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သင်် ဆေး�းရံုံ� ၌ဆေးေစဉ််အတွွင််း သင််ကံုိုယ််တံုွင််ကံုို ဆေး�းကိုင််း

လံုံ� ခြုံ�� ဆေးစရေ် ရိုးး� �ရိုးး� �စင်းး�စင်းး�လု� ပ်းရန်း အချျက်း ၈ ချျက်း8

3 ကိုးးစက်ိုမုှုကံုို ဟေ််တွးးခြ�င််း

* အးမ်းသာာ မ်သားာ�မီ်နှှင််းး သားာ�ပြီးပီ်�နောန်ာက်းနှှင််းးတက်း အာ�လု�� �နောသာာ အစာ�အစာ  
စာ�သာ�� �မု်မ်ပြုပ်မီ် သာင််းးလုက်းမ်ျာ�က်း�  နော��နော�က်ာပ်ါ။ 

* သာင််းးအာ� က်း� င်းးတးယ်းမ်ထိးနောတးမီ်် က်ွနှး� ပ်းတးး� ်၏ ဝန်းထိမ်း�မ်ျာ�အာ� ၎င်းး�တး� ်၏ လုက်းမ်ျာ�က်း�  
နော��နော�က်ာပြီးပီ်�နော�က်ာင်းး� ဟု� တးမ်ဟု� တး နောမ်�မြမ်န်း�ရန်း အာ�မ်န်ာပ်ါနှှင််းး။  

* အက်ယ်း၍ သာင််းးတးင်းး ဝမ်း�နောလုာာမြချင်းး� သား� ်မ်ဟု� တး နောအာ်အန်းမြချင်းး� ရှှိးမ်ရှှိး က်ွနှး� ပ်းတး� ်အာ� 
နောမြပ်ာမြပ်ပ်ါ။ 

သာင််းးတးင်းး က်ျန်း�မ်ာနောရ�နောစာင််းးနောရှှိာက်းမု် အတးက်း အချးင််းးအနောရ�ရှှိးသာည်း၊ ၎င်းး�မှ်ာ-

*   ဆေးလုံးစးးရေ်   *   တံွ� ခ်ြ�ေ်ရေ်   *   ဆေး�းကိုင််းလံုံ� ခြုံ�� ရေ် တံုွခ်ြ�စ်သည််။

2 သင််် ဆေး�းဝါးးးမှု�းး

* အက်ယ်း၍ သာင််းးတးင်းး ဓါါတးမ်တည််းမု် တစးချ� ရှှိးလုာင်းး သား� ်မ်ဟု� တး သာင််းး နော��ဝါ�မှ်ာ  
မ်ည်းသာည််းအတးက်းမြ�စးသာည်းက်း�   သာင်းး န်ာ�မ်လုည်းလုာင်းး က်ွနှး� ပ်းတး� ်အာ� နောမြပ်ာပ်ါ။.

* သာင််းးတးင်းး ရှှိးနှး� င်းးနောက်ာင်းး�သာည််း စး� �ရးမ်းမု်တစးချ� ချ�  အနော�က်ာင်းး� သာင််းး �ရာဝန်း၊ သူာန်ာပြုပ် 
သား� ်မ်ဟု� တး နော��ဝါ�နော�ဒပ်ည်ာရှှိင်းးက်း�  နောမြပ်ာပ်ါ။

* မြ�စးနှး� င်းးနောသာာ နော��ထိးက်း�း� �က်ျး�� တစးချ� ချ� အနော�က်ာင်းး� နောမ်�မြမ်န်း�ပ်ါ။

* အက်ယ်း၍ သာင််းး နော��ဝါ� ဥပ်မ်ာ- ၎င်းး�၏ ပ်� �သာဏ္ဍာာန်း၊ အနောရာင်းး၊ နောမြပ်ာင်းး�လဲုလုာလုာင်းး 
နောမြပ်ာင်းး�လဲုသာည််း အနော�က်ာင်းး�ရင်းး�အနော�က်ာင်းး�က်း�  သာင််းး က်ျန်း�မ်ာနောရ�နောစာင််းးနောရှှိာက်းမု်  
အ�းဲက််း�  နောမြပ်ာပ်ါ။

 

1 သင််် အဆေး�ကိုးင််း

* အက်ယ်း၍ သာင််းး က်း� ယ်းနောရ� အချျက်းအလုက်း တစးချ� ချ�  မှ်ာ�ယ်းင်းး�နောန်လုာင်းး  
က်ွနှး� ပ်းတး� ်အာ� နောမြပ်ာပ်ါ။ (ID လုက်းပ်တး၊ လုးပ်းစာ၊ �ရာဝန်း သား� ်မ်ဟု� တး နီ်�စပ်းရာနော�း�မ်ျး��)

* အက်ယ်း၍ သာင််းးတးင်းး ဓါါတးမ်တည််းမု် တစးချ� ချ� ရှှိးလုာင်းး က်ွနှး� ပ်းတး� ်အာ� နောမြပ်ာပ်ါ၊  
ယ်င်းး�နောန်ာက်း က်ွနှး� ပ်းတး� ် သာင််းးအာ� အနီ်နောရာင်းး အး� င်းးဒီ လုက်းပ်တးတစးချ�  နောပ်�ပ်ါမ်ည်း။
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6 �ုဆေးေလုံှက်ိုရုိှိခြ�င််းဆေး�ကိုးင်််ခြ�စ်သည််် အေးမှု�းး

*  အက်ယ်း၍ တတးနှး� င်းးလုာင်းး -အးပ်းရာထဲိရှှိးနောန်သာည််းတး� င်းး- ကြိုးက်း�စာ�၍ လုုပ်းလုုပ်းရှှိာ�ရှှိာ�နောန်ပ်ါ။
အက်ယ်း၍ သာင်းး သာက်းနောသာာင််းးသာက်းသာာ မ်ရှှိးလုာင်းး က်ွနှး� ပ်းတး� ်အာ� နောချ်ပ်ါ။

* က်ွနှး� ပ်းတး� ် သာင်းး လဲုနောလုျာင်းး�နောန်သာည််းအနောန်အထိာ�က်း�  နောမြပ်ာင်းး�နောပ်�ရန်း ကူ်ညီ်နောပ်�မ်ည်းမြ�စးပြီးပီ်� 
အချ� အချ� နောက်ာင်းး�နောအာင်းးလု� ပ်းရန်းအတးက်း အထူိ�နောမ်းရ်ာ သား� ်မ်ဟု� တး ကူ်ရှှိင်းးက်း�  နောပ်�နှး� င်းးပ်ါသာည်း။

8 ဆေး�းရံုံ� မိှု �င််းခြ�င််း

သာင်းး နော��ရိုး�� မှ် မ်�င်းး�မီ် နောအာက်းပ်ါတး� ်က်း�  သာင်းး နောသာချျာနောအာင်းးလု� ပ်းပ်ါ-

* သာင််းးတးင်းး သာင်းး၏ နော��ရိုး�� ��င်းး�လုက်းမှ်တး ရှှိးမ်ရှှိး

* သာင််းးတးင်းး သာင်းး၏ နော��ဝါ�/နော��ညှွှန်း�စာ ရှှိးမ်ရှှိး နှှင််းးတက်း သာင််းးအာ� ၎င်းး�တး� ်အနော�က်ာင်းး�က်း�  ရှှိင်းး�မြပ်ပြီးပီ်�နော�က်ာင်းး�

* အက်ယ်း၍ သာင််းးတးင်းး နောမ်�ရန်းနောမ်�ချးန်း� သား� ်မ်ဟု� တး စး� �ရးမ်းပူ်ပ်န်းမု် တစးချ� ချ� ရှှိးလုာင်းး မ်ည်းသူာအ်ာ� �က်းသားယ်းရမ်ည်းက်း�   
သာင်းး သားရှှိးနော�က်ာင်းး� 

* သာင်းး၏ လုာမ်ည််းရက်းချျးန်း�က်း�  သာင်းး သားရှှိးနော�က်ာင်းး� တး� ်မြ�စးသာည်း။

Used with permission of Guy’s St Thomas NHS Foundation.

7 စံုးရုမ်ှု�း�ေ်မုှု တွစ်�ံ�ံရုိှိ�းသလုံးး။

* က်ွနှး� ပ်းတး� ် သာင််းးအာ� ကူ်ညီ်ရန်း ရှှိးပ်ါသာည်း – သာင််းး က်� သာမု်နှှင််းးပ်တးသာက်း၍ အက်ယ်း၍ 
သာင််းးတးင်းး စး� �ရးမ်းမု် သား� ်မ်ဟု� တး ပူ်ပ်န်းမု် တစးချ� ချ� ရှှိးလုာင်းး က်ွနှး� ပ်းတး� ်နှှင််းး စက်ာ�နောမြပ်ာ�း� ပ်ါ။

* သာင််းး က်� သာမု်လု� ပ်းနောန်စဥးအတးင်းး�နှှင််းး လု� ပ်းပြီးပီ်�နောန်ာက်း လူုက်း� ယ်းတး� င်းးမြ�စးနောစ၊ စာမြ�င််းးမြ�စးနောစ 
သား� ်မ်ဟု� တး အးန်းလုး� င်းး�မြ�င််းးမြ�စးနောစ သာင်းး တ�� ်မြပ်န်းသာနော�ာထိာ� တင်းးမြပ်နှး� င်းးပ်ါသာည်း။

* ညှွှန်း�က်ာ�ချ� ရလုာင်းး သာင်းး၏ နော��ရိုး��  နောမြချအးတးရှှိည်းမ်ျာ�က်း�  ဝတးပ်ါ။ 

* သာင်းး တတးနှး� င်းးသာမ်ာ မ်�က်ာချဏ ကြိုးက်း�စာ�၍ လုုပ်းရှှိာ�သားာ�လုာနောပ်�ပ်ါ။ 

* နောမြချနောထိာက်းနှှင််းး နောမြချချျင်းး�ဝတး ရိုးး� �ရိုးး� �စင်းး�စင်းး� နောလ်ုက်ျင််းးချန်း�မ်ျာ�က်း�  ကြိုးက်း�စာ�၍ လု� ပ်းပ်ါ။ 

* အ�က်� ပြုပ်ထိာ�သာည််းအတး� င်းး� အရည်းမ်ျာ�က်း�  နောသာာက်းသာ�� �ပ်ါ။ 

* သာင််းး�ရာဝန်းက် ညှွှန်း�က်ာ�ထိာ�သာည််းအတး� င်းး� နောသား�ကြဲကဲ်နော��မြပ်ာ�မ်ျာ� သား� ်မ်ဟု� တး ထိး� �နော��မ်ျာ�က်း�  သာ� � �စးဲပ်ါ။ 

5 ဆေးသွး�ဲသွးးခြ�င််းမှု�းးကံုို ဟေ််တွးးဆေး�းခြ�င််း

4 လဲုံကို�ခြ�င််းကံုို ကြိုကုိုတွင််ကိုးကွိုယ််ခြ�င််း

* �းန်ပ်းကြိုးက်း�အနောပ််�က်းတးင်းးရှှိးသာည််း ရိုးး��းန်ပ်း (သား� ်မ်ဟု� တး) အ�က်း� က်းအနောန်နောတားမြ�စးသာည််း 
ရိုးး��းန်ပ်း (သား� ်) နောရား�ာနောအာက်းချ� ရှှိးသာည််း က်းင်းး�ထိး� ��းန်ပ်းက်း�  ဝတးပ်ါ။ 

* ညှွှန်း�က်ာ�ထိာ�သာည််းအတး� င်းး� သာင်းး၏ လုမ်း�နောလုာာက်း-အကူ်ပ်စစည်း�/မ်ျာ�က်း�  သာ� � �ပ်ါ။ 

* အက်ယ်း၍ သာင်းး အကူ်အညီ်လုး� အပ်းလုာင်းး က်ွနှး� ပ်းတး� ်၏ နော�ားနောရိုးးနောသာာ ဝန်း�ထိမ်း�မ်ျာ�အန်က်း 
တစးဉီီး�က်း�  နောမ်�မြမ်န်း�ပ်ါ။ 


