សំណ�ើ
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បង្កើតតម្រូវការរដ្ឋសម្រាប់មន្ទីរព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម ។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តនៅនឹងកន្លែង។
បញ ្ញត្ផ
្ ម៖
តិ តួចផ្តើ

ចំណងជ�ើង និងសេចកស
្តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
• តម្រូវឲ្យមានគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណប្រចាំការយ៉ាងតិ
ចម្នាក់ក្នុងពេលមានការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺមិ នសម្រាក នៅ
ទិន្នន័យជម្ងឺឆ្លងដែលទាក់ទងនឹ ងការលាងឈាមតាមតម្
រងនោម ។ អនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ
California ឲ្យល�ើ កលែងគ្លីនិកនានាពីតម្រូវការនេះ ប�ើ សិ
នមានកង្វះខាតគ្រូពេទ្យដែលមានគុណវ ុឌ្ឍ និ ងអាជ្ញាប័ ណ្ណ
ហ�ើយគ្លីនិកមាន គិលានុបដ្ឋា យិ កាជំ នាញផ្នែកណាមួយ
ឬជំ នួយការគ្រូពេទ្យយ៉ាងតិចម្នាក់ នៅប្រចាំការ។
• តម្រូវឲ្យគ្លីនិកទាំងអស់ រាយការណ៍ពីទិន្នន័យជម្ងឺទាក់ទងនឹ
ងការច្រោះ មកឲ្យរដ្ឋា ភិបាល និ ងរដ្ឋសហព័ន្ធ។

• ហាមគ្លីនិកមិ នឲ្យបិ ទ ឬកាត់បន្ថយសេវាកម្មនានាដោយគ្មា
នការឯកភាពពីរដ្ឋឡ�ើយ។
• ហាមឃាត់គលី្និកពីការបដិ សេធមិ នព្យាបាលអ្នកជំ ងឺដោយ
ផ្អែកល�ើ ប្រភពបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការម�ើ លថែទាំ។

សេចកស
្ន វិភាគច្បាប់ស ្តីពី
្តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ៖
• បង្កើនការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ទំនង
ជាមានចំ នួនតិចជាងរាប់ សិបលានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ការព្យាបាលដោយការលាងឈាម

ខូ ចតម្រងនោម។ តម្រងនោមដែលមានសុខភាពល្អ
ច្រោះ ឈាមរបស់ មនុស្សដ�ើ ម្បីយកកាកសំ ណល់
និ ងសារធាតុរាវដែលមិ នចាំបាច់ ចេញ។ ជំ ងឺតម្រងនោមសំ
ដៅល�ើ ពេលដែលតម្រងនោមរបស់ មនុស្សដំ ណ�ើរការមិ នល្អ។
យូរៗទៅ មនុស្សម្នាក់អាចវិវត្តទៅជាក�ើតជំ ងឺខូចតម្រងនោម
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ ថាជា "ជំ ងឺតម្រងនោមដំ ណាក់កាលចុងក្
រោយ។" ការណ៍នេះមានន័ យថា តម្រងនោមលែងដំ ណ�ើរការល្អគ្រ
ប់ គ្រាន់ សម្រាប់ ឲ្យមនុស្ស ដ�ើ ម្បីរស់ នៅដោយគ្មានការវះកាត់បតូ្រតម្រ
ងនោម ឬការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ ដែលហៅថា “ការលាងឈាម”
ឡ�ើយ។
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ការលាងឈាមធ្វើត្រាប់ តាមមុ ខងារតម្រងនោមធម្មតា។ ការលាង
ឈាមបំ ពេញតាមបែបសិ ប្បនិ ម្មិ តនូវមុខងារធម្មតារបស់ មម្រងនោ
មដែលមានសុខភាពល្អ។ មនុស្សភាគច្រើ នដែលកំពុងលាងឈាម
ត្រូវទទួលការបំ បែកធាតុលោហិត។ ទម្រង់ នៃការលាងឈាមនេះ
យកឈាមចេញពីរាងកាយ ច្រោះវាតាមរយៈម៉ាស៊ីនមួយដ�ើ ម្បីយក
កាកសំ ណល់ និ ងវត្ថុរាវដែលល�ើ សចេញ បន្ទាប់ មកបញ្ជូនវាត្រឡប់
ទៅកាន់ រាងកាយវិញ។ ការព្យាបាលមួយល�ើ កចំ ណាយពេលប្រហែ
លបួនម៉ោ ង ហ�ើយធ្វើឡ�ើងប្រហែលបីដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

អ្ន កជងឺ ដែលត្រូវលាងឈាមភាគច្រើ នទទួលការព្យា
បាលនៅគ្លីនិក។ ថ្វីប�ើ មនុស្សមួយចំ នួនអាចនឹ ងទទួល
ការលាងឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យក្ដី ឬនៅផ្ទះរបស់ ពួកគេក្ដី
មនុស្សភាគច្រើ នដែលខូចតម្រងនោម ទទួលការលាងឈាមនៅគ្លីនិ
60 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

កលាងឈាមរ៉ាំរ៉ៃ (CDC)។ គ្លីនិក CDCs មានអាជ្ញាប័ ណ្ណប្រហែល
600 កន្លែងនៅរដ្ឋ California ផ្ដល់ជូនការលាងឈាមដល់ អ្នកជំ
ងឺ ប្រមាណ 80,000 នាក់ក្នុងមួយខែ។ ដោយសារតែភាពញឹ កញា
ប់ ដែលអ្នកជំ ងឺត្វរូ ការលាងឈាម និ ងរយៈពេលយូរនៃការព្យាបាល
ជារ�ឿយៗគ្លីនិកតែងតែផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម ប្រាំមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
ហ�ើយជារ�ឿយៗប�ើ កទ្វារបម្រើ សេវាក្រៅម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា។

វេជ្ជ បណឌិ្ តផ្ទាល់ ខលួ្នរបស់ អ្នកជំ ងឺម�ើលការខុ សត្រូវល�ើ
ការព្យាបាល។ នៅពេលអ្នកជំ ងឺខូចតម្រងនោម វេជ្ជបណឌិ្
តរបស់ អ្នកជំ ងឺបង្កើតផែនការថែទាំមួយ ដែលអាចរ ួមប
ញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនឲ្យទៅទទួលការលាងឈាមផងដែរ។
វេជ្ជបណឌិ្ តរបស់ អ្នកជំ ងឺ រ�ៀបចំ ផែនការព្យាបាលលាងឈាម
រ ួមមានទាំងទិដ្ឋភាពជាក់លាក់ដូចជា ភាពញឹ កញាប់ ថេរវេលា
និ ងឱសថដែលពាក់ព័ន្ធ។ គ្លីនិក CDCs អនុវត្តការព្យាបាល។ វេជ្ជប
ណឌិ្ តរបស់ អ្នកជំ ងឺបន្តម�ើ លការខុសត្វរូ ល�ើ ការថែទាំ
អ្នកជំ ងឺ។ អនុលោមតាមវិធានសហព័ន្ធ វេជ្ជបណឌិ្ តត្រូវតែជួ
បអ្នកជំ ងឺអំឡុងពេលព្យាបាលលាងឈាមនៅឯគ្លីនិក CDC
យ៉ាងហោចណាស់ មួយខែម្ដង។
អង្គភាពជាច្រើ នកាន់ កាប់ និ ងប្រតិ បត្តិការគ្លីនិក CDCs
ដោយមានអង្គភាពពីរកាន់ កាប់ /ប្រតិ បត្តិការគ្លីនិកទាំងនេះ
ភាគច្រើ ន។ ក្ រុមហ៊ុនឯកជនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញចំ នួនពីរ
គឺក្ រុមហ៊ុន DaVita, Inc. និ ង Fresenius Medical Care
គឺជា “អង្គភាពគ្រប់ គ្រង” ល�ើ ជិតបី ភាគបួននៃគ្លីនិក CDCs
ដែលមានអាជ្ញាប័ ណ្ណនៅរដ្ឋ California ។ (វិធានការសំ ដៅទៅល�ើ
អង្គភាពគ្រប់ គ្រងថាជាអង្គភាពដែលកាន់ កាប់ និ ងប្រតិបត្តិការគ្លីនិក
CDC។) គ្លីនិក CDCs ផ្សេងៗត្រូវបានកាន់ កាប់ និ ងប្រតិបត្តិការ

បង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នា ក់រដ្ឋសម្រាប់មន្រទី ព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តប្រចាំការនៅនឹងកន្លែង។
បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
ដោយអង្គភាពគ្រប់ គ្រងមិ នស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និ ងស្វែងរកប្
រាក់ចំណេញជាច្រើ នប្រភេទ។ ភាគច្រើ ននៃអង្គភាពគ្រប់ គ្រងទាំ
ងនេះផ្សេងទ�ៀតមានគ្លីនិក CDCs ជាច្រើ ននៅរដ្ឋ California
ចំ ណែកមួយចំ នួនតូចកាន់ កាប់ ឬប្រតិបត្តិការគ្លីនិក CDC
តែមួយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភាគច្រើ ននៃចំ ណូលរបស់ គលី្និក CDCs
ល�ើ សពីបន្ទុកចំ ណាយ ចំ ណែកមួយភាគតូចនៃគ្លីនិក CDCs
ប្រតិបត្តិការទាំងខាតបង់ ។ អង្គភាពគ្រប់ គ្រងដែលកាន់ កាប់
ឬប្រតិបត្តិការគ្លីនិក CDCs ជាច្រើ ន អាចប្រើ ប្រាស់គលី្និក CDCs
របស់ ខលួ្នដែលរកចំ ណូលបានខ្ពស់ជាង ដ�ើ ម្បីជួយដល់ គលី្និក CDCs
របស់ ខលួ្នដែលប្រតិបត្តិការទាំងខាតបង់ ។

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការលាងឈាម 

ការបង់ ប្រាក់ សម្រាប់ ការលាងឈាមបានមកពីប្រភព
សំ ខាន់ ៗមួ យចំ នួន។ យ�ើ ងប៉ាន់ ស្មានថា គ្លីនិក CDCs
មានប្រាក់ចំណូលសរ ុបច្រើ នជាង $3 ពាន់ លាន ក្នុងមួយឆ្ំនា ពីប្រតិ
បត្តិការរបស់ ខលួ្ននៅរដ្ឋ California។ ប្រាក់ចំណូលទាំងនេះរ ួមមាន
ការបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការលាងឈាមបានមកពីប្រភពសំ ខាន់ ៗមួយចំ
នួន ឬ “អ្នកបង់ ប្រាក់”៖
• Medicare កម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភមូលនិ ធិដោយរដ្ឋសហព័ន្ធ
នេះ ផ្ដល់ជូនការរ៉ាប់រងសុខភាពដល់ មនុស្សភាគច្រើ នដែ
លមានអាយុចាប់ ពី 65 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅ និ ងមនុស្សដែលមាន
អាយុក្មេងជាងនេះមួយចំ នួនដែលមានពិការភាព។ ច្បាប់
សហព័ន្ធជាទូទៅអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានជំ ងឺខូចតម្រ
ងនោមមានសិ ទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពី Medicare
ដោយមិ នគិតពីអាយុ ឬស្ថា នភាពពិការភាពឡ�ើយ។
Medicare បង់ ថ្លៃព្យាបាលដោយការលាងឈាមសម្រា
ប់ មនុស្សភាគច្រើ នដែលមានជំ ងឺត្វរូ លាងឈាមនៅរដ្ឋ
California។

• Medi-Cal កម្មវិធី Medicaid របស់ សហព័ន្ធ-រដ្ឋ ហៅថា
Medi-Cal នៅរដ្ឋ California ផ្ដល់ជូនការរ៉ាប់រងសុខភា
ពដល់ ពលរដ្ឋដែលមានចំ ណូលទាប។ រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ
និ ងថ្នាក់សហព័ន្ធ រ ួមចំ ណែកបន្ទុកចំ ណាយនៃ Medi-Cal។
ពលរដ្ឋមួយចំ នួនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់
ទាំង Medicare និ ង Medi-Cal ។ សម្រាប់ ពលរដ្ឋទាំងនេះ
Medicare រ៉ាប់រងភាគច្រើ ននៃការបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការលា
ងឈាមក្នុងនាមជាអ្នកបង់ ប្រាក់ចម្បង ហ�ើយ Medi-Cal
រ៉ាប់រងចំ ណាយដែលនៅសល់ ។ សម្រាប់ ពលរដ្ឋដែលបានចុះ
ឈ្ម ោះតែនៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal នោះកម្មវិធី Medi-Cal
ត្រូវទទួលខុសត្វរូ តែឯងក្នុងការបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការលាង
ឈាម។
• ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងជាបុ គ្គល។
ពលរដ្ឋភាគច្រើ ននៅក្នុងរដ្ឋនេះ មានការរ៉ាប់រងល�ើ
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុមតាមរយៈនិ យោជក
ឬអង្គការមួយផ្សេងទ�ៀត (ដូចជា សហជីពជាដ�ើ ម)។ ពលរ
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ដ្ឋផ្សេងទ�ៀតទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាបុគ្គល។ នៅពេ
លបុគ្គលដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានជំ ងឺខូចតម្រងនោម
បុគ្គលនោះអាចប្តូរទៅទទួលការធានារ៉ាប់រង Medicare
វិញបាន។ ច្បាប់ សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនបង់ ធានារ៉ា
ប់ រងជាក្ រុមនៅតែជាអ្នកបង់ ប្រាក់ចម្បងសម្រាប់ ការព្យា
បាលលាងឈាមសម្រាប់ “កំឡុងពេលសម្របសម្រួល”
ដែលមានរយៈពេល 30 ខែ។

រដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋ California ប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋចំនួនពីររប
ស់ រដ្ឋ និ ងរដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋា នជាច្រើ ននៅក្នុងរដ្ឋ California
បានផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុមសម្រាប់ បុគ្គលិករបស់ ពួក
គេ បុគ្គលិកចូលនិ វត្តន៍ដែលមានសិ ទ្ធិ និ ងក្ រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។

ជាធម្មតាក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងបុ គ្គលតែ
ងតែបង់ ថ្លៃក្នុងអាត្រាខ្ពស់ សម្រាប់ ការលាងឈាមជាងកម្មវិ
ធីរបស់ រដ្ឋា ភិ បាល។ អត្រាដែល Medicare និ ង Medi-Cal
ទូទាត់សម្រាប់ ការព្យាបាលលាងឈាម ជិ តស្មើ នឹងបន្ទុកចំ ណាយ
ជាមធ្យមសម្រាប់ ឲ្យគ្លីនិក CDCs ផ្ដល់ជូនការព្យបាលលាងឈាម។
អត្រាទាំងនេះ ត្រូវបានកំណត់ភាគច្រើ នដោយបទបញ្ញតតិ្។
ផ្ទុយមកវិញ ក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងជាបុគ្គល
ចរចារគ្នាជាមួយគ្លីនិក CDCs និ ងអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ពួកគេក្នុ
ងការកំណត់អត្រាតំលៃ។ អត្រាដែលបានឯកភាពគ្នា មួយភាគធំ
គឺអាស្រ័យទៅល�ើ ចំនួនមនុស្សដែលអ្នកធានារ៉ាប់រងធ្វើការរ៉ាប់រង
និ ងចំ នួនមនុស្សដែលគ្លីនិក CDCs របស់ អង្គភាពគ្រប់ គ្រងធ្វើការ
ព្យាបាល។ ជាមធ្យម អ្នកធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្ រុម និ ងជាបុគ្គល
បង់ ប្រាក់ច្រើនដងល�ើ សអ្វី ដែលកម្មវិធីរបស់ រដ្ឋា ភិបាលបង់ ថ្លៃសម្រា
ប់ ការព្យាបាលលាងឈាម។

រប�ៀបដែល CDC ត្ រូវ បានកំណត់បទបញ ្ញត្តិ

នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California (CDPH)
ផ្ដល់អាជ្ញាប័ ណ្ណ និ ងវិញ្ញាបនបត្រជូ នគ្លីនិកលាងឈាម។
CDPH ទទួលខុសត្វរូ ចំ ពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ ណ្ណជូនគ្លី
និ ក CDCs ដ�ើ ម្បីប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋ California ។ CDPH
ិ ញា បនបត្រជូនគ្លីនិក CDCs ក្នុងនាមជារដ្ឋា ភិបាលសហ
ក៏ផ្ដល់វញ្
ព័ន្ធផងដែរ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្លីនិក CDCs ទទួលការបង់ ប្រាក់ពី
Medicare និ ង Medi-Cal ។ បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋ California ពឹងផ្អែ
កជាចម្បងទៅល�ើ បទបញ្ញតតិស
្ ហព័ន្ធ ជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ កម្មវិធីផ្ដ
ល់ អាជ្ញាប័ ណ្ណរបស់ ខលួ្ន។
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បទបញ្ញតតិ្សហព័ ន្ធតម្រូវឲ្យមាននាយកវេជ្ជ សាស្ត្រមួ យរ ូប
នៅតាមគ្លីនិក CDC នី មួយៗ។ បទបញ្ញតតិស
្ ហព័ន្ធតម្រូវឲ្យគ្លី
និ ក CDC នីមួយៗត្រូវមាននាយកវេជ្ជសាស្ត្រមួយរ ូប ដែលជាគ្រូ
ពេទ្យមានការទទួលស្គាល់ ដោយក្ រុមប្រឹក្សា។ នាយកវេជ្ជសាស្ត្រ
ទទួលខុសត្វរូ ចំ ពោះការធានាគុណភាព ការអប់ រន
ំ ិ ងការបណ្
ដុះបណ្
ដា លបុគ្គលិក និ ងការអភិវឌ្ឍ និ ងអនុវត្តគោលការណ៍
ិ ី គលី្និក។ បទបញ្ញតតិស
និ ងនី តិវធ
្ ហព័ន្ធ មិ នតម្រូវឲ្យនាយកវេជ្ជសាស្
ត្រចំ ណាយពេលជាក់លាក់ណាមួយនៅឯគ្លីនិក CDC ឡ�ើយ ប៉ុន្តែ
ការវិភាគ

|
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បង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នា ក់រដ្ឋសម្រាប់មន្រទី ព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តប្រចាំការនៅនឹងកន្លែង។
បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
គោលការណ៍ណែនាំសហព័ន្ធចង្អុលបង្ហាញថា ទំនួលខុសត្វរូ របស់
នាយកវេជ្ជសាស្ត្រឆ្លុះបញ្ំ ចា ងប្រហែលមួយភាគបួននៃមុខតំណែង
ពេញម៉ោ ងមួយ។

គ្លីនិក CDCs ត្រូវតែរាយការណ៍ព័ ត៌មានពាក់ ព័ន្ធនឹងការឆ្ល ង
មេរោគទៅបណ្
ដា ញថ្នាក់ ជាតិ ។ ដ�ើ ម្បីទទួលបានការបង់ ប្រាក់ពី
Medicare គ្លីនិក CDCs ត្រូវតែរាយការណ៍ព័ត៌មានអំ ពីការឆ្លងមេ
រោគដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈាមជូនបណ្
ដា ញសុវត្ថិភាពថែទាំ
សុខភាពថ្នាក់ជាតិ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបន្ទុកការគ្រប់ គ្រងជំ ងឺនៃ
សហព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍ គ្លីនិក CDCs ត្រូវតែរាយការណ៍នៅពេល
ដែលអ្នកជំ ងឺណាម្នាក់ក�ើតជំ ងឺឆ្លងមេរោគក្នុងសរសៃឈាម និ ងមូល
ហេតុដែលគួរឲ្យសង្ស័យនៃការឆ្លងមេរោគនោះ។

សំណ�ើ

វិធានការនេះ រ ួមបញ្ចូលនូវបទបញ្ញតតិ្ជាច្រើ នដែលប៉ះពាល់ ដល់ គលី្
និ ក CDCs ដូចមានពិភាក្សានៅខាងក្រោម។ វាផ្ដល់នូវភារកិច្ចជូន
CDPH ដ�ើ ម្បីអនុវត្ត និ ងគ្រប់ គ្រងវិធានការ រ ួមមានដូចជា
ការអនុម័តបទបញ្ញតតិ្ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្ំនា ក្រោយពីច្បាប់ ចូលជាធរ
មាន។ ប្រសិ នប�ើ CDPH មិ នអាចបំ ពេញតាមកាលកំណត់ទេនោះ
ក្រសួងនេះអាចចេញបទបញ្ញតតិគ្្ រាអាសន្នខណៈដែលខ្លួនបំ ពេញដំ
ណ�ើរការជាទ�ៀងទាត់មួយ។

តម្រូវឲ្យគ្លីនិក CDC និ មួយៗមានវេជ្ជ បណឌិ្ តមួ យរ ូបប្រចាំកា
រនៅនឹ ងកន្លែងអំ ឡុងម៉ោងព្យាបាលទាំងអស់ ។ វិធានការនេះ
តម្រូវឲ្យគ្លីនិក CDC នីមួយៗប្រើ ចំណាយរបស់ ខលួ្នក្នុងការរក្សាយ៉ា
ងតិចវេជ្ជបណឌិ្ តមួយរ ូបនៅនឹ ងកន្លែងអំ ឡុងម៉ោ ងទាំងអស់ ដែលអ្នក
ជំ ងឺទទួលការព្យាបាលនៅគ្លីនិក CDC ។ វេជ្ជបណឌិ្ តទទួលខុសត្វរូ
ចំ ពោះសុវត្ថិភាពអ្នកជំ ងឺ ព្រមទាំងការផ្ដល់ជូន និ ងគុណភាពនៃកា
រថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។ គ្លីនិក CDC អាចស្នើ សំុឲ្យមានការល�ើ កលែងពី
CDPH ប្រសិ នប�ើ មានកង្វះខាតវេជ្ជបណឌិ្ តត្រឹមត្រូវ
នៅក្នុងតំបន់ របស់ គលី្និក CDC ។ ប្រសិ នប�ើ CDPH
យល់ ព្រមចំ ពោះការល�ើ កលែងនោះ គ្លីនិក CDC អាចបំ ពេញតាមត
ិ
ម្រូវការជាមួយអ្នកអនុវត្តវជ្ជាជី
វៈគិលានុប្បដ្ឋា ក ឬជំ នួយការគ្រូពេទ្យ
ជាជាងវេជ្ជបណឌិ្ ត។ ការល�ើ កលែងនេះមានរយៈពេលមួយឆ្ំនា ។
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តម្រូវឲ្យគ្លីនិក CDCs រាយការណ៍ព័ ត៌មានពាក់ ព័ន្ធនឹងការឆ្ល ង
ជំ ងឺជូន CDPH ។ វិធានការនេះ តម្រូវឲ្យគ្លីនិក CDC នីមួយៗ
ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ខលួ្ន រាយការណ៍ព័ត៌មានអំ ពីការឆ្លងមេរោ
គពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងឈាមជូន CDPH រាល់ បីខែម្តង។ CDPH
ត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ ថាត�ើព័ត៌មានមួយណាដែលគ្លីនិក CDCs
គួរតែរាយការណ៍ និ ងដោយរប�ៀបណា ហ�ើយពេលណាដែលត្រូវរា
យការណ៍ព័ត៌មាននោះ។ CDPH ត្រូវតែប្រកាសផ្សាយព័ត៌មានរប
ស់ គលី្និក CDC អំ ពីការឆ្លងមេរោគ នៅល�ើ គេហទំព័ររបស់ CDPH
រ ួមទាំងឈ្ម ោះអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ គលី្និក CDC។

ដាក់ ទោសបញ្ញតតិ្ ប្រសិ នប�ើ គលី្និក CDCs ពុំ បានរាយការ
ណ៍ព័ ត៌មានពាក់ ព័ន្ធនឹងការឆ្ល ងមេរោគ។ ប្រសិ នប�ើ គលី្និក
CDC ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ខលួ្នពុំបានរាយការណ៍ព័ត៌
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បន្ត

មានអំ ពីការឆ្លងជំ ងឺ ឬប្រសិ នប�ើ ព័ត៌មាននោះមិ នមានភា
ពសុក្រឹត CDPH អាចដាក់ទោសបញ្ញតតិម
្ ួយប្រឆាំងនឹ ង
គ្លីនិក CDC នោះ។ ទោសបញ្ញតតិ្អាចមានចំ នួនរហូតដល់
$100,000 អាស្រ័យទៅល�ើ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំ ពាននោះ។
គ្លីនិក CDC អាចស្នើ សំុសវនាការមួយ ប្រសិ នប�ើ ខលួ្នជំ ទាស់
នឹ ងទោសបញ្ញតតិន្ ោះ។ រាល់ ការផាកពិន័យដែលបានប្រមូល
នឹ ងត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ដោយ CDPH ក្នុងការអនុវត្ត និ ងរឹតបន្តឹងច្បា
ប់ ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្លីនិក CDCs ។

តម្រូវឲ្យ CDCs ជូ នដំ ណឹង និ ងទទួលបានទម្រង់ បែ
បបទការយល់ ព្រមពី CDPH មុ នពេលមានការបិ ទ
ឬកាត់ បន្ថយសេវាកម្មសំខាន់ ៗ។ ប្រសិ នប�ើ គលី្និក CDC
មានផែនការបិ ទ ឬកាត់បន្ថយសេវាកម្មរបស់ ខលួ្នយ៉ាងច្រើ ននោះ
វិធានការនេះតម្រូវឲ្យគ្លីនិក CDC ឬអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ខលួ្នជូន
ដំ ណឹងដល់ CDPH ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និ ងទទួលការយល់ ព្រ
មជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ CDPH ។ វិធានការនេះ អនុញ្ញាតឲ្យ
CDPH កំណត់ថាត�ើត្វរូ យល់ ព្រម ឬមិ នយល់ ព្រម។ វាអនុញ្ញាតឲ្យ
CDPH ផ្អែកសេចក្ដីសម្រេចរបស់ ខលួ្នទៅល�ើ ព័ត៌មានបែបនេះ ដែល
ជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គលី្និក CDC និ ងផែនការរបស់ គលី្និក CDC
សម្រាប់ ធានាឲ្យអ្នកជំ ងឺមានការថែទាំលាងឈាមដោយគ្មានការរំ
ខាន។ គ្លីនិក CDC អាចជំ ទាស់នឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់ CDPH
ដោយស្នើ សំុសវនាការមួយ។

ហាមឃាត់ គលី្និក CDCs មិ នឲ្យបដិ សេធការថែទាំជូ នអ្ន កជំ ងឺ
ដោយផ្អែកល�ើ ថាត�ើនរណាជាអ្ន កបង់ ប្រាក់ សម្រាប់ ការព្យាបា
លអ្ន កជំ ងឺរ ូបនោះ។ អនុលោមតាមវិធានការនេះ គ្លីនិក CDCs
និ ងអង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ពួកគេ ត្រូវតែផ្ដល់ការថែទាំមានគុណភា
ពស្មើ គ្នាជូនអ្នកជំ ងឺទាំងអស់ ។ ពួកគេមិ នអាចបដិ សេធមិ នផ្ដល់ឲ្យ
ឬផ្ដល់ការថែទាំដល់ អ្នកជំ ងឺដោយផ្អែកល�ើ ថាត�ើនរណា
ជាអ្នកបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាលអ្នកជំ ងឺបានឡ�ើយ។
អ្នកបង់ ប្រាក់អាចជាអ្នកជំ ងឺ អង្គភាពឯកជន អ្នកធានារ៉ាប់រងសុខភា
ពរបស់ អ្នកជំ ងឺ Medi-Cal, Medicaid ឬ Medicare ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ព
ើ ន្ធ

កំណ�ើនបន្កចំ
្លី ិកលាងឈាមប៉ះ
ទុ ណាយសម្រាប់គន
ពាល់ដល់បន្កចំ
ទុ ណាយថ្នា ក់ជាតិ និង ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន

រប�ៀបដែលវិធានការនេះបង្កើនបន្ទុកចំ ណាយសម្រាប់ គលី្និក
ិ នការនេះ នឹ ងបង្កើនបន្ទុកចំ ណា
CDCs។ ជារ ួម បទបញ្ញតតិ្របស់ វធា
ិ នការនេះ
យសម្រាប់ គលី្និក CDCs ។ ដោយឡែក តម្រូវការរបស់ វធា
ដែលថាគ្លីនិក CDC នីមួយៗត្រូវមានវេជ្ជបណឌិ្ តមួយរ ូបនៅនឹ ងកន្លែ
ងអំ ឡុងម៉ោ ងព្យាបាលទាំងអស់ នឹ ងបង្កើនបន្ទុកចំ ណាយរបស់ គលី្និក
CDC នីមួយៗ ប�ើ គិតជាមធ្យមគឺមានចំ នួនច្រើ នរយពាន់ ដុល្លា រក្នុង
ិ នការនេះ នឹ ងមិ នបង្កើនបន្ទុកចំ
មួយឆ្ំនា ។ តម្រូវការផ្សេងៗរបស់ វធា
ណាយរបស់ គលី្និក CDC ខ្លាំ ងទេ។

បង្កើតលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នា ក់រដ្ឋសម្រាប់មន្រទី ព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តប្រចាំការនៅនឹងកន្លែង។
បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
គ្លីនិកអាចឆ្លើ យតបទៅនឹ ងថ្លៃចំណាយដែលខ្ពស់ជាងមុ នតាមវិ
ធីជាច្រើ ន។ បន្ទុកចំ ណាយក្នុងការមានវេជ្ជបណឌិ្ តមួយរ ូបនៅនឹ ងក
ន្លែង នឹ ងប៉ះពាល់ ដល់ គលី្និក CDCs នីមួយៗខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅ
ល�ើ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ពួកគេ។ គ្លីនិក CDCs ភាគច្រើ នប្រតិបត្តិការក្រោ
មអង្គភាពគ្រប់ គ្រងមួយដែលកាន់ កាប់ /ប្រតិបត្តិការគ្លីនិក CDCs
ជាច្រើ ន ដ�ើ ម្បីឲ្យអង្គភាពគ្រប់ គ្រងអាចបែងចែកបន្ទុកចំ ណាយនៅ
ទូទាំងទីតាំងជាច្រើ ន។ អង្គភាពគ្រប់ គ្រងអាចឆ្លើ យតបតាមវិធីមួយ
ឬច្រើ នដូចតទៅ:

• ចរចារល�ើ តម្លៃដែលក�ើ នឡ�ើងជាមួ យអ្ន កបង់ ប្រាក់ ។ ដំ បូង
អង្គភាពគ្រប់ គ្រងអាចសាកល្បងចរចារល�ើ តម្លៃខ្ពស់ជាងពីអ
ង្គភាពដែលបង់ ប្រាក់សម្រាប់ ការព្យាបាលលាងឈាម ដ�ើ ម្
បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ ថ្លៃចំ ណាយមួយចំ នួនដែលដាក់បន្ទុកដោយវិ
ធានការនេះ។ ជាពិសេស អង្គភាពគ្រប់ គ្រងអាចចរចារល�ើ អ
ត្រាខ្ពស់ជាងជាមួយក្ រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងពាណិជ្ជកម្មឯកជន
និ ងក្នុងកម្រិតមួយទាបជាង ជាមួយផែនការថែទាំមានការគ្រ
ប់ គ្រងរបស់ Medi-Cal ។

• បន្តប្រតិ បត្តិការបច្ចុប្បន្ន ប៉ុ ន្តែជាមួ យនឹ ងប្រាក់ ចំណេ
ញទាបជាងមុ ន។ សម្រាប់ អង្គភាពគ្រប់ គ្រងមួយចំ នួន
បន្ទុកចំ ណាយខ្ពស់ជាងមុនដោយសារតែវិធានការនេះ
អាចបន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចបន្តប្រតិ
បត្តិការនៅកម្រិតបច្ចុប្បន្នដោយពុំចាំបាច់ បិទទ្វារគ្លីនិកឡ�ើយ។

• បិ ទទ្វា រគ្លីនិកមួ យចំ នួន។ ពីព្រោះតែមានបន្ទុកចំ ណាយខ្ពស់
ជាងមុនដោយសារវិធានការនេះ អង្គភាពគ្រប់ គ្រងមួយចំ នួន
ជាពិសេសអង្គភាពដែលមានគ្លីនិកតិចតួច អាចនឹ ងសម្រេចចិ
ត្តបិទទ្វារគ្លីនិកមួយចំ នួន។

វិធានការអាចបង្កើនបន្ទុកចំ ណាយល�ើ ការថែទាំសុខភាពសម្រា
ប់ រដ្ឋា ភិ បាលថ្នាក់ រដ្ឋ និងថ្នាក់ មូលដ្ឋា នក្បែររាប់ សិបលានដុ ល្លា រក្នុ
ងមួ យឆ្ំ នា ។ អនុលោមតាមវិធានការនេះ បន្ទុកចំ ណាយ Medi-Cal
របស់ រដ្ឋ និ ងបន្ទុកចំ ណាយការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ និវត្តន៍
ជននិ យោជិករដ្ឋ និ ងក្នុងមូលដ្ឋា ន និ ងអាចក�ើនឡ�ើងដោយសារតែ៖
• អង្គភាពគ្រប់ គ្រងដែលចរចារអត្រាបង់ ប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុន។

• អ្នកជំ ងឺដែលត្រូវការព្យាបាលនៅទីកន្លែងដែលមានថ្លៃចំ ណាយ
ច្រើ នដូចជា មន្ទីរពេទ្យ (ដោយសារមានគ្លីនិក CDCs តិច)។

ជារ ួម ស្ថា នភាពដែលទំនងបំ ផុតនោះគឺថា គ្លីនិក CDCs និ ង
អង្គភាពគ្រប់ គ្រងរបស់ ពួកគេ ជាទូទៅនឹ ង: (1) អាចចរចារជា
មួយអ្នកបង់ ប្រាក់មួយចំ នួន ឲ្យទទួលអត្រាបង់ ប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុន
ដ�ើ ម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ ការចំ ណាយថ្មីៗមួយចំ នួនដែលដាក់បន្ទុកដោយ
វិធានការនេះ និ ង (2) បន្តប្រតិបត្តិការ (ជាមួយនឹ ងចំ ណូលថយចុះ)

បន្ត

ជាមួយនឹ ងការបិ ទទ្វារគ្លីនិក CDC និ មួយៗដែលមានកម្រិត។ ស្ថា
នភាពនេះនឹ ងបណ្
ដា លឲ្យមានកំ ណ�ើនបន្ទុកចំ ណាយសម្រាប់ រដ្ឋា
ភិ បាលថ្នាក់ រដ្ឋ និ ងថ្នាក់ មូលដ្ឋា ន ទំ នងក្បែររាប់ សិបលានដុ ល្លា រ
ក្នុងមួ យឆ្ំ នា ។ តួរលេខនេះតំណាងឲ្យកំណ�ើនតិចតួចនូវចំ ណាយស
រ ុបរបស់ រដ្ឋទៅល�ើ Medi-Cal និ ងចំ ណាយសរ ុបរបស់ រដ្ឋា ភិបាល
ថ្នាក់រដ្ឋ និ ងថ្នាក់មូលដ្ឋា នទៅល�ើ ការរ៉ាប់រងសុខភាពជូននិ យោជិក
និ ងនិ វត្តន៍ជន។ បន្ទុកចំ ណាយនេះ តំណាងឲ្យតិចជាង 1 ភាគរយ
នៃចំ ណាយមូលនិ ធិទូទៅរបស់ រដ្ឋ។ ក្នុងករណីមិ ន សូវទំនងដែលថា
មានចំ នួនគ្លីនិកបិ ទទ្វារកាន់ តែច្រើននោះ រដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់រដ្ឋ
និ ងថ្នាក់មូលដ្ឋា ន អាចមានបន្ទុកចំ ណាយបន្ថែមក្នុងរយៈពេល
ខ្លី។ បន្ទុកចំ ណាយបន្ថែមទាំងនេះ អាចនឹ ងច្រើ នសន្ធឹកសន្ធា ប់
ប៉ុន្តែពិតជាមិ នច្បាស់ លាស់ ទេ។

កំណ�ើនបន្កចំ
ទុ ណាយរដ្ឋបាលសម្រាប់ CDPH ដែល
រ៉ាប់រងដោយប្រាក់កម្រៃរបស់គន
្លី ិក CDC។

វិធានការនេះដាក់បន្ទុកទំនួលខុសត្វរូ បទបញ្ញតតិ្ថ្មីៗល�ើ CDPH ។ ថ្
លៃចំ ណាយប្រចាំឆ្ំ នា នៃទំ នួលខុ សត្រូវថ្មីៗទាំងនេះទំ នឹងជានឹ ងមិ ន
ល�ើ សពីក្បែររាប់ លានដុ ល្លា រក្នុងមួ យឆ្ំ នា ទេ។ វិធានការនេះតម្រូវឲ្យ
CDPH លៃតម្រូវកម្រៃផ្ដល់អាជ្ញាប័ ណ្ណប្រចាំឆ្ំនា ដែលបង់ ដោយគ្លីនិក
CDCs ដ�ើ ម្បីរ៉ាប់រងទៅល�ើ បន្ទុកចំ ណាយទាំងនេះ។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ 
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចូលប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពូលៗទាំង 
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។

ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ព្ទមករដ្ឋលេខាធិការ
ញនៃវធា
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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