ကိယ
ု ဝ
္ န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း - ခြဲစိတ္နည္း

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ကို တမင္တကာ အဆံုးသတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္
ပထမ အဆင့္မွာ ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအတြက္ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈအတြင္း
ဆရာဝန္သည္•

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္သည္ ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးပါမည္

•

ခဲစ
ြ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေရး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါမည္

•

တီဗြီဓါတ္မွန္ ႏွင့္ ေသြးစစ္ေဆးမႈကို လိုအပ္သလို စီစဥ္ေပးပါမည္

•

အကယ္၍ သင္ ကိယ
ု ္ဝန္ဖ်က္မည္ဆိုလွ်င္ လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးမည့္ ပံုစံတစ္ေစာင္ကို ေပးပါမည္

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရန္ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ပါမည္

အခ်ဳိ႕ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဆြးေႏြးသည့္ေန႔မွာပင္ လုပ္ေပးသည္၊ အျခားေဆးခန္းမ်ားတြင္
အျခားေန႔တစ္ေန႔တင
ြ ္ လုပ္ေပးသည္။

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
•

ခြစ
ဲ ိတ္မႈ မျပဳမီ ေျခာက္နာရီခန္႔တင
ြ ္ ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္၊ အစာမစားပါႏွင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ (ေရကိုပင္) မေသာက္ပါႏွင့္။ ၎သည္ သင့္အား
ေမ့ေဆးထံုေဆးေပးသည့္အခါ သင္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

•

ေဆးခန္းတြင္ အနည္းဆံုး နာရီအနည္းငယ္ ေနရန္အတြက္ စီစဥ္ပါ။

•

ယူေဆာင္လာရန္-

•

–

သန္႔စင္သုတ္သင္သည့္ ဂြမ္းပိတ္ဖတ္မ်ား

–

သင္၏ လႊပ
ဲ ို႔စာ (လိုအပ္လွ်င္)

–

သင္၏ မက္ဒီကဲကတ္

–

သင္၏ က်န္းမာေရးကတ္ (သက္ဆိုင္လွ်င္) ႏွင့္

–

ေဆးခန္းက ေတာင္းဆိုသည့္ မည္သည့္အရာမဆိုတို႔ျဖစ္သည္။

သင့္အား အိမ္ျပန္ပို႔ေပးရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စီစဥ္ထားပါ။

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ ေမ့ေဆးထံုေဆး
ေဆးခန္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ ေမ့ေဆးထံုေဆးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္မွာ•

ေမ့ေဆး – ကိုယ္ဖ်က္ရန္လုပ္ထံုး လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သင္သည္ သတိရွိေနမည္ မဟုတ္ပါ

•

ႏုိက္ထရိုက္ ေအာက္ဆုိက္ ဓါတ္ေငြ႕ – ‘နစ္နစ္ခ်ိဳက္ခ်ဳိက္ အိပ္စက္မႈ’ တစ္ခုအတြက္ (သင္ ႏုိးလာသည့္အခါ စိတ္ၿငိမ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေနမည္)

•

ထံုေဆး – ထံုေဆးကို သင္၏ သားအိမ္ေခါင္းအတြင္း အနီးအနားထံုသြားေစရန္ ထိုးသြင္းေပးသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

•

စိိတ္ၿငိမ္ေဆးပါဝင္သည့္ ထံုေဆး။

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အမ်ားစုေသာ ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ‘စုပ္ျခင္း (ေလဟာနယ္သံုး၍စုပ္ျခင္း) လုပ္နည္း’
ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္•

သင္၏ သားအိမ္ေခါင္း အဝသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း က်ယ္လာသည္။

•

ယင္းေနာက္ ေသးငယ္သည့္ျပြန္တစ္ေခ်ာင္းကို သင္၏ သားအိမ္အတြင္း ထိုးသြင္းသည္။

•

ကိုယ္ဝန္ကို ညင္သာစြာျဖင့္ စုပ္ယူကာ အဆံုးသတ္ေပးသည္။

•

က်ဴရက္ (curette) ဟုေခၚေသာ ကိရိယာတစ္ခုကို သားအိမ္မွာ ရွင္းလင္း သြားမသြား စစ္ေဆးရန္ အသံုးျပဳပါသည္။

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္
ပိုးကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္တြင္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသြးဆင္းမႈ ရပ္ၿပီး
ရက္အနည္းငယ္) •

ေရဇလားျဖင့္ ေရစိမ္မည့္အစား ေရပန္းျဖင့္ ေရခ်ဳိးပါ။

•

လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

•

ေရကူးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

•

တမ္ပြန္ (tampon) အစား သန္႔စင္သုတ္သင္သည့္ဂြမ္းပိတဖ
္ တ္မ်ားကို သံုးပါ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ မည္သည့္အခါတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအႀကံဥာဏ္ကို ရွာမည္
သင္သည္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပံုမွန္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခု ရွိပါမည္။
သင့္ ေဆးခန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ GP သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးရံု အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ အကယ္၍•

သင္၏ ေသြးယိုဆင္းမႈမွာ ပိုမိုမ်ားလာလွ်င္

•

သင့္တင
ြ ္ ကိုယ္ပူအဖ်ားတက္လာလွ်င္

•

သင္ ျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္တက္သည့္နာက်င္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝမ္းပိုင္း (ဗိုက)္ နာက်င္မႈကို ခံစားရလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တျြဲ ပႆနာမ်ား
ေနာက္ဆက္တဲျြ ပႆနာမ်ားမွာ ရွားပါးေသာ္လည္း ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ား၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တင
ြ ္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ပထမသံုးလ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေလ့ရွိသည့္ ဤကာလတြင္ ဖ်က္ခ်သည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တြျဲ ပႆနာ
အနည္းငယ္ရွိပါသည္။
ခြစ
ဲ ိတန
္ ည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ အျဖစ္မမ်ားပါ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ၎တြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္မွာေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

လကၡဏာမ်ား (သို႔) ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ေသြးယိုဆင္းျခင္း- (အလြန္အမင္း

•

လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

တစ္နာရီလွ်င္ သန္႔စင္သုတ္သင္သည္ဂ
့ ြမ္းပိတဖ
္ တ္ အႀကီးစား

•

အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ

ေသြးဆင္းျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမွာ

ႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး စိုသြားသည့္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ေနေသာ

•

မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း

ေသြးယိုဆင္းမႈ

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို ဖုန္း

ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္)

000 ျဖင့္ေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္

•

သံပရာသီးအငယ္စားအရြယ္ ေသြးခဲမ်ား ထြက္က်ျခင္း။

သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ေဆးရံု

•

အားနည္းေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မူးေဝေသာ ခံစားမႈ

အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ
(သင္ကိုယ္တိုင္ ကားမေမာင္းပါႏွင့္၊
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေမာင္းခိုင္းပါ)
•

သားအိမ္ဖြင့္ ျခစ္ထုတ္ျခင္း
(curettage) အားျဖင့္
ကုသေပးႏုိင္သည္။

•

ေသြးသြင္းမႈ လိုအပ္ႏိုင္သည္ (၎မွာ
ရွားပါးပါသည္)

ပိုးကူးစက္မႈ

ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ•

ၾကြက္တက္သည့္နာက်င္မႈ (သိ႔)ု ဝမ္းပိုင္း (ဗိုက)္ နာက်င္မႈ

•

ဝမး္ပိုင္း မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ယိုစီးထြက္က်မႈ

•

ကိုယ္ပူအဖ်ားတက္ျခင္း

•

မ်ားျပားေသာ ေသြးဆင္းမႈ

Abortion procedure – surgical – Burmese

•

အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ

•

ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးႏွင့္
ခ်က္ခ်င္းကုသရန္ သင့္ ေဆးခန္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ GP သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးရံု
အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

သားအိမ္အား ထိခိုက္မႈ

လကၡဏာမ်ား (သို႔) ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား
•

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

•

ဝမ္းေလ်ာျခင္း

•

ေအာ့အန္ျခင္း။

•

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။

လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

•

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မွ ခ်က္ခ်င္း သိရွိၿပီး
ကုသေပးမည္။

အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သည့္
ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားက
ခြဲစိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပး
ေသာေၾကာင့္ ၎မွာ ရွားပါးပါသည္
သားအိမ္ေခါင္း ထိခိုက္မႈ (သိ႔)ု
အားဆုတ္ယုတ္ျခင္း

•

၎သည္ အနာဂတ္ ကိုယ္ဝန္မ်ားတြင္

•

ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သည့္

အနာဂတ္ ကိုယ္ဝန္မ်ားအတြင္း
သင္၏ မီးယပ္ဆရာဝန္ႀကီးမွ
အႀကံဥာဏ္ေပးပါလိမ့္မည္

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားက
ခြဲစိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပး
ေသာေၾကာင့္ ၎မွာ ရွားပါးပါသည္

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤအခ်က္အလက္စာရြက္သည္ က်န္းမာေရး ဘာသာျပန္ အဘိဓာန္ (Health Translations Directory) ရွိ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္စာရြက္ သံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း – ေဆးဝါးနည္း

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
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