សំណ�ើ
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បង្កើតតម្វរូ ការរដ្ឋសម្រាប់មន្រទី ព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម ។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តនៅនឹងកន្លែង ។
បញ ្ញត្តិផចផ្តើ
្តួ ម ៖

★ អំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 23 ★

ិ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺលាងឈាម
ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវត

ជារ�ៀងរាល់ បីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រជាជនរដ្ឋ California ចំ នួន 80,000 នាក់ដែលមានជំ ងឺតំរ
ងនោមដំ ណាក់កាលចុងក្រោយទៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំ នោមជាង 600 មជ្ឈមណ្ឌលលាងឈា
មឯកជននៅ ក្នុង រដ្ឋដែល ពួកគេចំ ណាយពេលបី ទៅបួនម៉ោ ង ភ្ជាប់ ទៅនឹ ងម៉ាស៊ីនដែលបូម
ឈាមរបស់ ពួកគេចេញ រ ួចលាងសំ អាតវា ហ�ើយបញ្ជូនវាទៅក្នុងខ្លួន របស់ ពួកគេ វិញ។
ិ ហ�ើយពួកគេ ត្រូ វតែបន្តការព្យាបាលពេញមួ
ការលាងឈាម គឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យពួកគេបន្តមានជី វត
ិ របស់ ពួកគេ ឬរហូតទាល់ តែគេ ទទួលបានការវះកាត់ប្តូរ តំរងនោម។
យជី វត

ិ របស់ បងប្អូននៅរដ្ឋ California ទាំងនេះ ពឹងផ្អែក យ៉ាងខ្ំលា ងទៅល�ើ ការលា
ដោយសារតែជី វត
ងឈាមដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងទាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និ ងប្រសិ ទ្ធិភាព យ�ើ ងផ្តល់ការគាំទ្រ
ិ អ្នកជំ ងឺលាងឈាម ដែល ជាការផ្តួចផ្តើ ម
យ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ យ�ើងដល់ ច្បាប់ ការពារអាយុជីវត
ដែលនឹ ងលេចឡ�ើងល�ើ សន្លឹកឆ្នោត នៅថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ។ គំនិតផ្តួចផ្តើ មនេះនឹ ងធ្វើឱ្យប្រស�ើ រឡ�ើង
នូវការយល់ ដឹងទូទៅចំ ពោះការព្យាបាលដោយការលាងឈាម ដែលនឹ ងការពារមនុស្សដែលងាយរ
ងគ្រោះខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំ នួននៅក្នុងសង្គមរបស់ យ�ើង។
គំនិតផ្តួចផ្តើ មនេះ នឹ ងធ្វើរ�ឿងធំ ៗចំ នួនបួន៖

ទីមួយ វាតម្រូវអោយគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកជំ នាញគិ លានុប្បដ្ឋាយិ កា ស្ថិតនៅក្នុងគ្លីនិករាល់ ពេល
ដែលអ្នកជំ ងឺកំពុងទទួលការព្យាបាលដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិ នទាន់ ត្វរូ បានតម្រូវនៅឡ�ើយទេ។
ការលាងឈាម គឺជាដំ ណ�ើការដ៏ គ្រោះថ្នាក់មួយ ហ�ើយប្រសិ នប�ើ មានអ្វីមិនប្រក្រតី គ្រូពេទ្យ ឬគិលា
នុបដ្ឋាយិ កាដែលមានការបណ្តុះបណ្តា លខ្ពស់គួរតែនៅក្បែរ។
ទីពីរ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមគឺងាយនឹ ងមានការឆ្លងរោគពីការព្យាបាលដែលអាចនាំឱ្យមានជំ ងឺធ្ងន់ធ្ងរ
ឬរហូតដល់ ស្លាប់។ គំនិតផ្តួចផ្តើ មនេះតម្រូវអោយគ្លីនិករាយការណ៍ពីទិន្នន័យត្រឹមត្រូវស្តីពីការឆ្លង
រោគទៅកាន់ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធ ដូច្នេះបញ្ហាអាចត្រូវបានរកឃ�ើញនិ ងដោះស្រាយដ�ើ
ម្បីការពារអ្នកជំ ងឺ។
ិ មនុស្សដែរ ការផ្តួចផ្តើ មនេះនិ យាយ
ទីបី ដូចជាមន្ទីរថែទាំសុខភាពដទៃដែលជួយសង្គ្រោះជី វត
ថាសាជី វកម្មលាងឈាម មិ នអាចបិ ទ គ្លីនិក ឬកាត់បន្ថយសេវាកម្មរបស់ ពួកគេបាន
ទេ ល�ើ កលែងតែមាន ការយល់ ព្រម ពីរដ្ឋ។ នេះក៏ត្វរូ បានរចនាឡ�ើងដ�ើ ម្បីការពារអ្នកជំ ងឺ

ជាពិសេសអ្នក នៅតាម សហគមន៍ ជនបទ ដ�ើ ម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេទទួលបានការព្យាបាល
លាងឈាម និ ងដ�ើ ម្បីបញ្ឈប់ សាជី វកម្ម លាង ឈាមក្រហមពីការប្រើ ប្រាស់ ការបិ ទដ�ើម្បីបង្កើនការ
ចំ នេញរបស់ ពួកគេ។

ទីបួន វាហាមឃាត់គលី្និកមិ នឱ្យធ្វើ ការរ�ើសអ�ើងចំ ពោះអ្នកជំ ងឺដោ យសារ
តែប្រភេទធានារ៉ាប់រងដែលពួកគេមាន ហ�ើយវាការពារអ្នកជំ ងឺ នៅគ្រប់ គលី្និកទាំងអស់ ។ មិ ន
ថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ អ្នកមាន ឬ ក្រីក្រជនបទ ស្បែកខ្មៅ ឬស្បែកត្នោ តទេ គ្លីនិកទាំងអ
ស់ នឹងតម្រូវឱ្យមានគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុប្បដ្ឋាយិ ការជំ នាញនៅនឹ ងកន្លែង គ្លីនិកទាំងអស់ នឹងត្រូវ
រាយការណ៍ ពីអត្រាឆ្លងរបស់ ពួកគេទៅកាន់ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ និ ងរសហព័ន្ធ ហ�ើយសាជី វកម្ម
លាងឈាមទាំងអស់ នឹ ងត្រូវបានវហាមឃាត់មិនឱ្យរ�ើសអ�ើងអ្នកជំ ងឺដោយសារតែប្រភេទធានារ៉ាប់
រងដែលពួកគេមាន នោះទេ។

កុំស្តាប់នៅពេលឧស្សាហកម្មលាងឈាម អះអាងថាការផ្តួចផ្តើ មនេះ
នឹ ងបង្កើតបន្ទុកចំ ណាយថ្មីឡ�ើង ឬនិ យាយថាអ្នកជំ ងឺនឹងអាចជួបអន្តរាយ ឬអះអាងថាវានឹ ង
ធ្វើឲ្យមានភាពកង្វះវេជ្ជបណឌិ្ ត - ទឡ្ហីករណ៍ក្លែងក្លា យទាំងនោះ គ្រាន់ តែត្ រូ វបានរ�ៀបចំ ឡ�ើង
ដ�ើ ម្បីប្រើ ប្រាស់ អ្នកជំ ងឺ និ ងប្រើ ស្ថា នភាពនៃការរាតត្បាត ឆ្លងវីរ ុសកូរណានេះ
ជាវិធីសាស្ត្របំ ភ័យ
៉ូ
ក្នុងយុទនា
្ធ ការទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលមិ នស្មោះត្រង់ របស់ ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។ ការពិតគឺថា
សាជី វកម្មទាំងនេះ អាចធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរទាំងនេះបានយ៉ាង ងាយស្រួល ហ�ើយនៅតែអាចរកចំ ណូល
បានរាប់ រយលានដុល្លា រ
ក្នុងយឆ្
្មួ ំនា ដោយមិ នធ្វើឱ្យរំខានដល់ ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ យ�ើងឡ�ើយ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរ ដែលយ�ើ ងត្រូវការ ដ�ើ ម្បីការពារ
អ្នកជំ ងឺលាងឈាមយ៉ាងពិតប្រាកដ។ យ�ើ ងសូមជម្ រុញឱ្យលោកអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រ!

MEGALLAN HANDFORD គិលានុបដ្ឋាយិ កាផ្នែកលាងឈាមដែលចុះបញ្ជី
គ្រូគង្វាល WILLIAM D. SMART, JR.
សន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកកាន់ សាសនាគ្រិស្តភាគខាងត្បូង California
CARMEN CARTAGENA អ្នកជំ ងឺលាងឈាម

★ ការឆ្លើយបដិសេធល�ើអំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 23 ★
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 គឺជាវិធានការដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និ ងចំ ណាយខ្ពស់ដែលត្រូវបានផ្តល់មូ
លនិ ធិដោយ ក្ រុមមានចំ ណាប់ អារម្មណ៍ពិសេសមួយ ដែលមិ នមានជំ នាញផ្នែកលាងឈាម។
អង្គការឈានមុខជាង 100 អង្គការធ្វើការជំ រ ុញយ៉ាងមុតមាំ៖ បដិ សេធល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 23។

23

• សមាគមគិលានុប្បដ្ឋាយិ កាអាមេរិករដ្ឋ CALIFORNIA បានព្រមានអំពីសំណ�ើប្រជាមតិ
23 ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់៖ “ពលរដ្ឋ California ជិ ត 80.000 នាក់ដែល
មានជំ ងឺខូចតំរងនោមពឹងផ្អែកល�ើ ការ លាងឈាម ដ�ើ ម្បីរស់។ សំណ�ើប្រជាមតិ 23
បន្ថែមនូវតម្រូវការដែលមិ នចាំបាច់ និ ងតម្រូវការដែលមានថ្លៃចំណាយខ្ពស់ ដែលអាច
បណ្
តា លឲ្យគ្លីនិកលាងឈាមរាប់ រយកន្លែងបិ ទទ្វារ—ដែលកាត់ បន្ថយយ៉ាងគ្រោះថ្់ នា នូវ
ការទទួលបានការថែទាំ និ ង ធ្វើឲ្យអ្នកជំ ងឺងាយរងគ្រោះរាប់ មឺ៉ននាក់ស្ថិតកងហានិ
ភ័យធ្ងន់ធ្ងរ។”
្នុ
• សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California ជំ រ ុញការបដិ សេធល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 23 ៖
“សំណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងនាំឲ្យបាត់បង់ វេជ្ជបណឌិ្ តរាប់ ពាន់ នាក់ពី មន្ទីរពេទ្យ និ ងគ្លីនិក—
ជាកន្លែងពួកគេមានតម្រូវការ ហ�ើយនាំឱ្យពួកគេទៅធ្វើការ ខាងការិយាធិបតេយ្យនៅគ្លីនិកលាងឈា
ម ដែលពួកគេ មិ នមានតម្រូវការ។ សំណ�ើប្រជាមតិ 23 ធ្វើឱ្យមានកង្វះខាតគ្រូពេទ្យកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរ
ហ�ើយធ្វើឱ្យយ�ើ ងទាំ ងអស់គ្នារង់ ចាំជួបគ្ពេ
រូ ទ្យកាន់ តែយូរ។”
• ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកជំ ងឺលាងឈាម អង្គការតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺមួយ ដែលតំណាងឲ្យអ្នកជំ ងឺ
28.000 នាក់៖ “សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 គំរាមកំហែងដល់ ការទទួលបាន ការថែទាំ
ធ្វើឱ្យអ្នកជំ ងឺលាង ឈាមមានហានិ ភ័យនៃការស្លាប់ កាន់ តែខ្ពស់ដោយសារខកខាន ការ
ព្យាបាល។”
• NAACP CALIFORNIA៖ “ជំ ងឺតំរងនោមប៉ះពាល់ ដោយមិ នស្មើភាពគ្នាដល់
មនុស្ស មានពណ៌សម្រ។
បុ សំណ�ើប្រជាមតិ 23 ប៉ះពាល់ អ្នកជំ ងឺជនជាតិភាគតិច
និ ងអ្នកនៅសហគមន៍ ដែលជួបការលំ បាក ខ្លាំ ងជាងគេបំ ផុត។”
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• គណៈកម្មា ធិ ការការពារអ្នកបង់ ពន្ធ California ៖ “សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងបង្កើនការចំ
ណាយល�ើ ការថែទាំសុខភាពចំនួន 320,000,000 ដុល្លា រ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។ ការក�ើនឡ�ើងដ៏
ល�ើ សលុបនេះនឹ ងប៉ះពាល់ ដល់ ពលរដ្ឋ California ដែលកំពុងជួបការលំ បាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរ ួច
ទៅហ�ើយនោះ។”
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 មិ នសមហេតុផលទេ
អ្នកជំ ងឺលាងឈាមម្នាក់ៗស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំរបស់ គ្ពេទ
រូ ្យតំរងនោមផ្ទាល់ ខលួ្នរ ួចទៅហ�ើយ។
ហ�ើយការព្យាបាលលាងឈាមត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយគិលានុបដ្ឋាយិ កា និ ងអ្នកបច្ចេកទេស
ដែលទទួលការបណ្តុះ បណ្តា ល ពិសេស ។ ល�ើ សពីនេះ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និ ងរដ្ឋ
ចេញបទបញ្ញត្តិ យ៉ាងទូលំទូលាយទៅល�ើ គលី្និកលាងឈាម និ ងគ្លីនិកនៅ California ដែលធ្វើ
បានល្អប្រស�ើ រជាងរដ្ឋដទៃទ�ៀតក្នុងគុណភាពគ្លីនិក។
ចូលរ ួមជាមួយវេជ្ជបណឌិ្ ត គិលានុបដ្ឋាយិ កា អ្នកតស៊ូមតិយុត្តិធម៌ សង្គម និ ងអ្នកជំ ងឺ៖
បដិ សេធមិ នគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 23!
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MARKETA HOUSKOVA, DNP RN, នាយក ប្រតិបត្តិ
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋាយិ កាអាមេរិក\California
DEWAYNE COX អ្នកជំ ងឺលាងតំរងនោម

PETER N. BRETAN, MD ប្រធាន
សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California

អំណះអំណាងដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទព
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត
ំ រ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ ្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ

បង្កើតតម្វរូ ការរដ្ឋសម្រាប់មន្រទី ព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម ។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តនៅនឹងកន្លែង ។
បញ ្ញត្តិផចផ្តើ
្តួ ម ៖

សំណ�ើ

23

★ អំណះអំណាងប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 23 ★

គិលានុប្បដ្ឋាក វេជ្ជបណឌិ្ ត និ ង អ្នកជំ ងឺ ជំ រ ុញអោយមានការបដិ សេធសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 23 ដែល
ជាសំ ណ�ើការលាងឈាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និ ងចំ ណាយច្រើ ន—

ពលរដ្ឋ California ជិ ត 80.000 នាក់ដែលមានជំ ងឺខូចតំរងនោម ទទួលការព្យាបាលដោយ
ិ រស់ នៅ។ ការព្យាបាលលាងឈាម
ការលាងឈាមបីថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដ�ើម្បីបន្តជីវត
ដ�ើ រតួនាទីដូចជាតម្រងនោម ដោយការយក ជាតិ ពុ លចេញពីរាងកាយ។
ការខកខានការព្យាបាលតែមួយដង បង្កើនហានិ ភ័យសម្រា ប់ អ្នកជំ ងឺដល់ ស្លាប់ ដល់ ទៅ 30 %។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 ធ្វើឱ្យអន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ សិទ្ធិទទួល បានការថែទាំសម្រាប់ ពលរដ្ឋ
California រាប់ មឺ៉ននាក់ដែលត្រូវការការលាងឈាមដ�ើ ម្បីរស់ នៅ។ នោះហ�ើយជាមូលហេតុដែលសមាគ
មគិលានុបដ្ឋាយិ កាអាមេរិច\California សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California និ ងអ្នកតស៊ូមតិរបស់ អ្នកជំ
ងឺ ប្រឆាំងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 23។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងបណ្តា លឲ្យគ្លីនិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍ កាត់បន្ថយសេវាកម្ម
ិ របស់ មនុស្ស ជាច្រើ ន
និ ងបិ ទទ្វា រ - ដែលធ្វើប៉ ះពាល់ ដល់ អាយុជីវត

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងបង្ខំឲ្យគ្លីនិកលាងឈាមត្រូវមានគ្រូពេទ្យ នៅនឹ ងកន្លែងគ្រប់ ពេល ទោះ
បីពួកគេមិ នម�ើ លថែអ្នកជំ ងឺក៏ដោយ។ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមនី មួយៗស្ថិតនៅក្រោមការម�ើ លថែរប
ស់ គ្ពេទ
រូ ្យតំរងនោមផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ ពួកគេរ ួចទៅហ�ើយ ហ�ើយការព្យាបាលដោយការលាងឈាមត្
រ ូវបានធ្វើឡ�ើងដោយគិលានុបដ្ឋាយិ កា និ ងអ្នកបច្ចេកទេស ដែលមានជំ នាញខាងលាងឈាម។
ការដាក់បញ្ញត្តិការិយាធិ បតេយ្យដែលគ្មា នប្រយោជន៍ បែបនេះ នឹ ងបង្កើនបន្ទុកចំ ណាយគ្លីនិករាប់ រ
យលានក្នុងមួយឆ្ំនា ដែលធ្វើឱ្យពាក់កណ្តា លនៃគ្លីនិក ទាំងអស់ ប្រឈមនឹ ងការបិ ទទ្វា រ។

“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 កាត់បន្ថយយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់នូវការទទួលបានការថែទាំ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកជំ ងឺលា
ងឈាមជួបហានិ ភ័យធ្ងន់ធ្ងរ។”—Marketa Houskova, វេជ្ជបណឌិ្ តនៃ គិលានុបដ្ឋា យិ កាចុះកម្ម
សិក្សា, RN, សមាគមគិលានុបដ្ឋា យិ កាអាមេរិក\California
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតគ្រូពេទ្យកាន់ តែច្រើនទៅ និ ងបណ្តា លឲ្យមាន
ការកកស្ទះ នៅបន្ទប់ សង្គ្រោះបន្ទាន់

“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងធ្វើឲ្យបាត់វេជ្ជបណឌិ្ តរាប់ ពាន់ នាក់ពីមន្ទីរពេទ្យ និ ងគ្លីនិកដែលពួកគេត្រូ
វការជាចាំបាច់ ហ�ើយដាក់ពួកគេឱ្យ ទៅធ្វើការខាងការិយាធិ បតេយ្យនៅគ្លីនិកលាងឈាមដែលពួ
កគេមានមិ នមានតម្រូវការ។ នេះមិ នមែនជាពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យកង្វះខាតគ្រូពេទ្យរបស់ យ�ើងកា
ន់ តែធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។”—លោកបណឌិ្ ត Peter N. Bretan, MD ប្រធាន, សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ
California
វេជ្ជបណឌិ្ តបន្ទប់ សង្គ្រោះបន្ទាន់ ប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ ខាតល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 23។ វានឹ ងបង្ខំឱ្យ
គ្លីនិកលាងឈាមបិ ទទ្វា រ —បញ្ជូនអ្នកជំ ងឺដែលងាយ រងគ្រោះ រាប់ មឺ៉ន
នាក់ទៅបន្ទប់ សង្គ្រោះបន្ទាន់ បង្កើត ការរង់ ចាំយូរជាង នេះ និ ងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការទប់ ទ
ល់ នឹងភាពអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 នឹ ងបង្កើនការចំ ណាយល�ើ ការថែទាំសុខភាពរាប់ រយលានដុល្លា រ

យោងតាមការសិ ក្សារបស់ ក្ រុមស្រាវជ្រាវ Berkeley សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23
នឹ ងបង្កើនថ្លៃថែទាំសុខភាពចំ នួន 320 លានដុល្លា រ ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។ ការក�ើនឡ�ើងដ៏ ល�ើស
លប់ នេះនឹ ងធ្វើឱ្យខូចខាតជាពិសេស នៅពេលដែល ពលរដ្ឋ California ជាច្រើ នជួបបញ្ហា
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

គ្លីនិកលាងឈាម ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយយកចិ ត្តទុកដាក់បំផុត និ ងផ្តល់នូវការថែទាំដែលប្រក
បគុណភាពខ្ពស់។

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និ ងរដ្ឋគ្រប់ គ្រងបទបញ្ញត្តិយ៉ាងទូលំទូលាយចំ ពោះ គ្លីនិកលាងឈាម។ យោង
តាមមជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធសម្រាប់ សេវាកម្ម Medicare និ ង Medicaid គ្លីនិកលាងឈាម
វេជ្ជសាស្រ្តរដ្ឋ California ធ្វើបានល្អប្រស�ើ រ ជាងរដ្ឋដទៃទ�ៀត ទាំងគុណភាពគ្លីនិក និ ងការពេញ
ចិ ត្តរបស់ អ្នកជំ ងឺ។

“អ្នកជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់ ស្ថិតនៅក្រោមការ ថែទាំ ពីគ្រូពេទ្យជំ នាញខាងតំរងនោម
ហ�ើយការព្យាបាល ដោយការលាង ឈាម ត្រូវបានគ្រប់ គ្រង ដោយគិលានុបដ្ឋាយិ កានិ ងអ្នកបច្ចេ
កទេស ដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តា លពិសេស ។ វាមិ នសមហេតុផលទេដែលតម្រូវឱ្យមានអ្នករដ្ឋ
បាលគ្រូពេទ្យនៅប្រចាំការពេញ ម៉ោ ង នៅនឹ ងកន្លែង។”—វេជ្ជបណឌិ្ ត Jeffrey A. Perlmutter,
MD, ប្រធាន, ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យតំរងនោម ដែល តំណាងឱ្យគ្រូពេទ្យផ្នែក តំរងនោមចំនួន
3,500 នាក់
ការបំ ពានផលប្រយោជន៍ ពិសេស មួយទ�ៀត ល�ើ ប្រព័ន្ធភាពផ្តួចផ្តើ មរបស់ យ�ើង

ក្ រុមដដែលនោះ ដែលផ្សព្វផ្សាយសំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 បានចំ ណាយប្រាក់ 20,000,000
ិ នការណ៍ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែល
ដុល្លា រ ក្នុ ងការបោះឆ្នោតកាល ល�ើ កមុន ដែលជំ រ ុញឱ្យមានវធា
អ្នកបោះឆ្នោត បានបដិ សេធ។ ពួកគេបានបង្ហាញវាម្តងទ�ៀតហ�ើយ ដោយជំ រ ុញឱ្យមានសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិ ល�ើ ការព្យាបាលលាងឈាម ដ៏ គ្រោះថ្នាក់មួយទ�ៀត។

វេជ្ជបណឌិ្ ត គិលានុប្បដ្ឋាយិ កា និ ងអ្នកតស៊ូមតិអ្នកជំ ងឺ ៖ បដិ សេធមិ នគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 23។
• សមាគមគិលានុប្បដ្ឋាយិ កាអាមេរិក\California • សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California
• សម្ព័ន្ធរ ួបរ ួមជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា • NAACP California • សមាគមជំ ងឺទឹកនោមផ្អែមជនជាតិឡាទីន
• សម្ព័ន្ធនារីអតីតយុទជ
្ធ ន • វិទ្យាស្ថា នសុខភាពជនជាតិភាគតិច

www.NoProposition23.com

MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, នាយកប្រតិបត្តិ
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋាយិ កាអាមេរិក\California
LETICIA PEREZ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមតំរងនោម
PETER N. BRETAN, MD, ប្រធាន
សមាគមវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ California

★ ការឆ្លើយបដិសេធទៅល�ើអំណះអំណាងប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 23 ★
សារជី វកម្មលាងឈាមចង់ ការពាផលប្រយោជន៍ របស់ ពួកគេ

ក្នុងឆ្ំនា 2018 នេះឧស្សាហកម្មលាងឈាម នៅ California បានចំ ណាយជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុត
$11O លាន ដ�ើ ម្បីយកឈ្នះ ការផ្តួចផ្តើ មមួយដ�ើ ម្បីកែលំ អលក្ខខណ្ឌក្នុងគ្លីនិកលាងឈាម
ិ ្កយប័ ត្រដែលត្រូវបានបំ ប៉ោ ង។
និ ងការពារអ្នកជំ ងឺពី ការបង់ វក

ហេតុអ្វីបានជាពួកគេចំ ណាយច្រើ នបែបនេះ? ដ�ើ ម្បីការពារប្រាក់ចំនេញ 468 លានដុលា្លរ
ដ៏ ច្រើនសន្ធឹករបស់ពួកគេ នៅរដ្ឋ California កងឆ្
្នុ ំនា 2018។

ិ ។ ប៉ុន្តែចំ ពោះអ្នកប្រតិបត្តិក្នុងឧស្សាហក
ចំ ពោះអ្នកជំ ងឺ ការលាងឈាម គឺជាការសង្គ្រោះជី វត
ម្ម វាជាអ្នករកលុយដ៏ ច្រើន ដូច្នេះពួកគេបានរកធ្វើវាម្តងទ�ៀតហ�ើយ ដែលបង្កការភ័យខ្លាចដោយ
គំរាមកំហែងបិ ទគ្លីនិក ប្រសិ នប�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 23 អនុម័តហ�ើយពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំ
ពោះស្តង់ដារខ្ពស់នោះ។ ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ពួកគេកំពុងប្រើ អ្នកជំ ងឺលាងឈាមដែលមានជំ ងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង
រដ�ើ ម្បីការពារផលប្រយោជន៍ និ ងប្រាក់ខែរាប់ លានដុល្លា ររបស់ ពួកគេ។
ពួកគេអះអាងទាំងមានកំហុស ថាការផ្តួចផ្តើ មនេះនឹ ងធ្វើឱ្យពួកគេចំ ណាយលុយយ៉ាងច្រើ ន ដោយ
ផ្អែកទៅល�ើ ការសិក្សាដ៏ គួរឱ្យសង្ស័យ “មួយ ដែលពួកគេ” បានចេញថ្លៃទៅល�ើ ។
ពួកគេអះអាងថាគ្រូពេទ្យប្រឆាំងនឹ ងវា ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យជាច្រើ នក្នុងចំ ណោមពួកគេប�ើ កប្រាក់ខែ
នៅល�ើ វា។

ពួកគេនិ យាយថាគ្លីនិកលាងឈាមមានការគ្រប់ គ្រងកំរត
ិ ខ្ពស់រ ួចទៅហ�ើយ ប៉ុន្តែពួកគេប្រ
ឈមនឹ ងការធ្វើអធិ ការកិច្ចតិចជាងមណ្ឌ លសុខភាពដទៃទ�ៀត ហ�ើយសូម្បីតែដូច្ន ោះក៏ដោយ
កង្វះខាតជារ�ឿយៗត្រូវបានរកឃ�ើញ។

ិ អ្នកជំ ងឺ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 23 ធ្វើការកែលំ អដោយ សមហេតុសមផល ដ�ើ ម្បីការពារអាយុជីវត
ដូចជាការមាន វេជ្ជបណឌិ្ តនៅប្រចាំការ ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹ ងភាពអាសន្ន ដែលតម្រូវឱ្យ
មជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ពីទិន្នន័យ នៃការឆ្លងមេរោគការបញ្ឈប់ ការរ�ើសអ�ើងប្រឆាំង នឹ ងអ្នកជំ ងឺ
មួយ ចំ នួនដោយផ្អែកល�ើ ប្រភេទធានារ៉ាប់រងដែលពួកគេមាន និ ង ការតម្រូវឱ្យរដ្ឋ ធ្វើការយល់ 
ព្រមល�ើ ការបិ ទគ្លីនិក ដូច្នេះអ្នកជំ ងឺមិនត្រូវបានទុកចោល ដោយគ្មា នការព្យាបាលឡ�ើយ។

ម្តងនិ ងចុងក្រោយ ពលរដ្ឋ California អាចការពារអ្នកជំ ងឺលាងឈាមដែលងាយខូចរងគ្រោះដោ
យការបោះឆ្នោត Yes0nProp23.com។
EMANUEL GONZALES អ្នកបច្ចេកទេសខាងលាងឈាម
គ្រូគង្វាល WILLIAM D. SMART, JR.
សន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកកាន់ សាសនាគ្រិស្ត California ភាគខាងត្បូង
ROBERT VILLANUEVA អ្នកជំ ងឺលាងឈាម

ពួកគេនិ យាយថាវានឹ ងបណ្តា លឱ្យមានកង្វះខាតគ្រូពេទ្យនិ ងបន្ទប់ សង្គ្រោះបន្ទាន់ ចង្អៀត ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យ
តំរងនោមមិ នធ្វើការនៅក្នុង បន្ទប់ សង្គ្រោះបន្ទា ន់ ទេ។

អំណះអំណាងដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទព
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត្យ
ំ រ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ រកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ
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