
 

 

 نھێنی پاراستنی ێساكانیڕ یلەبارە ھاوبەش ئاگاداریی

 

پزیشكی تایبەت بە  یئەم ئاگادارییە باسی چۆنیەتی بەكارھێنان و ئاشكراكردنی زانیاری

تكایە بە  –گەیشتنت بەم زانیارییانە دەكات دەستتۆ دەكات و ھەروەھا باسی چۆنیەتی 

 بیخوێنەوەوردی 

 

، (Barnes-Jewish Hospital) جووش-ی بارنس"ئاگادارییەكی ھاوبەشی" نەخۆشخانەئەم "ئاگاداری"یە وەك 

 تنگی پزیشكی زانكۆی واشنڵووسك ،(St. Louis Children’s Hospital) نەخۆشخانەی سێینت لویسی مندااڵن

(Washington University Medical School)دابینكەرانی (. لەبەر ئەوەی ئێمەی ناو دەبرێن"ئێمە"  بەە )ھەموویان ـ

تەندروستی گرێدراوین ھەروەك لەالیەن قانونی گواستنەوەی بیمەی تەندروستی و لێپرسینەوە  یچاودێری

(HIPAA) ێساكانی ڕ ، پێناسە كراوین، ئێمە بڕیارمان داوە كە "ئاگادارییەكی ھاوبەش" دەربارەی1996ی ساڵی

 ینی ئەم "ئاگاداری"یە دەكەین و لەوانەیە زانیاریئامادە بكەین. ئێمە بەدواداچوون بۆ مەرجەكا نهێنیپاراستنی 

بەش بكەین ھاو ترتەندروستی، لەگەڵ یەك یتەندروستی بۆ مەبەستەكانی چارەسەری، پارەدان و كارەكانی چاودێری

دەپارێزین، ئێمە بە ا یج جیا ەکانتەندروستی یەزانیاریلەبەر ئەوەی ئێمە  لەم "ئاگاداری"یە باس كراوە. بەو شێوەی کە

 .دەدەینەوە  تەندروستیت یدەربارەی زانیاری كانت، داواكارییەكانت و سكااڵكانتوەاڵمی پرسیارەا یج

 

 تەندروستی تایبەت بە تۆ یئەركەكانی ئێمە دەربارەی زانیاری

ئەم ئەركە  تۆ لەزانیاریی تەندروستی پارێزراوی تایبەت بە تۆ بپارێزین، و  نهێنیێتییئێمە  کەپێویستە  ،یاسا پێیبە

تەندروستی پارێزراو  یزانیاری ڕێساکانی تایبەت بەپێشێلكردنی و لەدوای ھەر حاڵەتێکی  ئاگادار بکەینەوەیاساییانە 

 ی تۆتەندروستی یلەبەر چی زانیاری چۆن، كەی، وئێمە وون دەكاتەوە كە ڕ . ئەم "ئاگاداری"یە ئەوەئاگادارت بکەینەوە

. وە مافەکانی تۆ سەبارەت بە پاراستنی زانیاریی تەندروستیی وەکوو نهێنی کامانەن، بەكاردەھێنین و ئاشكرا دەكەین

تەندروستی لەالیەن ئێمەوە وەك "رێساكانی  یلەم "ئاگاداری"یەی ئێمەدا، بەكارھێنان و ئاشكراكردنی زانیاری

ئەو زانیارییانە كە ئێمە بریتیە لە تەندروستی پارێزراو بە گشتی  ی" ئاماژەی بۆ دەكرێت. زانیارینهێنیپاراستنی 

یشان دەدات یاخود نابردوو، ئێستا و داھاتووی تۆ ڕ یدروستی دەكەین یاخود وەری دەگرین كە تۆ و باری تەندروستی

پابەندبین بە  دەبێلەخۆ دەگرێت. ئێمە  ەچاودێری ئەوتەندروستی یان پارەدان بۆ  یچاودێری یان دابینكردنی چاودێری

 ۆژی كارپێكردنیەوە كە لە خوارەوە نووسراوە. ڕ " لەنهێنی"رێساكانی پاراستنی 

 

 ئەم "ئاگاداری"یە دەكات لە كێ پەیڕەوی 

و ئێمە پەیڕەوی لە مەرجەكانی ئەم "ئاگاداری"یە  "ئاگادارییەكی ھاوبەش"ە ووئەم "ئاگاداری"یەی ئێمە وەك

 لەالیەن "نهێنی"رێساكانی پاراستنی  ھەروەھا ڕوونکردنەوە دەدات لەبارەیئەم "ئاگاداری"یە  بەاڵم،دەكەین. 

BJC HealthCare دا باس  کراوھاوپێچ لیستی و ،، كە خاوەندارێتی تەواویان دەكات و دەزگا گرێدراوەكانی لق و

لەالیەن  "نهێنی"(، "رێساكانی پاراستنی BJC)"شوێنە گرێدراوەكانی  یكارمەندەكانھەروەھا لەالیەن و  کراون

لە لیستی  ، وو لق و دەزگا گرێدراوەكانی، كە خاوەندارێتی تەواویان دەكاتتن گزانكۆی واشن یی پزیشكیوڵسكو

ئەسۆشییەتد كلینیكی دار باسكراون، لەوانە یكارمەندانی پەیوەند ھەروەھا لەالیەن و کراو دا باس کراونھاوپێچ



و دەزگا گرێدراوەكانی، كە  و لق .L.L.C(، Washington University Clinical Associatesزانكۆی واشنتن )

 (. ”WUCA“، و ھەروەھا كارمەندە پەیوەنددارەكانی )خاوەندارێتی تەواویان دەكات

 دەكات: ی خوارەوەئەمانەلە " نهێنیروونتر، ئەم "ئاگاداری"یەی ئێمە باسی "رێساكانی پاراستنی بە شێوەیەکی 

 

، ھەموو بەش و یەكەكانی ئەو BJC HealthCareھەر خزمەتگوزارییەك یان نەخۆشخانەیەكی گرێدراوی  •

بە ئێمەوە گرێدراون، و ھەروەھا پڕۆفێشناڵەكانی چاودێری تەندروستی، و  کە نەخۆشخانەی

لەوانەش كارمەندان یاخود فەرمانبەرانی ھەر ، BJC HealthCareكارمەندەكانی نەخۆشخانە گرێدراوەكانی 

 .BJC HealthCareشوێنێك كە گرێدراو بێ بە 

تن، و ستاف و كارە گزانكۆی واشن یی پزیشكیوڵسكو لە دابینكەرانی چاودێری تەندروستیھەموو  •

 گرێدراوەكانیان.

خزمەتی داوە یارمەتیت بدات لەو كاتەی كە  ێگەمان پێڕ ھەر ئەندامێكی گروپێكی خۆبەخش كە ئێمە •

 وەردەگری. ئێمە چاودێری لە

 

 گۆڕانكاری لەم "ئاگاداری"یەدا

" تایبەت بە ئێمە و مەرجەكانی ناو ئەم نهێنیمافی ئەوەمان ھەیە كە گۆڕانكاری لە "رێساكانی پاراستنی  ئێمە

لە  ەکە"ئاگاداری"نوسخەی ھەموارکراوی  . ئێمە لەسەر داواكاری تۆ دەیخەینە بەردەستت"ئاگاداری"یە بكەین

مەتگوزاریی ئێمە. ھەروەھا ئێمە خز کانیپۆستكردنی لە شوێنە ڕێگەی ناردنی بۆ تۆ، و ھەروەھا لەڕێگەی

لە "رێساكانی کە ئێمە ھەر گۆڕانكارییەك  لە سەر ماڵپەڕەكامان دادەنێین.ەکە "ئاگاداری"نوسخەی ھەموارکراوی 

كاریگەری لەسەر ھەموو زانیارییەكی تەندروستی دەبێت كە الی  خۆمان ئەنجامی دەدەین" نهێنیپاراستنی 

 ئێمە ھەڵگیراوە.

 

تەندروستی تایبەت بە تۆ لە الیەن ئێمەوە بەبێ  یزانیاریئاشكراكردنی  نبەكارھێنان یاچۆنیەتی 

 نووسراوی تۆ یەزامەندیڕ ێگەپێدان یانڕ بوونی

 

 تەندروستی ی، پارەدان و كارەكانی چاودێریکردنبۆ چارەسەر

دابینكەرانی چاودێری  بیدەن بەتەندروستی تۆ بەكاربهێنین و/یان  یئێمە زانیاریڕەنگە  ،تکردنبۆ چارەسەر .1

. بۆ تۆ دابین دەکەن تۆ دەكەن و خزمەتگوزاری و چارەسەری پزیشكی یتەندروستی و ئەو كارمەندانە كە چاودێری

بۆ نمونە، ئەگەر ھاتوو تۆ نەشتەرگەریێكت ئەنجام دابوو یاخود منداڵت ببوو، ئێمە دەتوانین پەیوەندی بە ئاژانسێكی 

 یبكات یاخود چاودێری فەراھمماڵەوەت بۆ  یكەین بۆ ئەوەی خزمەتگوزاریماڵەوە بلە تەندروستی  یچاودێری

 چاكبوونەوەی تۆ بكات پاش دەرچوونت لە نەخۆشخانە.

تەندروستی تایبەت بە تۆ بەكاربهێنین یان  یئێمە زانیاری ەنگڕە، تەندروستی یخزمەتگوزاری دانی پارەیبۆ  .2

وەسڵ و پارەی وەرگیراوی ئەو خزمەتگوزراییانەی كە ئێمە پێشكەشمان كردووی، بەكاربهێنین  بۆ ینئاشكرا بكە

تەندروستی تۆ بدەین بە بەشی وەسڵ یاخود بەشی  یئێمە زانیاری ڕەنگەو/یان ئاشكرای بكەین. بۆ نمونە، 

داواكاری بۆ ئەوەی وەسڵ یاخود نامە ئامادە بكەن بۆ ئەوەی بینێرین بۆ تۆ، و كۆمپانیای بیمەی تۆ، لەوانەش 

Medicare  یانMedicaidلە دانی پارە بۆ خزمەتگوزارییە ە ، یاخود گروپێك یان الیەنێكی تر كە بەرپرس

 تەندروستییەكانی تۆ.

تەندروستی تایبەت بە تۆ بەكاربهێنین یان  یئێمە زانیاری ڕەنگە، ئێمە یتەندروستی یبۆ كارەكانی چاودێری .3

تی كە یئاشكرا بكەین بۆ مەبەستی ئەنجامدانی ھەندێك چاالكی ئیداری، دارایی، یاسایی و باشتركردنی كوال



بۆ  و پارەدان. كردنچارەسەری یەكانیالكیپێویستن بۆ بەڕێوەبردنی كارەكانمان و ھەروەھا بۆ پشتگیریكردنی چا

تەندروستی تایبەت بە تۆ بەكاربهێنین و/یان ئاشكرا بكەین بۆ ئەوەی یارمەتی  ییئێمە زانیار ڕەنگەنمونە، 

یارمەتی بەرەوپێشبردنی ئەو تی و كارامەیی پزیشكەكانمان و ستافەكە بدات و ھەروەھا ینرخاندنی كوال

تەندروستی  یتایبەتتر، دەكرێ ئێمە زانیاریبە شێوەیەکی خزمەتگوزارییانە بدات كە ئێمە پێشكەشی دەكەین. 

مەبەستی  بۆ بازرگانییان تەندروستی یاخود كارمەندانی  پزیشكان، كارمەندانی پزیشكی بدەین بەبەت بە تۆ تای

بەكاربهێنین و تەندروستی تایبەت بە تۆ  یبەراوردكاری و پالندانان. دەكرێ ئێمە زانیاریاوێژكاری، ڕ پێداچوونەوە،

دەركردنی بڕوانامە  اھێنانی ئێمە و ھەروەھا بۆ چااڵكییەكانی بایەخپێدان،ڕ ئاشكرا بكەین لە میانەی پڕۆگرامەكانی

تۆ بدەین بە وردبینان، ژمێریاران،  تەندروستی تایبەت بە یئێمە زانیاری ڕەنگەیان مۆڵەتنامە. سەرەڕای ئەمە، 

اوێژكارانی تر بۆ نرخاندن و/یان دڵنیابوون لە پابەندبوونمان بە یاسا یاخود بۆ ڕ پارێزەران، الیەنی حكومی یاخود

 ئەوەی نوێنەرایەتیمان بكات لە بەرامبەر دەزگاكانی حكومەت یاخود دەزگاكانی دادوەری.

ن بە شێوەیەكی سنووردار زانیاری پزیشكی تۆ ئاشكرا بكەین لە بارودۆخی تایبەتدا كە ئێمە دەتوانی .4

 ی( لە زانیاریی تۆاستەوخۆ )وەكو ناو، ناونیشان و ژمارەی بیمەی كۆمەاڵیەتیڕ ناسینەوەی یپاش البردنی زانیاری

گشتی یاخود كارەكانی  یپزیشكی تۆ بۆ لێكۆڵینەوە، چاالكییەكانی تەندروستی یئێمە زانیاریڕەنگە تەندروستی، 

ناسینەوە بە  ی( بەكاربهێنین. سەرەڕای ئەوەی كە زانیاریبازرگانیتەندروستی )وەكو پالندانانی  یچاودێری

بۆ لە الیەنی وەرگری زانیارییە تەندروستییەكان وەردەگرین  گەرەنتیشێوەیەكی سنووردار بەكاردەھێنرێت، ئێمە 

 سنووردار بەكاریانبهێنن یاخود ئاشكرایان بكەن. مەبەستی زانیارییەكان بپارێزن و تەنها بۆ ئەوەی

، پارەدان و كارەكانی کردنچارەسەربە لە كاتی ئەنجامدان یاخود بەشداریكردن لەو چاالكییانەی كە پەیوەندی ھەیە  

ۆنی داتابێسی ئەلكتربیانخەینە نێو تەندروستی، ئێمە دەتوانین كە زانیارییەكانت كۆبكەینەوە یاخود  یچاودێری

تەندروستی بۆ ئەوەی یارمەتیمان بدات كە خزمەتگوزارییە  یدابینكەرانی تری چاودێری ی( لەگەڵ زانیاریی)كۆمپیوتەر

 یكۆكراوە، ئێمە دەتوانین زانیاری یتەندروستییەكانمان پەرە پێبدەین. بۆ نمونە، بە بەكارھێنانی داتابەیسی زانیاری

ئەو ئەمەش یارمەتیمان دەدات كە بڕیاری تۆكمەتر لەسەر  ،ینتۆ بەدەست بخە یزیاتر دەربارەی تەندروستی

ێگەگرتن لە دووبارەكردنەوەی پشكنین یاخود ڕ بدەین كە لەوانەیە فەراھەم بن بۆت، لەوانەش انەچارەسەر و چاودێری

 . کردنبڕیارەكانی چارەسەر ناکۆکی و نەسازانی

ێگەت پێبدرێت ڕناو ئەم داتابێسە، بەاڵم لەوانەیە  لەھەرچەندە لەوانەیە ئێمە ئاگادارت نەكەینەوە لە دانانی داتاكانت  

كە لە ھەندێ لەم داتابێسانە "بكشێیتەوە". ئێمە ھەوڵی خۆمان دەدەین كە نەخۆشەكانمان، و لەوانەیە خەڵكیش 

ێگەی دانانی ئاگاداری لە دەزگاكانماندا، لە ڕ( لەەگەر ھەبنئ"كشانەوە" ) ئەم بژاردانەیئاگادار بكەینەوە لە 

 .میدیای کۆمەاڵیەتیەوەێگەی ڕ ماڵپەرەكانماندا یاخود لە

 دراوە ێگەی پێڕ بۆ ئەو چاالكەییانەی كە بەپێی یاسا داواكراوە یاخود

تۆ بەكاربهێنین  یتەندروستی یێگەی پێدراوە كە ئێمە زانیاریڕ ھەندێك بارودۆخ ھەیە كە بە یاسا داواكراوە یاخود
تۆ، ئەمەش لەبەر چەند ھۆكارێكی ترە نەوەك بۆ  لە ێگەپێدانی نووسراوڕ وەرگرتنییاخود ئاشكرا بكەین بەبێ 

 مەبەستی چارەسەری، پارەپێدان و كارەكانی چاودێری تەندروستی كە ئەمانە لەخۆ دەگرێت:

لزەم دەكات بۆ ئەوەی زانیاری بەكاربهێنین و ئاشكرای بكەین جگە لە ھەندێك حاڵەتی دیاریكراو نەبێ كە یاسا ئێمە مو

اپۆرتكردنی خراپ بەكارھێنان یاخود ڕ اپۆرتكردنی لەدایكبوونی منداڵ بۆ وەزارەتی تەندروستی یانڕ )وەكو

لەم بەشەدا ئاماژەمان بە ھەموو ئەو بەكارھێنان و ئاشكراكردنەی پشتگوێخستن بۆ خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی(، ئێمە 

 ێگەیان پێدراوە.ڕ زانیاری كردووە كە

دەزگایەكی  بدەین بەتەندروستی تایبەت بە تۆ  یئێمە زانیاری ەنگڕە ،گشتی یچاالكی تەندروستی .1

ێگەی پێدراوە ئەم جۆرە زانیارییانە كۆبكاتەوە و بەدەستیان بخات بۆ ڕ گشتی كە بە یاسا یتەندروستی

، یان بۆ نگوازراوە یاخود ھەڵسوكەوتكردنی خراپ لەگەڵ مندااڵ یاپۆرت لەسەر نەخۆشیڕ دروستكردنی

اپۆرت دروست بكات لەسەر ڕ ( بۆ ئەوەیFDAخۆراك و دەرمانی ویالیەتە یەكگرتووەكان ) یبەڕێوەبەرایەتی

ەوە ھەیە. لە ھەندێك حاڵەتی انووداوانەی كە پەیوەندی بە بەرھەمەكڕ دەزگای پزیشكی یاخود لەسەر ئەو



کە لە مەترسیی كەسێك  ئاگادارکردنەوەیتۆ ئاشكرا بكەین بۆ  یتەندروستی یئێمە زانیاریڕەنگە سنوورداردا، 

 .ببێتكە تووشی نەخۆشییەكی گوازراوە ئەوە دا یە 

 ئاژانسێكی بدەین بەتەندروستی تایبەت بە تۆ  یئێمە زانیاری ەنگڕەەقابەی تەندروستی ڕ چاالكییەكانی .2

و ئاژانسی حكومەتی فیدڕاڵ یان ووەك :ھەندێكی تر لەخۆ دەگرێتەقابەی تەندروستی كە ئەمانە و ڕ

 تەندروستی بكەن. یسیستەمی چاودێری یدراوە چاودێری ێگەیان پێڕ كە بە پێی یاسا ویالیەتیحكومەتی 

 بۆتەندروستی تایبەت بە تۆ ئاشكرا بكەین  یئێمە زانیاری ەنگڕە ،یاسا جێبەجێکردنیچاالكییەكانی  .3

یاسا بۆ ناسینەوەی یاخود دۆزینەوەی قوربانییەك،  جێبەجێکردنیەسمی ڕ وەاڵمدانەوەی داواكارییەكی

اپۆرتكردنی تاوانێك ڕ ( یاخود بۆلەوانە کەسانی مردوودێك یان كەسێكی ونبوو )یەك، شاھیتۆمەتبارێك، ھەاڵتوو

 خزمەتگوزاری فریاكەوتن. بە یپێویست بووە بە ھۆی دروستبوونیداوە یان  وویڕ ئێمەدا بیناکانیكە لە 

تەندروستی ئاشكرا بكەین لەسەر داواكاری یاخود بە  یئێمە زانیاری ڕەنگە ،كاری ئیداری و دادوەری .4

 فرمانێكی دەرچوو لە دادگا یان لە دەزگایەكی ئیداری.

ئێمە  ڕەنگە ،جەنازەئەسپەردەکردنی پزیشكی دادی، پشكێنەرانی پزیشكی و بەڕێوەبەرانی  .5

جەنازە  یکردنەردەسپەئپزیشكی داد، پشكێنەری پزیشكی یان بەڕێوەبەرانی بدەین بە تەندروستی  یزانیاری

 بۆ ناسینەوەی كەسی مردوو یاخود زانینی ھۆی مردنی.

ێكخراوێكی چاندنی ئەندام یان دەزگایەكی ڕ بدەین بەتەندروستی  یزانیاری ئێمە دەكرێ ،بەخشینی ئەندام .6

 لە بڕیاری بەخشین، كاری بانكی و/یان چاندنی ئەندام یاخود شانە. تر كە بەشدارە لەم كارە یاخود

ئێمە كاری لێكۆڵینەوە و بەشداری لە توێژینەوەی پزیشكی، كۆمەاڵیەتی، دەرونناسی مەبەستی توێژینەوە .7

تەندروستی  ی، كە زۆرێك لەوانە زانیاریی تایبەت بە مرۆڤزۆربەی پڕۆژەكانی توێژینەوە .و جۆرەكانی تر دەكەین

ەزامەندی ھەیە بۆ ئەوەی نرخاندن بكرێ بۆ لێكۆڵینەوە ڕ بەكاردەھێنن، پێویستییان بە پڕۆسەیەكی

تەندروستی داواكراو  یپێشكەشكراوەكە و ئەو زانیارییە تەندروستییانەی كە بەكاریدەھێنن بەر لەوەی زانیاری

خەڵكانێك  بدەین بەتەندروستی  یئێمە زانیاری ڕەنگەبەكاربهێنین یاخود ئاشكرای بكەین. لە حاڵەتی تایبەتدا، 

 ی ئەوانكە خەریكی ئەنجامدانی پڕۆژەیەكی توێژینەوەن بۆ ئەوەی یارمەتییان بدەین كە ئاخۆ پڕۆژەی توێژینەوە

دەتوانرێ ئەنجام بدرێت یان سوودی ھەبێت بە شێوەیەك كە ئەو زانیارییە تەندروستییانەی ئەوان 

 وێنی دەزگاكانمان نەبرێنە دەرەوە. پێداچوونەوەی بۆ دەكەن لە ش

 ەتاقیكردنەوەكـــانی لێكـــۆڵینەوەی كلینیكـــی )چارەســـەرھەلـــی بەشـــداریكردن لە  دەكـــرێ پزیشـــكەكانمان

دەربارەی خواستی بەشداریكردنت لە پڕۆژەكـانی ھەندێك توێژەری تر ، و لەوانەیە بە تۆبدەن ( لێکۆڵینەوەییەکان

وودەدات كە زانیـاری ڕ ئەوەتوێژینەوە پەیوەندیت پێوە بكەن. تۆماركردنی نـاوت بـۆ پـڕۆژەی تـوێژینەوە تەنهـا دوای 

ــدرێ، و ھەروەھــا  ــۆ ب ــوێژینەوەكە بە ت ــارەی ت ــۆڕمیدەرب ــێ و ف ــی پرســیاركردنت ھەب  دوای ئەوەی كە دەرفەت

و پەســەنكردنی، دەكــرێ پڕۆســەیەكی تــایبەتی پێــداچوونەوە  پــاش چــوونی بەەزامەنــدی واژوو بــكەی. ڕ

 ەزامەندیت بەكاربهێنرێ.ڕ تەندروستی تایبەت بە تۆ بەبێ یتوێژینەوەكە ئەنجام بدرێ و زانیاری

ی تەندروسـت یزانیـاریئـێمە ڕەنگە  ،رێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە كەسێك یاخود بە سەالمەتی گشتی .8

ێگەگـرتن یـاخود ڕ كە ئەو ئاشـكراكردنە پێویسـتە بـۆ وابـێباوەڕمـان  بێتـووبەكاربهێنین یان ئاشكرا بكەین ئەگەر 

 تەندروستی یاخود سەالمەتی كەسێكی تر.لەسەر خەڵك یان  لەسەركەمكردنەوەی ھەڕەشەیەكی جددی 

تەندروستی تایبەت بە تۆ بەكاربهێنین یـاخود ئاشـكرای بكەیـن  یزانیاریئێمە ڕەنگە  ،كاری تایبەتی حكومەت .9

 .بۆ ڕێکخراوەکانی تەمێکردن و ڕاھێنانەوە ئاسایشی حكومەت، یان لە كاتی پێویست بۆ لە كاتی پێویست

تەندروســتی تــایبەت بە تــۆ  یئــێمە زانیــاریڕەنــگە  ،مەبەسۆۆتی قەرەبۆۆووكردنەوەی كرێكۆۆاران بۆۆۆ .11

 یاساكانی قەرەبووكردنەوە یان پڕۆگرامی تری ھاوشێوە. بەپابەندبوون ئاشكرا بكەین بۆ 

خەرەوەی مەوعد و ھەروەھۆا بۆۆ ئاگۆاداركردنەوەت لە كۆاتی ھەبۆوونی خزمەتگۆوزاری  بیر .11

تەندروسـتی تـایبەت بە تـۆ بەكـاربهێنین یـان ئاشـكرای  یئـێمە زانیـاریڕەنـگە  ،یان بەرھەمی تەندروسۆتی



 پـێ بـدەینەكانی تر پەیوەندیت پێوە بكەین یاخود بۆ ئەوەی زانیاریـت بكەین بۆ ئەوەی بۆ مەوعد و خزمەتگوزاریی

 تر. یدەربارەی چارەسەرییەكانی تر یان دەربارەی خزمەتگوزاری یان بەرھەمی تەندروستی

تەندروستی تایبەت بە تـۆ بەكـاربهێنین  یئێمە زانیاریڕەنگە  ،و كۆكردنەوە حیساباتمەبەستی بۆ  .12

پەیوەنـدی بە تـۆوە پێشكەشـكراو. لەوانەیە  یوەرگرتنـی پـارەی خزمەتگـوزاری یان ئاشكرا بكەین بۆ مەبەسـتی

كە دەكرێـت ژمـارە تەلەفـۆنی  پەیوەسـت بە تـۆ،یان تەلەفـۆنكردن بـۆ ژمـارە تەلەفـۆنێكی  نامەێگەی ڕ لەبکەین 

و/یـان  دەسـتکردێگەی دەنگی تۆماركراو یاخود نامەی دەنگی ڕ تەلەفۆنی لە یبێتەلیش بێت. لەوانەیە پەیوەندی

ــامێر ــۆدایلەر"(ی ئ ــدان )"ئۆت ــاتیكی ژمارەلێ ــت ئۆتۆم ــامەکە. لەوانەیە بێ ــدانەوە  پەی ــامێرێ وەاڵم ــەر ئ ــان لەس ی

ـــت ـــمەیا دابنرێ ـــاكانی ڤۆیس ـــت )لەوانە یاس ـــا داواكراوبێ ـــی یاس ـــاری كە بەپێ ـــامەیەكی زانی ، لەوانە ھەر ن

ڕەنـگە لەڕێـگەی پەیـامی تێکسـت یـان ھەروەھـا قەرز( و/یان دەربارەی ئەو بڕەی كە تۆ قەرزاری.  وەرگرتنەوەی

 .ناردنی ئیمەیا بۆ ھەر ئادرەسێک کە تۆ دەیدەیت، پەیوەندی بە تۆوە بکرێت

دیمـۆگرافی بەكـاربهێنین یـان ئاشـكرا بكەیـن  یئـێمە زانیـاری ەنـگڕە ی پارە،مەبەستی بەخشینبۆ  .13

لەدایكبـوون و مێـژووی وەرگرتنـی  ڕۆژیەگەز، ڕ پەیوەنـدیكردن، تەمەن، یلەوانە ناوەكان، ناونیشـانەكان، زانیـاری

، زانیـاری پزیشـكی چارەسـەر، و زانیـاری چاودێری تەندروستی لەالی ئـێمەوە، بەشـی خزمەتگـوزاری زانیـاری

بە ئـێمە بـۆ ئەوەی چاالكییەكـانی  ی پـارەمەبەسـتی بەخشـین بۆبۆ ئەوەی پەیوەندیت پێوە بكەین  ئەنجامەكان

 وانتر بكەین. فرادرێژە بدەین یان چاودێری تەندروستیمان 

، تكـایە پەیوەنـدی بە یەكێـك ی پـارەبەشێك لە ھەڵمەتی بەخشـین ووئەگەر تۆ ناتەوێ پەیوەندیت پێوە بكرێ وەك

راوە. ئەگەر تۆ ناتەوێ پەیوەندیت پێوە بكـرێ وەك ک لەوانە بكە كە لە خوارەوە لە "بەشی سكااڵ" دا ئاماژەیان پێ

تـۆ مـافی  بڕیـارە نـاكەینە مەرب بـۆ خزمەتگـوزاری یـان پـارەدان.، ئـێمە ئەم ی پارەبەشێك لە ھەڵمەتی بەخشین

ــانی بەخشــین ھەیە.  ــكشــانەوەت لە چاالكییەك ــرێ وەك ــوە بك ــدیت پێ ــاتەوێ پەیوەن ــۆ ن بەشــێك لە  ووئەگەر ت

ن"ی ئەم دھەڵمەتی بەخشین، تكایە پەیوەندی بەو الیەنە)الیەنانە( بكە كە لە خـوارەوە لە "بەشـی پەیوەنـدیكر

بەشــێك لە ھەڵمەتــی  ووئەگەر تــۆ نــاتەوێ پەیوەنــدیت پێــوە بكــرێ وەكــ راوە.کــ دا ئاماژەیــان پــێ"ئاگــاداری"یە 

 ، ئێمە ئەم بڕیارە ناكەینە مەرب بۆ خزمەتگوزاری یان پارەدان.ی پارەبەخشین

 

 تەندروستی یبۆ بەكارھێنان یان ئاشكراكردنی زانیاری ڕێنمای ئێمە بژاردەكانت دەبێتە کاتێک

ێبەری دەزگا دەكرێ ئەمانە لەخۆ بگرێ ناوت، شوێنت لە دەزگاكە، باری گشتیت وەكو باش، ڕ ،ێبەری دەزگاڕ .1

ابگەیەنی كە ناتەوێ لە ڕ (. مەگەر تۆ پێمانپێمان وترابێتھتد و ئینتیمای ئایینیت )ئەگەر لەالیەن تۆوە ، جێگیر

 بدرێت بەێبەرەكە لەوانەیە ڕ ونا یێبەرەكە و زانیاریڕ ، ئەگەرنا تۆ دەخرێیتە ناوتێبەری دەزگاكە ھەبیڕ ناو

 ناوت دەكەن. داوایئەندامەكان یان خەڵكانێك كە 

ئەندامێكی خێزان، خزمێك، ھاوڕێیەك یان ھەر  بدەین بەتایبەت بە تۆ  تەندروستی یئێمە دەكرێ زانیاری .2

بێ لە چاودێریكردنی تۆ یان لە كاری پارەدانی  بەشدار بۆ ئەوەی كەسێكی تر كە تۆ دەستنیشانی بكەی

 ازی نەبی.ڕ تۆ، مەگەر تۆ یبە چاودێریتایبەت 

 

 ەزامەندی نووسراوێ تۆ ھەیەڕ حاڵەتەكانی بەكارھێنان و ئاشكراكردنی زانیاری كە پێویستی بە

 پێی یاساچارەسەری دەروونی ئاشكرا ناكەین مەگەر بە  یزانیاری نووسراوی تۆ، یەزامەندیڕ بەبێ ئێمە .1

 .بینیان مولزەم  بینێگەمان پێدراو ڕ

 یەزامەندی نووسراوی تۆ بەشدار نابین لە زانیاری ئاشكراكردن كە ببێتە مایەی فرۆشتنی زانیاریڕ ئێمە بەبێ .2

وودەدات كە ئێمە یاخود كەسێك ڕ تەندروستی پارێزراو ئەو كاتە یتەندروستی تایبەت بە تۆ. فرۆشتنی زانیاری

 یپێدانی زانیاری بۆاستەوخۆ كۆنتراكتمان لەگەڵی ھەیە، پارە وەربگرێت ڕ استەوخۆ یان ناڕ كە بە شێوەیەكی

 تەندروستی پارێزراوی تایبەت بە تۆ. 



تەندروستی پارێزراوی تۆ بۆ مەبەستی ماركێتینگ )بەبازاڕكردن(  ینووسراوی تۆ زانیاری یەزامەندیڕ ئێمە بەبێ .3

پەیوەندیكردن بە تۆوە  بۆی سێیەم ێکوەرگرتنی پارە لە الیەن واتەتینگ بەكارناھێنین یان ئاشكرا ناكەین. ماركێ

 گەلێک کە الیەنی سێیەم بازاڕگەرمی بۆ دەکات.سەبارەت بە بەرھەم و خزمەتگوزاری

بۆ ئەو حاڵەتانەی كە بە گشتی لە ناو "ئاگاداری"یەكەمان باس نەكراوە، ئێمە بەر لە بەكارھێنان و ئاشكراكردنی 

 ەزامەندی نووسراوی تۆ دەكەین. تۆ ھەموو كات دەتوانی ئەمڕ تەندروستی تایبەت بە تۆ داوای یزانیاری

تەندروستی تایبەت بەخۆت. ئەو زانیارییانەی  یەزامەندییە ھەڵبوەشێنیەوە بۆ وەستاندنی ئاشكراكردنی زانیاریڕ

امەندی كاریگەری لەسەر ئەو ەزڕ داوای گەڕانەوەیان بكەی و ھەڵوەشاندنەوەی ناکرێكە پێشتر ئاشكراكراون 

كارانە نابێت كە ئێمە پێشتر ئەنجاممان داون. سەرەڕای ئەمەش، ئەگەر ئێمە زانیاری پەیوەست بە توێژینەوەمان 

بەكاربهێنین پێویستە توێژینەوەكە تەواوێتیی پاراستنی کە بۆ ئەندازەی  وكۆكردەوە، ئەوا دەتوانین زانیارییەكان بە

 یان ئاشكرا بكەین. 

 

 تەندروستی تایبەت بە تۆ یمافەكانت سەبارەت بە زانیاری

 تەندروستی یداواكاری بۆ سنووردانان لەسەر ھەندێك حاڵەتی بەكارھێنان و ئاشكراكردنی زانیاری

 یچۆنیەتی بەكارھێنان و ئاشكراكردنی زانیاری بۆتۆ دەتوانی، بە نووسراو، داوا بكەی كە سنوور دابنرێ 

تەندروستیت یان بۆ ئەو  یت، و بۆ پارەدانی خزمەتگوزارییەكانی چاودێریکردنتەندروستی پارێزراوی چارەسەر

دانانی تەندروستی ئێمەوە ھەیە. ھەروەھا تۆ دەتوانی داوای  یچاالكییانەی كە پەیوەندییان بە كارەكانی چاودێری

كەسێك كە بەشدارە لە  بدەین بەروستی تەند یئەوەی كە ئێمە دەتوانین كامە زانیاری بۆبكەی  سنوور

 چاودێریكردنت، وەكو ئەندامی خێزان یاخود ھاوڕێ. بۆ داواكاریكردن، سەیری زانیاری پەیوەندی بكە لە خوارەوە.

. سەرباری ئەوە، ھەر داواكارییەكی سنووردانان قەبووڵ بکەین تۆ یداواكاری لە ھەموو حاڵەتەكانداناچار نین ئێمە 

لەو ندی لەسەر بدەین كاریگەری نابێت لەسەر بەكارھێنان یاخود ئاشكراكردنی زانیارییەكان ەزامەڕ كە ئێمە

 ێگەپێدراوین.ڕ ئێمە بە پێی یاسا مولزەمین یان حاڵەتانە دا کە

تەندروستی  یزانیاری ئاشكراكردنی ەزامەند بین لەسەر داواكاری تۆ دەربارەی سنووردانان لەسەرڕ ئێمە دەبێت

و، و ئەو داواكراو نەبو لەالیەن یاساوە بۆ پالنی تەندروستیت ئەگەر ھاتوو ئەم ئاشكراكردنەی زانیاری تایبەت بە تۆ

زانیارییە تەندروستییانەی كە تۆ دەتەوێ سنوورداریان بكەی تەنها پەیوەندی بە شتومەك یان خزمەتگوزاری 

پارەكەی بە  لە پالنی تەندروستی تۆ(جگە  ،چاودێری تەندروستییەوە ھەیە كە تۆ )یان كەسێكی تر لە جیاتی تۆ

 تەواوی داوە.

 

 شێوەیەكی نھێنی داواكردنی پەیوەندی بە

ەو شوێنەی كە ئێمە ئتۆ یاخود  لەگەڵ تۆ دەتوانی داوای گۆڕانكاری بكەی لە شێوازی پەیوەندیكردنی ئێمە

 یپێشكەش بكەی. سەیری زانیاری یپەیوەندیت پێوە بكەین. تۆ دەبێ داواكارییەكەت بە نووسراوتوانین دە

گونجاو دەكەین، بەاڵم بۆ بڕیاردان لەسەر ئەوەی ئاخۆ  یپەیوەندیكردن بكە لە خوارەوە. ئێمە پێشوازی لە داواكاری

 ووی ئیدارییەوە بكەین.ڕ لەلەسەرمان ەچاوی زەحمەتی كارەكە ڕ داواكارییەكەت گونجاوە یان نا، ئێمە لەوانەیە

 

 تەندروستی تایبەت بە تۆ یكۆپییەك لە زانیاری بەدەستھێنانیپشكنین و 

تەندروستی تایبەت بە خۆت بكەی. سەیری  یتۆ دەتوانی داوای بینین و/یان بەدەستخستنی كۆپییەك لە زانیاری
 زانیاری پەیوەندی بكە لە خوارەوەی ئەم "ئاگاداری"یە.

تەندروستی داواكراو. ئێمە بە  یكردنی كورتەیەك لە زانیاریكۆپیكردن یاخود ئامادە بۆئێمە لەوانەیە پارە وەربگرین 
 ۆژیڕ تەندروستی دەدەینەوە لە یۆژدا وەاڵمی داواكاریت سەبارەت بە زانیاریڕ 30شێوەیەكی گشتی لە ماوەی 

ەتكردنەوەی داواكاری ڕ ێگای پێشكەشكردنی زانیاری داواكراو،ڕ بەدەست گەیشتنی داواكارییەكەوە ئەوەش چ لە



ادەگەیەنین كە كاتی ڕ پێتەتكردنەوەكە، یاخود ڕ ھۆیوونكردنەوەی ڕ ەیەكی نووسراو دەبێت لەگەڵبە شێو
تەندروستی  یزانیاریاگەیاندنی ھەڵوێستمان دەربارەی داواكارییەكەت. )بۆ نمونە، ئەگەر ڕ زۆرترمان پێویستە بۆ

 دەزگاكە ھەڵگیرابێ(.ێنێكی دەرەوەی تایبەت بە تۆ لەو كاتەدا بەردەست نەبێ یاخود لە شو

 

 تەندروستی تایبەت بە تۆ یكردن لە زانیاری داوای گۆڕانكاری

تەندروستی تایبەت بە خۆت بكەی. دەبێ تۆ  یداوای گۆڕین یان زیادكردنی زانیاری یتۆ دەبێت بە نووسراو
گۆڕین و  پێشكەش بكەی. سەیری زانیاری پەیوەندیكردن بكە لە خوارەوە. یاسا یداواكارییەكە بە نووسراو

كە ئاخۆ ئێمە ئەو  بریتیە لەوەیتەندروستی تایبەت بە تۆ سنووردار دەكات. ئەم سنوورداكردنە  یزیادكردنی زانیاری
 وایەئێمە بڕوامان  ئایازانیارییە تەندروستییانەمان ئامادەكردووە یاخود خستومانەتە ناو تۆمارە پزیشكییەكانمان یان 

بە گۆڕانكاری نییە. ئێمە لە ھیچ حاڵەتێكدا  انتەواو و دروستن و پێویستیكە ئەم زانیارییە تەندروستییانە 
 تەندروستی تایبەت بە تۆ ناسڕینەوە یاخود لە ناوی نابەین.  یدۆكیومێنتی ئەسڵی لە ناو زانیاری

 

 تەندروستی تایبەت بە تۆ یئاشكراكردنی زانیاریردنی ڕاپۆرتی داواك

خۆت  تەندروستی تایبەت بە یھەندێك حاڵەتی ئاشكراكردنی زانیاریڕاپۆرتی تۆ دەتوانی بە نووسراو داوای 

جۆری ئاسایی ئاشكراكردنی زانیاری لە  کۆمەڵێکلە خوارەوە. یاسا  پەیوەندیكردن بكە یبكەی. سەیری زانیاری

و ئەوانەی كە بۆ چاودێری تۆ، و بۆ پارەدانی خزمەتگوزاری تەندروستی تۆ و، وەك الدەبات و ڕاپۆرت حیساب

 ەزامەندیت لەسەر ئاشكراكردنی زانیارییەكان داوە.ڕ ئاشكراكراون یاخود تۆ بە نووسراو

ۆژدا، ڕ 60شێوەیەكی گشتی، ئێمە لە ماوەی  بە، سەیری پەیوەندی زانیاری بكە لە خوارەوە. ڕاپۆرتبۆ داواكردنی 

 یمان بە كاتی زیاتر ھەبێ.ۆژی وەرگرتنی داواكارییەكە، وەاڵمی داواكارییەكەت دەدەینەوە مەگەر پێویستڕ لە

 

 تەندروستی پارێزراو یئاگاداركردنەوە پاش دزەكردنی زانیاری

دەست گەیشتن ۆژ تێنەپەڕێ، بە نووسراو ئاگادارت دەكەینەوە لە حاڵەتی ڕ 60ئێمە لە ماوەیەكی گونجاودا، كە لە 
یەكێك لە ، سكولی پزیشكی زانكۆی واشنتن، BJC Healthcareتەندروستی تایبەت بە تۆ لە الیەن  یبە زانیاری

كۆمپانیا گرێدراوەكانی ئێمە، یاخود لە الیەن كەسێكەوە كە ئێمە كۆنتراكتمان لەگەڵی كردووە بۆ ئەوەی كارەكە لە 
 جیاتی ئێمە بكات.

 
 تایبەت بە ئێمە نھێنیێساكانی پاراستنی ڕ ئاگاداری سەبارەت بە بەدەستھێنانی

 وونڕ " تایبەت بە ئێمەنهێنیئێمە "ئاگاداری" خۆمان پێشكەش بە تۆ دەكەین بۆ ئەوەی "رێساكانی پاراستنی 
ابگەیەنین. دەتوانی كۆپییەك لەم "ئاگاداری"یە بۆ خۆت ببەی. تەنانەت ئەگەر بە شێوەیەكی ڕ بكەینەوە و پێتانی

ە ھەر كاتێكدا بێ داوای كۆپییەكی كاغەزی ئەم ئەلكترۆنیش داوای ئەم "ئاگاداری"یەت كردبوو، ئەوا دەتوانی ل
و  www.bjc.orgی ماڵپەڕەكانمانەوە ەێگڕ"ئاگاداری"یە بكەی. ھەروەھا دەتوانی لە

www.WUPhysicians.wustl.edu  بهێنیی "ئاگاداری"یە بكەی یان بەدەستسەیری كۆپییەكی ئەم. 

 

 سكااڵكان

 یزانیاری نهێنیئێمە پێشوازی لە چارەسەركردنی ھەر شتێك دەكەین كە ببێتە ھۆی دڵەڕاوكێیی تۆ دەربارەی 
تەندروستی تایبەت بە تۆ پێشێا كراوە، تۆ دەتوانی  یزانیاری نهێنیتەندروستی تایبەت بە خۆت. ئەگەر باوەڕت وابێ كە 

الیەنانە بكەی كە لە خوارەوە لە "بەشی پەیوەندیكرن"ی ئەم "ئاگاداری"یە دا ئاماژەیان ئەو  یەێگڕیەك لەسكااڵ
سكااڵیەك سكرتێری وەزارەتی تەندروستی و خزمەتگوزاری مرۆڤیی ئەمریكا  ێگەیڕراوە. ھەروەھا دەكرێ لەک پێ

 پێشكەش بكەی.

 

 دەسەنرێتەوە. بە پێشكەشكردنی سكااڵ تۆ نە سزادەدرێی نە تۆڵەت لێ

http://www.bjc.org/
http://www.wuphysicians.wustl.edu/
http://www.wuphysicians.wustl.edu/


 

 پەیوەندی یزانیاری

(، نەخۆشخانەی Barnes-Jewish Hospitalجووش )-گرنگە بزانی كە داواكارییەكان بۆ نەخۆشخانەی بارنس

دەبێت بە  (Washington University) و زانكۆی واشنتن (St. Louis Children’s Hospital) سێینت لویس بۆ مندااڵن

تر كە لەم  ێکییاخود دابینكەر یەکداواكارییەك یان سكااڵیەك بۆ نەخۆشخانە ئەگەرپێشكەش بكرێن.  جیا

 .وە، بنێردرێت، پشتگوێ دەخرێتوومال نەكراڕ یان وەنەكرا پێ"ئاگادارییە ھاوبەشە"دا ئاماژەی 

یان  جووش-بۆ پرسیارەكان، نیگەرانییەكان، داواكارییەكان یاخود سكااڵكانی پەیوەست بە نەخۆشخانەی بارنس

 جووش لە-خۆشخانەی سێینت لویس بۆ مندااڵن، تكایە پەیوەندی بكە بە ئۆپێرەیتەری نەخۆشخانەی بارنسنە

 (314) یێی ژمارەڕ یان بە ئۆپێرەیتەری نەخۆشخانەی سێینت لویس بۆ مندااڵن لە 5000-362 (314)ی ێی ژمارەڕ

ێگەی ناونیشانی خوارەوە بۆ ڕلە نامەیەك و داوای پەیوەندیكار/پارێزەری نەخۆش بكە یاخود 454-6000

 پەیوەندیكار/پارێزەری نەخۆش بنووسە.

تن یاخود دابینكەرانی گزانكۆی واشنبۆ پرسیارەكان، نیگەرانییەكان، داواكارییەكان یاخود سكااڵكانی پەیوەست بە 

ە خوارەوە كە ل ئەو ژمارە تەلەفونە یان ناونیشانەی گەێڕلە نهێنی، تكایە پەیوەندی بكە بە ئۆفیسەری زانكۆكە

لەالیەن پزیشك یاخود دابینكەری ی خۆت تەندروستی یكۆپیەك لە زانیاری بەدەستهێنانی. بۆ بینین یان نووسراوە

تن گتەندروستی زانكۆی واشن یدەركردنی زانیاری ی، دەتوانی پەیوەندی بكەی بە خزمەتگوزاریتنگزانكۆی واشن

 .0453-273-314 یی ژمارەگەێڕلە

 

 Barnes-Jewish Hospital - Patient) پەیوەندیكاری نەخۆش –جووش -بارنسنەخۆشخانەی 

Liaison) 

Office of Patient & Family Affairs  

Attention: Patient Liaison; Mailstop: 90-72-432 

One Barnes-Jewish Hospital Plaza, St. Louis, MO 63110 

Telephone: 314-362-6100  

 - St. Louis Children’s Hospitalپەیوەندیكاری نەخۆش ) –لویس بۆ مندااڵن نەخۆشخانەی سێینت 

Patient Liaison) 

Attn: Patient Advocacy Coordinator 

One Children’s Place, Suite 4S50, St. Louis, MO 63110 

Telephone: 314-286-0711 

 

 (Washington University - Privacy Officerتن )گزانكۆی واشن – نھێنیئۆفیسەری 

Campus Box 8098 

660 S. Euclid Ave., St. Louis, MO 63110 

Telephone: 1-866-747-4975 

 

 BJC HEALTHCAREشوێنەكانی گەیاندنی خزمەتگوزاری 

 

 BJC Healthcareنەخۆشخانەكانی 

 (Alton Memorial Hospital)نەخۆشخانەی ئالتن مێمۆریاڵ  •



 (Barnes-Jewish Hospitalجووش )-نەخۆشخانەی بارنس •

 (Barnes-Jewish St. Peters Hospitalجووش سێینت پیتەرز )-نەخۆشخانەی بارنس •

 (Barnes-Jewish West County Hospitalجووش وێست كەنتری )-نەخۆشخانەی بارنس •

 (Boone Hospital Centerسەنتەری نەخۆشخانەی بوون ) •

 Christian Hospital and Northwestنۆرزوێست )نەخۆشخانەی كریستیان و چاودێری تەندروستی  •

HealthCare) 

 (Missouri Baptist Medical Centerسەنتەری پزیشكی میزۆری باپتست ) •

 (Missouri Baptist Sullivan Hospitalنەخۆشخانەی میزۆری باپتست سولیڤان ) •

 (Parkland Health Center - Bonne Terreبۆنن تێر ) –سەنتەری پزیشكی پاڕكالند  •

 (Parkland Health Center – Farmingtonفارمینگتن ) –سەنتەری پزیشكی پاڕكالند  •

 (Parkland Health Center - Weber Roadۆد )ڕ وێیبەر –سەنتەری پزیشكی پاڕكالند  •

 (Progress West Hospitalنەخۆشخانەی پڕۆگرێس وێست ) •

 (St. Louis Children’s Hospitalنەخۆشخانەی سێینت لویسی مندااڵن ) •

 

 BJC HealthCareدرێژخایەنی  یدەزگاكانی چاودێری

 (Barnes-Jewish Extended Careجووش ) -چاودێری درێژخایەنی بارنس •

 (Eunice Smith Homeماڵی ئێونیس سمیس ) •

 

 BJC یرێكخراوەكانی تری خزمەتگوزاری

 BJC (BJC Behavioral Health)ەفتار ڕ تەندروستی •

 BJC (BJC Corporate Health Services)خزمەتگوزاری تەندروستی ھاوبەشی  •

 BJC (BJC Home Care Services)خزمەتگوزاری چاودێری ماڵەوەی  •

 BJC Home) "بوون"شوێنی مانەوەی  نەخۆشخانەی چاودێری ماڵەوە و نەخۆشخانەی چاودێری ماڵەوە و •

Care Services and Boone Hospital Home Care and Hospice) 

 BJC (BJC Medical Group Offices)ئۆفیسەكانی گروپی پزیشكی  •

 BJC (BJC Retail Pharmacies)یتەیلەكانی ڕ دەرمانخانەكانە •

 BJC (BJC Vision Centers)سەنتەرەكانی بینایی  •

 (Fairview Heights Medical Groupگروپی پزیشكی فێیرڤیو ھایتس ) •

 (Heart Care Instituteئنستتیوتی چاودێری دڵ ) •

 سەنتەری سایتمان بۆ شێرپەنجە •

 

یان  www.bjc.org، تكایە سەردانی ماڵپەڕەكەمان بكە  BJC HealthCareبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی دەزگاكانی

 0936-392-800-1 یان 9355-362-314 تەلەفون بۆ ئەم ژمارانە بكە



 

 زانكۆی واشنتنئەسۆشییەتد كلینیكی شوێنەكانی گەیاندنی خزمەتگوزاری 

 (Blue Fish Pediatricsپزیشكی مندااڵنی بلو فش ) •

 (Cloverleaf Pediatricsپزیشكی مندااڵنی كلۆڤەرلیف ) •

 (Forest Park Pediatricsپزیشكی مندااڵنی فۆڕێست پاڕك ) •

 (Grant Medical Groupگروپی پزیشكی گرانت ) •

 (Maryland Medical Groupگروپی پزیشكی ماریالند ) •

 (Northwest Pediatricsپزیشكی مندااڵنی نۆرسوێست ) •

 (O’Fallon Pediatricsپزیشكی مندااڵنی ئۆفاڵۆن ) •

 University Internal Medicine andھەناو )شەكرە و پزیشكی نەخۆشی ئەسۆشییەتدی زانكۆی  •

Diabetes Associates) 

 (WUCA Child Neurology Associatesی دەمارناسی منداڵ ) WUCAئەسۆشییەتدی  •
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