( ကိ႐ို
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အးနထိင
ို ္အးကာင္း မမ္န္အးအနရ သည္ PHC ၏ ထိပ္စန
တ ္း ဥ စာ အးပ္စ ေရား ဖစ္အးၾကာင္း

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔၏လူနာမ္ာ ကိုး ိ ကၽ

အးစာင္းၾကည္းရာၽ္င္ ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔ စိအ္ခစလိပ္စ
ို ါသည္။ ယခငတစါခ မ္မ္ ဖစ္ဖ အးသာ ဤေ ဖစအပ္စကကုးိ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔သည္ ဆကလက္၍ သ္ိ႐ိုိအးန ပ္စ အးရာဂါထိန္း ခပ္စ္်ဳ အးရ းႏးင္း ကာၽကယ္အးရ ဗဟိုးဌ
ိ ာန

(CDC) းးႏးင္း ေိိုင အိ ု ၀ါးါ း ပ္စည္သဖ႔ကန္း မ္ာအးရ ဌာန (IDPH) အမ္ပ္စ ထာ သည္း လမ္္း ညႊနမႈမ္ာ ကိုး ိ လိက
ို နာအးနပ္စါသည္။
ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔သည္ ပ္စိ႔
ို ခ္၊ မ္ာ႐ိုယ္းးႏးငး္ စ္ိရ
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ိ ကလက္အးစာင္းအး႐ိုာက္အးပ္စ ရန္ PHC အးဆ ခန္း မ္ာ ကိုး ိ မဖင္းထာ ပ္စါသည္။ ယခိုမ္ာ ဆင္းကဲအးး ပ္စာင္း လဲအးနသည္း
အေး ခအေန

း ဖစသ ည္းေၽ္က္ နာမ္အည္ေသာ ေရင္း ေ မ္စမာ ထံမ္ ေခကအလကမာ ႐ိုာအးမဖရယူရန္ သင္းကိ္
ို က္ိို ကတန္း ပ္စါသည္။

အးောကပါ္ိ႔
ို ၽ္င္ ေ္ိကဆံးး
ို အးနာကဆး
ံ း
ို ရသ္င္း မ္ာ းႏးင္း ေခကအလကမာ ကိုး ိ အးၽ္႔းႏးိးင
ို ါပ သည္-



CDC (www.cdc.gov)



IDPH (www.idph.iowa.gov)



WHO(www.who.int)
COVID-19 အေၾကာင္း အေအၽထၽထ အးမ္ စရာမ္ာ ႐ိုိပ္စါက 2-1-1 ကိဆ
ို ကေန္ သင္းကိုး ိ ္ိက္ို ကတန္း ပ္စါသည္။ သငသ ည္
အးရာဂါလကၡဏာမ္ာ

အးၽ္႔ၾကံးအ
်ဳ းနရလင္ သိ႔
ို မ္ဟို္္ COVID-19 စမ္္း သပ္စ္အးၽ္႔႐ိုိခသူ
ဲ ္စ္ဥ းႏးင္း

ထိအးၽ္႔ခဲဖူ ပ္စါက သင္၏ (PHC ေဓိအကဆ ခန္း ) PHC home clinic ကိုး ိ ဖိုန္း ဆကပါ။
ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔၏လူနာမ္ာ းႏးင္း၀ါးနထမ္္း မ္ာ ေၽ္က္ အးဘ ကင္း မစာလာအးရာက္း ပ္စသးႏးိးင
ို ႈမ ႐ိုိအးၾကာင္း အးသခာအးစရန္

လိုပ္စန
င ္း စဥမာ

ထာ ႐ိုိပ္စါသည္။ အးဘ ကင္း အးအစရ ေၽ္က္ ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔လိုပ္စ္အးဆာငခသည္
ဲ
း ၾကိ္ငက
်ဳ ာၽကယမႈမ္ာ ၽ္င္

အးောကပါ္ိ႔
ို ပ္စါ၀ါးငပါသည္-



စာရင္း အးပ္စ သည္းအးနရာ၌လူနာော လံို ော လကသန္႔စငေည္အးပ္စ း ခင္း



ေဖာ ႐ိုိအးၾကာင္း ၊ အးခာင္း ဆိို အးၾကာင္း သိ႔
ို မ္ဟို္္ ေသက္႐ိုမ္အ၀ါးၾကာင္း အးး ပ္စာသည္းလူနာမ္ာ ော
မ္က္းးႏးးာဖံို အးပ္စ း ခင္း
( သငသ ည္ ဤလကၡဏာမ္ာ အးၽ္႔ၾက်ဳအးနပ္စါက
ံ
ၾကိ္င္
်ဳ ုန္း ဆကပါ)



ကၽ



ကိုနစ
ပ ၥည္း အးပ္စ ၽသင္း သူမ္ာ ၊ ဧည္းသည္မာ ၊ အးလလာသူမ္ာ းႏးင္း ေ ခာ အးသာ မ္႐ိုိမ္ ဖစမဟ္
ို သ ဖမ္ာ ကိုး ိ PHC အးဆ ခန္း မ္ာ သိ႔
ို

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔၏လူနာအးစာင္းသည္းအးနရာၽ္င္ “လူမ္ႈအးရ ေရ မခာအးန ခင္း ” ကိို ကင္းသံးး
ို အးန ခင္း

၀ါးင္ငခင္းအမ္ပ္စ ပ္စါ



လူနာအးစာင္းအး႐ိုာကသဖမ္ာ ကိုး ိ PHC အးဆ ခန္း မ္ာ သိ႔
ို ၀ါးင္ငခင္းအးပ္စ ပ္စါမ္ည္



PHC ၀ါးနထမ္္း မ္ာ သည္ အးကာင္း မမ္န္အးသာလကသန္႔စငမႈအေလေထ ကင္းသံးး
ို း ပ္စ

ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔၏၀ါးနထမ္္း မ္ာ ေၽ္က္

္စက ုးိယ္အးရ ေကာေၽကယကရ
ိ ိယာမ္ာ ေလံအ
ို ေလာက္႐ိုိအးၾကာင္း အးသခာအးောင္ း ပ္စ်ဳလပ္စ
ို ါပ သည္



ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔၏အေထာကအပ္စံပ္စစၥည္း မ္ာ ေဖဖဲ႔သည္ လူနားႏးင္း၀ါးနထမ္္း အးနရာမ္ာ သန္႔စင္အးၾကာင္း အးသခာအးစရန္

အးကာင္း မမ္နသ ည္း သန္႔႐ိုင္း အးရ အးဆာင္မ႐ိုကမႈကိုး ိ လိုပ္စ္အးဆာင္း ပ္စ အးရာဂါပ္စိို မ္ႊးား ထိန္း ခပ္စ္်ဳ အးရ လမ္္း ညႊနခကမာ ကိုး ိ
လိက
ို နာပ္စါသည္
သင္းကိုး၀ါး
ိ န္အးဆာငမႈ အးပ္စ မခင္းရသည္မမာ ကၽ

းႏး္းပ္စ
ို ိတ ု႔ေၽ္က္ ေမခင္းအေရ ္စေပ္စ္း ဖစ္း ပ္စ COVID-19 းးႏးင္းပ္စ္သက္၍

ေရည္အခင္း း မ္င္းမ္ာ ဆံို အးစာင္းအး႐ိုာကမႈးႏးင္း ဆက္ကသယ္အးး ပ္စာဆိမ္
ို ႈမ္ာ ဆကလက္အးပ္စ ၽသာ ပ္စါမ္ည္။

PHC ၏ လူနာ္စ္ဥ း ဖစသ ညး
္ ေၽ္က္ အးက ဇူ ္ငပါသည္။
အးလ စာ မစား ဖင္း၊
( ကယလ ဟန္႔စမင္း ) Kelly Huntsman, CEO
Primary Health Care (PHC)

