
អភិវឌ ្ឍនស៍ហគមន៍

St. Mary Medical Center ប ត្េជ្ញា ផតេល់បេវាកម្មថែទាេំខុភាព 
ប�ៀ្ចំពពរឹតតេ តិកា�ណេ៍ហគមន៍ កម្ម វធិីអ្់�ំ នតិងបេវាកម្មបផសេងៗប�ៀត 
ប�ើម្ីថែទាេំខុភាព �្េ់ព្ជ្ជនក្នុងេហគមនឲ៍្យបានល្អ �យៈបពលថវង។ 
កម្ម វធិឯីកប�េមាន�ូចខាងបពកាម៖  

កម្ម វធិីព្យាបាល និងការពារមមមោគហ៊ីវរបស់មជ ្ឈមណ្ឌ ល ថែទាសំខ៊ភាព្ 
(CARE Center)  
្ូក�មួទាងំ មជ ្ឈមណ្ឌ លឧតតេមភាព PrEP (PrEP Center of Excellence)។

គគរួសារមានសខ៊ភាព្ល្អ  (Families in Good Health)

មជ ្ឈមណ្ឌ លចក្ខុ មខសោយ (Low Vision Center)

មន្ីរសគមាកព្យាបាលចល័ត (Mobile Clinic) 
ផតេល់បេវាកម្មពតិនតិត្យកា�ពា�េខុភាព ធនធាន  
នតិងចះុប ្្ម ះ�តិញបេវាកម្មធានារ៉ា ្់�ងេខុភាព។

កម្ម វធិីអប់រសំខ៊ភាព្ (Health Education Programs) 
ផតេលជ់នួំយ�ល់្ុគ្គលថ�លមានជងំរឺ៉ា រំ�៉ា អ្នកថ�ល 
ព្ឈមនរឹងកា�បាត់្ងេ់តិ�្តិ ឬ ពតរូវកា� េតិ�្តិ��ួលបានបេវាកម្មថែទា ំ
តាម�យៈ កម្ម វធិីពតិបេេ េពមា្់មនេុសេចាេ់។

អំព្ ី 
Dignity Health –  
St. Mary Medical Center

1050 Linden Ave., Long Beach, CA  90813  I  562.491.9000  I  dignityhealth.org/stmary

ការថែទាសំខ៊ភាព្គបកបមោយគណ៊ភាព្

• កា�ថែទាជំងំឺមហា�កី 

• បេវាេប្គ្្គ ះ្នាទា ន់ នតិងជងំឺ្ះ៉�ង្គ តិច (កពមតិត II)

• បេវាកម្មពយាបាលជងំឺពកពះ នតិងបពាះបវៀន

• កា�ថែទាបំ្ះ�ូង

• កា�ពយាបាល នតិង កា�កា�ពា�បមបរគហីុវ 

• កា�ថែទាមំាតុភាព

•  ថផ្នកថែទាេំខុភាពបពលឆ្លង�បន្ល�ចួភា្ល ម (កពមតិត III-B)

• ខាង�ះុពក

• ខាងរងកាយខេុព្ពកតី

• កា�ថែទាំ្ ំបាត់ភាពឈឺចា្់្ប ត្េ ះអាេន្ន

• បព�្យកុមា� 

• បេវាស្តេ �នតីតិេម្ទា

• កា�ថែទាជំងំដឺាចេ់�រេ្មក្នុងកបាល

• បេវាវះកាត់

• បេវាវះកាតេ់ពមក�ម្ងន់

• េខុភាព្េតេ ី

មបសកកម្មរបស់មយើងខ្ខុ ំ

បយើងខ្នុបំ ត្េជ្ញា ថានរឹង្នតេប្េកកម្ម 
�្េ់ពពះបយេ៊ូ ។ បយើងខ្នុបំព្ើពបាេ់ធនធាន�្េ់បយើងខ្នុេំពមា្៖់

• ផតេល់បេវាថែទាេំខុភាពបដាយបមតាតេ ក�ុ្  គណុភាព 
នតិងតរម្លេម�ម្យ។

• ្បពមើ្ង្្ រូន នតិងតេ៊ូ មតតិេពមា្ពួ់កគាត់ 
ថ�លមានស្ថា នភាពពកីពក នតិងបាត់្តេ់តិ�្តិ នតិង

• កា�បធវ ើកា�ជ្មួយភាគ�ីរ�ប�ៀត បៅក្នុងេហគមន ៍ប�ើម្ពីពងរឹង
គណុភាពជីវតិ។

St. Mary Medical Center ពតរូវបាន្បងក ើតប�ើងបដាយ Sisters of  
Charity of the Incarnate Word ក្នុងឆ្្ន ំ 1923។ មជ ្ឈមណ្ឌ លបនះបាន�កី 
ចបពមើន�ហូត�លក់ា្ល យជ្មនទា �ីបព�្យ ពយាបាលជងំឺមតិនគតិតករពមមួយ 
ថ�លមានថពគ 389 ក្នុង្នទា្ឯ់កជនទាងំអេ់ ប�ើម្ផីតេល់ពគ្់បេវាកម្ម 
�ល់ អ្នកជងំេឺពមាក់បព�្យ មតិនេពមាកបព�្យ នតិង បេវាកម្មេខុភាព 
នតិងេខុុមាលភាពបផសេងៗប�ៀត ក្នុងតំ្ន់ Long Beach ធំជ្ង។ 
ជ្ថផ្នកមួយរន Dignity Health ថ�លជ្ព្ពន្័ថែទាំ ំេខុភាពធំ្ផំតុ� ី
ពបំាបៅក្នុងព្ប�េបនះ នតិងជ្ អ្នកផតេល់បេវាមនទា �ីបព�្យធំ្ផំតុបៅ� 
�្ឋកាលីហវ �័ញ៉ St. Mary Medical Center នរឹងខតិតខកំស្ងេហគមន ៍
ថ�ល មាន ព្ជ្ជនព្ក្បដាយេខុភាពល្អ  តាម�យៈកា�ផតេល់បេវាកម្ម 
ថែទាេំពមា្់មនេុសេ�ូបៅ នតិងមានតរម្លេម�ម្យ។ 

St. Mary Medical Center ផតេល់្បចចេកប�េ នតិងគណុភាព ្នមខុ 
ក្នុងកា�ថែទាេំខុភាព �្េ់ ពគរូបព�្យ ជ្ង  550 នាក ់នតិង្ុគ្គលតិកជ្ង ឮ 
1,400 នាក់។



មានប ្្ម ះក្នុងចំប្មស្ថា ្ន័កំពូលទាងំ 5% បៅក្នុង ព្ប�េ  
ថផ្នកេុវតថា តិភាពអ្នកជងំឺ (2013-2017)

មានប ្្ម ះក្នុងចំប្មស្ថា ្ន័កំពូលទាងំ 5% ថផ្នកព្េូតស្្េតេ   
នតិងបរគ្េតេ ី (2017)

មានប ្្ម ះក្នុងចំប្មស្ថា ្ន័កំពូលទាងំ 5% ថផ្នកពលកម្ម  
នតិងបេវាកម្មេពមាលកូល (2017)

Baby-Friendly® ទទួលសាគា ល់ មោយអងគាការសខ៊ភាព្ព្ិភព្មោក  
(World Health Organization)

St. Mary Medical Center 
េថា តិតក្នុងចំប្មមនទា �ីបព�្យ 
នតិងមជ ្ឈមណ្ឌ លផតេលក់ំបណើតមតិនបលើេ 
450 កថន្លងបៅេហ��្ឋអាបម�កិ 
ថ�ល��ួលស្្គ ល់បដាយ Baby-Friendly។® កា�កា្ល យ 
ជ្ស្ថា ្ន័ថ�លមានមានកា���ួលស្្គ ល់បដាយ 
Baby-Friendly គឺជ្កា�បធវ ើ�បំណើ�យ៉ងបពចើន 
លម្អ តិត នតិង បពញបលញ 
បឆ្ព ះបៅ�កកា�េបពមចបានឧតតេមភាព 
ក្នុងកា�ផតេល់បេវាមាតុភាព 
បដាយមានភេ្នុ តាង្ញ្ជា ក ់ឲ្យបានចបាេ់លាេ់ 

ក្នុងបគាល្ណំង្បងក ើតល�្ផលព្បេើ� ្ ផំតុរនកា�ចញចេ រឹមទា�ក 
នតិងភាពេ្ន តិ�្ស្្ន ល�វាងមាតេ យ នតិងកូន។

សមទិ្ធផលគណ៊ភាព្សខំាន់ៗ

មហាវ�ិយាល័យវ�ិ្យនុ ស្្េតេ អាបម�កិ (American College 
 of Radiology) មជ ្ឈមណ្ឌ លែតេ�ុនរ់នឧតតេមភាព  
(Breast Imaging Center of Excellence)

ពាន�គ្វ នឧ់តតេមភាព្�សិ្ថា ន 
(Environmental Excellence Award) 
ឆ្្ន  ំ2017 េពមា្់កតិចចេ ព្តតិ្តតេ តិ 
បគាលកា�ណេ៍ខុភាពរ្តង  
(Practice Greenhealth) 

ជយ័លាភីអ្នកនាំមខុក្នុងយ�្ុនាកា�
េមភាព េតិ�្តិមនេុសេ  
LGBTQ Healthcare

Blue Distinction Center 
ថផ្នកបេវវាពយាបាលបរគធាត់បពក
Blue Distinction Center 
ថផ្នកបេវាជងំបឺ្ះ�ូង 

 Metabolic and Bariatric Surgery  
កម្មវធី អភតិវឌ ្ឍនប៍េវាកម្ម 
នតិងគណុភាពរន 
្បចចេកប�េវះកាត់រងកាយមនេុសេ 
នតិងប្ះ�ូង

មបតេជ្ញា ចំមពាះឧតតេមភាព្
ជ្អ្នកនាំមខុ��ួលស្្គ លថ់ាមានឧតតេមភាព នវានវុតតេន៍ នតិង បេវាេហគមន៍ Dignity Health – St. Mary Medical Center ផតេល់បេវាកម្ម ពគ្់ថផ្នក។

វញិ្ញា បនបគតទទួលសាគា ល់គ៊ណភាព្ Healthgrades (Healthgrades Quality 
Recognitions)

Healthgrades គឺជ្ស្ថា ្ន័ឯករជ្យថ�លដាក់ចំ្ ត់ថា្ន ក ់
 ថផ្នកបេវាកម្មថែទាេំខុភាព �្េ់មនទា �ីបព�្យនានា នតិង ផតេល់ 
កា�អ្់�ំថណនា�ំលអ់្នកជងំឺ អពំអី្នកផតេល់ បេវាថែទា ំេខុភាពជ្បពចើន
ថ�លមានបៅក្នុងេហគមន�៍្េពួ់កគាត់ ផ្ទា ល់។ St. Mary Medical 
Center មានបមា�នភាពថ�លបាន ��ួលវញិ្ញា ្ន្ពតទាងំបនះពីស្ថា ្ន័ 
Healthgrades។ 


