ចំយពោះកម្មវិ្ី េិងយសវា 
កម្មស្មាប់យ្គឿងបរិក្ារ េិងជំេួ�ស្មាប់មេុសសេពិការភាព។
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ការគាំ្ទថផ្ក�ិរញ្វត្នុ / ទីភ្ាក់ងាររ�្ាភិបាល

Financial 
Counselling 
Australia 

1800 007 007 www 
financialcounsellingaustralia 
org au 

ព័ត៌មាេអំពីការ្បរឹកសេាយ�ោបល់ថផ្ក�ិរញ្វត្នុ េិងជំេួ�ក្នុងការរក 
អ្ក្បរឹកសេាយ�ោបល់ថ�លមាេគុណសម្ត្តិ។

Centrelink 13 27 17 www humanservices gov au/individuals/centrelink

Department of 
Veterans Affairs

13 32 54 www dva gov au

ជំេួ�តាមផ្ះ

សាលា្កុងក្នុងតំបេ់
របស់យលោកអ្ក

PCSE អាចជួ�យលោកអ្កយរៀបចំយសវាកម្មស�គមេ៍សាលាសងកាត់ េិងយេៅតាមផ្ះ

ការថកថ្បផ្ះ

Peninsula Health 
Domiciliary Care 
Referral

1300 665 781 www peninsulahealth org au/
services/services-a-e/aged-
care/domiciliary-care

កម្មវិ្ីវា�តថម្ េិងថែទាំតាមផ្ះស្មាប់មេុសសេចាស់ជរា មេុសសេ 
ចាស់ េិងមេុសសេវ័�យក្មងថ�លមាេពិការភាព េិងអ្កថែទាំរបស ់
ពួកយគថ�លរស់យេៅក្នុងផ្ះ

Home 
Modifications 
Australia

02 9281 2680 www moda org au អង្គការកំពូល េិងឧសសេា�កម្មជាតិថ�លតំណាងឱ្អ្កផ្តល់យសវា  
េិងយលើកកម្ស់អត្្បយ�ោជេ៍ថេការថកថ្បផ្ះ។

mecwacare 1800 163 292 www mecwacare org au ផ្តល់ការថែទាំព្ាបាល េិងថែទាំយេៅផ្ះយេៅទូទាំងតំបេ់ជា�្កុង  
េិងភាគខាងត្តូង េិងខាងយកើតថេទី្កុងថមលប៊េ។

ការថែទាំព្ាបាលតាមផ្ះ

PCSE ការថែទាំព្ាបាលតាមផ្ះ អាចយរៀបចំជាថផ្កមួ�ថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់របស់យលោកអ្ក។ ក៏មាេផ្តល់ជូេយសវាកម្ម 
ឯកជេផងថ�រ។

Bolton Clarke at 
Home Support

1300 33 44 55 www boltonclarke com au ផ្តល់ជូេយសវាកម្មថែទាំតាមផ្ះជាក់ថស្តងថ�លអាចបត់ថបេបាេ្គប�ណ្ប់
ការថែទាំព្ាបាល ជំេួ�តាមផ្ះ សុខភាពសម្័េ្មិត្ត េិងសុខភាពផ្តូវចិត្ត។
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�ំយណោះ្សា�បញ្ា

Health 
Complaints 
Commissioner

1300 582 113 hcc vic gov au ្បសិេយបើយលោកអ្កមិេយពញចិត្តជាមួ�អ្កផ្តល់យសវាកម្មសុខភាព
របស់យលោកអ្កយទ យលោកអ្កអាចយលើកយឡើងពីកងវល់របស់យលោក 
អ្ក ជាមួ�េរឹងស្ងការចាត់ថចងបណ្រឹងសុខភាព។

ការវា�តថម្ការរស់យេៅតាមផ្ះ

Council services Your local council website សាលា្កុង Cardinia, Casey, Greater Dandenong, 
Kingston Councils។
ការវា�តថម្ការរស់យេៅតាមផ្ះ ជួ�មេុសសេឱ្ថសវង�ល់ពីរយបៀប 
ជាយ្ចើេយ�ើម្ីរស់យេៅយ�ោ�ឯករាជ្ េិងរកសេាជាសមាជិកសកម្មថេ 
ស�គមេ៍របស់ពួកយគ។

ការថែទាំផ្ាល់ខ្លួេ

Council carers 
Alfred Care 
Baptcare 
MECWA  
Bolton Clarke at 
Home Support

 
  
13 22 78 
1800 163 292 
1300 33 44 55

Your local council website 
www alfredhealth org au 
www baptcare org au 
www mecwacare org au 
www boltonclarke com au

សាលា្កុង Cardinia, Casey, Greater Dandenong, 
Kingston Councils។

ការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ / ការស្មាករ�ៈយពលខ្ី

Commonwealth 
Respite and 
Carelink Centre 
Southern Region 

1800 052 222 
(BH)
1800 059 059 
(Outside BH)

www dss gov au/disability-and-
carers/programmes-services/
for-carers/commonwealth-
respite-and-carelink-centres

ការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ ការគាំ្ទជាក់ថស្តង េិងផ្តូវចិត្ត  
ស្មាប់អ្កថែទាំយេៅថប៉កខាងត្តូង្កុងថមលប៊េ។

្កុមគាំ្ទ

PCSE Carers 
Support Group

03 5991 1300 www palliativecaresoutheast 
org au

ទូរស័ព្យទៅ PCSE ស្មាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម។

Alfred Health 
Carer Services

1800 052 222 carersouth org au តំណភ្ជាប់យទៅ្កុមថែទាំ មាេទីតាំងយេៅថប៉កខាងត្តូង្កុងថមលប៊េ។
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អង្គការ ទូរស័េ្ទ វ ុបិថស ការេិេែ៌នា

យសវាកម្មអ្កថែទាំ

ការ�រឹកជញ្ជតូេ

Red Cross 03 8327 7700 vic@redcross org au មាេការ�រឹកជញ្ជតូេពីអ្កស្ម័្គចិត្តស្មាប់ជំងឺជាក់លាក់។

អង្គការជំងឺជាក់លាក់

Cancer Council 
of Victoria

13 11 20 www cancervic org au ស�គមេ៍ថេមេុសសេថ�លទទួលរងផលប៉ះពាល់យ�ោ�ជំងឺ  
ម�ារីក ថ�លយលោកអ្កអាចភ្ជាប់តាមអេឡាញ តាមទូរស័ព្  
ឬយ�ោ�ផ្ាល់។

ថខសេទូរស័ព្យបើកយ្វើការពីថែងៃច័េ្ �ល់ថែងៃសុ្ក ពីយម៉ោង៩្ពរឹក  
�ល់យម៉ោង៥លងៃាច យ�ើ�មាេបុគ្គលិកគិលាេុប�្ាកថ�លមាេ  
គុណសម្ត្តិថផ្កជំងឺម�ារីក។ ែវីយបើបុគ្គលិកមិេមាេលទ្ភាព  
ផ្តល់�ំបូេ្មាេថផ្កយវជ្ជសា្ស្តក្តី ថតពួកយគអាចេិ�ា�អំពីផល  
ប៉ះពាល់ថេ្បយភទជាក់លាក់ថេជំងឺម�ារីក យ�ើ�ពេ្ល់ពីអវី  
ថ�លេរឹងយកើតយឡើងក្នុង�ំយណើរការ �ូចជាការព្ាបាលយ�ោ�  
យ្បើគីមី ការព្ាបាលយ�ោ�យ្បើវិទ្នុសកម្ម ឬការព្ាបាលជំងឺ  
ម�ារីក�ថទយទៀត។

Dementia 
Australia

1800 100 500 www dementia org au
Helpline email: helpline nat@
dementiaalzheimers org au
Webchat: www dementia org 
au/helpline/webchat

អង្គការអ្កជំងឺវយងវងស្មារតីអូ្ស្តាលី គាំ្ទយ�ើម្ីបំយពញត្មូវការ 
របស់មេុសសេថ�លមាេជំងឺវយងវងស្មារតី្គប់្បយភទ េិង្កុម្គួសារ  
េិងអ្កថែទាំពួកយគ យ�ើ�ផ្តល់េូវយសវាកម្មគាំ្ទ ការអប់រំ  
េិងព័ត៌មាេ។

ថខសេទូរស័ព្ផ្តល់ជំេួ� ្បតិបត្តិការទូទាំង្បយទសពីយម៉ោង៩្ពរឹក  
�ល់យម៉ោង៥លងៃាច ពីថែងៃច័េ្ �ល់ថែងៃសុ្ក យ�ោ�មិេរាប់បញ្ចតូលថែងៃ 
ឈប់សំរាកសា្ារណៈ។ យសវាកម្មទទួលសារ អាចយ្បើបាេយេៅយ្កៅ 
យម៉ោងយ្វើការ។ សូមទុកសារ យ�ើ�ការយ�ៅទូរស័ព្របស់យលោកអ្ក 
េរឹង្តូវបាេយគយ�្ើ�តបវិញយេៅថែងៃយ្វើការបេ្ាប់។

MND Victoria 1800 806 632 www mnd asn au ផសេពវផសេា�ការថែទាំ េិងការគាំ្ទ�៏លអបំផុតស្មាប់អ្កថ�លមាេ 
ជំងឺសរថស្បសាទ។
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អង្គការ ទូរស័េ្ទ ការេិេែ៌នា

្កុមការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់
McCulloch House, Monash Medical 
Centre Clayton

03 9594 5320 មេ្ីរព្ាបាលថ�លបាេសង់មាេយគោលបំណងស្មាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់ /ព្ាបាលអ្កជំងឺថ�លស្ិតក្នុងជីវិត្គាចុងយ្កោ�មាេទីតាំងយេៅមេ្ីរយពទ្ម៉ូណាស្។

Wantirna Health Palliative Care 
Inpatient Unit

03 9955 1341 មេ្ីរព្ាបាលឯកយទសស្មាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេថ្គ៣២ផ្តល់េូវការ្តួតពិេិត្ 
យរោគសញ្ា ការថែទាំជីវិតចុងយ្កោ�ថេអ្កជំងឺ ការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ េិងការវា�តថម្។

Peninsula Health Palliative Care 
Unit, Frankston

03 9784 8600 មេ្ីរព្ាបាលថ�លបាេសង់មាេយគោលបំណង ថ�លផ្តល់ទីកថេ្ងស្មាប់ការ 
ថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ថ�លព្ាបាលក្នុងមេ្ីរយពទ្។

South Eastern Private Hospital 03 9549 6555 ថផ្កការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេថ្គ១១ (Abelia)  ្តូវបាេគាំ្ទយ�ោ�គិលាេុប 
�្ាកថ�លមាេបទពិយសោ្េ៍។ ការថែទាំខាង្ពលរឹងវិញ្ាណពី្គូគងវាល ក៏បាេផ្តល់ជូេផងថ�រ។

Peninsula Private Hospital 03 9788 3466 បេ្ប់ព្ាបាលជំងឺឈាម េិងជំងឺម�ារីក មាេថ្គ២៣ Acacia លា�ច្មុះជាមួ�េរឹង 
បេ្ប់ព្ាបាលជំងឺម�ារីក�ុះសាច់ ជំងឺឈាម ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់។

St John of God, Berwick Hospital 03 9709 1414 ថផ្កឯកយទសថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេបេ្ប់ស្មាប់ថតអ្កជំង ឺ
ម្ាក់ចំេួេ៦ ថ�លមាេយ្គឿងសម្ភារៈសពវ្គប់។

Ward D, Casey Hospital, Berwick 03 8768 1550 បេ្ប់ព្ាបាលអ្កជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរ េិងការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់។

ការថែទាំព្ាបាលក្នុងតំបេ់
Bolton Clarke      1300 33 44 55 ្តូវបាេយគស្គាល់ជាផ្តូវការែាជាយសវាកម្មថែទាំព្ាបាលតាមតំបេ់ (RDNS), Bolton Clarke ផ្តល់ជូេ 

យសវាយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការបថេ្មស្មាប់អតិែិជេ PCSE។ យលោកអ្កេរឹងបាេជូេ�ំណរឹងយេៅយពលមក 
ព្ាបាលជំងឺ ែាយតើយលោកអ្ក្តូវការទាក់ទងឬអត់ មកយសវាយ្កោ�យម៉ោងយ្វើការរបស់ Bolton Clarke។

Kooweerup Regional Health Service 03 5997 9679

មេ្ីរយពទ្ក្នុងតំបេ់
Casey Hospital                                       03 8768 1200

Dandenong Hospital 03 9554 1000

Frankston Hospital                             03 9784 7777

Moorabbin Hospital  03 9928 8111

Monash Medical Centre (Clayton) 03 9594 6666

Peter MacCullum Cancer Centre                     03 9656 1111

South Eastern Private Hospital              03 9549 6555

St John of God, Berwick Hospital 03 9709 1414

Wantirna Hospital 03 9955 7341
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ថផនការថែទំាបនា្ទ ន់ពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ

បុ ្្គលថដលតម្មរូវការថែទំា ព ម្ែ ះអ្នកថែទំា

យឈ្មោះ យឈ្មោះ

អា�ុ ទំេាក់ទំេងជាមួ� 
មេុសសេថ�លត្មូវ 
ការថែទាំ

អាស��្ាេ  
 
 
 

អាស��្ាេ

ទូរស័ព្ ទូរស័ព្

ភាសាេិ�ា�  
 
 

ភាសាេិ�ា�

ទំនាក់ទំនងពៅពេលបនា្ទ ន់

យឈ្មោះ ទំេាក់ទំេង ទូរស័ព្
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េ័ត៌រានអំេើសុ្ភ្េ - េ័ត៌រានលមិ្តអំេើបុ ្្គលថដលកំេុងម្តរូវព្ថែទំា

ជំងឺរបស់បុគ្គល៖

យឈ្មោះយវជ្ជបណ្ិត អាស��្ាេ ទូរស័ព្ 
(យវជ្ជបណ្ិត  េិង / ឬ្គូយពទ្ឯកយទស)៖

យលខ Medicare៖ 

យលខ Centrelink៖

មូលេិ្ិ្ាេារ៉ាប់រងសុខភាព  
េិងយលខ៖

យលខមូលេិ្ិឡាេយពទ្ / យលខចុះបញ្ជី៖

យលខ Medic-Alert៖ 

ការពិពណ៌េាអំពីត្មូវការថែទាំ៖

្ពម្រាងការបនា្ទ ន់៖ ក្នុងករែើ បនា្ទ ន់ ទំនាក់ទំនងរបស់្ំុ្នរឹងរាន (សូម្ូសពលើម្បអប់ថដលអាចអនុវត្តបាន)៖

  បញ្ជា NFR   បណ្ាំយផ្ើថផេការថែទាំទុកជាមុេ   លិខិតបញ្ជ្ជាក់ការប�ិយស្យ�ើម្ីទទួល 
        ការព្ាបាល

ព័ត៌មាេលមអិតអំពីលិខិត្បគល ់
សិទ្ិអំណាច�៏ឋិតយឋរ 
(ការព្ាបាលថផ្កយវជ្ជសា្ស្ត)៖

ទីតាំងថ�លយពញចិត្តយ�ើម្ីស្ាប់៖

  បណ្ាំយផ្ើថ�លមាេការថណេាំ   តថម្គុណ្ម៌ថេបណ្ាំយផ្ើ

  ព័ត៌មាេលមអិតអំពីអ្កយ្វើយសចក្តីសយ្មចចិត្តយលើការព្ាបាលថផ្កយវជ្ជសា្ស្ត៖ 
 

Call Palliative Care South East Nursing Service:   DAY TIME (7am - 7pm) 03 5991 1300    NIGHT TIME (7pm - 7am) 1300 33 44 55 73



140-154 Sladen Street 
Locked Bag 2500 
Cranbourne VIC 3977

ទូរស័ព ្03 5991 1300 • ទូរសារ 03 5991 1301 

អុីយម៉ល  reception@palliativecarese org au

www.palliativecaresoutheast.org.au

យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាង ត្តូងយ�ៀងខាងយកើត សូមទទួលស្គាល់្បជាជេ  
Bunurong េិង Wurundjeri ជាអ្កថែរកសេា្បថពណីថេទរឹក�ី យ�ើ�យ�ើងសូមយគោរព�ល់អ្កចាស់ទុំ  
Bunurong េិង Wurundjeri ពីអតីតកាល បច្ចនុប្េ្កាល េិងកំពុងយលចយឡើង។

mailto:reception@palliativecarese.org.au
http://www.palliativecaresoutheast.org.au

