អំពី
Dignity Health –
St. Mary Medical Center
St. Mary Medical Center ត្រូវបានបង្ក ត
ើ ឡ�ើងដោយ Sisters of
Charity of the Incarnate Word ក្នុងឆ្នាំ 1923។ មជ ្ឈមណ្ឌលនេះបានរ ីក
ចម្រើនរហូ តដល់ក្លា យជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺមន
ិ គិតកម្រៃមួ យ
ដែលមានគ្រែ 389 ក្នុងបន្ទប់ឯកជនទា ំងអស់ ដ�ើម ្បីផ្តល់គ្រប់សេវាកម្ម 
ឺ
ដល់អ្នកជំងសម្រា
ក់ពេទ ្យ មន
ិ សម្រាកពេទ្យ និងសេវាកម្ម សខ
ុ ភាព
និងសុខុមាលភាពផ្សេងៗទ�ៀត ក្នុងតំ បន់ Long Beach ធំជាង។
ជាផ្នែកមួ យនៃ Dignity Health ដែលជាប្រព័ន្ធថែទាសុ
ំ ខភាពធំ បផ
ំ ត
ុ ទី
ប្រាំនៅក្នុងប្រទេសនេះ និងជាអ្ន កផ្តល់សេវាមន្ទីរពេទ្យធំ បផ
ំ ត
ុ នៅរ
ដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា St. Mary Medical Center នឹងខិតខំកសាងសហគមន៍
ដែលមានប្រជាជនប្រកបដោយសុខភាពល្អ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្ម 
ថែទា ំសម្រាប់ មនុស្សទូទៅ នង
ិ មានតម្លៃសមរម្យ។
St. Mary Medical Center ផ្តល់ បច្ចេកទេស និងគុណភាព ឈានមុខ
ក្នុងការថែទា ំសុខភាពរបស់គ្រូពេទ ្យ ជាង 550 នាក់ និងបុគ្គលិកជាង ឮ
1,400 នាក់។
ការថែទាំសខ
ុ ភាពប្រកបដោយគណ
ុ ភាព
• ការថែទា ំជំងឺម ហារ ីក
• សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងជំងឺបះ៉ ទង្គិច (កម្រិត II)
• សេវាកម្ម ព្ យាបាលជំងឺក្រពះ នង
ិ ពោះវ�ៀន
• ការថែទា ំបេះដូ ង
• ការព្យាបាល នង
ិ ការការពារមេរោគហ៊វី
• ការថែទា ំមាតុភាព
• ផ្នែកថែទា ំសុខភាពពេលឆ្ល ងទន្លេរ ួចភ្លា ម (កម្រិត III-B)
• ខាងដុះពក

អភិវឌ ្ឍន៍សហគមន៍

• ខាងរាងកាយខុសប្រក្រតី

St. Mary Medical Center ប្តេ ជ្ញាផ្តល់សេវាកម្ម ថែទា ំសុខភាព
រ�ៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ កម្ម វ ិធីអ ប់រំ និងសេវាកម្ម ផ្ សេងៗទ�ៀត
ដ�ើម ្បីថែទា ំសុខភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ឲ ្យបានល្អ រយៈពេលវែង។
កម្ម វ ិធីឯកទេសមានដូ ចខាងក្រោម៖

• ការថែទា ំបំបាត់ភាពឈឺចាប់ បណ្
តោះអាសន្ន
• ពេទ្យកុ មារ
• សេវាស្តារនីតិសម្បទា
ឺ ច់សរសៃឈាមក្នុងក្ បាល
• ការថែទា ំជំងដា
• សេវាវះកាត់សម្រកទម្ង ន់

កម្ម វ ិធីព្ យាបាល និងការពារមេរោគហ៊ីវរបស់មជ ្ឈមណ្ឌលថែទាំសខ
ុ ភាព
(CARE Center)
បូ ករ ួមទា ំង មជ ្ឈមណ្ឌលឧត្ត មភាព PrEP (PrEP Center of Excellence)។

• សុខភាពស្ត្រី

គ្រួសារមានសុខភាពល្អ (Families in Good Health)

• សេវាវះកាត់

បេសកកម្ម របស់យ�ើងខ្ញុំ

មជ ្ឈមណ្ឌលចក្ខុខ្សោយ (Low Vision Center)

យ�ើងខ្ញុំប្តេ ជ្ញាថានង
ឹ បន្តបេសកកម្ម
របស់ព្រះយេស៊ូ ។ យ�ើងខ្ញុំប្រើ ប្រាស់ធនធានរបស់យ�ង
ើ ខ្ញុំសម្រាប់៖

មន្ ទីរសម្រាកព្ យាបាលចល័ត (Mobile Clinic)
ផ្តល់សេវាកម្ម ពន
ិ ត
ិ ្យការពារសុខភាព ធនធាន
និងចុះឈ្មោះទិញសេវាកម្ម ធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

• ផ្តល់សេវាថែទា ំសុខភាពដោយមេត្តា ករុណា គុណភាព
និងតម្លៃសមរម្យ។
• បម្រើ បងប្ អូន និងតស៊ូ មតិសម្រាប់ពួកគាត់
ដែលមានស្ថានភាពក្រីក្រ និងបាត់ បត់សិទ្ធិ និង
• ការធ្វ ើការជាមួ យភាគីដទៃទ�ៀត នៅក្នុងសហគមន៍ ដ�ើម ្បីពង្រឹង
គុណភាពជី វ ិត។

កម្ម វ ិធីអប់រស
ំ ខ
ុ ភាព (Health Education Programs)
ឺ ៉ា រំ ៉ៃ អ្ន កដែល
ផ្តលជ
់ ន
ំ ួ យដល់ បុគ្គលដែលមានជំងរ
ប្រឈមនឹងការបាត់ បង់សិទ្ធិ ឬត្រូវការសិទ្ ធិទទួលបានសេវាកម្ម ថែទា ំ
តាមរយៈ កម្ម វ ិធីពិសេសសម្រាប់ មនុស្សចាស់។
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ប្តេ ជ្ញាចំពោះឧត្ត មភាព
ជាអ្ន កនាំមខ
ុ ទទួលស្គាល់ថាមានឧត្ត មភាព នវានុវត្ត ន៍ និងសេវាសហគមន៍ Dignity Health – St. Mary Medical Center ផ្តល់សេវាកម្ម គ្រប់ផ្នែក។
វ ិញ្ញាបនបត្រទទួ លស្គាល់គណ
ុ ភាព Healthgrades (Healthgrades Quality
Recognitions)
Healthgrades គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលដាក់ចណា
ំ ត់ថ្នា ក់
ផ្នែកសេវាកម្ម ថែទា ំសុខភាព របស់ មន្ទីរពេទ្យនានា និងផ្តល់
ការអប់រំណែនាំដល់អ្នកជំងឺ អំពអ
ី ្ន កផ្តល់សេវាថែទា ំសុខភាពជាច្រើន
ដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របសព
់ ួ កគាត់ផ្ទាល់។ St. Mary Medical
Center មានមោទនភាពដែលបានទទួល វ ិញ្ញាបនបត្រទា ំងនេះពីស្ថាប័ន
Healthgrades។

Baby-Friendly® ទទួ លស្គាល់ដោយអង្គ ការសុខភាពពិភពលោក
(World Health Organization)
St. Mary Medical Center
ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យ
និងមជ ្ឈមណ្ឌលផ្តលក
់ ំណ�ត
ើ មិនល�ើស
450 កន្លែងនៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិក
ដែលទទួលស្គាល់ដោយ Baby-Friendly។® ការក្លា យ
ជាស្ថាប័នដែលមានមានការទទួលស្គាល់ដោយ
Baby-Friendly គឺជាការធ្វ ដ
ើ ណ�
ំ រើ យ៉ាងច្រើន
លម្អិត និងពេញលេញ
ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានឧត្ត មភាព
ក្នុងការផ្តល់សេវាមាតុភាព
ដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ឲ ្យបានច្បាស់លាស់
ក្នុងគោលបំណងបង្ក ត
ើ លទ្ធផលប្រស�ើរបផ
ំ ត
ុ នៃការចញ្ចឹមទារក
នង
ិ ភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងម្តា យ នង
ិ កូ ន។
សមិទ្ធផលគុណភាពសំខាន់ៗ
ិ
ិ
មហាវទ្យាល័
យ វទ្យុសាស្រ្ត
អាមេរ ិក (American College
of Radiology) មជ ្ឈមណ្ឌលថតសុដន់នៃឧត្ត មភាព
(Breast Imaging Center of Excellence)

មានឈ្មោះក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលទា ំង 5% នៅក្នុងប្រទេស
ផ្នែកសុវត្ថិភាពអ្ន កជំងឺ (2013-2017)
មានឈ្មោះក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលទា ំង 5% ផ្នែកប្រសូ តសាស្ត្រ
និងរោគស្ត្រី (2017)
មានឈ្មោះក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលទា ំង 5% ផ្នែកពលកម្ម
នង
ិ សេវាកម្ម សម្រាលកូ ល (2017)

ពានរង្វា ន់ឧត្ត មភាពបរ ិស្ថាន
(Environmental Excellence Award)
ឆ្នាំ 2017 សម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្ តិ
គោលការណ៍សខ
ុ ភាពបៃតង
(Practice Greenhealth)
ជ័យលាភីអ្នកនាំមខ
ុ ក្នុងយុទ្ធនាការ
សមភាពសិទ្ ធិមនុស្ស
LGBTQ Healthcare
Blue Distinction Center
ផ្នែកសេវវាព្យាបាលរោគធាត់ពេក
Blue Distinction Center
ផ្នែកសេវាជំងបឺ េះដូ ង
Metabolic and Bariatric Surgery
កម្ម វធី អភិវឌ ្ឍន៍សេវាកម្ម
និងគុណភាពនៃ
បច្ចេ កទេសវះកាត់រាងកាយមនុស្ស
និងបេះដូ ង

