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ការថែទាំបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កគសឡាញ់ យេៅយព�ថ��ពួកយគ 
មាេជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរ គឺជាយរឿង�៏�ំបាកបំផុតមួ�ថ��មេុសសេម្ាក់េរឹង 
គតូវយ្វើក្នុងជរីវិតរស់យេៅរបស់ពួកយគ។ តួេាទរីរបស់អ្កថែទាំគឺយែរភាព  
តាេតរឹងចិត្ យ�ើ�ជាយរឿ�ៗមាេការ�ត់យេឿ�។ គឺអ្កថែទាំយេះ 
ឯងថ��ជាេិច្ចកា� ‘បំយពញកាតពវកិច្ច’ យ�ើ�ជាញរឹកញាប់  
ជាអ្កទទួ�បាេការសគមាក ឬការ្ូរចិត្�៉ាងតិចតួចបំផុត។

យេៅឯយសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាង 
ត្តូងយ�ៀងខាងយកើត (Palliative Care South East) យ�ើង 
��់�រឹងពរីការរួមចំថណក�៏្ំយ្ងថ��គកុមគគួសារ េិងអ្កថែទា ំ
បាេយ្វើ យ�ើ�េិងការ�ំបាកជាបេ្បេ្ាប់ថ��អាចទាក់ទិេេរឹង 
ការថែទាំ។ យ�ើងយេៅទរីយេះយ�ើម្រីគាំយ�ោកអ្ក ក្នុងតួេាទរីថែទាំរបស ់
យ�ោកអ្ក គពមទាំងការថែទាំខាងផ្តូវចិត្ អារម្មណ៍ េិងខាងវិញ្ាណ 
ថ�រ ថ��យ�ើងផ្�់��់ជូេមេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក។

យ�ើងបាេបយងកើតកញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ យ�ើម្រីផ្�់ជូេគគួសារ េិងអ្កថែ 
ទាំេូវព័ត៌មាេ គំេិត េិងការគាំគទយ�ើម្រីជួ�កសាងទំេុកចិត្ េិង 
កាត់បេ្�ភាពតាេតរឹង ទាក់ទងេរឹងតួេាទរីរបស់អ្កថែទាំ។ កញ្ចប ់
ព័ត៌មាេយេះ ក៏េរឹងគតូវបាេ�កយគបើគបាស់យ�ោ�គកុម PCSE របស ់
យ�ើងផងថ�រ យ�ើម្រីសម្គា�់ការគាំគទបថេ្មថ��គគួសារ េិងអ្កថែទា ំ
អាចគតូវការ យ�ើ�ថកតគមូវការគាំគទយេះយ�ើម្រីបំយពញតគមូវការរបស ់
អ្កថែទាំម្ាក់ៗ។ កញ្ចប់យេះព័ត៌មាេគឺជា្េ្ាេសគមាប់ស�គមេ ៍
ទាំងមូ� មិេថមេគតរឹមថតសគមាប់អ្កថែទាំចម្ងយេោះយទ ប៉ុថេ្សគមាប ់
អ្កយផសេងយទៀត ថ��កំពុងជួ�យមើ�ថែមេុសសេជាទរីគសឡាញ់ថ�� 
មាេជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរយេៅក្នុងផ្ះ យ�ោ�មិេគិតពរីគបវត្ិវប្្ម៌ ទរីកថេ្ង 
ថ��មេុសសេរស់យេៅ ឬេរណាថ��ពួកយគកំពុងថែទាំយឡើ�។

យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូង 
យ�ៀងខាងយកើត មាេគកុមអ្កឯកយទសថេគិ�ាេុប�្ាក បុគ្គ�ិក 
យពទ្យ បុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ច អ្កគបរឹកសេា អ្កព្យាបា� អ្កជំងឺយ�ោ� 
យ្វើសកម្មភាពយផសេងៗ ការព្យាបា�អ្កជំងឺយ�ោ�តនេ្រី អ្កស្ម័គគចិត្  
េិងបុគ្គ�ិករ�្បា� យ�ើ�យ�ើងទាំងអស់គ្ាយផ្ោតយ�ើការយ្វើឱ្យ 
គបាក�អ្កជំងឺ អ្កថែទាំ គគួសារ េិងមិត្ភក្ិរបស់ពួកយគទទួ� 
បាេការគាំគទថ��ពួកយគគតូវការ យេៅយព�ពួកយគគតូវការ។ យ�ើង 
ថតងថតយេៅទរីយេះយ�ើម្រីជួ� �ូយច្ះគបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេសំណួរ  
សូមទូរស័ព្យទៅការិ�ា�័� ឬេិ�ា�យទៅកាេ់បុគ្គ�ិករបស់យ�ើង  

យេៅយព�ពួកយគមកយ�ង។ យ�ោកអ្កេរឹងភ្ាក់យផអើ�យ�ោ��រឹងែា 
មាេសំណួរជា យគចើេថ��យ�ោកអ្កអាចមាេ ជាសំណួរថ�� 
យ�ើង្្ាប់បាេយ�្ើ�រួចមកយ�ើ�។ ការភ័�ខ្ាច ឬការគពួ�បារម្ភ 
ជាយគចើេរបស់យ�ោកអ្ក គឺមាេជាទូយទៅចំយពោះអ្កថ��កំពុងថែទា ំ
អ្កជមងៃឺ្ងៃេ់្ងៃរ �ូយច្ះចូរកុំមាេអារម្មណ៍ែាមាេអវរីថ��យ�ោកអ្ក  
មិេអាចសួរយេោះយឡើ�។ យ�ើងយេៅទរីយេះយ�ើម្រីជួ�គគប់វិ្រីថ�� 
យ�ើងអាចយ្វើបាេ យ�ើ�យ�ើងសង្រឹមែាយ�ោកអ្កេរឹង��់យ�ើញ 
ែាកញ្ចប់ព័ត៌មាេគឺជា្េ្ាេព័ត៌មាេបថេ្ម យ�ើម្រីជួ�យ�ោកអ្ក 
សគមបយទៅតាម�ំយណើររបស់យ�ោកអ្ក។

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

យសចក្រីថែ្ងអំណរគុណ
យ�ើងខ្នុំសូមថែ្ងអំណរគុណចំយពោះអ្កចូ�រួម  
េិងអ្កគាំគទ ខាងយគកោមថេកញ្ចប់ជំេួ�អ្កថែទាំ៖

• បណ្ាញសុខភាពបឋម ភាគខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត  
គកុងថម�ប៊េ

• រ�្ាភិបា�រ�្វិចតូរី�៉ា
• ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ អូគស្ា�រី
• សមាគមការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  

តំបេ់ជុំវិញគកុងភាគខាងត្តូង
• គកុមគ្រីេិក PCSE
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ការគំាម្ទដល់តម្មរូវការភ្សា និងវប្បធម៌របស់ពោកអ្នក
យេៅ PCSE យ�ើងផ្�់គុណតថម្��់ភាពទរីថទពរីគ្ា។

យ�ើងយប្ជ្ាយ�ើម្រី៖

• ព្យាបា�មេុសសេយ�ោ�យសចក្រីថែ្ែ្តូរ េិងការយគោរព
• ផ្�់ការគាំគទ េិងការ�កចិត្ទុក�ាក់ថ��យផ្ោតយ�ើបុគ្គ� 

ថ��អាចបត់ថបេ េិងរាប់បញ្ចតូ�ភាពខុសគ្ារវាងបុគ្គ�
• ទទួ�សា្គ�់ែាគគប់សា្េភាពការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�  

ការឈឺចាប់ គឺខុសគ្ា
• គាំគទ��់ការកំណត់េិ�មេ័�ការ�ាក់បញ្ចតូ�ថេគគួសារ 

េិងអ្កថែទាំ
• ថក�មអ�ទ្ភាពទទួ�បាេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ  

ឈឺចាប់ សគមាប់ស�គមេ៍ចគមុះជាយគចើេយេៅក្នុងតំបេ់របស ់
យ�ើង

សូមគបាប់យ�ើងអំពរីតគមូវការខាង 
វប្្ម៌ ឬជំយេឿរបស់យ�ោកអ្ក។  
គបសិេយបើយ�ោកអ្កគតូវការបុគ្គ�ិក 
ថែទាំខាងផ្តូវវិញ្ាណ ឬការគាំគទជាក ់
�ាក់យផសេងយទៀត សូមគបាប់យ�ើងឱ្យ  
បាេ�រឹង។

ការយគបើគបាស់យសវាកម្មរបស់យ�ើង ជាភាសារបស ់
យ�ោកអ្ក៖ យសវាកម្មបកថគបភាសា

យ�ើងយ�ើកទរឹកចិត្ឱ្យយ�ោកអ្កេិ�ា�ជា 
មួ�យ�ើង ក្នុងភាសាថ��យ�ោកអ្កយពញ 
ចិត្បំផុត។

សូមអេុញ្ាតឱ្យយ�ើងបាេ�រឹង ែាយតើយ�ោក 
អ្កចង់មាេអ្ក បកថគបភាសាណាម្ាក់ឬអត់ 
ក្នុងអំឡនុងយព�មកជួប។

ពសវាកមមែអ្នកបកថម្បភ្សា
សូមទូរស័េ្ទពល្ 13 14 50
(ពសវាឥត្ិតថែ្)

យ�ោកអ្កអាចេិ�ា�ភាសាផ្ា�់របស់យ�ោកអ្ក យ�ើ�យស្ើសុ ំ
ឱ្យពួកយគទូរស័ព្យទៅ PCSE យ�ខ 03 5991 1300។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 5



ការថែនំាអំេើកញ្ចប់ជំនួយរបស់អ្នកថែទំា
កញ្ចប់ជំេួ�អ្កថែទាំយេះ បាេបយងកើតយឡើងយ�ើម្រីជួ���់អ្កថែ 
ទាំ េិងអ្កផ្�់ការថែទាំគគួសារ តាមរ�ៈការយ្វើ�ំយណើរការថែទា ំ
យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់របស់ពួកយគ។ មាតិកាគតូវបាេបយងកើត 
យឡើងជាមួ�ការយ�ើកទរឹកចិត្ េិងសុភវិេិច្័�របស់អ្កថែទាំ  
េិងគគួសារខ្លួេឯង។ 

យ�ើងរួមបញ្ចតូ�សយម្ងថេអ្កថែទាំពិតគបាក� េិងគកុមគគួសារ  
ថ��ថតងថតេិ�ា�គបាប់យ�ើង ...

  ប្រសិនប្រើមាននរណាមានា ក់បានបបា្់រខ្ញុំបៅបេះ 
ថាការថែទាុំ  បោយកាត់្រន្ថយការឈឺចា្់រ  

 មានសភាពដូចជា ...

ឧបករណ៍យេះផ្�់ព័ត៌មាេថ��យ�ោកអ្កអាចគតូវការ ក្នុងតួេាទរី 
ជាអ្កថែទាំ ប៉ុថេ្ក៏យ�ើរតួជាការរំ�រឹកសគមាប់ការថែទាំខ្លួេឯងផង 
ថ�រ - យ�ើម្រីយមើ�ថែខ្លួេយ�ោកអ្ក។

ការយប្ជ្ាចិត្របស់យ�ើងចំយពោះអ្កថែទាំ  
េិងគកុមគគួសារ

អ្កថែទាំទាំងអស់េរឹងគតូវបាេគាំគទយ�ោ�ការអប់រំ 
េិងព័ត៌មាេ យ�ើម្រីជួ�ពួកយគអាចឱ្យបេ្ការថែទា ំ
យេៅក្នុងផ្ះ គបសិេយបើយេោះជាបំណងគបាែ្ារបស ់
អតិែិជេ។ 

យ�ើងេរឹងផ្�់ជូេ�ំបូេ្មាេសគមាប់ការថែទាំយ�ោ� 
កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  ២៤យម៉ោងក្នុង១សប្ា�៍  
យ�ើម្រីជួ�អ្កថែទាំក្នុងតួេាទរីរបស់ពួកយគ េិងជួ� 
ពួកយគយេៅយព�ជួបបញ្ាថ��មិេេរឹកស្មាេ��់។

ការគាំគទ��់អ្កផ្�់ការថែទាំ 
គឺមាេសារៈសំខាេ់ណាស់
ការក្ា�ជាអ្កថែទាំ េរឹងផ្ាស់ប្តូរជរីវិតរបស់យ�ោកអ្កតាមវិ្រីជា 
យគចើេ។

មាេ្េ្ាេ េិងការគាំគទជាយគចើេថ��អាចរកបាេ យ�ើម្រីជួ� 
យ�ោកអ្កជាមួ�ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់។ ការ 
ទទួ�បាេការគាំគទយេះ េិងការយ្វើឱ្យគបាក�ែាយ�ោកអ្កបាេ 
ថែទាំខ្លួេឯង គឺជាការសំខាេ់ណាស់។

យ�ោកអ្កេរឹងមិេយេៅម្ាក់ឯងយទ៖ បុគ្គ�ិក េិងអ្កស្ម័គគចិត្របស ់
យ�ើងគឺយេៅទរីយេះសគមាប់យ�ោកអ្ក។ យ�ើងក៏េរឹងជួ�យ�ោកអ្ក 
ក្នុងការយរៀបចំថផេការសគមាប់អវរីថ��គតូវមក��់ផងថ�រ។

វាជាការសំខាេ់ណាស់ថ��យ�ោកអ្កមាេ 
ទំេុកចិត្ េិងការគាំគទយ�ើម្រីគគប់គគងការថែ
ទាំ២៤យម៉ោងក្នុង១សប្ា�៍។ 
សូមទូរស័ព្មកយ�ើងក្នុងអំឡនុងយព�ថែងៃ 
ឬ�ប់។

យេៅយព�យ�ើងេិ�ា�អំពរីអ្កថែទាំ  
គឺយ�ើងេិ�ា�អំពរីសមាជិកគគួសារ  
េិងមេុសសេជាទរីគសឡាញ់ េិងអ្ក�ថទយទៀត 
ថ��ចូ�រួមក្នុងការថែទាំ េិងការគាំគទអ្ក 
ថ��រស់យេៅមាេជំងឺ។
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រយបៀបយគបើកញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ
កញ្ចប់ព័ត៌មាេយេះ គតូវបាេថបងថចកជាថផ្កមួ�ចំេួេខុសៗគ្ា៖ 
ការយមើ�ថែខ្លួេឯង េិង�ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ៍ថ��ជាក់ថស្ង  
ការគគប់គគងការឈឺចាប់ យរោគសញ្ា េិងែ្ាំយពទ្យ េិង្េ្ាេ  
យ�ើ�េិងតំណភ្ជាប់។ ទាំងយេះគតូវបាេរចេាយឡើងជាយសចក្រី 
ថណេាំសយង្បៗ េិងជាអ្កចាប់យផ្ើមការសេ្េា សគមាប់យ�ោក 
អ្កយ�ើម្រី�្នុះបញ្ចាំង េិងពិភាកសេា�មអិតបថេ្មជាមួ�គកុម PCSE   
យេៅ�ំណាក់កា�យផសេងគ្ាថេការយ្វើ�ំយណើររបស់យ�ោកអ្ក។ កញ្ចប់ 
ព័ត៌មាេយេះ ក៏ជាថផ្កមួ�ថេយសវាកម្មអប់រំអ្កថែទាំរបស់យ�ើង 
ថ�រ ថ��អាចរកបាេសគមាប់យ�ោកអ្ក។

�ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ៍ េិងកំណត ់
សំគា�់សំខាេ់ៗ យេៅក្នុងគបអប់ពណ៌យខៀវ

អ្កចាប់យផ្ើមការសេ្េា យេៅក្នុងគបអប់ពណ៌សវា�

យេៅយព�យ�ោកអ្កេរឹងទទួ�បាេអត្គបយ�ោជេ៍ពរីការេិ�ា�យទៅកាេ់គកុម PCSE របស់យ�ោកអ្ក  
យវជ្ជបណ្ិត ឬអ្កឯកយទសរបស់យ�ោកអ្ក - យទោះតាមរ�ៈទូរស័ព្ក្នុងអំឡនុងយព�អយញ្ជើញមកជួបក្រី

ឧបករណ៍�ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ ៍
យេៅក្នុងគបអប់ពណ៌ថបតង

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

យតើការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ជាអវរី?
ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ជួ�គទគទង់មេុសសេម្ាក់ឱ្យរស់យេៅបាេ�អក្នុងជរីវិតចុងយគកោ�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��កំពុងរស់យេៅជាមួ�ជមងៃឺគំរាមកំថ�ង��់អា�ុជរីវិត គឺស្ិតយេៅកណ្ា�ថេការសយគមចចិត្ណាមួ�។

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

ឧទាហរណ៏ទាុំ ងឡាយថដលបោកេនាកបបាថានា ចង់ពិចារណា ... 
ខ្ញុំចង់បៅជាមួយប្រួសាររ្រស់ខ្ញុំបៅផ្ះឱ្យបានយូរ តាមថដលអាចប វ្ើបៅបាន

 ខ្ញុំចង់្រន្តប វ្ើេវើៗថដលខ្ញុំចូលចិត្ត្រុំផញត

កំែត់ពគាលពៅរយៈពេល្្ើ មធ្យម និងរយៈពេលថវង។

រ�ៈយព�ខ្រី (គបចាំថែងៃ) (ឧទាហរណ៍ បៅកាន់ឧទ្យាន បៅហាង ស្របាយរកីរាយកនាញងថែងៃបោះ)

រ�ៈយព�ម្្យម (គបចាំសប្ា�៍) (ឧទាហរណ៍ ទ្ទួ្លប្រួសារមកញ៉ាុំ អាហារបពលោងៃ ច ោុំ កូនរ ញក្ខជាតិបៅតាមសួនចបារ)

រ�ៈយព��ូរ (គបចាំថខ ឬយរៀងរា�់៦ថខ) (ឧទាហរណ៍ បរៀ្រចុំថែងៃឈ្់រសបមាកតិចតួច / បចញដុំបណើ របៅបបរៅបៅចញងសប្្ត ហ៍ បរៀ្រចុំសបមា្់រ 
ការបចញបៅបលងទ្ើបបរៅសបមា្់រប្រួសារបៅបពលយ្់រ)

ថ��អាចយ្វើបាេមុេយព�យេោះ សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទាំ អំពរីបំណងគបាែ្ារបស់ពួកយគសគមាប់ការថែទាំជរីវិត 
ចុងយគកោ� េិងកថេ្ងណាថ��ពួកយគចង់ស្ាប់យ�ើម្រីឱ្យយ�ោកអ្កអាចយគតៀមទុក។ ក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ យ�ោកអ្កអាចគិតពរីបំណងគបាែ្ា 
ផ្ា�់ខ្លួេរបស់យ�ោកអ្ក យ�ើ�ចាប់យផ្ើមការសេ្េាយេៅគតង់យេោះ។

បៅបពលខ្ញុំសាលា ្់រ ខ្ញុំចង់ឱ្យប្្ូរជាខ្ញុំ បហើយឱ្យប្ោក់បផះរ្រស់ខ្ញុំបៅ Berwick បហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំ អាចបៅផ្ះបោះបានរយៈបពលយូរ 
 តាមថដលអាចប វ្ើបៅបាន។ 

យតើអ្កបាេគិតអំពរីអវរីថ��អ្កចង់យ្វើថ�រឬយទ?

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 9



0.2 អំេើពសវាកមមែការថែទំាពោយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់   
       តំបន់ខាងត្ូបងព�ៀងខាងពកើត 
យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត  
(PCSE) ផ្�់ការថែទាំអ្កឯកយទស  
យ�ើ�ទាំងមូ�សគមាប់អ្កថ��រស់យេៅ 
ក្នុងផ្ះ យ�ើ�មាេជំងឺគំរាមកំថ�ង�� ់
អា�ុជរីវិត េិងការគាំគទខាងផ្តូវចិត្ េិង 
ការគាំគទជាក់ថស្ងសគមាប់គគួសារ  
េិងអ្កថែទាំ។

វិ្រីសាគស្រួមរបស់យ�ើងទទួ�ស្គា�់ែា  
ជមងៃឺគំរាមកំថ�ង��់ជរីវិតប៉ះពា�់�� ់
មេុសសេទាំងមូ� េិងគកុមគគួសារ េិងអ្ក 
ថែទាំរបស់ពួកយគតាមរយបៀបយផសេងៗជា 
យគចើេ�ូចជាខាងផ្តូវកា� អារម្មណ៍  
សង្គម េិងវិញ្ាណ។

PCSE អេុវត្វិ្រីសាគស្របស់គកុមយ�ើម្រី 
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�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



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 មិេផ្�់ជូេយសវាកម្ម�ូចខាង 
យគកោមយេះយទ។ 

• យសវាសយនង្គោះបេ្ាេ់
• អេាម័� ការថែទាំផ្ា�់ខ្លួេ 

េិងការថែទាំរបួស
• ការផ្គត់ផ្គង់ែ្ាំយពទ្យជាគបចាំ  

េិងការគគប់គគងែ្ាំយពទ្យគបចាំថែងៃ
• ការចាក់ែ្ាំយ�ើម្រីឱ្យឈាមរាវ  

ឬការចាក់ែ្ាំការពារយរោគទរឹកយេោមថផអម
• ការគបមូ�ឈាមយ�ើម្រី�កយទៅ 

ពិេិត្យយរោគ
• ការព្យាបា�យ�ោ�យគបើគរីមរី 

ការព្យាបា�យ�ោ�យគបើវិទ្យនុសកម្ម  
ឬការព្យាបា�យ�ោ�ការចាក់បញ្ចតូ� 
អរម៉ូេ

• ការចាក់ែ្ាំអង់ទរីប៊ី�៉ូទិកបញ្ចតូ�តាម 
សរថសឈាម ឬការថែទាំបំពង់យគបើ 
សគមាប់ព្យាបា�យ�ោ�ែ្ាំគរីមរី

• ការផ្គត់ផ្គង់ថែទាំព្យាបា�យេៅផ្ះយ�ើម្រី 
ឱ្យបាេឈប់សគមាក

យ�ើងអាចបញ្ជតូេ ឬថណេាំយ�ោកអ្កយទៅ 
កាេ់អ្កផ្�់យសវាកម្មថ��សមគសប។
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0.3 ក្នុងនាមជាអ្នកថែទំា និងជាអ្នកផ្តល់ការថែទំាម្្រួសារ
ការក្ា�ជាអ្កថែទាំ េរឹងផ្ាស់ប្តូរជរីវិតរបស់យ�ោកអ្កតាមវិ្រីជា 
យគចើេ។ ខណៈយព�ថ��ការថែទាំេាំមកេូវបញ្ាគបឈមជាយគចើេ  
វាអាចជាបទពិយសោ្ថ��ផ្�់រងវាេ់�៏អស្ចារ្យមួ� យ�ោ��រឹងែា 
យ�ោកអ្កបាេជួ�េរណាម្ាក់ថ��គតូវការយ�ោកអ្ក យ�ើ�ែា 
យ�ោកអ្កបាេយ្វើឱ្យមាេភាពខុសថប្ក ��់គុណភាពថេជរីវិត 
របស់ពួកយគ។ វាក៏អាចផ្�់ឱ្យយ�ោកអ្កផងថ�រេូវអារម្មណ៍ថេ 
យគោ�បំណង យេៅយព�ជួបគបទះការពិបាកៗ េិងអេុញ្ាតឱ្យ 
យ�ោកអ្ករីកចយគមើេ េិងអភិវឌ្ឍជំេាញែ្មរីៗ។

យ�ើងយេៅទរីយេះយ�ើម្រីជួ�យ�ោកអ្ក យេៅយព�យ�ោកអ្កមាេសំណួរ  
ឬមាេអារម្មណ៍ពិបាក យ�ើ�ស្មនុគស្មាញ។ ឧទា�រណ៍៖

• យ�ោកអ្កទំេងជាមាេទំេាក់ទំេងជាមួ�ថផ្កជាយគចើេថេ  
គបព័េ្គាំពារសុខភាព េិងសង្គម - យ�ើងអាចជួ�យ�ោកអ្ក  
ក្នុងការរុករក េិងយ្វើឱ្យវាមាេ�ំយណើរការសគមាប់យ�ោកអ្ក

• យ�ោកអ្កអាចពិបាកក្នុងការយ្វើឱ្យមាេតុ�្យភាពក្នុងជរីវិតរស ់
យេៅរបស់យ�ោកអ្ក យ�ើ�ចាប់យផ្ើមមាេអារម្មណ៍ឯយកោ - សូម 
េិ�ា�ជាមួ�អ្កផ្�់គបរឹកសេាយ�ោប�់ ឬបុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ច

• ការយ្វើការ ឬការសិកសេាអាចក្ា�យទៅជាការ�ំបាកយពក - យ�ោក 
អ្កអាចមាេសិទ្ិទទួ�បាេជំេួ��ិរញ្វត្នុ តាមរ�ៈគកសួង 
យសវាកម្មមេុសសេ (Centrelink)។

មាេជយគមើសគាំគទយផសេងៗជាយគចើេ ថ��យ�ើងអាចថណេាំជូេ  
យ�ោកអ្ក។ 

សូមសរយសរចុះអារម្មណ៍ េិងសំណួររបស ់
យ�ោកអ្ក។ យ�ោកអ្កអាចមាេអារម្មណ៍�អ  
យេៅយព�យគយ�្ើ�សំណួររបស់យ�ោកអ្កបាេគតរឹម 
គតូវ។ សូមេិ�ា�យទៅកាេ់គកុមគាំគទអ្កថែទាំរបស ់
យ�ោកអ្ក។

តួេាទរីរបស់អ្កថែទាំ
តួេាទរីថេការថែទាំេរីមួ�ៗមាេភាពខុសគ្ា យ�ើ�អាចមាេរ�ៈ 
យព�ខ្រី ឬ�ូរជាង។

អវរីថ��យ�ោកអ្កយ្វើក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ គឺអាគស័�យ�ើតគមូវការ 
របស់បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទាំេិង អវរីថ��យ�ោកអ្កអាច 
យ្វើបាេ។

វាមាេសារៈសំខាេ់ខ្ាំងណាស់ក្នុងការទទួ�ស្គា�់ ែាយតើតួេាទរី 
របស់យ�ោកអ្កទាក់ទិេេរឹងអវរីខ្ះ យ�ើម្រីឱ្យយ�ោកអ្កអាចទទួ� 
បាេការគាំគទយពញយ�ញថ��យ�ោកអ្កគតូវការ យ�ើ�ទទួ� 
បាេេូវយសវាកម្ម ព័ត៌មាេ េិងជំេួ��ិរញ្វត្នុ យព�ណាថ�� 
អាចយ្វើយទៅបាេ។PCSE

 

មាេផ្�់ជូេ អ្កស្ម័គគចិត្ PCSE របស់ 
យ�ើង យ�ើម្រីគាំគទ��់យ�ោកអ្កេូវការទទួ� 
ខុសគតូវ េិងភារកិច្ចទាំងយេះ។

ក្រីគសឡាញ់
យសចក្រីយមត្ា
     ភាពឯកជេ     សប្នុរស
    ភក្រីភាព
ការទទួ�ខុសគតូវការ

រំពរឹង
ទុក

ពរីស
�គ

មេ៍

ជំយេឿ

ភា
រក

ិច្ច

តួេាទរី
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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)

តួេាទរីរបស់អ្កថែទា ំ
ក្នុងការថែទាំយផ្ោតយ�ើបុគ្គ�
យ�ោកអ្កគបថ��ជាស្គា�់បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែ 
ទាំ�៉ាងច្ាស់។ ចំយណះ�រឹងរបស់យ�ោកអ្ករួមមាេទសសេេៈ 
េិងការ��់យ�ើញរបស់ពួកយគ រយបៀបថ��ពួកយគចូ�ចិត ្
រស់យេៅ វប្្ម៌ទំយេៀមទម្ាប់ យសចក្រីគតូវការខាងវិញ្ាណ  
េិងសាសេារបស់ពួកយគ េិងស្ាេភាព�ិរញ្វត្នុរបស់ពួកយគ  
គឺសំខាេ់��់គកុម PCSE។

ចំយណះ�រឹងយេះ េរឹងជួ�យ�ើងយ�ើម្រីយ្វើឱ្យគបយសើរយឡើង��់  
ភាពគសណុកគសួ� េិងការថែទាំរបស់បុគ្គ� យ�ើ�យ�ើម្រី 
្ាេាែាយគោ�យ�ៅថេការបញ្ចប់ជរីវិតរបស់ពួកយគ គតូវបាេ 
យគគោងទុកគគប់គគាេ់។ 63

មាេ្េ្ាេជាយគចើេយ�ើម្រីក្ា�ជា 
អ្កថែទាំ។ សូមយ�ោងយទៅ្េ្ាេ 
យេៅទំព័រ 63 ឬសួរសមាជិកម្ាក់ថេគកុម 
របស់យ�ើង។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 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
គកុម PCSE ថ��ខិតខំគបរឹងថគបងរបស ់
យ�ើង េរឹងជួ�យ�ោកអ្កយេៅតាមផ្ះយ�ើម្រី 
បយងកើេទំេុកចិត្របស់យ�ោកអ្ក េិងផ្�់  
ឱ្យយ�ោកអ្កេូវជំេាញថ��យ�ោកអ្ក 
គតូវការ។ យ�ើម្រីគាំគទ��់យ�ោកអ្កឱ្យ 
បាេយគចើេ តាមថ��អាចយ្វើយទៅបាេ  
យ�ើងេរឹងបំយពញការវា�គបមាណយ�ើ 
យសចក្រីគតូវការគាំគទមួ� ជាមួ�យ�ោក 
អ្ក។

យ�ោកអ្កអាចពិេិត្យយឡើងវិញេូវសំណួរ 
ទាំងឡា�ខាងយគកោមយេះ ពរីយព�មួ� 
យទៅយព�មួ� យ�ើ�សួរខ្លួេឯងអំពរីអវរី 
ថ��យ�ោកអ្កគតូវការ យ�ើម្រីឱ្យយ�ោកអ្ក 
អាចបំយពញតួេាទរីរបស់យ�ោកអ្កជាអ្ក 
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

សូមគិតអំពរីចំណុច�ូចខាងយគកោមយេះ យ�ើ�ឱ្យយ�ើងបាេ�រឹង គបសិេយបើមាេចំណុចណាមួ�អេុវត ្
ចំយពោះយ�ោកអ្ក។

យតើយ�ោកអ្កថ�ងអាចទទួ�ខុសគតូវ ចំយពោះគគួសាររបស់យ�ោកអ្កបាេតយទៅយទៀតយ�ើ�ឬ?

យតើយ�ោកអ្កមិេអាចយ្វើអវរីៗថ��យ�ោកអ្ក្្ាប់យ្វើពរីយព�មុេៗយ�ើ�ឬ រួមមាេសកម្មភាពសង្គម?

យតើមាេជយម្ោះ ឬភាពតាេតរឹងយេៅក្នុងគគួសាររបស់យ�ោកអ្កឬយទ?

យតើយ�ោកអ្កគពួ�បារម្ភអំពរីផ�វិបាកថេការស្ាប់ចំយពោះគគួសាររបស់យ�ោកអ្កឬយទ ជាពិយសសកូេៗ?

យតើយ�ោកអ្កឈឺខ្លួេឯងផ្ា�់ ឬគបឈមេរឹងជំងឺ្ងៃេ់្ងៃរឬ?

យតើយ�ោកអ្កគតូវចាកយចញពរីការងារ ឬការសិកសេាឬ?

យតើយ�ោកអ្កគតូវការជំេួ��ិរញ្វត្នុ ឬជំេួ�យ�ើម្រីទទួ�បាេអត្គបយ�ោជេ៍ថ��មាេសិទ្ិទទួ� តាមរ�ៈ Centrelink  
េិងភ្ាក់ងាររបស់រ�្ាភិបា��ថទយទៀត រាប់បញ្ចតូ�ទាំងគបាក់យសោ្េេិវត្េ៍ឬយទ?

យតើយ�ោកអ្កគតូវការការផ្គត់ផ្គង់សគមាប់ជំេួ�ថផ្កច្ាប់ �ូចជា�ិខិតគបគ�់សិទ្ិអំណាច ការយផ្រមរតក  
េិងអាណាព្យាបា�ឬយទ?

យតើយ�ោកអ្កគតូវការព័ត៌មាេអំពរីកញ្ចប់ថែទាំស�គមេ៍ឬយទ?

យតើយ�ោក អ្កចង់ឱ្យយគយផ្រយទៅយសវាវា�តថម្ការថែទាំមេុសសេចាស់ យ�ើម្រីទទួ�បាេការថែទាំយេៅតាម�ំយេៅ�្ាេមេុសសេចាស់  
េិងការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ឬយទ?

យតើយ�ោក អ្កចង់ឱ្យយគភ្ជាប់ទំេាក់ទំេងជាមួ�្េ្ាេក្នុងស�គមេ៍ រួមមាេអង្គការ េិងគកុមគាំគទទាំងឡា�ថ��ជាក់�ាក ់
ចំយពោះតគមូវការរបស់អ្កឬយទ?

16 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



1. ការថែទាំខ្លួេឯង  
េិង�ំបូេ្មាេ�៏មាេ 
គបយ�ោជេ៍ថ��ជាក់ថស្ង

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន

1.  ការថែទាំខ្លួេឯង



វាសុំខាន់ណាស់ថដលេនាកថែទាុំ បតរូវបមើលថែខលាួនប្ ក៏ដូចជាមនញស្សថដលពួកប្កុំពញងថែទាុំ ផងថដរ។ សញខភាព និងសញខញមាលភាព
 រ្រស់បោកេនាក ្ឺជាថផនាកសុំខាន់ថនការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយការឈឺចា្់រ ដ្តិេើបៅបពលថដលបោកេនាកបាន្រុំបពញបសចក្តើបតរូវ 

ការ្រស់បោកេនាកបហើយបោះ ្រញ ្្គលថដលបោកេនាកថែទាុំ ក៏នឃឹងទ្ទួ្លបានេត្ថប្របោជន៍ផងថដរ។

1.1 ការថែទំាពោយ្ួ្នឯងសម្រាប់អ្នកថែទំា  
     និងអ្នកផ្តល់ការថែទំាម្្រួសារ
ការថែទាំខ្លួេឯងមាេេ័�ែា ការយមើ�ថែទាំខ្លួេយ�ោកអ្កថ��ទាក់ទិេេរឹងការយគងឱ្យបាេគគប់គគាេ់យេៅយព��ប់ ទទួ�បាេការសគមាក 
ខ្ះៗក្នុងអំឡនុងយព�ថែងៃ យព�ណាបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទាំបាេយគង�ក់ បរិយភោគអា�ារថ��មាេសុខភាព�អ េិងយ្វើ�ំ�ាត ់
គបាណជាយទៀងទាត់។

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�ុទ្សាគស្អវរីខ្ះថ��មាេគបសិទ្ភាពសគមាប់យ�ោកអ្កឬយទ?
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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�គសួ�ក្នុងការអស់កម្ាំង តាមរ�ៈការថែទាំថ���ាក់បេ្នុក 
យ�ើរាងកា� អារម្មណ៍ េិងផ្តូវចិត្។ ការមិេបាេ��់�រឹងពរីអវរីថ�� 
កំពុងយកើតយឡើងចំយពោះបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កយមើ�ថែ �ាក់អាចជា 
ភាពតាេតរឹង�៏្ំមួ�ផងថ�រ។

វាមាេគបយ�ោជេ៍ក្នុងការេិ�ា�អំពរីអារម្មណ៍ ការគពួ�បារម្ភ  
េិងភាពមិេច្ាស់�ាស់របស់យ�ោកអ្ក។ PCSE អាចជួ��� ់
គគួសារ េិងអ្កថែទាំជាមួ�េរឹងការថែទាំខាងផ្តូវចិត្ វិញ្ាណ  
េិងវប្្ម៌ យ�ើ�អាចផ្�់ជូេយ�ោកអ្កេូវ�ុទ្សាគស្ េិងឧប 
ករណ៍យ�ើម្រីយគបើគបាស់យេៅផ្ះ យ�ើម្រីជួ�ឱ្យបាេ��់�រឹង េិងចាត ់
ថចងអារម្មណ៍របស់យ�ោកអ្ក។

ពិេិត្យយមើ�ខ្លួេឯង៖ យតើខ្នុំកំពុងថ��ក 
យ�ោះគសា�ឬយទ?
បញ្ជរីយផ្ៀងផ្ាត់យេះអាចជួ�យ�ោកអ្កយ�ើម្រីកំណត់ ែាយតើយ�ោកអ្ក
េរឹងទទួ�បាេអត្គបយ�ោជេ៍ពរីការគាំគទផ្តូវចិត្ ឬការគបរឹកសេាយ�ោប�់
យេៅយព�យេះឬយទ។

សំណួរ បាទ/
ចាស៎ /យទ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍សេ្រឹកសេ្ាប់ ឬគចបូកគចប�់

វាពិបាកសគមាប់ខ្នុំក្នុងការគបមូ�ផ្នុំគំេិត  
ឬយ្វើការសយគមចចិត្

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ែាខ្នុំមិេអាចឈប់�ំបាេយទ

ខ្នុំកំពុងយគបើគបាស់យគគឿងយញៀេ សុរា ឬយគគឿង 
យញៀេយផសេងយទៀត យ�ើម្រីថ��កយ�ោះគសា�

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ខរឹង ខកចិត្ មាេកំ�ុស  
ឬមិេសប្ា�ចិត្

ខ្នុំ��់យ�ើញែាមាេការពិបាកក្នុងការយគង ឬញនុាំ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍បាក់ទរឹកចិត្ អស់កម្ាំងខ្ាំង 
ែ�ចុះ យ�ើ�មិេអាចថ��កយ�ោះគសា�បាេ

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ែប់អារម្មណ៍ ភ័�ស្េ់យស្ោរ ឬស្រឹក

ខ្នុំមាេអារម្មណ៍ឯយកោ យ�ើ�គ្មាេេរណាម្ាក ់
��់�រឹងពរីខ្នុំយទ

ខ្នុំពិបាកថសវង��់ពរីភាពរីករា�ក្នុងជរីវិត
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មាេផ្�់ជូេអ្កផ្�់គបរឹកសេារបស់យ�ើង យ�ើម្រីជួ�យ�ោកអ្ក  
េិ�ា�បយញ្ចញអារម្មណ៍ទាំងយេះ។ យ�ើងអាចយ្វើការជាមួ�  
គ្ាយ�ើម្រីថសវង��់ យ�្ើ�តប េិងយ�ោះគសា�បញ្ាបច្ចនុប្េ្។

គបសិេយបើយ�ោកអ្កគិតែាយ�ោកអ្ក 
គតូវការជំេួ�បថេ្ម សូមេិ�ា�យទៅ 
កាេ់គកុម PCSE ឬយវជ្ជបណ្ិតរបស ់
យ�ោកអ្ក ឱ្យបាេ�ាប់តាមថ��យ�ោក 
អ្កអាចយ្វើបាេ។

ចុះគបសិេយបើខ្នុំមិេថ��កយ�ោះគសា�បាេ?

ម្បសិនពបើពោកអ្នកម្តរូវនិោយជាមួយ 
នរ្រា្ន ក់ជាបនា្ទ ន់

GriefLine  
(ថខសេទូរស័ព្យព�មាេទុក្គពួ�) (03) 9935 7400
Lifeline:  
(ថខសេទូរស័ព្សយនង្គោះជរីវិត) ២៤យម៉ោង    13 11 14
Beyond Blue: ២៤យម៉ោង    1300 224 636

 

ការថែទំាជំនួសបព ្្ត ះអាសន្នក្នុងម្គាបនា្ទ ន់សម្រាប់ពោក 
អ្នក

ការសគមាកពរីការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ មាេេ័�ែាទទួ� 
ការសគមាក។ ជួេកា� យ�ោកអ្កគតូវការការសគមាក�៉ាង�ាប ់
រ�័ស។ យ�ោកអ្កអាចទទួ�បាេការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ ្
តាមវិ្រីយផសេងគ្ា (អាគស័�យ�ើកថេ្ងថ��យ�ោកអ្ករស់យេៅ)។  
ទាំងយេះរួមមាេការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្តាមផ្ះ ការថែទា ំ
តាម�ំយេៅ�្ាេ ឬការថែទាំអ្កជំងឺយគកៅមេ្រីរយពទ្យ ឬការយគបើគបាស ់
មជ្ឈមណ្�ថែទាំយព�ថែងៃ េិងយសវាអ្កស្ម័គគចិត្។

មជ្ឍមណ្�ថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ េិង Carelink  
ស�្េ អាចរកបាេជាចំណុច�ំបូងថេការទាក់ទងសគមាប់  
អ្កថែទាំទាំងអស់ថ��ថសវងរកការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ ្
ក្នុងគគាបេ្ាេ់ យ�ើ�ភ្ាមៗ។

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

ប្រសិនប្រើមាននរណាមានា ក់បានបបា្់រ 
ខ្ញុំបៅបេះ ថាការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយ         

             ការឈឺចា្់រ មានសភាពដូចជា ...

20

http://www.carersouth.org.au


1.3 ការម្្ប់ម្្ងភ្េតានតរឹង
គបសិេយបើយ�ោកអ្កអស់កម្ាំងខ្ាំងជា�ូរមកយ�ើ� សុខភាព េិងសុខុមា�ភាពរបស់យ�ោកអ្កទំេងជាេរឹងគតូវបាេរងប៉ះពា�់។

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�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 21



1.4 ការ្ូសថផនទើសរា្គ ល់ប ្្ត ញគំាម្ទរបស់ពោកអ្នក
គបសិេយបើយ�ោកអ្កអាចបយងកើតគបព័េ្គាំគទ�៏រឹងមាំមួ� យេៅជុំវិញ 
យ�ោកអ្ក េិងបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កថែទាំ យ�ោកអ្កេរឹងជួបគបទះ 
យរោគសញ្ាថេភាពតាេតរឹងខាងរាងកា� េិងអារម្មណ៍តិចតួច។

សូមចំណា�យព�យ�ើម្រីយឈោងចាប់ េិងពគងរឹងមិត្ភាព យ�ើ�េិង 
ទំេាក់ទំេងរបស់យ�ោកអ្ក យព�ណាថ��អាចយ្វើយទៅបាេ។ គិត 
អំពរីមេុសសេក្នុងជរីវិតរបស់យ�ោកអ្កថ��អាចជួ�គាំគទយ�ោកអ្ក។  
យតើពួកយគអាចជួ�យ�ោកអ្កបាេអវរីខ្ះ? គិតអំពរីមេុសសេថ�� 
យ�ោកអ្កអាចយ�ៅសុំឱ្យជួ� យព�ណាយ�ោកអ្កគតូវការគបយភទ 
យផសេងៗថេការគាំគទ - ជាក់ថស្ង អារម្មណ៍ ឬខាងវិញ្ាណ។

 

គបសិេយបើយ�ោកអ្កគ្មាេមិត្ភក្ិ 
ឬគកុមគគួសារថ��អាចជួ�យ�ោកអ្ក 
បាេយទ សូមពិយគគោះជាមួ�គកុម PCSE 
អំពរីជយគមើសគាំគទមួ�ចំេួេយផសេងយទៀត 
ឬយមើ�ថផ្ក្េ្ាេ េិ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
មាេឧបករណ៍ឌរីជរីែ�ជាយគចើេថ��អាចរកបាេ  
យ�ើម្រីយរៀបចំជំេួ�ជាក់ថស្ង។

ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ អូគស្ា�រី 
មាេកម្មវិ្រីទូរស័ព្ AllowMe!  
palliativecare org au/allowme/ 

Gather My Crew (គបមូ�ផ្នុំគូកេរបស់ខ្នុំ) 
គឺជាឧបករណ៍ ការ�ាក់យវេអ្កថែទាំតាមអេឡាេ 
ឥតគិតថែ្ ថ��ជួ�មិត្ភក្ិ គកុមគគួសារ អ្កជិតខាង  
េិងមិត្រួមការងារយ្វើការសយគមចចិត្អំពរីយព�ណា  
េិងរយបៀបណាថ��ពួកយគេរឹងជួ�។
www gathermycrew org/ 

22 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300

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


1.5 ម្ក រុមគំាម្ទសម្រាប់អ្នកថែទំា និងម្ក រុមម្្រួសារ
យ�ើងសូមយ�ើកទរឹកចិត្អ្កថែទាំឱ្យមកជួបជុំគ្ា យ�ើម្រីគាំគទគ្ាយទៅវិញយទៅមក។ គកុមផ្�់ជំេួ�អ្កថែទាំ ផ្�់ឱកាសយ�ើម្រីយ្វើទំេាក់ទំេង 
ខាងសង្គមជាមួ�អ្កថែទាំឯយទៀតថ��មាេបទពិយសោ្េ៍គសយ�ៀងគ្ា។

យ�ោកអ្កអាចេិ�ា�អំពរីស្ាេភាពថែទាំរបស់យ�ោកអ្ក ថចករំថ�កយរឿងរ៉ាវរបស់យ�ោកអ្ក យ�ើ�យផ្ោះប្តូរ�ំបូេ្មាេ េិងព័ត៌មាេ។

គកុមអាចជាកថេ្ងថ��មាេសុវត្ិភាព យ�ើម្រីេិ�ា�យចញអំពរីអារម្មណ៍ េិងការគពួ�បារម្ភរបស់យ�ោកអ្ក យ�ើ�ស្ាប់ពរីរយបៀបថ�� 
អ្កថែទាំឯយទៀតបាេថ��កយ�ោះគសា�ស្ាេភាព�ំបាករបស់ពួកយគ។

PCSE ទទួ�គកុមគាំគទអ្កថែទាំ កម្មវិ្រីអប់រំអ្កថែទាំ េិងគកុមមេុសសេយ�ើរ�ាត់គបាណ។

សូមទាក់ទងមកអ្កអប់រំអ្កថែទាំរបស់យ�ើង សគមាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម។

េិ�ា�យទៅកាេ់បុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ច ឬអ្កគបរឹកសេាយ�ោប�់របស់យ�ើង 
សគមាប់ព័ត៌មាេបថេ្មស្រីពរីគកុមគាំគទ រួមមាេគកុមទាំងឡា�ថ��បាេ 
យរៀបចំជាភាសាយផសេងយគកៅពរីភាសាអង់យគ្ស។

យមើ�ថផ្ក្េ្ាេយេៅទំព័រ 63 សគមាប់ព័ត៌មាេបថេ្មស្រីពរីគកុមគាំគទ។

េិ�ា�ជាមួ�យ�ើងអំពរីរយបៀបថ��យ�ើង 
អាចគាំគទតគមូវការយ�ើភាសារបស់យ�ោកអ្ក

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
វាជាការសំខាេ់ណាស់ក្នុងយ្វើច�េាមេុសសេយេៅជុំវិញយ�ោកអ្ក 
យ�ើម្រីឱ្យជួ�ក្នុងការថែទាំ - សូមកុំភ័�ខ្ាចចាត់តាំងមេុសសេឱ្យ 
ជួ�យ�ោកអ្ក។ ការយេះទាក់ទងេរឹងការសុំជំេួ�ថ��មេុសសេ 
មួ�ចំេួេអាច��់យ�ើញែាជាការ�ំបាក។ 

សូមចងចាំ៖
• ការយស្ើសុំជំេួ�មិេថមេជាសញ្ាបរាជ័�យទ
• គគួសារ េិងមិត្ភក្ិមាេបំណងចង់ជួ�
• ជួេកា� យគរង់ចាំឱ្យយ�ោកអ្កយស្ើសុំជំេួ�អំពរីពួកយគ

យ�ោកអ្កក៏អាចយស្ើសុំឱ្យមេុសសេយរៀបចំជំេួ� ក្នុងេាមយ�ោកអ្ក 
ផងថ�រ។

ផ្�់ឱ្យមេុសសេគគប់គ្ាថ��បាេផ្�់ការជួ�េូវកិច្ចការជាក់�ាក ់
យ�ើម្រីយ្វើ។ សូមយមើ�បញ្ជរី�ាក់យវេអ្កថែទាំ យេៅទំព័រ 26  - មាេ 
ភារកិច្ចជាយគចើេយ�ើម្រីចាត់តាំងមេុសសេឱ្យជួ�។

េិ�ា�ជាមួ�គកុម PCSE របស់យ�ោកអ្ក  
អំពរីជំេួ�បថេ្ម ឬអ្កស្ម័គគចិត្ គបសិេយបើ 
យ�ោកអ្កមិេមាេេរណាម្ាក់យផសេងយទៀត។ 

យរៀបចំការគបជុំគគួសារយ�ើម្រីឱ្យ 
អ្កទាំងអស់គ្ាពិយគគោះអំពរីរយបៀបថ�� 
ពួកយគអាចជួ�។ បុគ្គ�ិក PCSE   
អាចជួ�បាេ គបសិេយបើបញ្ាយេះទំេង 
ជាពិបាក ឬពាក់ព័េ្េរឹងជយម្ោះ ឬការ�� ់
គចឡំ។
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ដំបូនាមែ នជាក់ថស្តងមួយចំនួន 
េើអ្នកថែទំារបស់ពយើងមួយចំនួន៖

ឱ្យបាេយទៅជាទម្ាប់ ជាមួ�មេុសសេថ��ចូ�មកក្នុង 
ផ្ះរបស់ យ�ោកអ្ក - ទាំងអ្កជំេាញ េិងគគួសារ  
យ�ើ�េិងមិត្ភក្ិ

យគបើឧបករណ៍ពិេិត្យទារក ឬកណ្រឹងទវារផ្ះ  
ជាកណ្រឹងយរោទិ៍ផ្ា�់ខ្លួេ

រកសេាែ្ាំយពទ្យទាំងអស់រួមគ្ាយេៅក្នុង្ុងប្ាស្ិក

យគបើ�បទរឹកយក្ៅថ��មាេគគមបគកណាត់  
សគមាប់បេ្តូរការឈឺចាប់

យគបើគបាស់�បទរឹកថ��មាេបំពង់បឺត

ឱ្យមាេយខ្ើ�ជាយគចើេ

ទុក�ាក់ឱ្យមាេយភសជ្ជៈ sustagen ឱ្យបាេយគចើេ

ការឱ្យចាកយចញពរីមេ្រីរយពទ្យ មិេថ��យកើតមាេ 
យឡើង�ូចថ��បាេយគគោងទុកយឡើ�

ឱ្យមាេ្ុងសំរាមទំ�ំយទវ�ង  
យ�ើម្រីទុក�ាក់កាកសំណ�់ទាំងអស់

�ាក់ែង់គទកំអួតយេៅជុំវិញផ្ះ យ�ើម្រីងា�គសួ� 
�កយគបើគបាស់

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�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 25



កា�ៈយទសៈអាចផ្ាស់ប្តូរ។ គតូវ 
យគតៀមទុកសគមាប់ការផ្ាស់ប្តូរ

សុខភាពរបស់បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កថែទាំ អាចផ្ាស់ប្តូរ  
ឬកាេ់ថតស្មនុគស្មាញ។ ការយ្វើថផេការសគមាប់ការផ្ាស់ប្តូរ  
គឺមាេសារៈសំខាេ់។

ទុកកំណត់គតាថេការផ្ាស់ប្តូរយរោគសញ្ា េិងអាកប្កិរិ�ា។  
ឱ្យគកុម PCSE របស់យ�ោកអ្កបាេ�រឹង។

បពងកើតបញជាើោក់ពវនអ្នកថែទំា 
យេះគឺជាឧទា�រណ៍មួ�ថេបញ្ជរីកិច្ចការ យ�ើម្រីចាត់តាំងមេុសសេ  
ថ����់គពម ឬផ្�់ជំេួ�។ គបសិេយបើអាចយ្វើបាេ សូមបយងកើត 
បញ្ជរី�ាក់យវេមួ�ថ��កំណត់យព�យម៉ោងសគមាប់ឯយទៀតយ�ើម្រី 
ជួ�។ 

យតើមាេអវរីយផសេងយទៀតយទ? ចុះក្នុងបញ្ជរីអំពរីតគមូវការថែទាំយផសេងយទៀត 
ថ��យ�ោកអ្កគតូវការគាំគទ។

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

26 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



1.7 សំែួរទំាងឡាយថដលម្តរូវសួរ
ការ�រឹងជាមុេអំពរីសំណួរថ��យ�ោកអ្កចង់យ�្ើ� ក្នុងអំឡនុងយព� 
មកសួរសុខទុក្តាមផ្ះ ឬការណាត់ជួប មាេេ័�ែាយ�ោកអ្កទំេង 
ជាមិេយភ្ចសួរពួកយគ យព�ណាយវ�ាចូ�មក��់។ ខាងយគកោមយេះ 
គឺជាបញ្ជរីសំណួរយ�ើម្រីជួ�ក្នុងការចងចាំ។

គបសិេយបើយ�ោកអ្កទទួ�បាេ 
ចយម្ើ�ថ��យ�ោកអ្កមិេ��់  
សូមយស្ើសុំការបំភ្ឺ។

សំែួរថដលអ្នកម្បថហលជាចង់សួរម្ក រុម  
PCSE 

សំែួរអំេើការថែទំា

យតើខ្នុំគតូវការជំេាញអវរីខ្ះយ�ើម្រីយ្វើជាអ្កថែទាំ?

យតើអ្កគិតែាខ្នុំអាចថែទាំបុគ្គ�យេោះយេៅផ្ះបាេយទ?

យតើខ្នុំអាចទទួ�ជំេួ�ឬយទ គបសិេយបើខ្នុំមិេអាច 
គគប់គគងបាេ?

យតើខ្នុំអាចជួ�បុគ្គ�ថ��ខ្នុំថែទាំបាេ�៉ាង�ូចយម្ច?

យតើខ្នុំអាចជួ�គកុម PCSE យ�ើម្រីេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គ� 
ថ��ខ្នុំថែទាំតាមរយបៀប ក្នុងវិ្រីមួ�ថ��យគោរពបុគ្គ�ិក 
�ក្ណៈ / វប្្ម៌របស់ពួកយគ?

យតើខ្នុំអាចេិ�ា�ជាមួ�េរណា គបសិេយបើខ្នុំមាេការ 
គពួ�បារម្ភអំពរីការថែទាំថ��បុគ្គ�កំពុងទទួ�?

គបសិេយបើខ្នុំមិេអាចគគប់គគងបុគ្គ�ថ��ខ្នុំយមើ�ថែ 
យេៅផ្ះ យតើយ�ើងអាចយ�ោះគសា�ការយេះបាេយ�ោ� 
រយបៀបណា?

កញុំខាលា ចកនាញងការផ្តល់អាទិ្ភាពនូវេវើថដលសុំខាន់ -  
កញុំថ្រកបញើសឥតប្របោជន៍ចុំបោះកិច្ការកុំ្រញិកកុំ្រ៉ាញកឱ្យបសាះ
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សំែួរអំេើការគំាម្ទជាក់ថស្តង

យតើអ្កអាចផ្�់យគគឿងបរិក្ារយ�ើម្រីយ្វើឱ្យការរស់យេៅ 
គបចាំថែងៃ មាេភាពងា�គសួ�យេៅផ្ះបាេយទ?  
(យតើមាេគិតថែ្ឈ្លួ�ឬយទ?)

យតើយ�ើងមាេសិទ្ិទទួ�បាេកថេ្ងចតរែ�េ្សគមាប ់
មេុសសេពិការឬយទ? យតើខ្នុំអាច�ាក់ពាក្យសុំយ�ោ�ថបប 
ណា?

យតើមាេអ្កស្ម័គគចិត្ណាម្ាក់ថ��អាចជួ�ខ្នុំបាេ 
ឬយទ? (ឧទា�រណ៍ យ�ើម្រីេាំខ្នុំយទៅកាេ់ទរីណាត់ជួប  
ឬយទៅផសេារទិញឥវ៉ាេ់)

សំែួរអំេើហិរញញាវត្ថុ

យតើេរឹងអស់ថែ្ប៉ុេ្មាេក្នុងអំឡនុងយព�មាេជមងៃឺ  
(ឧទា�រណ៍ សគមាប់យគគឿងបរិក្ារ ឬែ្ាំយពទ្យថ�� 
តគមូវ)?

យតើមាេវិ្រីណាខ្ះថ��យ�ើងអាចទទួ�បាេសម្ភារៈ 
យវជ្ជសាគស្ (ឧទា�រណ៍ អុកសុរីថ�៊សេេ) ឬែ្ាំយពទ្យក្នុង 
តថម្យែោកជាងយេះ?

យតើមាេជំេួ��ិរញ្វត្នុអវរីខ្ះសគមាប់បុគ្គ�ថ��ខ្នុ ំ
ថែទាំ ឬសគមាប់ខ្នុំ (ឧទា�រណ៍ គបាក់យសោ្េ)?

យតើមាេេរណាម្ាក់ថ��ខ្នុំអាចេិ�ា�ជាមួ�  
អំពរីបញ្ា�ិរញ្វត្នុថ�រឬយទ?

យតើខ្នុំអាចទទួ�ជំេួ�យ�ើម្រីយ�ោះគសា�បញ្ា  
េិងសរយសរបណ្ាំមរតកយ�ោ�រយបៀបណា?

សំែួរអំេើការថែទំាេយាបាល

យតើយរោគសញ្ាអវរីខ្ះថ��អាចយកើតមាេយឡើងយេៅយព� 
អេាគត យ�ើ�យតើខ្នុំគួរយ្វើអវរីខ្ះគបសិេយបើយរោគសញ្ា 
យកើតមាេយឡើង?

យតើការឈឺចាប់ េិងយរោគសញ្ា�ថទយទៀតេរឹងគតូវបាេ 
គគប់គគង យេៅយព�អេាគតឬយទ?

យតើខ្នុំគួរយ្វើ�ូចយម្ច គបសិេយបើបុគ្គ�ថ��ខ្នុំថែទាំមិេ 
ពិសាយគចើេ?

គបសិេយបើគាត់ពិសាយគចើេ យតើការយេះេរឹងយ្វើឱ្យគាត់រស ់
បាេ�ូរជាងយេះថមេយទ?

យតើថែងៃ�៏អាគកក់បំផុតេរឹងមាេសភាព�៉ាង�ូចយម្ច?
 
ផលិតប�ើងវញិបោយមានការេនញញ្ញា តពើ ការថែទាុំ បោយកាត់្រន្ថយ 
ការឈឺចា្់រេូបសា្ត លើ (បោយមានការថកតបមរូវតិចតួច)

សគមាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម សូមយ�ោងយទៅ 
កូេយសៀវយភៅ ការសួរសំណួរអាចជួ�បាេមកពរី  
ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់អូគស្ា�រី 

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

សិទិ្របស់ពោកអ្នក
សិទ្ិរបស់យ�ោកអ្ក ជាអ្កយគបើគបាស់គបព័េ្ថែទាំសុខភាពអូគស្ា�រី 
មាេចុះយេៅក្នុង្ម្មេុញ្ថេសិទ្ិថែទាំសុខភាពអូគស្ា�រី។ សិទ្ិរបស់
យ�ោកអ្កជាអ្កថែទាំ គតូវបាេចាត់ទុកែាសមរម្យយ�ោ�មាេការ 
យគោរព យ�ើ�មិេគតូវយគគបកាេ់យរើសយអើងយ�ោ�ថផអកយ�ើអា�ុជាត ិ
សាសេ៍ សមត្ភាព យភទ ការេិ�មយ�ើយភទ / ចំណង់ខាងផ្តូវ 
យភទយឡើ�។

េលោកអ�កមានសិទ�ិេដើម�ី

ទទួល�ាន 

សុវត�ិភាព 

ការេគោរព 

ការទំនាក់ទំនង

ការចូលរួម

ភាពឯកជន

មតិេយោបល់

ចំ្ំ: យ�ើងផ្�់តថម្��់មតិយ�្ើ�តបរបស់យ�ោកអ្ក 
អំពរីយសវាកម្មរបស់យ�ើង - សូមបំយពញទគមង់ថបបបទ  
ការបយញ្ចញមតិរបស់យ�ោក ថ��អាចទទួ��កបាេពរី 
PCSE

តួនាទើរបស់ពោកអ្នកជាអ្នកគំាម្ទ 
ក្នុងេាមជាអ្កថែទាំ តួេាទរី�៏សំខាេ់មួ�របស់យ�ោកអ្កយេៅក្នុង 
គកុមថែទាំសុខភាពអាចជាអ្កគាំគទ - យ�ើម្រីេិ�ា�ក្នុងេាមបុគ្គ� 
ថ��យ�ោកអ្កថែទាំ។ ការយេះអាចជា៖

• ្ាេាែាសិទ្ិ េិងយសចក្រីគបាែ្ារបស់ពួកយគគតូវបាេយគយគោរព
• ្ាេាែាពួកយគគតូវបាេយគព្យាបា�យ�ោ�មាេការយគោរព
• ្ាេាែាតគមូវការរបស់ពួកយគកំពុងគតូវបាេបំយពញ
• ្ាេាែាយសវាកម្មេាេាគតូវបាេផ្�់ជូេ តាម�ក្ណៈវិជ្ជាជរីវៈ
• សួរយ�ញយ�ោ�ចំយពោះឧបសគ្គ ឬការគបកាេ់យរើសយអើង។
 
អ្កអាចជាអ្កគាំគទក្នុងអំឡនុងយព�ណាត់ជួបណាមួ� ជាមួ� 
អ្កជំេាញថផ្កសុខភាព ឬតាមរ�ៈទូរស័ព្ ឬអរីុយម៉� យេៅយគកៅការ 
គបជុំថែទាំណាមួ�។ 

ទាក់ទងមក PCSE គបសិេយបើ 
យ�ោកអ្កមាេសំណួរណាមួ� ឬគតូវការ 
ការផ្គត់ផ្គង់យ�ើម្រីជួ�គាំគទសគមាប់បុគ្គ� 
ថ�� យ�ោកអ្កថែទាំ។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 29



ដំបូនាមែ នដ៏រានម្បពោជន៍ សម្រាប់ការគំាម្ទ 
ដ៏រានម្បសិទិ្ភ្េ

រកសេាទុកកំណត់គតាជា�ា��ក្ណ៍អកសេរថេព័ត៌មាេ 
ទាំងអស់ថ��ទាក់ទងេរឹងបញ្ា

�រឹងពរីសិទ្ិ េិងសិទ្ិរបស់បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុង 
ថែទាំ

យគជើសយរើសមយ្្យោបា�សមគសបបំផុតយ�ើម្រីយ�ើកយឡើង
េូវបញ្ា

មាេទំេុកចិត្

បយងកើតសារច្ាស់�ាស់មួ� អំពរីអវរីថ��យ�ោកអ្ក 
ចង់បាេ

ស្ាប់យ�ោ��កចិត្ទុក�ាក់យទៅេរឹងការពិភាកសេា 
េិងយ�ោប�់ យ�ើ�សរយសរវាចុះ

អ្នកគំាម្ទសាធារែៈ
ការិ�ា�័�អ្កគាំគទសា្ារណៈ អាចគតូវបាេទាក់ទង 
យ�ើម្រីបំយពញកិច្ចការ ក្នុងេាមយ�ោកអ្កចំយពោះបញ្ាថ�� 
ទាក់ទងេរឹងការថែទាំ។ 

ទូរស័ព្: 1300 309 337  ឬយបើកចូ�វុិបថស
www publicadvocate vic gov au។

មតិទើេើរ   
យ�ោកអ្កមាេសិទ្ិយ�ើម្រីទទួ�បាេយ�ោប�់ទរីពរីរ។  
ជាសយង្ប៖

• យ�ោកអ្កមាេសិទ្ិយ�ើម្រីយស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតមួ�រូបសគមាប់ 
ជាមតិទរីពរីរ គបសិេយបើយ�ោកអ្កមិេច្ាស់គបាក�អំពរី 
ការព្យាបា�ថផ្កយវជ្ជសាគស្ ឬការយ្វើយរោគវិេិច្័�ថ�� 
យវជ្ជបណ្ិតបាេយស្ើ

• យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតឱ្យផ្�់ការបញ្ជតូេយទៅកាេ់យវជ្ជបណ្ិត  
ឬគគូយពទ្យឯកយទសមួ�យផសេងយទៀត

• យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតយផ្ើ�ទ្ផ�យតស្ ឬគបវត្ិជំងឺយទៅឱ្យ  
អ្កឯកយទសយពទ្យមួ�យផសេងយទៀត។

ការពធវើពាក្យបែ្តរឹ ង
យមើ�ខិត្ប័ណ្ណរបស់យ�ើងស្រីពរីការយ្វើការងារជាមួ�គ្ា 
ក្នុងភាពជាថ�គូ យ�ើម្រីទទួ�បាេព័ត៌មាេ�មអិតអំពរីរយបៀប 
យ្វើពាក្យបណ្រឹងអំពរីយសវាកម្មសុខភាព យទៅកាេ់ការិ�ា�័� 
ស្ងការគតួតពិេិត្យសុខភាព   – www hcc vic gov 
au ឬទូរស័ព្យ�ខ 1300 582 113។

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

30 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300

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��គំរាមកំថ�ង��់ជរីវិត ថតងថតមាេេ័�ែាមាេការណាត់ជួបថផ្កយពទ្យជាយគចើេ។ ការេិ�ា�យទៅកាេ់អ្កឯក 
យទសថែទាំសុខភាព អាចជាការគួរឱ្យគពឺខ្ាច។ មុេយព�យទៅជួបយវជ្ជបណ្ិត សូមចំណា�យព�ខ្ះយ�ើម្រីយគតៀមទុកសគមាប់ការណាត់ជួប។

មុនពេលពៅកាន់ទើ្ត់ជួប

សរយសរចុះជាបញ្ជរីសំណួរទាំងអស់ថ��យ�ោកអ្ក 
ទាំងពរីរមាេ។ កុំខ្ាចក្នុងការសួរសំណួរ "សាមញ្"។ 
(យស្ើសុំការណាត់ជួបកាេ់ថ��ថវងជាង គបសិេយបើ 
អ្កមាេសំណួរយគចើេ)

យ្វើបញ្ជរីថេបញ្ាថែទាំទាំងអស់ថ��យ�ោកអ្កចង ់
ពិភាកសេា

យ្វើបញ្ជរីថេែ្ាំយពទ្យទាំងអស់ថ��យ�ោកអ្កកំពុង 
យគបើគបាស់ រួមមាេការព្យាបា�ថ��បំយពញបថេ្ម។  
ចំណាំកគមិតែ្ាំ េិងផ�ប៉ះពា�់ណាមួ�

យតើគតូវ�កអវរីខ្ះ? (ឧទា�រណ៍ �ទ្ផ�យតស្ យសកេ  
យតស្ឈាម) - សូមពិយគគោះជាមួ�អ្កទទួ�យភ្ៀវ 
របស់យវជ្ជបណ្ិត

កត់គតាអំពរីការថគបគបួ�ែ្មរីៗថេស្ាេភាព ឬយរោគសញ្ា
យេៅក្នុងកំណត់យ�តុគបចាំថែងៃ

អំឡុងពេលថនការអពញជាើញពៅកាន់ទើ្ត់ជួប

កត់ចំណាំ ឬកត់គតាការពិភាកសេាជាមួ�យវជ្ជបណ្ិត

្ាេាែាមាេទំេាក់ទំេងពរីរផ្តូវ។ គបាប់យវជ្ជបណ្ិត 
អំពរីអវរីគគប់�៉ាងថ��យ�ោកអ្ក�រឹងែាវាពាក់ព័េ្។

សរយសរចុះេូវយសចក្រីថណេាំជាក់�ាក់ណាមួ�

បំភ្ឺេូវអវរីៗថ��យ�ោកអ្កមិេ��់ច្ាស់

យស្ើសុំយវជ្ជបណ្ិតេូវសម្ភារៈថ��បាេយបោះពុម្  
ឬទរីកថេ្ងថ��អាចរកបាេព័ត៌មាេបថេ្ម

សួររកបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កគួរទាក់ទងយ�ើម្រីសុ ំ
ជំេួ�បថេ្ម

បនា្ទ ប់េើការពៅកថន្ង្ត់ជួប

ពិេិត្យយមើ�កំណត់ចំណាំរបស់យ�ោកអ្ក

កត់គតាទុកការណាត់ជួបយ�ើកយគកោ� យេៅក្នុងកំណត ់
យ�តុគបចាំថែងៃ ឬគបតិទិេ

ទូរស័ព្យទៅយវជ្ជបណ្ិតសគមាប់�ទ្ផ�យតស្  
គបសិេយបើចាំបាច់

ទាក់ទងយវជ្ជបណ្ិតអំពរីការថគបគបួ�ថេស្ាេភាព  
ឬយរោគសញ្ា

31



1.10  ការពរៀបចំថផនការពៅថែងៃមុ្៖ ការពរៀបចំថផនការថែទំាទុកជាមុន

យ្វើការសយគមចចិត្
យេៅយព�ថ��ស្ាេភាពរបស់បុគ្គ�ផ្ាស់ប្តូរ ពួកយគគបថ��ជា 
មិេអាចបយញ្ចញ ឬយ្វើយសចក្រីសយគមចបាេយទ។ យេះអាចរាប់ពរីការ 
សយគមចចិត្អំពរីែ្ាំយពទ្យ យទៅការចុះ�ត្យ�ខាយ�ើទគមង់ថបបបទ 
សគមាប់ជំេួ��ិរញ្វត្នុ ឬការទទួ�បាេយសវា។ ការយរៀបចំថផេការ
ទុកជាមុេ េិងការថតងតាំងបុគ្គ�ថ��គួរឱ្យទុកចិត្យ�ើម្រីបំយពញ 
តួេាទរីជាអ្កសយគមចចិត្ជំេួសអ្ក�ថទ អាចយ្វើឱ្យ�ំយណើរការកាេ ់
ថតងា�គសួ�។ ការយេះគតូវថតយ្វើឱ្យបាេមុេយព�បុគ្គ�បាត់បង ់
សមត្ភាពក្នុងការយ្វើ�ូយច្ះ។ មាេសំណុំថបបបទផ្តូវច្ាប់ថ��េរឹង 
ជួ�ការយេះ។ សូមេិ�ា�ជាមួ�គកុម PCSE គបសិេយបើអ្កគតូវ 
ការព័ត៌មាេបថេ្ម។

ជាយរឿ�ៗ បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទាំអាចទាក់ទងយទៅ  
ស្ាប័េជាក់�ាក់ទាំងឡា� �ូចជា្េាគាររបស់ខ្លួេ Centrelink  
អ្កផ្�់យសវាថែទាំមេុសសេចាស់ យ�ើ�ផ្�់ការអេុញ្ាតឱ្យបុគ្គ� 
ជាក់�ាក់បំយពញកិច្ចការជំេួសពួកយគ តាមរ�ៈ�ំយណើរការថតង 
តាំង។

សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ចរបស់ PCSE សគមាប ់
ជំេួ� េិងព័ត៌មាេបថេ្មអំពរីជយគមើសទាំងយេះ។

 

សូមេិ�ា�ជាមួ�បុគ្គ�ិកសង្គមកិច្ច 
របស់ PCSE សគមាប់ជំេួ� េិងព័ត៌មាេ 
បថេ្មអំពរីជយគមើសទាំងយេះ។  

ការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ
ការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ គឺជាឱកាសយ�ើម្រីេិ�ា�អំពរី ៉
គុណតថម្ េិងចំណង់ចំណូ�ចិត្របស់បុគ្គ�ម្ាក់ សគមាប់ការថែ 
ទាំសុខភាពេាយព�អេាគតរបស់ពួកយគ។

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

ថផេការជា�ា��ក្ណ៍អកសេរ ្ាេាែាមាេភាពច្ាស់�ាស់  
េិងមាេភាពសមរម្យក្នុងការ��់�រឹងរបស់មេុសសេគគប់គ្ា យ�ើ� 
ផ្�់េូវឱកាស�៏�អបំផុតសគមាប់បំណងគបាែ្ាយ�ើម្រីឱ្យយគផ្� ់
កិត្ិ�ស។

មាេវិ្រីសាគស្សំខាេ់ៗពរីរ េិងឧបករណ៍ថ��គតូវបាេ�កយគបើ  
យេៅក្នុងការយរៀបចំថផេការថែទាំទុកជាមុេ៖

1  បណ្ាំយផ្ើការថែទាំទុកជាមុេ - ចំណង់ចំណូ�ចិត្អាច  
សរយសរចុះយេៅក្នុងឯកសារមួ� សគមាប់អ្កផ្�់យសវាថែទាំ  
សុខភាព

2  ការថតងតាំងអ្កយ្វើយសចក្រីសំយរចចិត្ជំេួស (យ�ៅែា �ិខិត 
គបគ�់សិទ្ិអំណាច�៏ឋិតយឋរ - ការព្យាបា�ថផ្កយពទ្យ)  
ឬអ្កយ្វើយសចក្រីសំយរចចិត្យ�ើម្រីព្យាបា�ថផ្កយពទ្យ។

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

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


2. ការគគប់គគង 
ការឈឺចាប់  
យរោគសញ្ា េិងែ្ាំយពទ្យ

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន

2.  ការគគប់គគងការឈ
ឺចាប ់ 

យរោគស
ញ

្ា េិងែ្ាំយពទ្យ



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�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



2.1 ការម្្ប់ម្្ងការឈឺចាប់
ការភ័�ខ្ាចមួ�ក្នុងចំយណោមការភ័�ខ្ាច�៏្ំបំផុតរបស់មេុសសេ  
េិងអ្កថែទាំរបស់ពួកយគ គឺការឈឺចាប់្ងៃេ់្ងៃរ យ�ើ�មិេអាចគគប ់
គគងបាេ។

មេុសសេជាយគចើេថ��មាេជំងឺគំរាមកំថ�ង��់អា�ុជរីវិត ខ្ាចការ 
ឈឺចាប់្ងៃេ់្ងៃរ េិងមិេអាចគគប់គគងបាេ ក៏ប៉ុថេ្មិេថមេមេុសសេ 
គគប់គ្ាមាេមាេបទពិយសោ្េ៍យេះយឡើ�។

ការ��់�រឹងអំពរីការឈឺចាប់
• ការឈឺចាប់យកើតមាេចំយពោះបុគ្គ�ម្ាក់ៗយផសេងពរីគ្ា។ វិ្រីសាគស ្

ព្យាបា� គឺអាគស័�យ�ើរយបៀបថ��បុគ្គ�ពិពណ៌េាអំពរីការ 
ឈឺចាប់របស់ពួកយគ

• ការឈឺចាប់អាចគគប់គគងបាេយស្ើរថតគគប់យព� ក៏ប៉ុថេ្គតូវ  
បាេគគប់គគង�អបំផុត យព�ណាយគសម្គា�់�រឹងទាេ់យព�។  
សូមមាេភាពយស្មោះគតង់អំពរីទំ�ំ េិងគបយភទថេការឈឺចាប់  
- ភាពយស្មោះគតង់ មិេថមេមាេេ័�ែាបុគ្គ�ម្ាក់មិេអាចថ�  
�កយ�ោះគសា�បាេយេោះយទ

• ការឈឺចាប់ថ��មិេអាចព្យាបា� អាចបណ្ា�ឱ្យ ឬបយងកើេ  
ការអស់កម្ាំង មាេអារម្មណ៍្្ាក់ចុះ គពួ�បារម្ភ កំ�រឹង  
មិេ�្ាេអា�ារ យ�ើ�តាេតរឹងចិត្

• ការព្យាបា�ការឈឺចាប់ រួមមាេការយគបើែ្ាំយពទ្យ ក៏ប៉ុថេ្ក៏អាច 
យគបើកញ្ចប់កំយ�ៅ / គតជាក់ ម៉ាសសេា ការសំរាកបេ្តូរចិត្ េិងខាង 
វិញ្ាណថ�រ

ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់
• ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ រួមមាេផារ៉ាសុរីតាម៉ុ� / អាស្រីរីេ  

ខូឌរីេ ម៉�វរីេ ឬែ្ាំមាេជាតិអាយភៀេ�ថទយទៀត�ូចបំណះ 
បិទយ�ើថស្ក hydromorphone, oxycodone  
ឬ fentanyl

• ែ្ាំម៉�វរីេ គឺជាែ្ាំមាេជាតិអាយភៀេថ��យគបើជាទូយទៅបំផុត  
សគមាប់ការឈឺចាប់ពរីកំរិតម្្យម យទៅ្ងៃេ់្ងៃរ  

មាេជំយេឿខុស�្គង េិងការភាេ់គចឡំជុំវិញការយគបើគបាស់ែ្ាំ  
មាេជាតិអាយភៀេ�ូចជាែ្ាំម៉�វរីេ ថ��អាចយ្វើឱ្យមេុសសេ 
យកើតមាេការគពួ�បារម្ភ។ សូមេិ�ា�ជាមួ�គកុម PCSE
 គបសិេយបើយ�ោកអ្កចង់ពិភាកសេាអំពរីយរឿងយេះ  

• ការយញៀេ
• ការពេ្យារយគបើគបាស់ែ្ាំម៉�វរីេ
• ការគពួ�បារម្ភអំពរីការបង្ំ��់ការស្ាប់
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យតើមាេផ�ប៉ះពា�់អវរីខ្ះពរីការយគបើែ្ាំមាេជាត ិ
អាយភៀេ (ែ្ាំ ម៉�វរីេ េិងែ្ាំគសយ�ៀងគ្ាយេះ)?
• ទ�់�ាមក ថ��អាចគគប់គគងបាេជាមួ�ែ្ាំបញ្ចនុះ�ាមក  

(េិ�ា�មកកាេ់យ�ើងអំពរីការថែទាំយពោះយវៀេ)
• ការចយងអោរ ការងងុ�យគង ឬការគចបូកគចប�់រ�ៈយព�ខ្រី  

ថ��ជា្ម្មតាេរឹងអេែ�ចុះ
• គបសិេយបើយេៅថតយកើតមាេផ�ប៉ះពា�់ថ��មិេអាចទទួ� 

�កបាេ សូមពរីភាកសេាអំពរីការយគបើែ្ាំយពទ្យ�ថទយទៀត។

គបយភទថេកគមិតែ្ាំ
កគមិតែ្ាំរ�ៈយព�ថវង៖ យវជ្ជបណ្ិតគបថ��ជាយចញយវជ្ជបញ្ជា  
សគមាប់ែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់្ម្មតា ថ��មាេគបសិទ្ិភាពរ�ៈ 
យព��ូរ ឧទា�រណ៍ ១២ ឬ២៤យម៉ោង។

ែ្ាំទម្នុះការឈឺចាប់៖ យព�ណាយកើតមាេការឈឺចាប់រវាងកគមិត 
ែ្ាំយគបើ យ�ោកអ្កគបថ��ជាគតូវការែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ថ�� 
ចាប់មាេគបសិទ្ិភាពក្នុងរ�ៈយព�៣០-៦០េាទរី។

សូមរកសេាកំណត់គតាថេបរិមាណថេែ្ាំ  
'ទម្នុះការឈឺចាប់ ' ថ��កំពុងយគបើ យ�ើម្រីឱ្យ 
គកុម PCSE អាចពិេិត្យយឡើងវិញេូវកគមិត 
ថេែ្ាំជាមូ��្ាេ។

  អវរីថ��យ�ោកអ្កអាចយ្វើបាេ:  
�ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ៍សគមាប ់
អ្កថែទាំ េិងគកុមគគួសារ

 • គកុម PCSE មិេយគបើែ្ាំបំបាត់ការឈឺចាប់ជាមួ�ពួកយគ
យទ។ បុគ្គ�ិកេរឹងជួ�យ�ោកអ្កឱ្យគបាក�ែា យ�ោកអ្ក
មាេែ្ាំយពទ្យគគប់គគាេ់ 

• រកសេាកំណត់គតាឈឺចាប់យ�ោ�កត់សម្គា�់ការពិពណ៌េា  
េិងទរីតាំងថេការឈឺចាប់ថ��គកុមការងារ PCSE ពិេិត្យ 
យឡើងវិញេិងពិភាកសេាអំពរីជយគមើស 

• យ�ើកទរឹកចិត្��់មេុសសេថ��យ�ោកអ្កថែទាំ យ�ើម្រីចាត់
 វិ្ាេការ�៉ាងសកម្មក្នុងការគគប់គគងការឈឺចាប់របស់
ពួកយគ។ 

សូមគបាប់យ�ើង គបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេ 
អារម្មណ៍ែាការឈឺចាប់មិេបាេគគប់គគង  
ឬអាចគគប់គគងបាេ�អគបយសើរយ�ើម្រីបយងកើេ 
គុណភាពថេជរីវិត។
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2.2 ការម្្ប់ម្្ងពោ្សញ្ញា
PCSE ផ្�់ជូេយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្ស យ�ើម្រីគគប់គគង 
យរោគសញ្ាទូយទៅបំផុតថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់យេៅ 
តាមផ្ះ។ យសៀវយភៅថណេាំយេះ ផ្�់ព័ត៌មាេសគមាប់គគួសារ េិង 
អ្កផ្�់ការថែទាំយ�ើម្រីអាចបេ្�ភាពមិេគសួ� េិងការឈឺចាប់។ 
យសៀវយភៅថណេាំយេះ ក៏ផ្�់�ំបូេ្មាេផងថ�រ យព�ណាមាេសារៈ 
សំខាេ់ក្នុងការទាក់ទងជាមួ�គិ�ាេុប�្ាក។ យសៀវយភៅថណេា ំ
ពិភាកសេាពរីយរោគសញ្ា�ូចខាងយគកោមយេះ៖

 ការថែទាំយពោះយវៀេ៖ ការទ�់�ាមក  
 េិងការរចុះរាគ

  ការគចបូកគចប�់

  ការ្្ាក់ចុះថេការច�័តភាព េិងការ�ួ�

  ការផ្ាស់ប្តូរក្នុងការបរិយភោគ េិងការផរឹក 

 ចយងអោរ េិងកអលួត

  ការអស់កម្ាំង េិងងងុ�យ�ក

 ការភ័�ខ្ាច េិងការែប់បារម្ភ

  ការថែរកសេាមាត់

  �យង្ើមខ្រី

  ការថែរកសេាថស្ក

 ភាពរសាប់រស�់យេៅ�ំណាក់កា�ចុងយគកោ�
 

យសៀវយភៅថណេាំពេ្យ�់ពរីយរោគសញ្ា ពិយគគោះពរីជយគមើសថេការយគបើ 
គបាស់ែ្ាំយពទ្យ យ�ើ�ផ្�់�ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ៍ ជាពិយសស 
សគមាប់គកុមគគួសារ េិងអ្កថែទាំយ�ើម្រីកាត់បេ្�អាការយរោគ  
េិងភាពមិេគសួ� យ�ើ�យ្វើឱ្យគបយសើរយឡើង��់ភាពគសណុក 
គសួ� េិងគុណភាពថេជរីវិត។
គកុមថែទាំព្យាបា� PCSE េរឹងពិភាកសេាអំពរីការគគប់គគងការឈ ឺ
ចាប់ ការគគប់គគងយរោគសញ្ា េិងការគគប់គគងែ្ាំយពទ្យជាមួ� 
យ�ោកអ្ក េិងគគួសាររបស់យ�ោកអ្ក។
សូមេិ�ា�មកកាេ់យ�ើង គបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេការគពួ�  
បារម្ភអំពរីអវរីមួ��៏ជាក់�ាក់។

បោកេនាកកុំពញងប វ្ើេស់ពើសមត្ថភាពរ្រស់បោកេនាក
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2.3 ការម្្ប់ម្្ងថ្្នំ ពេទ្យ
PCSE ផ្�់ជូេយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្សយ�ើម្រីគគប់គគង 
ែ្ាំយពទ្យយេៅតាមផ្ះ។ យ�ើងេរឹងផ្�់ជូេយ�ោកអ្កេូវយសៀវយភៅថណ 
េាំយេះ យ�ើ�ពិភាកសេាពរីបញ្ាសំខាេ់ៗ។

យសៀវយភៅថណេាំ រួមបញ្ចតូ�ទាំងព័ត៌មាេអំពរី៖

• ការយគបើគបាស់ែ្ាំយពទ្យយ�ោ�សុវត្ិភាព
• ការផ្�់ែ្ាំយពទ្យ
• ការ�ាក់ពាក្យសុំបណ្ណសំណាញ់សុវត្ិភាព PBS
• ការរកសេាទុកែ្ាំយពទ្យ
• ការអេុវត្�អជាមួ�ែ្ាំយពទ្យ
• ការតាម�ាេថេការយគបើគបាស់ែ្ាំយពទ្យ
• ព័ត៌មាេអំពរីែ្ាំព្យាបា�ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់
• ការពិេិត្យយមើ�ែ្ាំយពទ្យថ��មិេចាំបាច់
• ែ្ាំយពទ្យសគមាប់គគាបេ្ាេ់

– យព�ណាគតូវយគបើគបាស់ែ្ាំយពទ្យសគមាប់គគាបេ្ាេ់
– េរណាអាចផ្�់ែ្ាំយពទ្យសគមាប់គគាបេ្ាេ់
– ការថែរកសេា ែ្ាំយពទ្យសគមាប់គគាបេ្ាេ់

• ការ គគប់គគងអ្កចាក់សុរីរ៉ាំងយេៅផ្ះ
• ការផ្�់ែ្ាំយពទ្យយេៅផ្ះយ�ោ�ការចាក់តាមសរថសឈាម 

ព័ត៌មាេសំខាេ់ៗមួ�ចំេួេយ�ើម្រីកត់សម្គា�់ 
អំពរីែ្ាំយពទ្យ៖

បញ្ជាទិញែ្ាំយពទ្យម្ងយទៀតមុេវាអស់ - 
អេុញ្ាត�៉ាងយ�ោចណាស់២ថែងៃ។

បុគ្គ�ិក PCSE 
មិេ�កែ្ាំយពទ្យមកជាមួ�យទ។ បុគ្គ�ិកេរឹង  

ជួ�យ�ោកអ្កយ�ើម្រីយ្វើឱ្យគបាក�ែា 
យ�ោកអ្កមាេែ្ាំយពទ្យគគប់គគាេ់យេៅក្នុងផ្ះ។

2

38 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



អ្កផ្�់ការថែទាំគគួសារអាចបយគងៀេឱ្យយគបើគបាស់
ែ្ាំយពទ្យថ��អាចចាក់តាមសរថសឈាម 

យ�ើម្រីបំបាត់ការឈឺចាប់ េិងការមិេគសួ�យេៅផ្ះ។  
សូមសួរយ�ើងពរីរយបៀបចាក់ែ្ាំតាមវិ្រីយេះ។

ជាេិច្ចជាកា�គតូវគបាប់យវជ្ជបណ្ិត  
េិងគកុមថែទាំព្យាបា� PCSE អំពរីែ្ាំយពទ្យ 
យផសេងយទៀតថ��បាេយគបើគបាស់ ឧទា�រណ៍  

ែ្ាំរុក្ជាតិ ឬែ្ាំយពទ្យទិញយ�ោ�គ្មាេយវជ្ជបញ្ជា  

គបសិេយបើបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទា ំ
យ�ៀបេរឹងស្ាប់ ការចាក់ែ្ាំអាចបេ្�ការមិេ 

គសួ� េិងការឈឺចាប់របស់ពួកយគយេៅ 
ចំណុចយេះ។ យេះគឺជាយរឿង្ម្មតាយទ យ�ើ�មិេ

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

យតើែ្ាំយពទ្យយេោះមាេយឈ្មោះអវរី យ�ើ�យតើវាសគមាប់អវរី?

យតើគួរផ្�់ឱ្យចំេួេប៉ុេ្មាេ យ�ើ�យេៅយព�ណា?

យតើគួរផ្�់ែ្ាំយ�ោ�រយបៀបណា (ឧទា�រណ៍  
ជាមួ� ឬយ�ោ�គ្មាេអា�ារ)?

យតើមាេអវរីថ��គតូវយជៀសវាងយេៅយព�យគបើែ្ាំយពទ្យឬយទ  
�ូចជាគសា ឬការយបើកបរ?

យតើែ្ាំយពទ្យមាេគបតិកម្មជាមួ�ែ្ាំ�ថទយទៀត 
ឬវីតាមរីេបថេ្មថ�រឬយទ?

យតើមាេផ�ប៉ះពា�់អវរីខ្ះថ��េរឹងអាចយកើតមាេ?  
យតើខ្នុំគតូវយ្វើ�៉ាងណាគបសិេយបើអ្កជំងឺមាេផ�ប៉ះ 
ពា�់?

យតើគតូវការែ្ាំយពទ្យសគមាប់រ�ៈយព�ប៉ុេ្មាេ?

យតើគតូវយ្វើអវរីខ្ះ គបសិេយបើខកខាេពុំបាេយគបើគបាស់ែ្ាំ  
មួ�យ�ើក?

យតើវាផុតកំណត់យេៅយព�ណា?

យតើគួររកសេាទុកែ្ាំយពទ្យ�៉ាង�ូចយម្ច?

 

គកុមថែទាំព្យាបា� PCSE េរឹងពិភាកសេាអំពរីការគគប់គគងែ្ាំយពទ្យ 
ជាមួ�េរឹងយ�ោកអ្ក េិងគកុមគគួសាររបស់យ�ោកអ្ក។ គកុមយេះ 
េរឹងយគបើយសៀវយភៅថណេាំ អំពរីការគគប់គគងែ្ាំយពទ្យជាភាសា 
អង់យគ្សជាមួ�អ្កបកថគបភាសា គបសិេយបើគតូវការ។

សូមេិ�ា�ជាមួ�យ�ើង គបសិេយបើយ�ោកអ្កបារម្ភអំពរីែ្ាំយពទ្យ 
ណាមួ�។ 
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2.4  ការពរៀបចំថផនការ 
សម្រាប់ការថែទំាបនា្ទ ន់ 
យេៅក្នុងការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ភាពបេ្ាេ់ជាទូយទៅ 
គឺការផ្ាស់ប្តូរភ្ាមៗ យេៅក្នុងកា�ៈយទសៈថ��ប៉ះពា�់��់គុណ 
ភាពថេជរីវិតតាមវិ្រីែ្មរីៗ។

យេះជាការសំខាេ់ថ��គតូវយរៀបចំ េិងយគតៀមទុកសគមាប់ការថែទា ំ
ក្នុងគគាបេ្ាេ់។ ការ��់�រឹងអំពរីគពរឹត្ិការណ៍ថ��អាចយកើតមាេ  
េិងរយបៀបយ�្ើ�តប េរឹងបយងកើតទំេុកចិត្របស់យ�ោកអ្កក្នុងករណរី 
ថេគពរឹត្ិការណ៍ទាំងយេះណាមួ�។ គពរឹត្ិការណ៍ខ្ះអាចគតូវបាេ 
រំពរឹងទុក េិងយគគោងទុក យ�ើ�ខ្ះយទៀតថែមទាំងគតូវបាេរារាំង។

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 ផ្�់េូវយសៀវយភៅថណេាំជាភាសាអង់យគ្សថេថផេការ  
សគមាប់ការថែទាំក្នុងគគាបេ្ាេ់ ថ��រួមបញ្ចតូ�មាេព័ត៌មាេស្រីពរី 
គពរឹត្ិការណ៍អាសេ្ទូយទៅថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  
េិងជំ�ាេថ��យ�ោកអ្កអាចយ្វើបាេ។

គកុមថែទាំព្យាបា� PCSE េរឹងេិ�ា�ជាមួ�យ�ោកអ្កអំពរី 
គពរឹត្ិការណ៍អាសេ្ទូយទៅថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺ 
ចាប់ទាំងយេះ យ�ើម្រីឱ្យយ�ោកអ្ក េិងគកុមគគួសាររបស់យ�ោកអ្ក 
អាចយគតៀមទុក។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 41



គពរឹត្ិការណ៍ករណរីអាសេ្ទូយទៅ អាចរួមបញ្ចតូ�:្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

គតូវឱ្យបាេស្គា�់ច្ាស់ជាមួ�េរឹងបណ្ាំយផ្ើការថែទាំទុក 
ជាមុេ យ�ើម្រីថណេាំការយ�្ើ�តបរបស់យ�ោកអ្កក្នុងករណរី  
មាេភាពអាសេ្។

គបសិេយបើគតូវយ�ៅឡាេយពទ្យ សូម�កចិត្ទុក�ាក់ចំយពោះ  
បណ្ាំយផ្ើ ឬសញ្ាបគតណាមួ�ថ��បាេយរៀបចំយ�ោ�  
អតិែិជេ។ សូមរកសេាឯកសារយេៅថក្រថ�យ�ើម្រីបង្ាញបុគ្គ�ិក 
ឡាេយពទ្យយេៅយព�យគមក��់។

សូមទាក់ទងគកុម PCSE គបសិេយបើយ�ោកអ្កមិេគបាក� 
ពរីវិ្រីបេ្�ំយណើរការ។
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2.5 ទំនាក់ទំនងពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ

ពតើម្តរូវទូរស័េ្ទពៅពល្ 000 
ពៅពេល្? 
គបសិេយបើបុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងថែទាំមាេ 
យរោគសញ្ាទាំងយេះណាមួ�៖
• ឈឺយ�ើមគទូង ឬកណ្ា�យ�ើមគទូង
• សេ្ប់យ�ោ�មិេ�រឹងខ្លួេ 

ឬគបកាច់យ�ោ�មិេបាេរំពរឹងទុក
• ពិបាក�ក�យង្ើម ឬថគបយទៅជាពណ៌យខៀវ
• �ូរឈាម្ងៃេ់្ងៃរ 
• ជេរងយគគោះយ�ោ�យគគោះែ្ាក់្ងៃេ់្ងៃរ 
• ឬតាមការណេាំពរីទូរស័ព្ជំេួ�ថែទាំព្យាបា� 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�ៅទូរស័ព្យេៅយព�ណា? 
យសវាយគកោ�យម៉ោងយ្វើការ អាចជួ�យ�ោកអ្កក្នុងស្ាេភាពថ�� 
តគមូវការយ�្ើ�តបភ្ាមៗ �ូចជា៖

ការ�គប់�គងេរោគស��ា

ការផ�ាស់ប��រសំខាន់ៗក��ងស�ានភាពេរោគ

�បសិនេបើេលោកអ�កកំពុងមានការលំ�ាកក��ងការែថទាំ

ប��ាថ�ាំេពទ� ឬេ�គឿងបរ�ក�ារ

ការយ�ៅទូរស័ព្សាមញ្ អាចផ្�់ការ្ូរយស្ើ� េិងការ្ាេាយពញ 
មួ��ប់ យ�ើ�ការទូរស័ព្យ�ៅបុគ្គ�ិកថែទាំព្យាបា� មុេយ្វើការ 
ទាក់ទងយ�ខ 000 អាចជួ�យ�ោកអ្កឱ្យរួចផុតពរីភាពរអាក ់
រអួ�ថេការរង់ចាំ�ូរ េិងការឱ្យចូ�មេ្រីរយពទ្យ�ូរ។

ម្បសិនពបើការពៅទូរស័េ្ទពនះ 
មិនបនា្ទ ន់ពទ សូមកំុពៅទូរស័េ្ទ  
មកពសវាកមមែពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ។
ការទូរស័ព្អំពរីជំងឺតូចតាច ការគគប់គគងគក�ាស 
ស្ាមជាទម្ាប់ េិងយវជ្ជបញ្ជា ការយរៀបចំការណាត ់
ជួប សំេួរទាំងឡា�ទាក់ទងេរឹងឧបករណ៍ 
ឬយសវា អាចរង់ចាំបាេរ�ូត��់គពរឹក។
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យតើមាេអវរីយកើតយឡើងយេៅយព�យ�ោកអ្កទូរស័ព ្
យគកៅយម៉ោងយ្វើការ?
ការយ�ៅរបស់យ�ោកអ្កេរឹងគតូវបាេយ�្ើ�យ�ោ�យសវាយ�ៅទូរស័ព្  
យ�ើម្រីឱ្យយ�ោកអ្កយផ្ើទុកសារមួ�។ សូមកំណត់ែាយ�ោកអ្កចង ់
េិ�ា�ជាមួ�គិ�ាេុប�្ាក យ�ើ�ទុកព័ត៌មាេ�មអិតរបស់អ្ក។ 
សារយេះេរឹងគតូវបាេយផ្ើយទៅគិ�ាេុប�្ាកយេៅគបចាំការថ��េរឹង 
ទូរស័ព្មកយ�ោកអ្កវិញ។

អាគស័�យ�ើភាព្ងៃេ់្ងៃរ យសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យគកោ�យម៉ោងយ្វើការ 
េរឹង៖

• ពិភាកសេាអំពរីយរោគសញ្ា េិងផ្�់ការ្ាេាជាែ្មរី
• ផ្�់ជូេយ�ោកអ្កេូវ�ំបូេ្មាេតាមទូរស័ព្ យ�ើ�គបាប់ឱ្យយ�ោក 

អ្កតាម�ាេបុគ្គ�យេោះ
• បញ្ជតូេយទៅគគូយពទ្យជំេួស ឬយវជ្ជបណ្ិតយគកោ�យម៉ោងយ្វើការ
• បញ្ជតូេយទៅយវជ្ជបណ្ិតយេៅយព�គពរឹក
• បញ្ជតូេយទៅយសវាយផសេងយទៀត
• យរៀបចំគិ�ាេុប�្ាកឱ្យមកសួរសុខទុក្ (គបសិេយបើមាេ)
• ផ្�់�ំបូេ្មាេ��់យ�ោកអ្កឱ្យអយញ្ជើញយទៅមេ្រីរព្យាបា�ក្នុង 

គគាអាសេ្ ឬទូរស័ព្យ�ៅយ�ខ 000

គបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេការគពួ� 
បារម្ភ ឬមិេច្ាស់យេៅយព�ណាមួ�  
សូមទូរស័ព្សគមាប់ការ្ាេាជាែ្មរី  
ជាជាងការគពួ�បារម្ភយពញមួ��ប់។ 

ពសវាកមមែអ្នកបកថម្បភ្សា៖  
13 14 50
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ពសវាកមមែថែទំាេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការអាច ពសវាកមមែថែទំាេយាបាលពម្កាយពរ៉ាងពធវើការមិនអាច

ផ្�់�ំបូេ្មាេ ឧទា�រណ៍ ពរីរយបៀបយ្វើឱ្យយរោគសញ្ា 
បាេគបយសើរយឡើង យ្វើយរោគវិេិច្័� ឬការព្យាករណ៍ខាងយវជ្ជសាគស្

ថណេាំយ�ោកអ្កតាមរ�ៈការយគបើគបាស់ែ្ាំយពទ្យ ផ្�់ជំេួ�ថផ្កយវជ្ជសាគស្

យរៀបចំគិ�ាេុប�្ាកឱ្យមកសួរសុខទុក្ 
គបសិេយបើចាំបាច់ ផ្�់យសវាក្នុងគគាបេ្ាេ់

ផ្�់�ំបូេ្មាេពរីអវរីថ��គតូវយ្វើ គបសិេយបើបុគ្គ� 
គសុតខ្លួេ �ួ� ្្ាក់ ឬរងរបួស យរៀបចំែ្ាំយពទ្យ ឬយចញយវជ្ជបញ្ជា

ថណេាំយ�ោកអ្កពរីអវរីថ��គតូវយ្វើយេៅយព�មាេ 
អាសេ្ ឬយព�ណាយសចក្រីស្ាប់ខិតជិតមក��់

ផ្�់�ំបូេ្មាេពរីរយបៀបយគបើគបាស់ែ្ាំយពទ្យ ឬកគមិតែ្ាំយពទ្យ 
ថ��មិេបាេយចញឱ្យយគបើគបាស់យ�ោ�យវជ្ជបណ្ិតរបស ់
យ�ោកអ្ក

ផ្�់�ំបូេ្មាេពរីអវរីថ��គតូវយ្វើ គបសិេយបើការស្ាប ់
បាេយកើតយឡើង

យរៀបចំគិ�ាេុប�្ាកឱ្យមកសួរសុខទុក្ គបសិេយបើមិេថមេ 
ជាស្ាេការណ៍បេ្ាេ់ ឬយព�មិេអាចរកបាេែ្ាំយពទ្យ 
យេៅផ្ះយ�ើម្រីយគបើគបាស់

យរៀបចំសគមាប់មេ្រីរយពទ្យថ��យមើ�ថែអ្កជំងឺឈ ឺ
ចុងយគកោ� ឬមេ្រីរយពទ្យ គបសិេយបើចាំបាច់

ចំ្ំ: យសវាកម្មថែទាំព្យាបា�របស់យ�ើង មិនថមនជាយសវាសគមាប់គគាបេ្ាេ់យទ យទោះជា�៉ាងណាក្រី យ�ោកអ្កអាចទាក់ទង 
មកយ�ើងបាេតាមទូរស័ព្ យ�ើ�យ�ើងេរឹងយ�្ើ�តបយទៅេរឹងការយ�ៅទូរស័ព្របស់យ�ោកអ្កតាម�ំ�ាប់ទាេ់យព�យវ�ា។

46 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



ព័ត៌មាេជំេួ�សគមាប់ការយគបើគបាស់យសវកម្ម 
ថែទាំព្យាបា�យគកោ�យម៉ោងយ្វើការរបស់យ�ើង

យគបើែ្ាំជាគបចាំរបស់យ�ោកអ្ក រួមមាេែ្ាំ  
‘បំបាត់ការឈឺចាប’់ េិង ‘តាមតគមូវការ’  
យ�ើម្រីព្យាបា�យរោគសញ្ា មុេេរឹងទូរស័ព្យ�ៅ។  
សូមយ�ោងយទៅការថណេាំអំពរីការគគប់គគងការ 
ឈឺចាប់ េិងយរោគសញ្ាយេៅក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មាេ 
យេះ

េិ�ា�គបាប់អំពរីថផេការម្ងយទៀត យទៅគិ�ាេ ុ
ប�្ាកយ�ើម្រី្ាេាការ��់�រឹងរបស់យ�ោកអ្ក។  
ការយរៀបចំឱ្យមាេែ្ាំយពទ្យ េិងគគមបឯកសារតាម 
ផ្ះ�ាក់យេៅថក្រយ�ោកអ្ក យេៅយព�ទូរស័ព្អាច 
ជួ�បាេ

គបសិេយបើគ្មាេការយ�្ើ�តបពរីគិ�ាេុប�្ាកក្នុង 
រ�ៈយព�១០េាទរីថេការយ�ៅរបស់យ�ោកអ្ក  
សូមទូរស័ព្មកវិញ។ ព្យា�ាមយេៅយសងៃៀម  
េិងអត់្្មត់ក្នុងអំឡនុងយព�យ�ៅទូរស័ព្
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3. ការគបុងយគបៀប 
សគមាប់យសចក្រីស្ាប់

3. ការគបុងយគបៀប 
ស

គមាប់យស
ចក្រីស

្ាប់

ពយើងទំាងអស់គា្ន ពធវើការពនះជាមួយគា្ន



3.1  ការម្ប រុងពម្បៀបសម្រាប់ពសចក្ើស្ាប់
សំណួរមួ�ចំេួេថ��យ�ោកអ្កអាចយគបើសគមាប់ជាអ្កចាប់យផ្ើម 
ការសេ្េាជាមួ�គកុម PCSE  របស់យ�ោកអ្ក។

យតើយ�ើងអាចរំពរឹងទុកអវរីខ្ះយេៅប៉ុេ្មាេថែងៃចុងយគកោ� 
ថេជរីវិត?

យតើខ្នុំគួរេិ�ា�អវរីខ្ះ គបសិេយបើបុគ្គ�ថ��ខ្នុំថែទាំ  
សួរខ្នុំែា ‘យតើខ្នុំេរឹងស្ាប់ថមេយទ?’

យតើអ្កអាចគបាប់ខ្នុំបាេយទ កា�ណាចូ�មក�� ់
យព�បុគ្គ�ថ��ខ្នុំថែទាំេរឹងស្ាប់?

យតើយេៅយព�ណាថ��ខ្នុំគួរទូរស័ព្យ�ៅគកុមគគួសារ 
ឯយទៀត? យតើខ្នុំគួរេិ�ា�អវរីយទៅកាេ់ពួកយគ?  
យតើអ្កអាចេិ�ា�យទៅកាេ់ពួកយគបាេយទ?

យតើយ្វើ�ូចយម្ចឱ្យខ្នុំេរឹង�រឹងែាយព�ណាបុគ្គ�ថ�� 
ខ្នុំថែទាំបាេស្ាប់?

យតើមាេអវរីយកើតយឡើងបេ្ាប់ពរីពួកយគស្ាប់?  
(យតើមាេអវរីយកើតយឡើងចំយពោះរូបកា�?  
យតើយ�ើងយរៀបចំពិ្រីបុណ្យសពយ�ោ�រយបៀបណា?)

យតើមាេការគាំគទអវរីខ្ះសគមាប់គគួសារ  
បេ្ាប់ពរីបុគ្គ�បាេស្ាប់?

យ�តុអវរីបាេជាវាសំខាេ់ណាស់ក្នុងការយគតៀម 
ទុកមុេ?
រ�ៈយព�ពរីរបរីថែងៃចុងយគកោ�ថេជរីវិតរបស់បុគ្គ�ម្ាក់ គឺមាេភាព 
ខុសគ្ាខ្ាំងណាស់ - ការយគតៀមទុកមុេេរឹងអាចជួ�យ�ោកអ្ក 
�្ងកាត់យព�យវ�ា�៏�ំបាកយេះ។ យសវាកម្មរបស់យ�ើងមាេផ្� ់
ជូេការគាំគទ ការជួ� េិងការ��់�រឹងក្នុងអំឡនុងយព�យេះ។  
យ�ើងអាចជួ�យ�ោកអ្កយរៀបចំថផេការសាមញ្មួ� ថ��ទាក ់
ទងេរឹងបញ្ាជាក់ថស្ងភ្ាមៗ។

សូមយរៀបចំឱ្យមាេយវជ្ជបណ្ិតក្នុងតំបេ ់
យរៀបចំជាមុេ យ�ើម្រីយរៀបចំសំបុគតមរណភាព 
ជាពិយសសគបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេពិ្រីបុណ្យផ្ា� ់
ខ្លួេ ឬខាងវិញ្ាណ (ឧទា�រណ៍ ការបញ្ចនុះសពតគមូវ 
ក្នុងកំឡនុងយព�២៤យម៉ោងថេមរណភាព) យ�ើ�ក្នុង 
ករណរីមរណភាពយកើតយឡើងយេៅចុងសប្ា�៍

គបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេគបថពណរី 
ឬតគមូវការវប្្ម៌ណាមួ�  
សូមគបាប់គកុម PCSE
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គបសិេយបើយ�ោកអ្ក ជា្ម្មតាយេៅថតម្ាក់ឯងជាមួ�មេុសសេជាទរី 
គសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក យ�ោកអ្កគបថ��ជាចង់មាេមិត្ភក្ ិ
ជិតស្ិទ្ ឬសាច់ញាតិថ��អាចរកបាេក្នុងរ�ៈយព�ខ្រី យ�ើម្រីយេៅ 
ជាមួ�យ�ោកអ្កយេៅយព�យេះ។ បុគ្គ�ថ��ស្ាប់ អាចរកសេាយេៅ 
ផ្ះជាយគចើេយម៉ោង។ យ�ោកអ្កគបថ��ជាចង់ឱ្យមិត្ភក្ិជិតស្ិទ្  
េិងសាច់ញាតិរបស់យ�ោកអ្កអាចេិ�ា��ាគ្ា ថែមទាំង 
ចំណា�យព�ថតម្ាក់ឯងជាមួ�បុគ្គ� មុេយព�បុគ្គ�គតូវបាេ 
េា�កចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព�រឹក�កយទៅ។

យរៀបថែេការឱ្យមាេេរណាម្ាក់
យេៅជាមួ�យ�ោកអ្ក។

 
េា�កចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព េរឹងយ្វើការណាត់ជួបពិភាកសេាអំពរី 
ការយរៀបចំ យ�ើ�ចំណា�ជាមួ�យ�ោកអ្ក យេៅយព�យ�ោកអ្ក 
យគតៀមខ្លួេរួចរា�់ យ�ើ�ជា្ម្មតាក្នុងរ�ៈយព�មួ�ថែងៃ ឬពរីរថែងៃ 
បេ្ាប់ពរីការស្ាប់បាេយកើតយឡើង។ យ�ោកអ្កអាចទាក់ទិេមិត្ភក្ិ  
េិងគកុមគគួសារ តាមថ��អ្កចង់បាេ។

យគជើសយរើសេា�ក 
ចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព

បញ្ជរីគតួតពិេិត្យការគបុងយគបៀបសគមាប់យសចក្រីស្ាប់

យតើតគមូវឱ្យមាេការបញ្ចនុះ 
សព�ាប់រ�័សឬយទ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

គបសិេយបើយ�្ើ�ែា បាទ/ចាស៎ 
យតើខ្នុំបាេពិភាកសេាជាមួ�គកុម  
PCSE របស់ខ្នុំយ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

យតើអ្កណាអាចគាំគទខ្នុ ំ
ក្នុងយព��៏ខ្រីយេះ? 

កត់យឈ្មោះ េិងយ�ខទូរស័ព ្
យេៅកថេ្ងយេះ៖

1  

2  

3  

4  

យតើបាេយរៀបចំយវជ្ជបណ្ិត 
សគមាប់សំបុគតមរណភាព 
យ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

យតើបាេយគជើសយរើសេា�ក 
ចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព 
យ�ើ�ឬយេៅ?

  បាទ/ចាស៎      យទ

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

  បាទ/ចាស៎      យទ
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សញ្ាែាមេុសសេម្ាក់កំពុងស្ាប់

• យព�យវ�ាមុេយព�ស្ាប់ ជាទូយទៅមាេសេ្ិភាព
• សូមយស្ើសុំជំេួ�ពរីគកុម PCSE យេៅយព�ណា 

ក៏បាេ
• ជា្ម្មតា យ�ើងបាេបយងកើេទំេាក់ទំេងជាមួ� 

យ�ោកអ្ក ក្នុងកំឡនុងយព�ចុងយគកោ�ថេជរីវិត
• ការគគាេ់ថតអង្គនុ�ជាមួ�បុគ្គ� កាេ់ថ�បុគ្គ�  

យ�ើ�េិ�ា�យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិង្ាេាបាេេូវ 
អត្គបយ�ោជេ៍�៏្ំសយម្ើម សូម្រីថតគ្មាេចយម្ើ� 
ពរីបុគ្គ�ក៏យ�ោ�។

‘ការយេៅជាមួ�’ អាចមាេសារៈសំខាេ់ជាង 
‘ការយ្វើសគមាប’់

ខាងយគកោមយេះគឺជាទិ�្ភាពទូយទៅថេការថគបគបួ�ថផ្ករាងកា� 
េិងអារម្មណ៍ មុេយព�ចុងបញ្ចប់ថេជរីវិត។ មិេថមេរា�់ការផ្ាស ់
ប្តូរទាំងអស់េរឹងយកើតមាេយឡើងយឡើ� យ�ើ�វាេរឹងមិេយកើតយឡើង 
តាម�ំ�ាប់ណាមួ�យឡើ�។ ការផ្ាស់ប្តូរទាំងយេះបង្ាញែារាង 
កា�កំពុងគបុងយគបៀបខ្លួេវា សគមាប់�ំណាក់កា�ចុងយគកោ�ថេ 
ជរីវិត។ ក្នុង�ំណាក់កា�យេះ គបព័េ្គទគទង់ជរីវិតចាប់យផ្ើមបិទ  
ជាមួ�េរឹងការផ្ាស់ប្តូរខាងរាងកា� ផ្តូវចិត្ េិងខាងវិញ្ាណ 
ថ��យកើតយឡើងយគចើេសប្ា�៍ ឬថែងៃ ឬអាចចាប់យផ្ើមគតរឹមថតប៉ុេ្មាេ 
យម៉ោងមុេយព�ស្ាប់។

ការផ្ាស់ប្តូររូបរាង

 ការយ�ក
បុគ្គ�េរឹងចំណា�យព�យគចើេក្នុងការយគង�ក់ យ�ើ�អាចឈប ់
ទំេាក់ទំេង េិងពិបាកយគកោកពរី�ំយណក។ កុំអគងេ់បុគ្គ�  
ឬេិ�ា�ខ្ាំងៗ។ េិ�ា�យ�ោ�ទេ់ភ្េ់ យ�ើ�តាម្ម្មតា។  
កុំសេ្មត់ែាបុគ្គ�មិេអាចស្ាប់ឮយេោះយឡើ� - ការស្ាប់ 
គឺជាវិញ្ាណចុងយគកោ�ថ��គតូវយទៅ។

ចំណា�យព�ជាមួ�មេុសសេ 
ជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្កយេៅ 
យព�ថ��គាត់�ាក់បរី�ូចជា 
គបុងគប�័ត្បំផុត។
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 វត្នុរាវ េិងអា�ារ
យេៅយព�មរណភាពខិតចូ�មក��់ េរឹងមាេតគមូវការតិចសគមាប ់
ម្តូបអា�ារ េិងយភសជ្ជៈ យេៅយព�ថ��បុគ្គ�េរឹងរកសេាទុកែាមព�។  
យេះគឺជា�ំយណើរការ្ម្មជាតិ។ ការខំគបរឹងបញ្ចនុកបុគ្គ�ថ��មិេ 
អាចយ�បបាេ អាចបណ្ា�ឱ្យមាេទុក្គពួ�។ 

តគមូវការសគមាប់ចំណរីអា�ារ  
គតូវបាេកាត់បេ្� យព�ថ�� 
រាងកា�ចាប់យផ្ើមបិទ៖

បេ្ះយឈើសគមាប់យផសេើមមាត់(យអប៉ុងជាប់បេ្ះយឈើ) ឬចំេួេតិច 
តួចថេកំយទចទរឹកកក េរឹងជួ�បំបាត់េូវអារម្មណ៍យគសក�្ាេ។  
កុំបង្ំឱ្យពិសារអា�ារ ឬយភសជ្ជៈយេៅ�ំណាក់កា�យេះ។ ទុកឱ្យ 
មេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក�រឹងែា វាមិេអរីយទថ��មិេ 
បរិយភោគយេៅយព�យេះ។

ការយគោរព េិងការទទួ��កការជួ���់មេុសសេជាទរីគសឡាញ ់
របស់យ�ោកអ្ក េិងយ�ោកអ្ក។

គិ�ាេុប�្ាក PCSE របស់យ�ោក 
អ្ក អាចជួ�យ�ោកអ្កជាមួ�េរឹង 
ការថែទាំមាត់។

 ភាពរសាប់រស�់
សកម្មភាពរសាប់រស�់ រញរីរញ័រ េិងគចំថ��អាចយកើតយឡើង  
យេៅប៉ុេ្មាេថែងៃចុងយគកោ� ឬប៉ុេ្មាេយម៉ោងថេជរីវិត។ ការយេះអាច  
បណ្ា�មកពរីច�េា ឬចរេ្ឈាមវាទាប ពុ� ឬបញ្ាវិញ្ាណ  
ឬផ្តូវចិត្។

កុំព្យា�ាមទប់សកាត់ច�េា។
យ្វើឱ្យបរិស្ាេមាេសុវត្ិភាព។
េិ�ា�យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិងយសងៃៀមសងៃាត់។

ថសវងរកមយ្្យោបា�ទាំងឡា� យ�ើម្រីជួ�មេុសសេជាទរីគសឡាញ ់
របស់យ�ោកអ្កបំបាត់ភាពតាេតរឹង ឬភាពភ័�ខ្ាច។ កិច្ចការ 
ខ្ះៗថ��អាចជួ� រួមមាេ:

• គក់គចបាច់ថ� ឬែងៃាស�៉ាងែ្មៗ
• រំ�រឹកពរីកថេ្ងថ��ចូ�ចិត្
• រំ�រឹកពរីបទពិយសោ្េ៍ថ��ចូ�ចិត្
• អាេអវរីៗថ���ួងយ�ោមចិត្
• ចាក់តនេ្រីថ��ទេ់ភ្េ់ យ�ើ�្្ាប់ស្គា�់
• ផ្�់ការ្ាេាែាវាមិេអរីយទក្នុងការ�ាចាក

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើយ�ោកអ្ក 
មាេការគពួ�បារម្ភ។
មាេែ្ាំយពទ្យសគមាប់ផ្�់ជូេ។

     អា�ាររឹង   អា�ារទេ ់   
                    ទរឹក  កំយទចទរឹកកក  

 វត្នុរាវ  

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 53



 ការគចបូកគចប�់ េិងវយងវង
បុគ្គ�អាចគចបូកគចប�់កាេ់ថតខ្ាំងអំពរីយព�យវ�ា េិងទរីកថេ្ង  
យ�ើ�េិងមេុសសេថ��យគស្គា�់។ កគមិតថេការ��់�រឹងអាចផ្ាស ់
ប្តូរញរឹកញាប់ យ�ើ�មិេេរឹកស្មាេ��់។ ការយគបើពេ្ឺយព��ប់អាច 
ជួ�បាេ។ សូមកុំមិេ��់គសបជាមួ�េរឹងអវរីថ��យគេិ�ា�។
ចាប់កាេ់ថ� េិង្ាេាពួកយគយឡើងវិញ។

េិ�ា�គបាប់បុគ្គ�ឱ្យស្គា�់ពរី 
យ�ោកអ្ក យ�ោ�គបាប់យឈ្មោះ យ�ើ�េិ�ា� 
យ�ោ�សងៃប់សងៃាត់ េិងមាេទំេុកចិត្យ�ើម្រី 
ឱ្យមាេការ្ាេាយឡើងវិញ។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើយ�ោកអ្កមាេ
ការគពួ�បារម្ភអំពរីមេុសសេជាទរីគសឡាញ ់
របស់យ�ោកអ្ក។

 

 ការមិេអាចទប់�ាមក ឬទរឹកយេោម
ការថ�ងទប់ទរឹកយេោម ឬ�ាមកអាចយកើតមាេយឡើងយេៅយព�ជិត 
ស្ាប់។

រកសេាភាពថែ្ែ្តូរ េិងការយគោរព។ យគបើគទេាប់ េិងកគមា�យ�ើម្រីគទាប ់
ការពារបុគ្គ� េិងពូក។ ការយេះេរឹងជួ�រកសេាឱ្យបាេគសួ�  
េិងអេាម័�។ វាជាគំេិត�អក្នុងការតាម�ាេពរីការបត់យជើង្ំ  
យ�ើ�គបាប់គកុម PCSE យេៅយព�យគទូរស័ព្មក។

វាជាការសំខាេ់យ�ើម្រីរកសេាថស្ក 
ឱ្យបាេសអាត េិងសងៃលួត។

 ចំេួេទរឹកយេោម
ចំេួេទរឹកយេោមេរឹងែ�ចុះ យ�ើ�អាចក្ា�ជាពណ៌គកយម៉ៅ។  
យេះអាចបណ្ា�មកពរីការទទួ�ទាេវត្នុរាវតិច។

 ការបយញ្ចញវត្នុរាវពរី�ងខ្លួេ
ទរឹកមាត់ េិងទរឹករំអិ�អាចយកើេយឡើង យ�ើ�កកផ្នុំយេៅថផ្កខាង  
យគកោ�ថេបំពង់កយេៅយព�កអក ឬការយ�បែ�ចុះ។ ជួេកា�  
ការយេះបណ្ា�ឱ្យមាេសយម្ងថគសក ឬអ៊ូអរ ថ��យគស្គា�់ែា 
ជា "សំយឡងែងៃតូរថេមេុសសេស្ាប់"។ ការយេះអាចជាទុក្គពួ�សគមាប ់
អ្កថែទាំ ប៉ុថេ្ជា្ម្មតាវាមិេបណ្ា�ឱ្យមាេយគគោះែ្ាក់អេ្រា� 
��់អ្កបុគ្គ�យទ។ សយម្ងយេះមិេបង្ាញពរីការឈឺចាប់ែ្មរី  
ឬ្ងៃេ់្ងៃរយេោះយទ។

យ�ើកក្ា�យចញពរីថគគជាមួ�យខ្ើ�។ 
ការបថងវរខ្លួេពរីម្ាង យទៅម្ាងយទៀតអាច 
ជួ�។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើយ�ោក 
អ្កមាេការគពួ�បារម្ភ។ ែ្ាំយពទ្យមួ� 
ចំេួេអាចយ្វើឱ្យសងៃលួតវត្នុរាវពរី�ងខ្លួេ។
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 សរីតុណ្ហភាព
ការថគបគបួ�សរីតុណ្ហភាពរាងកា�គឺជាយរឿង្ម្មតា យ�ើ�មេុសសេ 
ជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក គបថ��ជាមាេអារម្មណ៍យក្ៅ  
េិងជួេកា�យសើមសអិត យ�ើ�គតជាក់យេៅយព�យផសេងយទៀត។  
ពណ៌ថស្កយេៅយ�ើថ�យជើង េិងថផ្កខាងយគកោមអាចថគបគបួ�  
យេៅយព�ថ��ច�េា ឬចរេ្ឈាម្្ាក់ចុះ។

បយងកើតភាពកក់យក្ៅ គបសិេយបើវាបង្ាញ 
ឱ្យយ�ើញគតជាក់ យ�ើ��កយចញគទេាប់  
ឬយគបើកគមា�គសា�យព�ណាយក្ៅ។

កំយ�ៅខ្ាំងយពកអាចបណ្ា�ឱ្យយកើតភាពរសាប់រស�់។ �ាក់ឱ្យ 
មាេខ្យ�់យចញចូ��៉ាង�អ យ�ើ�យគបើកថេសេងគតជាក់ យបើចាំបាច់។  
គតូវយ្វើតាមយសចក្រីប៉ងគបាែ្ារបស់មេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស ់
យ�ោកអ្ក - យទោះបរី�ាក់�ូចជាចថម្កក្រី។

 ការ�ក�យង្ើម
�ំេាំ�យង្ើមអាចក្ា�យទៅជាមិេយទៀងទាត់៖ ជួេកា�យ�ឿេ  
ជួេកា��ឺត។ វាជាយរឿង្ម្មតាថ��មាេចយេ្ោះយព�ពរី១០វិេាទរី  
យទៅប៉ុេ្មាេេាទរី ថ��គ្មាេការ�ក�យង្ើមយកើតយឡើងទា�់ថតយសោះ។ 
ការផ្�់ខ្យ�់អុកសុរីថ�៊សេេយេៅ�ំណាក់កា�យេះ គឺមិេចាំបាច់យទ។

បេ្គាំគទ េិង្ាេាយឡើងវិញ��់មេុសសេជាទរី 
គសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក - ចាប់កាេ់ថ�ែ្មៗ 
េិងេិ�ា�យ�ោ�ទេ់ភ្េ់។ យេះគឺជាយព�យវ�ា 
យ�ើម្រីគគាេ់ថតយេៅជាមួ�ពួកយគប៉ុយណ្ណោះ។

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើយ�ោកអ្ក 
មាេការគពួ�បារម្ភ។ 

 ការផ្ាស់ប្តូរអារម្មណ៍
យេៅយព�យសចក្រីស្ាប់ជិតមក��់ បុគ្គ�អាចេរឹងមិេសូវចាប់  
អារម្មណ៍ចំយពោះពិភពខាងយគកៅ េិងព័ត៌មាេ�មអិតថេជរីវិតគបចា ំ
ថែងៃ។ ពួកយគគបថ��ជាមិេសូវចាប់អារម្មណ៍េរឹងអ្ក�ថទយ�ោ� 
គគាេ់ថតចង់យេៅជិតស្ិទ្ ជាមួ�គ្ាមេុសសេប៉ុេ្មាេេាក់ថ��យេៅថក្រ
ខ្លួេប៉ុយណ្ណោះ។ �ំយណើរការយេះគឺជាថផ្កមួ�ថេការ�ាចាកគ្ា  
េិងការេិ�ា��ាគ្ា។

បុគ្គ�គបថ��ជាគិតអំពរីការចងចាំយផសេងៗ ឬសេ្េាជាមួ�អ្ក 
�ថទថ��បាេស្ាប់រួចយ�ើ�។ ពួកវាក៏អាចក្ា�យទៅជាការមយមើ 
មមា�ថ��អាចមាេការរំយជើបរំជួ�អារម្មណ៏ ការគសយមើ�គសថម  
ឬមាេកា�វិការ ឬសំយណើរ�៏ចថម្ក

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើយ�ោកអ្ក
មាេការគពួ�បារម្ភក្នុងអំឡនុងយព�យេះ។  
យ�ើងមាេផ្�់ការផ្គត់ផ្គង់ ការជួ�  
េិងការ��់�រឹង។
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 ការ�កខ្លួេែ�
បុគ្គ�ថ��យ�ោកអ្កកំពុងយមើ�ថែ អាច�ាក់�ូចជាមិេយ�្ើ�តប  
�កខ្លួេែ� ឬស្ិតក្នុងស្ាេភាពសេ្ប់។ ការយេះគបថ��ជាមាេ 
េ័�ែាពួកយគកំពុងគបុងយគបៀបសគមាប់ការស្ាប់ - ការ�កខ្លួេែ� 
ពរីអវរីៗថ��យេៅជុំវិញ េិងទំេាក់ទំេងជិតស្ិទ្ - យ�ើ�គបថ��ជា 
សញ្ាែាពួកយគយគតៀមខ្លួេរួចរា�់យ�ើ� យ�ើម្រី�ាចាក។ ការស្ាប ់
ឮសូរសយម្ង គតូវបាេយគគិតែាជាអារម្មណ៍ថ��យេៅស�់ចុង 
យគកោ�បំផុត។

សូមេិ�ា�យទៅកាេ់មេុសសេជាទរីគសឡាញ ់
របស់យ�ោកអ្ក តាមសយម្ង្ម្មតា។ េិ�ា� 
គបាប់បុគ្គ�ឱ្យស្គា�់ពរីយ�ោកអ្ក យ�ោ�គបាប់យឈ្មោះ  
េិងចាប់កាេ់ថ� យ�ើ�េិ�ា�ពរីអវរីថ��យ�ោកអ្ក 
ចង់េិ�ា�។

 

 បទពិយសោ្េ៍�ូចជាយមើ�យ�ើញ
បុគ្គ�ថ��ជិតស្ាប់អាចេិ�ា� ឬអះអាងែាខ្លួេបាេេិ�ា� 
ជាមួ�មេុសសេថ��បាេស្ាប់រួចយ�ើ�។ ការយេះមិេមាេេ័�ែា 
ពួកយគគសយមើ�គសថមយទ ប៉ុថេ្គឺជាការ�កខ្លួេយចញពរីជរីវិតយេះ។ 

កុំេិ�ា�ផ្នុ� ឬគបថកកអំពរីអវរីថ��យគ 
បាេេិ�ា�យចញ ឬយមើ�យ�ើញ។

បញ្ជាក់យឡើងវិញពរីបទពិយសោ្េ៍ - ទាំងយេះគ ឺ
ជា្ម្មតា យ�ើ�យកើតមាេជាទូយទៅ។

 ការផ្�់ការអេុញ្ាត
ការផ្�់ការអេុញ្ាតឱ្យមេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក  
�ាចាក យ�ោ�មិេយ្វើឱ្យពួកយគមាេអារម្មណ៍ែាមាេកំ�ុសក្នុង 
ការចាកយចញ ឬព្យា�ាមរកសេាពួកយគឱ្យយេៅជាមួ�យ�ោកអ្កយ�ើម្រី 
បំយពញតាមតគមូវការផ្ា�់ខ្លួេរបស់យ�ោកអ្ក អាចជាការពិបាក។  
មេុសសេថ��គិតស្ាប់ តាម្ម្មតាេរឹងព្យា�ាមរង់ចាំ យទោះបរីជាវា 
អាចេាំមកេូវភាពមិេគសួ�ក៏យ�ោ� យ�ើម្រីឱ្យគបាក�ែាអស់អ្ក 
ថ��ទុកយេៅពរីយគកោ� ែាវាមិេអរីយទ។

ការផ្�់ការ្ាេាយឡើងវិញ��់មេុសសេ 
ជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក ែាវា�អគបយសើរក្នុង 
ការ�ាចាក យេៅយព�ថ��ពួកយគយគតៀមខ្លួេរួចយគសច 
គឺជាអវរីមួ��៏សំខាេ់បំផុតថ��យ�ោកអ្កអាចយ្វើបាេ
សគមាប់ពួកយគយេៅយព�យេះ។

 

 ការេិ�ា��ាគ្ា
សមត្ភាពរបស់គគួសារ យ�ើម្រី្ាេាយឡើងវិញ េិងផ្�់   
‘សិទ្ិឱ្យបុគ្គ�ស្ាប’់ អាចជួ�ពួកយគ�ាចាក។ ការេិ�ា�ែា 
�ាគ្ា គឺជាយរឿងផ្ា�់ខ្លួេ យ�ើ�អាចេិ�ា�េិងយ្វើតាមវិ្រីយផសេង 
គ្ាជាយគចើេ។ វាអាចរួមបញ្ចតូ�ទាំងការទយគមតយេៅយ�ើថគគជាមួ� 
ពួកយគ ចាប់កាេ់ថ�របស់ពួកយគ ឬេិ�ា�អវរីថ��យ�ោកអ្កចង ់
េិ�ា�។

ទរឹកថភ្កគឺជាថផ្កមួ�ថេ�ំយណើរការថេការ 
យសោកយសៅ យ�ើ�យ�ោកអ្កមិេគួរមាេអារម្មណ ៍
ែាគតូវថតបាេ�ាក់ទុក ឬសុំយទោសយេោះយទ។
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ពតើរានអវើពកើតពឡើងពៅពេលបុ ្្គលរា្ន ក់ស្ាប់?

យតើខ្នុំេរឹង�រឹងែាការស្ាប់បាេយកើតយឡើង�៉ាង 
�ូចយម្ច?

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

យតើខ្នុំគតូវយ្វើអវរីបេ្ាប់យទៀត? 
?

ការស្ាប់មិេគតូវបាេចាត់ទុកែាជាការបេ្ាេ់យទ។  
គ្មាេអវរីថ��គតូវយ្វើភ្ាមៗយេោះយទ

សូម�ក�យង្ើមឱ្យបាេថវងៗ។ យ្វើអវរីគគប់�៉ាងតាម 
យព�យវ�ារបស់យ�ោកអ្ក - មិេចាំបាច់គបញាប ់
គបញា�់យទ

មិេចាំបាច់ទាក់ទងប៉ូ�រីស ឬយ�ៅឡាេយពទ្យយទ

មិេចាំបាច់ទាក់ទងេរណាម្ាក់ភ្ាមៗយទ

សូមចំណា�យព�ឱ្យបាេយគចើេ តាមថ��យ�ោកអ្ក 
ចង់បាេ ជាមួ�មេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក

មេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក អាចស្ាក់យេៅ 
ផ្ះបាេ�ូរ តាមថ��យ�ោកអ្កគតូវការ (ប៉ុេ្មាេយម៉ោង  
ឬប៉ុេ្មាេថែងៃ) �ូយច្ះគកុមគគួសារ េិងមិត្ភក្ិអាចមក 
េិ�ា��ាគ្ាបាេ
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យេៅយព�យ�ោកអ្កយគតៀមខ្លួេរួចរា�់យ�ើ�
• យ�ោកអ្កអាចទូរស័ព្យទៅគកុម PCSE របស់យ�ោកអ្ក គបសិេ 

យបើយ�ោកអ្កចង់បាេការគាំគទមួ�ចំេួេ។ យ�ើងអាចយទៅចូ� 
រួមតាមផ្ះ

• ទូរស័ព្យទៅគិ�ាេុប�្ាក PCSE ឬយវជ្ជបណ្ិតរបស់យ�ោកអ្ក  
យ�ើម្រីបំយពញយសចក្រីបញ្ជាក់អំពរីមរណភាព

• េា�កចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព េរឹង�កយសចក្រីបញ្ជាក់អំពរី  
មរណភាពយេះ យេៅយព�ពួកយគអយញ្ជើញមកផ្ះរបស់យ�ោកអ្ក

គបសិេយបើមរណភាពយកើតយឡើង 
យេៅយព��ប់ យ�ោកអ្កអាចរងចា ំ
រ�ូត��់យព�គពរឹក យ�ើម្រីយរៀបច ំ
យសចក្រីបញ្ជាក់អំពរីមរណភាព។

 

• មិេចាំបាច់ងូតទរឹកឱ្យបុគ្គ�យទ បុ៉ថេ្យ�ោកអ្កអាចជូត  
សមអាតវត្នុរាវ ឬយញើសយចញពរីខ្លួេគបាណ 

• �កយចញគបភពកយម្ៅបេ្ប់ �ូចជាម៉ាសុរីេកយម្ៅ ភួ�  
ឬ�បទរឹកយក្ៅ

• តគមង់�ងខ្លួេមេុសសេជាទរីគសឡាញរបស់យ�ោកអ្ក  
យ�ើម្រីបងការភាពរឹង។ �ាក់ជំេួសគកាស់យ្្មញពាក់

យេៅយព�យ�ោកអ្កយគតៀមខ្លួេយ�ើម្រីឱ្យយគមក�ក  
េិងយផ្របញ្ជតូេមេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោក 
អ្ក
• ទាក់ទងេា�កចាត់ថចងពិ្រីបុណ្យសព
• ពួកយគេរឹងទាក់ទងជាមួ�យវជ្ជបណ្ិត / គគូយពទ្យ យ�ើម្រីទទួ� 

បាេសំបុគតមរណភាព (ពិ្រីបុណ្យសពេរឹងមិេអាចគបគពរឹត ្
យទៅបាេយទ គបសិេយបើគ្មាេសំបុគតមរណភាព)

• ពួកយគេរឹង�កមេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់យ�ោកអ្ក  
យ�ើ�ជួ�យ�ោកអ្កយពញទូទាំងការយរៀបចំបុណ្យសព

ទូរស័ព្យ�ៅ PCSE គបសិេយបើ 
យ�ោកអ្កគតូវការជំេួ� ឬ�ំបូេ្មាេ។

58 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300



3.2 ទុក្ខម្េរួយ
ជាញរឹកញាប់ មេុសសេមាេទុក្គពួ� មុេយព�មរណទុក្។ ក្នុងេាម 
ជាអ្កថែទាំ យ�ោកអ្កអាចយ�ើញការផ្ាស់ប្តូរថេការយគង ការញនុា ំ
ការគបមូ�អារម្មណ៍ េិងការគគប់គគងអារម្មណ៍របស់យ�ោកអ្ក។  
ការ��់�រឹងែាយេះ គឺជាការយ�្ើ�តប្ម្មតាយទៅេរឹងស្ាេភាពរបស់
យ�ោកអ្កអាចជួ� េិងគាំគទ��់ការអាណិតអាសូរខ្លួេឯង។

យ�ើងទាំងអស់គ្ាមាេអារម្មណ៍ទុក្គពួ�ក្នុងវិ្រីផ្ា�់របស់យ�ើង  
- មិេមាេវិ្រីគតរឹមគតូវ ឬខុសយ�ើម្រីមាេអារម្មណ៍ ទុក្គពួ�យេោះ 
យទ។ វាជាការសំខាេ់ណាស់ថ��យ�ោកអ្ក អេុញ្ាតឱ្យយ�ោកអ្ក 
យកើតមាេការទុក្គពួ�ឱ្យបាេយគចើេ យ�ើ��ូរតាមថ��យ�ោកអ្ក 
គតូវការ។

ជួេកា�វាពិបាកក្នុងការ��់ពរីអារម្មណ៍របស់យ�ើង។ ការទុក ្
គពួ�អាចមាេ�ូចជាកំ�រឹង ការយសោកស្ា� កំសត់ ភាពភ័� 
រេ្ត់ ភាពភ័�ខ្ាច ភាពឯកយកោ ការតូចចិត្ ការមាេកំ�ុស  
ការបេ្តូរអារម្មណ៍ ឬអារម្មណ៍ េិងគំេិត�ថទយទៀត យរោគសញ្ា 
រាងកា��ូចជាការផ្ាស់ប្តូរទម្ាប់ថេការយគង ឬការបរិភាគ  
ការសួរសំណួរខាងវិញ្ាណ េិងការផ្ាស់ប្តូរខាងសង្គម។

ការយ�្ើ�តបយទៅេរឹងការទុក្គពួ�យកើតមាេយឡើង យ�ើ�ក៏បាត់យទៅ 
វិញ យ�ើ�ជួេកា�អាចមាេអារម្មណ៍�៏យ�ើស�ប់ ឬអាចគគប ់
គគងបាេ។ យេៅយព�យផសេងយទៀត យ�ើងអាចមាេអារម្មណ៍ែាការឈ ឺ
ចាប់ខាងក្នុងរបស់យ�ើងគឺគ្មាេទរីបញ្ចប់ យ�ើ�វាជាការ�ំបាកថ��
យមើ�យ�ើញផ្តូវវិជ្ជមាេយ�្ោះយទៅមុខ។

យ�ើងយេៅទរីយេះយ�ើម្រីជួ�យ�ោកអ្ក  
ក្នុងកំឡនុងយព�ថេការផ្ាស់ប្តូរយេះ។

ឱ្យរង្វ ន់ដល់ខលាួនបោកេនាក
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3.3 ការគំាម្ទពេលពកើតរានមរែទុក្ខ

កម្មវិ្រីគាំគទយព�យកើតមាេមរណទុក្
មរណទុក្ សំយ�ៅយទៅយ�ើរ�ៈយព�ថេការកាេ់ទុក្ េិងយកើតទុក្  
បេ្ាប់ពរីការមរណភាពថេមេុសសេជាទរីគសឡាញ់ម្ាក់។ រ�ៈយព� 
ថេយព�យវ�ាយេះ អាចជាបទពិយសោ្េ៍ជរីវិត�៏សំខាេ់បំផុតមួ�  
យ�ើ�ជួេកា�ជាបញ្ា�៏គបឈមបំផុត។ វាអាចេាំមកេូវអារម្មណ៍
ផ្ាស់ប្តូរ�៉ាងខ្ាំង េិងការបាត់បង់ ការគគប់គគង យ�ើ�យេៅក្នុង 
បទពិយសោ្េ៍យេះ អាចជាឱកាសសគមាប់ការ��់�រឹងខ្លួេឯង  
េិងកំយណើេផ្ា�់ខ្លួេ។

PCSE មាេបុគ្គ�ិកថ��ទទួ�បាេការបណ្នុះបណ្ា�អំពរីការ 
ទុក្គពួ� ការបាត់បង់ េិងមរណទុក្ យ�ើម្រីគាំគទការយ្វើ�ំយណើរយេះ។

កម្មវិ្រីគាំគទយព�យកើតមាេមរណទុក្របស់យ�ើង ផ្�់ជូេការគាំគទ 
ជា�ក្ណៈបុគ្គ� េិងគកុមសគមាប់រ�ៈយព�១៣ថខ។ ការគាំគទ  
រួមមាេការគបរឹកសេាយ�ោប�់ ការព្យាបា�យ�ោ�យគបើតនេ្រី ការថែទា ំ
ខាងវិញ្ាណ េិងការគាំគទយ�ោ�អ្កស្ម័គគចិត្��់ថ�គូ កូេៗ  
សមាជិកគគួសារ េិងមិត្ភក្ិជិតស្ិទ្។

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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កម្មវិ្រីគាំគទយព�យកើតមាេមរណទុក្ 
គឺឥតគិតថែ្��់យ�ោកអ្ក េិងគគួសាររបស ់
យ�ោកអ្ក។

កម្មវិ្រីរំ�រឹកការចងចា ំ
កម្មវិ្រីរំ�រឹកការចងចាំ គតូវបាេយ្វើយឡើងពរីរ�ងក្នុងមួ��្ាំ  
យ�ើ�សគមបសគមួ�យ�ោ�បុគ្គ�ិក PCSE យ�ើម្រី�្នុះបញ្ចាំង 
េិងថចករំថ�កការចងចាំរបស់មេុសសេជាទរីគសឡាញ់របស់  
យ�ោកអ្ក។

គកុមគាំគទសង្គមមរណទុក្
PCSE យរៀបចំគកុមសង្គមគបចាំថខសគមាប់អស់អ្កថ��បាត់ 
បង់មេុសសេជាទរីគសឡាញ់។ គកុមយេះផ្�់េូវឱកាសសគមាប់ 
យ�ោកអ្ក យ�ើម្រីភ្ជាប់ជាមួ�មេុសសេឯយទៀតថ��បាេជួប  
គបទះការបាត់បង់ េិងអស់អ្កថ��កំពុងយរៀេយ�ើម្រីកសាង
ជរីវិតរបស់ពួកយគយឡើងវិញ។ គកុមយេះគតូវបាេសគមបសគមួ�  
យ�ោ�បុគ្គ�ិក េិងអ្កស្ម័គគចិត្របស់យ�ើងថ��បាេទទួ� 
ការបណ្នុះបណ្ា� យ�ើ�គឺជាឱកាសមួ�សគមាប់យ�ោក 
អ្ក យ�ើម្រីចូ�រួមក្នុងសង្គមជាមួ�មេុសសេឯយទៀតយេៅក្នុង 
បរិ�ាកាសគាំគទ។

មានចិត្តល្អចុំបោះខលាួនបោកេនាក

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 61
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េ័ត៌រានអំេើអ្នកថែទំា

Alfred Health 
Carer Services

1800 052 222 carersouth org au ការផ្�់គបរឹកសេា េិងការគាំគទ��់អ្កថែទាំយេៅភាគខាងត្តូង 
ទរីគកុងថម�ប៊េ។ បញ្ជរីគកុមផ្គត់ផ្គង់អ្កថែទាំ។

CareSearch 08 7221 8233   www caresearch com au វុិបថសចំយណះ�រឹងអំពរីការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់  
ថ��មាេព័ត៌មាេអំពរី៖ ការរស់យេៅជាមួ�ជំងឺ រយបៀបថែទាំ  
ទរីបញ្ចប់ថេជរីវិត មរណទុក្ ការទុក្គពួ� េិងការបាត់បង់  
គកុមថ��មាេតគមូវការជាក់�ាក់។

Carers Victoria 1800 242 636 www carersvic org au សយម្ងទូទាំងរ�្សគមាប់អ្កថែទាំគគួសារថ��តំណាង េិងផ្� ់
ការគាំគទ��់អ្កថែទាំយេៅរ�្វិចតូរី�៉ា។

Carer Gateway www carergateway gov au យសវាអេឡាញ េិងទូរស័ព្ជាតិ ថ��ផ្�់ព័ត៌មាេ េិង្េ្ាេ 
ជាក់ថស្ងយ�ើម្រីគាំគទអ្កថែទាំ។ ឧបករណ៍យសវាអេ្រកម្ម ជួ�អ្ក 
ថែទាំភ្ជាប់យទៅយសវាកម្មគាំគទក្នុងតំបេ់។

Palliative Care 
Australia

www palliativecare org au អង្គការកំពូ�របស់ជាតិ សគមាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់។ ផ្�់តំណភ្ជាប់យទៅកាេ់យសវាកម្មយេៅក្នុងតំបេ់ េិង្េ 
្ាេរបស់យ�ោកអ្ក។

Palliative Care 
Victoria

03 9662 9644 www pallcarevic asn au ព័ត៌មាេ ការផ្គត់ផ្គង់ េិងគាំគទសគមាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្� 
ការឈឺចាប់ថ��មាេគុណភាព។ PCV ផ្�់ជូេកូេយសៀវយភៅពរីរ 
សំខាេ់ៗ៖ 
1   អំពរីការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់
2  ការគាំគទបុគ្គ�ថ��គតូវការការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈ ឺ

ចាប់ - ការថណេាំសគមាប់គគួសារ េិងមិត្ភក្ិ

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

ការគាំគទសគមាប់អ្កថែទាំ  LGBTI។

Young Carers 
Respite and 
Information 
Services 
Program

1800 242 636 www youngcarers net au សាច់យរឿងរបស់អ្កថែទាំ �ំបូេ្មាេ�៏មាេគបយ�ោជេ៍ ្េ្ាេ  
កម្មវិ្រីមូ�េិ្ិ ការគាំគទ។ យ�ោកអ្កក៏អាចទូរស័ព្មកយ�ខ 
1800 052 222 បាេថ�រ យ�ើម្រីថសវង��់អំពរីការថែទាំជំេួស 
បយណ្ោះអាសេ្ ជំេួ�ជាក់ថស្ង េិងសកម្មភាពសង្គមសគមាប ់
អ្កថែទាំអា�ុយគកោម២៥�្ាំ។

LifeCircle www lifecircle org au ព័ត៌មាេ េិងឧបករណ៍សគមាប់បយងកើេការ��់�រឹងអំពរីការស្ាប់

64 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300

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

ការគាំគទ

The Office of 
Public Advocate

1300 309 337 www publicadvocate vic gov 
au

ជាេ់ទរី  5, 436 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 
3000

State Trustees 03 9667 6444 www statetrustees com au ផ្�់ជូេយសវាថផ្កច្ាប់ េិង�ិរញ្វត្នុ�៉ាងទូ�ំទូ�ា�  
(បណ្ាំមរតកគសបច្ាប់ ការយ្វើថផេការអច�េគទព្យ 
វិ្រីការបញ្ជាក់មតកសាសេ៍ �ិខិតគបគ�់សិទ្ិអំណាច  
េិងយសវាកម្មអ្កទទួ�ភារកិច្ចគគប់គគង)

Elders Rights 
Advocacy

1800 700 600 www era asn au ភ្ាក់ងារឯករាជ្យថ��បាេផ្�់មូ�េិ្ិយ�ោ�រ�្ាភិបា�អូគស្ា�រី  
យ�ើម្រីផ្�់យសវាផ្គត់ផ្គង់ សគមាប់គបជាជេថ��ទទួ�បាេយសវាកម្ម
ថែទាំមេុសសេចាស់ ថ��បាេទទួ�ការឧបត្ម្ភពរីរ�្ាភិបា� 
អូគស្ា�រីក្នុងរ�្វិចតូរី�៉ា។

Seniors Rights 
Victoria

1300 368 821 www seniorsrights org au ព័ត៌មាេ ការគាំគទ �ំបូេ្មាេ េិងការអប់រំយ�ើម្រីជួ�ទប់សកាត់  
ការរំយ�ោភបំពាេរបស់មេុសសេចាស់ េិងការពារសិទ្ិ យសចក្រីថែ្ែ្តូរ  
េិងឯករាជ្យភាព។

Aged Care 
Complaints 
Commissioner

1800 550 552 www agedcarecomplaints gov 
au

យសវាកម្មឥតគិតថែ្ យ�ើម្រីយ�ើកយឡើងពរីកងវ�់របស់ពួកយគអំពរី  
គុណភាពថេការថែទាំ ឬយសវាកម្មថ��កំពុងបាេផ្�់ជូេ��់អស់
អ្កថ��កំពុងទទួ�យសវាថែទាំសុខភាពថ��មាេការឧបត្ម្ភ 
ពរីរ�្ាភិបា�អូគស្ា�រី។

Veterans’ Affairs 
Network (VAN)

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

ជំេួ�សគមាប់អតរីត�ុទ្ជេ គស្រីយមម៉ា� េិងគគួសាររបស់ពួកយគ

Australian 
Charter of 
Healthcare 
Rights

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

សិទ្ិសំខាេ់ៗរបស់អ្កជំងឺ េិងអ្កយគបើគបាស់ យេៅយព�ថសវងរក  
ឬទទួ�យសវាថែទាំសុខភាព។
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យសវាកម្មអ្កថែទាំ

ការគបរឹកសេា

beyondblue 1300 22 4636 www beyondblue org au យសវាការគបរឹកសេាយ�ោប�់តាមទូរស័ព្តាមគបព័េ្២៤យម៉ោង។ ការផ្� ់
ការគបរឹកសេាយ�ោប�់តាមអេឡាញ េិងយអឡិចគតូេិច ៧ថែងៃក្នុង១សប្ា�៍។

Lifeline 13 11 14 www lifeline org au ការគាំគទថផ្កវិបត្ិតាមទូរស័ព្២៤យម៉ោង េិងការបងការការយ្វើអត្�ាត។

National Carer 
Counselling 
Program

1800 242 636 www carersaustralia com កម្មវិ្រីអ្កថែទាំគបយទសអូគស្ា�រី: ផ្�់គបរឹកសេាយ�ោប�់រ�ៈយព� 
ខ្រី។ សមាគមអ្កថែទាំយេៅតាមរ�្ េិងទរឹក�រីេរីមួ�ៗ ក៏ចាត់ថចង 
គកុមគាំគទក្នុងតំបេ់មូេ�្ាេផងថ�រ។

Australian 
Centre for Grief 
& Bereavement                                     

1800 642 066 www grief org au ការអប់រំយព�មាេទុក្គពួ� េិងយសវាពិយគគោះយ�ោប�់ជាយគចើេ  
យ�ើម្រីអភិវឌ្ឍ េិងយ�ើកកម្ស់សមត្ភាពបុគ្គ� អង្គការ េិងស� 
គមេ៍យ�ើម្រីយ�ោះគសា�ជាមួ�ការបាត់បង់គបកបយ�ោ�គបសិទ្ភាព។ 

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

យសវាកម្មថខសេទូរស័ព្យព�មាេទុក្គពួ�សគមាប់ស�គមេ៍ េិង 
គគួសារស្ាប់ �កចិត្ទុក�ាក់ េិងគាំគទ��់មេុសសេថ��ជួបគបទះ 
េរឹងការបាត់បង់ េិងទុក្គពួ�យេៅគគប់�ំណាក់កា�ទាំងអស់យេៅ 
ក្នុងជរីវិត។ រួមមាេយសវាកម្មផ្�់គបរឹកសេាយ�ោប�់តាមអេឡាញ។

ឧបករណ៍ េិងជំេួ�

Coastcare 
Medical 
Equipment

03 9707 4955 www coastcaremed com au ផ�ិតផ�យ្វើឱ្យមាេេរីតិសម្ទាវិញ េិងយវជ្ជសាគស្មាេសគមាប ់
ជួ� េិង�ក់។ ទទួ�ស្គា�់ជាផ្តូវការ DVA េិង SWEP។ យគគឿង 
បរិក្ារថ��អាចផ្�់ជូេ�៉ាងរ�័សយពញមួ��ប់៖ យកៅអរីងូតទរឹក 
យគកោមផកាឈូក បង្គេ់ យកៅអរីទយគមត ថគគតាមមេ្រីរយពទ្យ។

Independent 
Living Centres 
Australia

1300 885 886 ilcaustralia org au ផ្�់�ំបូេ្មាេអំពរីផ�ិតផ� េិងយសវាកម្មជាយគចើេយ�ើម្រីជួ���់ទិ�្ភាពថេ 
ការរស់គបចាំថែងៃ រួមមាេច�័ត ការយគង ការបរិយភោគ េិងការ�រឹកជញ្ជតូេ។

Endeavour  
Life & Care

9703 2900 endeavourlifecare com au អ្កផ្គត់ផ្គង់យគគឿងបរិក្ារ ថែទាំសុខភាពតាមផ្ះ។

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

យសចក្ថណេាំរបស់សា�ាគកុង Casey ចំយពោះកម្មវិ្រី េិងយសវា 
កម្មសគមាប់យគគឿងបរិក្ារ េិងជំេួ�សគមាប់មេុសសេពិការភាព។
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យសវាកម្មអ្កថែទាំ

ការគាំគទថផ្ក�ិរញ្វត្នុ / ទរីភ្ាក់ងាររ�្ាភិបា�

Financial 
Counselling 
Australia 

1800 007 007 www 
financialcounsellingaustralia 
org au 

ព័ត៌មាេអំពរីការគបរឹកសេាយ�ោប�់ថផ្ក�ិរញ្វត្នុ េិងជំេួ�ក្នុងការរក 
អ្កគបរឹកសេាយ�ោប�់ថ��មាេគុណសម្ត្ិ។

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

Department of 
Veterans Affairs

13 32 54 www dva gov au

ជំេួ�តាមផ្ះ

សា�ាគកុងក្នុងតំបេ់
របស់យ�ោកអ្ក

PCSE អាចជួ�យ�ោកអ្កយរៀបចំយសវាកម្មស�គមេ៍សា�ាសងកាត់ េិងយេៅតាមផ្ះ

ការថកថគបផ្ះ

Peninsula Health 
Domiciliary Care 
Referral

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

កម្មវិ្រីវា�តថម្ េិងថែទាំតាមផ្ះសគមាប់មេុសសេចាស់ជរា មេុសសេ 
ចាស់ េិងមេុសសេវ័�យក្មងថ��មាេពិការភាព េិងអ្កថែទាំរបស ់
ពួកយគថ��រស់យេៅក្នុងផ្ះ

Home 
Modifications 
Australia

02 9281 2680 www moda org au អង្គការកំពូ� េិងឧសសេា�កម្មជាតិថ��តំណាងឱ្យអ្កផ្�់យសវា  
េិងយ�ើកកម្ស់អត្គបយ�ោជេ៍ថេការថកថគបផ្ះ។

mecwacare 1800 163 292 www mecwacare org au ផ្�់ការថែទាំព្យាបា� េិងថែទាំយេៅផ្ះយេៅទូទាំងតំបេ់ជា�គកុង  
េិងភាគខាងត្តូង េិងខាងយកើតថេទរីគកុងថម�ប៊េ។

ការថែទាំព្យាបា�តាមផ្ះ

PCSE ការថែទាំព្យាបា�តាមផ្ះ អាចយរៀបចំជាថផ្កមួ�ថេការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់របស់យ�ោកអ្ក។ ក៏មាេផ្�់ជូេយសវាកម្ម 
ឯកជេផងថ�រ។

Bolton Clarke at 
Home Support

03 5991 1300 www boltonclarke com au ផ្�់ជូេយសវាកម្មថែទាំតាមផ្ះជាក់ថស្ងថ��អាចបត់ថបេបាេគគប�ណ្ប់
ការថែទាំព្យាបា� ជំេួ�តាមផ្ះ សុខភាពសម្័េ្មិត្ េិងសុខភាពផ្តូវចិត្។

ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300 67
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យសវាកម្មអ្កថែទាំ

�ំយណោះគសា�បញ្ា

Health 
Complaints 
Commissioner

1300 582 113 hcc vic gov au គបសិេយបើយ�ោកអ្កមិេយពញចិត្ជាមួ�អ្កផ្�់យសវាកម្មសុខភាព
របស់យ�ោកអ្កយទ យ�ោកអ្កអាចយ�ើកយឡើងពរីកងវ�់របស់យ�ោក 
អ្ក ជាមួ�េរឹងស្ងការចាត់ថចងបណ្រឹងសុខភាព។

ការវា�តថម្ការរស់យេៅតាមផ្ះ

Council services Your local council website សា�ាគកុង Cardinia, Casey, Greater Dandenong, 
Kingston Councils។
ការវា�តថម្ការរស់យេៅតាមផ្ះ ជួ�មេុសសេឱ្យថសវង��់ពរីរយបៀប 
ជាយគចើេយ�ើម្រីរស់យេៅយ�ោ�ឯករាជ្យ េិងរកសេាជាសមាជិកសកម្មថេ 
ស�គមេ៍របស់ពួកយគ។

ការថែទាំផ្ា�់ខ្លួេ

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

សា�ាគកុង Cardinia, Casey, Greater Dandenong, 
Kingston Councils។

ការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ / ការសគមាករ�ៈយព�ខ្រី

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 ការគាំគទជាក់ថស្ង េិងផ្តូវចិត្  
សគមាប់អ្កថែទាំយេៅថប៉កខាងត្តូងគកុងថម�ប៊េ។

គកុមគាំគទ

PCSE Carers 
Support Group

03 5991 1300 www palliativecaresoutheast 
org au

ទូរស័ព្យទៅ PCSE សគមាប់ព័ត៌មាេបថេ្ម។

Alfred Health 
Carer Services

1800 052 222 carersouth org au តំណភ្ជាប់យទៅគកុមថែទាំ មាេទរីតាំងយេៅថប៉កខាងត្តូងគកុងថម�ប៊េ។
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យសវាកម្មអ្កថែទាំ

ការ�រឹកជញ្ជតូេ

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

អង្គការជំងឺជាក់�ាក់

Cancer Council 
of Victoria

13 11 20 www cancervic org au ស�គមេ៍ថេមេុសសេថ��ទទួ�រងផ�ប៉ះពា�់យ�ោ�ជំងឺ  
ម�ារីក ថ��យ�ោកអ្កអាចភ្ជាប់តាមអេឡាញ តាមទូរស័ព្  
ឬយ�ោ�ផ្ា�់។

ថខសេទូរស័ព្យបើកយ្វើការពរីថែងៃច័េ្ ��់ថែងៃសុគក ពរីយម៉ោង៩គពរឹក  
��់យម៉ោង៥�ងៃាច យ�ើ�មាេបុគ្គ�ិកគិ�ាេុប�្ាកថ��មាេ  
គុណសម្ត្ិថផ្កជំងឺម�ារីក។ ែវរីយបើបុគ្គ�ិកមិេមាេ�ទ្ភាព  
ផ្�់�ំបូេ្មាេថផ្កយវជ្ជសាគស្ក្រី ថតពួកយគអាចេិ�ា�អំពរីផ�  
ប៉ះពា�់ថេគបយភទជាក់�ាក់ថេជំងឺម�ារីក យ�ើ�ពេ្យ�់ពរីអវរី  
ថ��េរឹងយកើតយឡើងក្នុង�ំយណើរការ �ូចជាការព្យាបា�យ�ោ�  
យគបើគរីមរី ការព្យាបា�យ�ោ�យគបើវិទ្យនុសកម្ម ឬការព្យាបា�ជំងឺ  
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

អង្គការអ្កជំងឺវយងវងស្មារតរីអូគស្ា�រី គាំគទយ�ើម្រីបំយពញតគមូវការ 
របស់មេុសសេថ��មាេជំងឺវយងវងស្មារតរីគគប់គបយភទ េិងគកុមគគួសារ  
េិងអ្កថែទាំពួកយគ យ�ើ�ផ្�់េូវយសវាកម្មគាំគទ ការអប់រំ  
េិងព័ត៌មាេ។

ថខសេទូរស័ព្ផ្�់ជំេួ� គបតិបត្ិការទូទាំងគបយទសពរីយម៉ោង៩គពរឹក  
��់យម៉ោង៥�ងៃាច ពរីថែងៃច័េ្ ��់ថែងៃសុគក យ�ោ�មិេរាប់បញ្ចតូ�ថែងៃ 
ឈប់សំរាកសា្ារណៈ។ យសវាកម្មទទួ�សារ អាចយគបើបាេយេៅយគកៅ 
យម៉ោងយ្វើការ។ សូមទុកសារ យ�ើ�ការយ�ៅទូរស័ព្របស់យ�ោកអ្ក 
េរឹងគតូវបាេយគយ�្ើ�តបវិញយេៅថែងៃយ្វើការបេ្ាប់។

MND Victoria 1800 806 632 www mnd asn au ផសេពវផសេា�ការថែទាំ េិងការគាំគទ�៏�អបំផុតសគមាប់អ្កថ��មាេ 
ជំងឺសរថសគបសាទ។
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អង្គការ ទូរស័េ្ទ ការេិេែ៌នា

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

03 9594 5320 មេ្រីរព្យាបា�ថ��បាេសង់មាេយគោ�បំណងសគមាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការ 
ឈឺចាប់ /ព្យាបា�អ្កជំងឺថ��ស្ិតក្នុងជរីវិតគគាចុងយគកោ�មាេទរីតាំងយេៅមេ្រីរយពទ្យម៉ូណាស្។

Wantirna Health Palliative Care 
Inpatient Unit

03 9955 1341 មេ្រីរព្យាបា�ឯកយទសសគមាប់ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេថគគ៣២ផ្�់េូវការគតួតពិេិត្យ 
យរោគសញ្ា ការថែទាំជរីវិតចុងយគកោ�ថេអ្កជំងឺ ការថែទាំជំេួសបយណ្ោះអាសេ្ េិងការវា�តថម្។

Peninsula Health Palliative Care 
Unit, Frankston

03 9784 8600 មេ្រីរព្យាបា�ថ��បាេសង់មាេយគោ�បំណង ថ��ផ្�់ទរីកថេ្ងសគមាប់ការ 
ថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ ថ��ព្យាបា�ក្នុងមេ្រីរយពទ្យ។

South Eastern Private Hospital 03 9549 6555 ថផ្កការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ មាេថគគ១១ (Abelia)  គតូវបាេគាំគទយ�ោ�គិ�ាេុប 
�្ាកថ��មាេបទពិយសោ្េ៍។ ការថែទាំខាងគព�រឹងវិញ្ាណពរីគគូគងវា� ក៏បាេផ្�់ជូេផងថ�រ។

Peninsula Private Hospital 03 9788 3466 បេ្ប់ព្យាបា�ជំងឺឈាម េិងជំងឺម�ារីក មាេថគគ២៣ Acacia �ា�ចគមុះជាមួ�េរឹង 
បេ្ប់ព្យាបា�ជំងឺម�ារីក�ុះសាច់ ជំងឺឈាម ការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់។

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

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

ការថែទាំព្យាបា�ក្នុងតំបេ់
Bolton Clarke      1300 33 44 55 គតូវបាេយគស្គា�់ជាផ្តូវការែាជាយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�តាមតំបេ់ (RDNS), Bolton Clarke ផ្�់ជូេ 

យសវាយគកោ�យម៉ោងយ្វើការបថេ្មសគមាប់អតិែិជេ PCSE។ យ�ោកអ្កេរឹងបាេជូេ�ំណរឹងយេៅយព�មក 
ព្យាបា�ជំងឺ ែាយតើយ�ោកអ្កគតូវការទាក់ទងឬអត់ មកយសវាយគកោ�យម៉ោងយ្វើការរបស់ Bolton Clarke។

Kooweerup Regional Health Service 03 5997 9679

មេ្រីរយពទ្យក្នុងតំបេ់
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

70 ទូរស័ព្យ�ៅយសវាកម្មថែទាំព្យាបា�យ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាងត្តូងយ�ៀងខាងយកើត៖   ពេលថែងៃ (៧គពរឹក - ៧�ប់) 03 5991 1300    ពេលយប់ (៧�ប់ - ៧គពរឹក) 03 5991 1300





ថផនការថែទំាបនា្ទ ន់ពម្កាយពរ៉ាងពធវើការ

បុ ្្គលថដលតម្មរូវការថែទំា ព ម្ែ ះអ្នកថែទំា

យឈ្មោះ យឈ្មោះ

អា�ុ ទំេាក់ទំេងជាមួ� 
មេុសសេថ��តគមូវ 
ការថែទាំ

អាស��្ាេ  
 
 
 

អាស��្ាេ

ទូរស័ព្ ទូរស័ព្

ភាសាេិ�ា�  
 
 

ភាសាេិ�ា�

ទំនាក់ទំនងពៅពេលបនា្ទ ន់

យឈ្មោះ ទំេាក់ទំេង ទូរស័ព្
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េ័ត៌រានអំេើសុ្ភ្េ - េ័ត៌រានលមិ្តអំេើបុ ្្គលថដលកំេុងម្តរូវព្ថែទំា

ជំងឺរបស់បុគ្គ�៖

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

យ�ខ Medicare៖ 

យ�ខ Centrelink៖

មូ�េិ្ិ្ាេារ៉ាប់រងសុខភាព  
េិងយ�ខ៖

យ�ខមូ�េិ្ិឡាេយពទ្យ / យ�ខចុះបញ្ជរី៖

យ�ខ Medic-Alert៖ 

ការពិពណ៌េាអំពរីតគមូវការថែទាំ៖

្ពម្រាងការបនា្ទ ន់៖ ក្នុងករែើ បនា្ទ ន់ ទំនាក់ទំនងរបស់្ំុ្នរឹងរាន (សូម្ូសពលើម្បអប់ថដលអាចអនុវត្តបាន)៖

  បញ្ជា NFR   បណ្ាំយផ្ើថផេការថែទាំទុកជាមុេ   �ិខិតបញ្ជ្ជាក់ការប�ិយស្យ�ើម រ្ីទទួ� 
        ការព្យាបា�

ព័ត៌មាេ�មអិតអំពរី�ិខិតគបគ� ់
សិទ្ិអំណាច�៏ឋិតយឋរ 
(ការព្យាបា�ថផ្កយវជ្ជសាគស្)៖

ទរីតាំងថ��យពញចិត្យ�ើម្រីស្ាប់៖

  បណ្ាំយផ្ើថ��មាេការថណេាំ   តថម្គុណ្ម៌ថេបណ្ាំយផ្ើ

  ព័ត៌មាេ�មអិតអំពរីអ្កយ្វើយសចក្រីសយគមចចិត្យ�ើការព្យាបា�ថផ្កយវជ្ជសាគស្៖ 
 

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 

អុរីយម៉�  reception@palliativecarese org au

www.palliativecaresoutheast.org.au

យសវាកម្មការថែទាំយ�ោ�កាត់បេ្�ការឈឺចាប់ តំបេ់ខាង ត្តូងយ�ៀងខាងយកើត សូមទទួ�ស្គា�់គបជាជេ  
Bunurong េិង Wurundjeri ជាអ្កថែរកសេាគបថពណរីថេទរឹក�រី យ�ើ�យ�ើងសូមយគោរព��់អ្កចាស់ទុំ  
Bunurong េិង Wurundjeri ពរីអតរីតកា� បច្ចនុប្េ្កា� េិងកំពុងយ�ចយឡើង។

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

