ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း

ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္ ‘ကိုယ္ဝန္ အဆံုးသတ္ျခင္း’) မွာ ကိုယ္ဝန္ကို တမင္တကာ အဆံုးသတ္လိုက္သည့္အခါ ျဖစ္သည္။
•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ တရား၀င္သည္။

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္- ခြစ
ဲ ိတ္နည္း ႏွင့္ ေဆးဝါးနည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမွာ ေဘးကင္းၿပီး
စိတ္ခ်ရပါသည္။

•

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ (သေႏၶတည္ကာလ) ကိုးပတ္အထိ
ဖ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ေျခာက္ပတ္ခန္႔မွ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ဖ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

•

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ား အနီးအနား မီတာ 150 ပတ္လည္အထိ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္
သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ား ရွိပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဆးခန္းသို႔ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အေႏွာင့္အယွက္မွ်မရွိေစဘဲ သင္ဝင္ထက
ြ ္ႏိုင္သည္။

•

ကိုယ္ဝန္ မဖ်က္ခ်ေပးလိုေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ သင့္အား ကိုယ္ဝန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေပးရန္ မကန္႔ကက
ြ ္သည့္
ဆရာဝန္တစ္ဦးထံ ညႊန္းေပးရမည္။

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ အလြန္ရွားပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္
သင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ပါက ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အကူအညီကို ေတာင္းခံပါ။

•

အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ စဥ္းစားေနၿပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အေၾကာင္း သိရွိလိုလွ်င္ သင္- 1800myoptions.org.au တြင္ရွာေဖြႏုိင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ (1800MyOptions) ဖုန္း 1800 696 784 ျဖင့္ ေခၚပါ။

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
၎သည္ မည္သည့္

•

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အမ်ဳိးအစား
ျဖစ္ပါသလဲ။

•

ခြစ
ဲ ိတ္နည္း မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်သည္ႏွင့္

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိယ
ု ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
•

သာမန္အားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ

အလားတူသည္

ထံုးေဆးေမ့ေဆး ပံုစံျဖင့္

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ ေဆးျပားမ်ားကို

လုပ္သည့္ ခြစ
ဲ ိတ္ဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ေသာက္ရန္ျဖစ္သည္
၎သည္ မည္မွ်

•

ရာခိုင္ႏႈန္း 95 မွ 98 အထိ ေအာင္ျမင္မႈ

ထိေရာက္ပါသလဲ။

•

ခန္႔မွန္းေျခ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း

•

98 ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မႈ

သည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္
ထပ္ဆင့္ ေဆးျပားမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေသးအဖြဲ႕
ခြစ
ဲ ိတ္မႈ လိုအပ္လိမ့္မည္။
၎ကို မည္သည့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားက
လုပ္ေပးပါသလဲ။

1800 MyOptions.org.au တြင္ၾကည့္ပါ

1800MyOptions.org.au
တြင္ၾကည့္ရႈပါ

လုပ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားမွာ -

လုပ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားမွာ-

•

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ား

•

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

•

အစိုးရ ေဆးရံုမ်ား

•

ပုဂၢလိက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုမ်ား

•

ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ား

•

အစိုးရ ေဆးရံုမ်ား

•

ပုဂၢလိက ေန႔ ေဆးခန္းမ်ား

•

ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈကို
ေဒသတြင္းလုပ္ေပးသည့္ ဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေပးေသာ

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း

ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ ကိယ
ု ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း

‘telehealth’ မွတစ္ဆင့္
၎ကို မည္သည့္ေနရာ၌

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကို ေဆးခန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။

telehealth (ဖုန္းေပၚ၌) ေဆြးေႏြးေပးၿပီး

ေဆးရံု၌ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေန႔ ခြစ
ဲ ိတ္ခန္း၌

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို အိမ္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အလားတူ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတစ္ခုတင
ြ ္
လုပ္ေပးသည္။
၎သည္ မည္မွ် ၾကာပါသလဲ။

ပထမ ေဆးျပားကိုေသာက္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ေဆးျပားကို

သမားရိုးက်အားျဖင့္

24 နာရီမွ 48 နာရီအၾကား ေသာက္ရၿပီး ယင္းေနာက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ 15 မိနစ္ အထိ

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလးနာရီမွ

ၾကာသည္၊ ၎ကို ထပ္ဆင့္၍

ေျခာက္နာရီအၾကာတြင္ ျဖစ္ေပၚပါမည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္
ခြစ
ဲ ိတ္ၿပီးလူနာျပန္ထူေထာင္ခ်ိန္
အတြက္ နာရီ အနည္းငယ္
ၾကာပါသည္။

ကိုယ္ဝန္မည္သည့္အဆင့္တြင္

ကိုယ္ဝန္ကို တီဗီြဓါတ္မွန္ (ultrasound) ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ကို

ကိုယ္ဝန္ 6 ပတ္မွ 12 ပတ္ အတြင္း

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရပါသလဲ။

ျမင္ေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္မွ သေႏၶတည္ကာလ ကိုးလအထိ

ေဘးအကင္းဆံုးႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္
လုပ္ပါသည္
ကိုယ္ဝန္ ေနာက္ဆံုးကာလ
အဆင့္မ်ားအတြင္း(အနည္းငယ္ေသာ
ဌာနမ်ားက လုပ္ေပးသည္)
လုပ္ခဲပါသည္

ေသြးယိုစီးထြက္မႈ ရွိပါသလား။

ေသြးယိုစီးထြက္မႈမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 10 ရက္မွ 16

ေသြးယိုစီးထြက္မႈမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

ရက္ၾကာႏုိင္ပါသည္

အၾကား ကြဲျပားျခားနားၿပီး
ေသြးထြက္မႈ နည္းနည္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
မ်ားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္
၎သည္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္
အထိ ဆက္လက္ထက
ြ ္ေနႏိုင္ၿပီး
ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရႏုိင္သည့္အျပင္ မူမမွန္
ျဖစ္ႏိုင္သည္

ကုန္က်စရိတ္မွာ အဘယ္နည္း။

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဆက္သယ
ြ ္ပါ

ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ

ကိုယ္ဝန္တားေဆးကို

ကိုယ္ဝန္တားေဆး နည္းလမ္း အမ်ားစုကို

ကိုယ္ဝန္တားေဆး နည္းလမ္း

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

ခ်က္ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးဝါးနည္းအရ

အမ်ားစုကို ခြစ
ဲ ိတ္နည္းအရ

စ၍သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ပါသလဲ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးၿပီးခ်င္း စတင္သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ပါသည္

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည့္ေန႔ရက္တြင္
စတင္သံုးစြႏ
ဲ ိုင္သည္

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

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း – ေဆးဝါးနည္း

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း - ခြစ
ဲ ိတ္နည္း

Abortion - Burmese

အကူအညီကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရယူမည္
•

1800 my options ဖုန္း- 1800 696 784 စကားျပန္ 131450

•

သင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္

•

Family Planning Victoria ဖုန္း- (03) 9257 0100 သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခမဲ့ဖုန္း 1800 013 952

•

လူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဌာန- https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-healthdirectory

•

Pregnancy, Birth and Baby Helpline 1800 882 436

အမွတ္ 1 Treasury Place, Melbourne တြင္တည္ရွိသည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳၿပီးထုတ္ေဝသည္။
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