ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ
Children’s Health℠ ຢືນຢັນສິດຂອງຄົນເຈັບແຕ່ ລະຄົນທ່ ຈະໄດ້ ຮັບການດູ ແລໃນໃນລັກສະນະທ່ ຄານຶງເຖິງ

ຄວາມເຄົາລົບ, ໃຫ້ ກຽດ ແລະ ມຄວາມສະດວກສະບາຍ. ໃນຖານະພ່ ແມ່ , ຜູ້ປົກຄອງ ຫື
ຜູ້ຕາງຫນ້ າຂອງຄົນເຈັບທ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຢູ ່ Children’s Health,
ທ່ານມສິດທ່ ຈະໄດ້ ຮັບຂ້ ມູນກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຫມທ່ ກ່ຽວຂ້ ອງກັບສິດເຫົ ່ ານ້ັ ນ .

ໃນຖານະພໍ່ ແມໍ່, ທໍ່ານມີສິດທໍ່ີ ຈະ:
•
•
•
•
•
•
•

•

ມີສໍ່ ວນຮໍ່ ວມ ຢ່ າງຈິງຈັງ ໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການດູ ແລທາງການແພດຂອງລູກທ່ານ.
ຄາດຫວັງໃນ ການຕອບສະຫນອງທເສົມເຫດສົມ ຜົນກັບການຮ້ ອງຂທ່ ເຫມາະສົມ

ສາລັບການບ ລິການສຸດຄວາມອາດສາມາດຂອງ Children’s Health, ຕາມພາລະກິດ ແລະ ກົດຫມາຍທ່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ .
ຮູ້ ຈັກ ຊື່ຂອງແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູ ແລ ທ່ ໃຫ້ ການປິ່ນປົວລູກຂອງທ່ານ.
ຮັກສາ ຄວາມເປັ ນສ່ວນຕົວ ແລະ ສິ່ງທ່ ເປັນຄວາມລັບຂອງທຸກການສື່ສານ ແລະ
ບັ ນທຶກກ່ຽວກັບການດູ ແລຂອງລູກທ່ານ, ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງກົດຫມາຍ.
ບອກ ໂດຍແພດ, ເປັ ນຄາເວ້ົ າ ຫື ພາສາທ່ ທ່ານເຂ້ົ າໃຈ, ກ່ຽວກັບການເຈັບປ່ ວຍ, ການປິ່ນປົວ ແລະ
ໂອກາດໃນການຟື້ນຕົວ.
ໄດູ້ ຮັບ ຂ້ ມູນຫາຍເທົ່າທ່ ທ່ານອາດຈະຕ້ ອງການເພື່ອໃຫ້ ຫື ປະຕິເສດການຍິນຍອມເຫັນດໃນການສະເໜການຮັກສາ.
ຕ
ັ ດສິນໃຈ, ໂດຍປຶກສາກັບຫມຂອງລູກພວກເຮົາ, ກ່ຽວກັບການດູ ແລສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານ.
ນ້ ປະກອບມສິດທ່ ຈະຍອມຮັບ ຫລື ປະຕິເສດການດູ ແລທາງການແພດສາລັບລູກຂອງທ່ານຕາມກົດຫມາຍທ່ ຖືກອະນຸຍາດ
ແລະ ບອກເຖິງຜົນສະທ້ອນດ້ ານການປິ່ນປົ ວຂອງການປະຕິເສດດັ່ງກ່າວ.
ເຮັດຄາສໍ່ັ ງລວງໜູ້ າໃຫູ້ ສົມບນ (ຕົວຢ່ າງ, "ການດາລົງຊວິດ") ສາລັບລູກທ່ານຕາມກົດຫມາຍອະນຸຍາດ ແລະ
ຄາດຫວັງໃຫຜູ້ໃຫ້ ບ ລິການດ້ ານສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານ ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນ າດັ່ງກ່າວ.

•
•
•

ຄາດຫວັງ ການຄຸ້ມຄອງທ່ ເຫມາະສົມຂອງອາການເຈັບຂອງລູກທ່ານ.

•
•

ເຂູ້ົ າເຖິງ ປະຫວັດທາງການແພດຂອງລູກທ່ານໃນເວລາທ່ ເຫມາະສົມ.

•

•
•

ມິສໍ່ ວນຮໍ່ ວມ ໃນບັ ນຫາດ້ ານຈັນຍາບັ ນກ່ຽວກັບການດູ ແລຂອງລູກທ່ານ.
ໃຊູ້ ໂທລະສັບເພື່ອໂທ ແລະ ຮັບສາຍ ແລະ
ເພື່ອຮູ້ຂ້ ຈາກັດຕ່ າງໆສາລັບເຫດຜົນທາງການແພດທ່ ຈະຖືກປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ.
ມີ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫື ຕົວແທນຂອງການເລືອກຂອງທ່ານ ແລະ
ແພດຂອງລູກທ່ານໄດ້ ແຈ້ ງໃຫ້ ຊາບກ່ຽວກັບການເຂ້ົ ານອນໂຮງໝຂອງລູກທ່ານ.
ລກຂອງທໍ່ ານ ໄດ້ ຮັບການປິ່ນປົ ວດ້ ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບຖ້ າລູກຂອງທ່ານຕາຍ.
ນ້ ລວມເຖິງການຈັດການກັບອາການເຈັບຂອງລູກທ່ານ, ການປິ່ນປົວອາການທ່ ຕອບສະຫນອງຕ່ ການປິ່ນປົ ວ ແລະ
ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ ອງການທາງວັດທະນະທາ, ທາງວິນຍານ ແລະ ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງທ່ານ, ລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ຮັບ ການດູ ແລທ່ ບ່ ມການຂົ່ມເຫັງ ຫລື ການທາລຸນຈາກໃຜກ່ ຕາມ.

•

ໃຫູ້ ລູກຂອງທ່ານເປັນອິດສະຫະຈາກການພັນທະນາການທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ ຫື
ທາງດ້ ານການແພດທ່ ບ່ ຈາເປັນໃນການປິ່ນປົ ວ.
ໃຫູ້ ລູກຂອງທ່ານເປັນອິດສະຫະຈາກການພັນທະນາການ ຫື ຄວາມສັນໂດດເພື່ອການຄຸ້ມຄອງພຶດຕິກາ

•

ຖ້ າວ່ າມັນເປັ ນສະຖານະການສຸກເສນ.
ໄດູ້ ຮັບ ການດູ ແລທ່ ປອດໄພ.

•
•
•
•

ໄດູ້ ຮັບການດແລເປັນຢໍ່ າງດີ ແລະ ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບໂດຍບ່ ມການຄານຶ ງເຖິງເຊ້ື ອຊາດ, ສຜິດ, ຊາດກາເນດ, ເພດ,
ສາສະຫນາ, ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ, ຄວາມພິການ, ຫື ວັດທະນະທາ, ຄວາມເປັນມາທາງເສດຖະກິດ ຫລື ການສຶກສາ.
ປະຕ
ິ ເສດ ເພື່ອເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການຄ້ົ ນຄ້ ວ້າໃດໆທ່ ມຜົນຕ່ ການດູ ແລ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລູກທ່ານ.
ບໍ່ ເສຍຄໍ່ າໃນການ ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸກ ແລະ ຮັບຄາຄິດເຫັນ.
ໄດູ້ ຮັບ ການຊ່ວຍເຫື ອໃນການຕິດຕ່ ກັບບລິການຮັກສາໃນເວລາທ່ ຕ້ ອງການ

ໃນຖານະເປັນຄົນເຈັບ, ທໍ່ານມີສິດທໍ່ີ ຈະ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ບອກ ສິ່ງທ່ ຈາເປັ ນທ່ ຕ້ ອງເຂົ້າໃຈວ່ າເປັນຫຍັງທ່ານຢູ ່ ທ່ ນ້ .
ບອກ ວ່ າສິ່ງທ່ ຈະເຮັດແທ້ ໆ ແລະ ຈະມຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ.
ໃຫູ້ ຄາຕອບທ່ ເຂ້ົ າໃຈກັບຄາຖາມ ຫື ຄວາມກັງວົນທ່ ທ່ານມກ່ຽວກັບການປິ່ນປົ ວ.
ບອກ ທຸກໆຄົນກັບສິ່ງທ່ ທ່ານຄິດ ແລະ ຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົ ວຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງທ່ ທ່ານໄດ້ ວາງແຜນໄວ້ ສາລັບທ່ານ.
ຮູ້ ວໍ່າ ເມື່ອທ່ານຢູ ່ ໃນຄວາມເຈັບປວດ ຜູ້ທ່ ດູ ແລທ່ານ ຈະຟັງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດຂ້ຶ ນ.
ມີ ເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ ໃຫ້ ຫລ້ິ ນ ແລະ ຮຽນຮູ້.

ບອກ ຜູ້ທ່ ຈາເປັ ນຕ້ ອງຖືກເນື້ອຕ້ ອງໂຕທ່ານ ວ່ າພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ພວກເຂົາຈະເຮັດແບບຄວາມອ່ອນໂຍນ
ແລະ ເປັ ນສ່ວນຕົວ.
ໃຫູ້ ຄອບຄົວຂອງທ່ານພ້ ອມກັບທ່ານ ໃຫ້ ຫາຍເທົ່າທ່ ທ່ານຕ້ ອງການ, ເມື່ອໃດກ່ ຕາມທ່ ເປັນໄປໄດ້ .
ໃຫູ້ ການຊ່ວຍເຫື ອໃນການບອກວິທທ່ ຈະດູ ແລຕົວທ່ານເອງເມື່ອທ່ານກັບບ້ ານ.
ເມໍ່ ອ ໃຈຮ້ າຍ, ຮ້ ອງໄຫ້ ຫື ເວົ້າສິ່ງທ່ ທ່ານບ່ ມັກກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ ເກດຂຶ້ນກັບທ່ານ.
ຮັບ ຜູ້ມາຢ້ ຽມຢາມທ່ ພ່ ແມ່ ໄດ້ ແຕ່ ງຕັ້ງໄວ້ . ພ່ ແມ່ ສາມາດຖອດຖອນ ຫື ປະຕິເສດການແຕ່ ງຕັ້ງນ້ ໄດ້ ທຸກເວລາ.

ໃນຖານະຜູ້ ປໍ່ວຍ ແລະ ພໍ່ ແມໍ່, ທໍ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ :
•
•
•
•
•
•
•

ຖາມ ຄາຖາມເມື່ອທ່ານບ່ ເຂ້ົ າໃຈສິ່ງທ່ ທ່ານໄດ້ ຖືກບອກກ່ຽວກັບການດູ ແລ.
ໃຫູ້ ຂ້ ມູນຂ່ າວສານທ່ ຖືກຕ້ ອງ ແລະ ໃຫ້ ຂ້ ມູນທ່ ສົມບູ ນງທ່ ກ່ຽວຂ້ ອງກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ.
ປະຕ
ິ ບັດຕາມແຜນການຮັກສາ ທ່ ໄດ້ ຕົກລົງກັນໂດຍທ່ານ ແລະ ທມແພດຂອງທ່ານ.
ລົມ ກັບທ່ານຫມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ ທ່ານຄິດໄວ້ ກ່ຽວກັບອາການເຈັບປວດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາການເຈັບ.
ພິຈາລະນາ ຂອງຄົນເຈັບອື່ນໆ.
ປະຕ
ິ ບັດຕາມ ກົດລະບຽບຂອງໂຮງໝ ແລະ ຂ້ ບັ ງຄັບ.
ລາຍງານ ຄວາມສ່ຽງໃນການດູ ແລ ແລະ ການປ່ ຽນແປງທ່ ບ່ ຄາດຄິດໃນສະພາບຂອງຄົນເຈັບ.

ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫູ້ທໍ່ານສົນທະນາກັບ:
•
•
•
•

ພະຍາບານ ຫື ແພດຂອງລູກທ່ານ.
ຜູ້ຈັດການດ້ ານການພະຍາບານ ຫື ຜູ້ອານວຍການ.
ຕົວແທນປະຊາສາພັນ 214-456-2273.
ຫົວໜ້ າພະຍາບານ (ໃນຊ່ວງຕອນແລງ ຫື ທ້ າຍອາທິດ, ໃຫ້ ໂທຫາ 214-456-7000).

ຖ້ າທ່ານ ຫື ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ສຶກວ່ າສິດຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນຄົນເຈັບບ່ ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນ ,
ທ່ານມສິດຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸກ ແລະ

ໄດ້ ຮັບການຕອບຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄະນະກາມະການແກ້ ໄຂບັນຫາຂອງ Children’s Health ຫື
ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸກກັບໜ່ ວຍງານໃດໜຶ່ງດັ່ງລຸ່ມນ້ .
ຖ້ າທ່ານຮູ້ສຶກວ່ າບັນຫາຂອງທ່ານບ່ ຖືກແກ້ ໄຂ ຫື ດາເນນການໂດຍ Children’s Health, ທ່ານອາດຈະຕິດຕ່ :
ຫ້ ອງການຄະນະກາມະການຮ່ ວມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນເຈັບ (The Joint Commission
Office of Quality and Patient Safety)

ຖະໜົນ One Renaissance
Oakbrook Terrace, Illinois 60181
patientsafetyreport@jointcommission.org

ກຸມ
່ ງານກາກັບດູ ແລສຸຂະພາບ (Health Facility Compliance Group)
(MC1979)

ກົມບລິການດ້ ານສຸຂະພາບຂອງລັດ Texas (Texas Department of State Health Services)
P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714
hfc.complaints@dshs.state.tx.us

ສາຍດ່ ວນຮ້ ອງຮຽນ 1-888-973-0022
ແຟກ 1-512-834-6653

