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Ø ဤသငေ်ထာကက်)ကတြ်ပားများတငွအ်နာ3ကးီေရာဂါခံ
စားရသ)များ;<င့အ်တ)တ)အလ?ပ်လ?ပ်ြခငး်အေ@ကာငး်သတ
ငး်အချကအ်လကမ်ျားပါဝငပ်ါသည။်

Ø ဤသငေ်ထာကက်)ကတြ်ပားများသညက်ငွး်ဆငး်လ?ပ်
သားများအသံ?းြပEရန်အတကွ် ြပEလ?ပ်ထားပါသည။်

Ø ဤသငေ်ထာကက်)ကတြ်ပားများသည် RehApp
မ<အနာ3ကးီေရာဂါအေ@ကာငး်သတငး်အချကအ်လကမ်ျား
အေပFတငွ် အေြခခံထားပါသည။်

ဤသငေ်ထာကက်)ကတြ်ပားများြဖင့် သငလ်3ပ်4ိ3ငသ်ည့အ်ရာများမ9ာ
-
• အနာ$ကးီေရာဂါခစံားရသ0တစဦ်း45ိသည့် မိသားစ:များဆသီိ: သ့င်

အမ်ိတိ:ငရ်ာေရာကသ်ာွးြခငး်များကိ: လမ်းABနက်0ညေီပးရန။်
• အနာ$ကးီေရာဂါခစံားရသ0E5င့၎်ငး်တိ:မိ့သားစ:

လိ:အပ်ချကမ်ျားပစGညး်စာရငး်ကိ: ြပHစ:ပါ။
• ထိ:သ0E5င့၎်ငး်တိ:မိ့သားစ:အတကွ်

မသနစွ်မ်းမJ၏ဂယကMိ်:တခ်တမ်JများအေNကာငး်ကိ: ေလလ့ာပါ။
• ၎ငး်တိ:က့ိ: အကြဲဖတမ်Jတစခ်:ြပHလ:ပ်ရာတငွ် အသံ:းြပHပါ။
• ၎ငး်တိ:က့ိ: အနာ$ကးီေရာဂါခစံားရသ0အတကွ်

ရညး်မ5နး်ချကခ်ျမ5တရ်ာတငွ် အသံ:းြပHပါ။
• မိသားစ:E5င့အ်တ0 ဖွံQ RဖိHးမJအေြခအေနတိ:ငး်တာစစေ်ဆးမJE5င့်

ြပနလ်ညထ်0ေထာငေ်ရးကစိGများ ေဆးွေEးွြခငး်တငွ်သင့က်ိ:
အက0အညြီဖစရ်န် ၎ငး်တိ:က့ိ: အသံ:းြပHပါ။

• သင့လ်0နာမ5တတ်မ်းများထနိး်သမ်ိးြခငး်ကိ:
အက0အညေီပးသည့ေ်နရာတငွ် ၎ငး်တိ:က့ိ: အသံ:းြပHပါ။

• သင် ြဖစစ်Sကိ: ေစာင့N်ကည့မ်5တသ်ားရာ၌
အက0အညေီပးသည့ေ်နရာတငွ် ၎ငး်တိ:က့ိ: အသံ:းြပHပါ။

အ"#န်း
မ9တ်ချက်။ဤသငေ်ထာက်က)ကတ်ြပားများတွငအ်နာ3ကီးေရာဂါ
အေ8ကာငး်သတငး်အချက်အလက်များပါဝငပ်ါသည်။ဤအေ8ကာငး်အရာ
ကိ? ICF  နယ်ပယ်များABင့အ်ညီစ?စည်းထားပါသည်။ဤကတ်ြပားများသည်
ဆရာဝနမ်ျား၊ က?ထံ?းကHမ်းကျငသ်)များ၏အသိပညာ၊ကHမ်းကျငမ်Jများကိ?
အစားမထိ?းပါ။ ထိ?သ)တိ?၏့အ8ကံဉာဏ်ကိ?ပထမဦးစွာေတာငး်ခံရနသ်င့ကိ်?
အ8ကံြပNပါသည်။
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ဤသငေ်ထာကက်)ကတြ်ပားများ၏ ရညမ်<န်းချကမ်ျားမ<ာ
• မသနစ်မွ်းသ)များABင့် ၎ငး်တိ?မိ့သားစ?များ၏လိ?အပ်ချကမ်ျားကိ?

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန။်
• မသနစ်မွ်းသ)များABင့၎်ငး်တိ?မ့ိသားစ?များအတကွအ်ေြခခကံျေသာ

(ပငက်ိ?ယစ်မွ်းရည)် ြပနလ်ည်ထ)ေထာငေ်ရးဝနေ်ဆာငမ်Jများ
ေပးြခငး်ြဖင့် ကငွး်ဆငး်လ?ပ်သားများ၏အသပိညာABင့်
ကHမ်းကျငမ်Jများကိ? တိ?းတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစရန။်

• ေနစ့Q မိသားစ?ABင့် ရပ်ရွာလ)မJအသိ?ကအ်ဝနး်ဘဝတိ?တ့ငွ်
ပါဝငြ်ခငး်ကိ? ြမSင့တ်ငရ်န။်

• မသနစ်မွ်းသ)များABင့၎်ငး်တိ?မ့ိသားစ?များ၏ဘဝအရညအ်ေသးွကိ?
တိ?းတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစရန။်

• သင့ဖ်?နး်၏အငတ်ာနကလ်ိ?ငး်ပိတထ်ားလTငပ်င်သိ?မ့ဟ?တ်
သင့အ်တိထ်တဲငွသ်ငA်Bင့အ်တ)သမိ်းထားAိ?ငသ်ည့လ်?ပ်ငနး်ဆိ?ငရ်ာ
အရငး်အြမစက်ိ? သင့အ်ား ပံပိ့?းေပးြခငး်ြဖင့် မိသားစ?တစစ်?ကိ?
လမ်းWXနမ်Jေပးသည့လ်?ပ်ငနး်စQတငွက်ငွး်ဆငး်လ?ပ်သားြဖစ်
ေသာသင့က်ိ? အေထာကအ်က)ေပးရန် ြဖစပ်ါသည။်

ေမွးရာပါ ေြခလွေဲြခေထာကအ်ေ1ကာငး် သတငး်အချကအ်လက်
နိဒါန်း

ခ()ာကိ,ယ် လ,ပ်ငန်းတာဝန်များ(5င့တ်ညေ်ဆာကပံ်,များ
လ;ပ်<5ားေဆာငရွ်ကမ်;များ(5င့် ပါဝငြ်ခငး်
ပ,ဂAိBလေ်ရးဆိ,ငရ်ာ အေDကာငး်ရငး်များ
ပတဝ်န်းကျငဆ်ိ,ငရ်ာအေDကာငး်ရငး်များ
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နိဒါန်း
qအနာ$ကးီေရာဂါ မိတဆ်က်
qမသနစ်မွ်းမ4တားဆးီြခငး်

လ"ပ်%&ားေဆာငရွ်ကမ်"များ
1&င့် ပါဝငြ်ခငး်
qအေထာကအ်က'ြပ*
ကရိိယာများ

qေရွ2 34ားသာွးလာ7ိ8ငရ်နအ်သံ8း
ြပ*ေသာအေထာကအ်က'ပစ=
ညး်

qရပ်ရွာလ'မ?အသိ8ကအ်ဝနး်တငွ်
ပါဝငြ်ခငး်

ခ"#ာကိ'ယလ်'ပ်ငန်းတာဝန်
များ"3င့် တညေ်ဆာကပံ်'များ
qအေရအြပားြပဿနာများ
q မျကစ်ြိပဿနာများ
q 0ကက်သားအားနညး်ြခငး် သိ5မ့ဟ5တ်
အေ9ကာေသြခငး်(သက်ွချာပါဒ)

q နာကျငမ်=

ပတဝ်န်းကျငဆ်ိ/ငရ်ာ
အေ3ကာငး်ရငး်များ
q ြပNစ?ေစာင့ေ်YBာကေ်ပးသ)၏

အေထာကအ်ပံ့
q ခစံားချကတ်)သ) အချငး်ချငး်/ 

ဘဝတ)အချငး်ချငး်
q ဘာသာေရးအရအေထာကအ်က)ြဖစမ်J
q ဥပေဒများABင့် စညး်မျQးများ
q အေထာကအ်က)ြပN နညး်ပညာ
q သန်Y့Bငး်စင8်ကယေ်စရန်

ေဆးေ8ကာြခငး် (WASH)
q တစက်ိ?ယေ်ရABင့ပ်တဝ်နး်ကျငသ်န ့Y်Bငး်

ေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား
q အမိ်ေထာငစ်?

ေဘးကငး်လံ?ြခNံမJေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား
q ဥတ?ရာသီ

ပ/ဂ6ိ7လေ်ရးဆိ/ငရ်ာ
အေ3ကာငး်ရငး်များ
qပ8ဂEိ*လေ်ရးဆိ8ငရ်ာ
လ8ပ်ပိ8ငခ်ငွ့ေ်ပးြခငး်

qစတိခ်စံားမ?ဆိ8ငရ်ာချမ်းသာသ8ခ



နိဒါန်း
အနာ3ကးီေရာဂါဆိ?သညမ်Bာ အသကအ်ရွယ၊် ကျားမ၊ လ)မျိNးဘာသာ၊
ဆငး်ရဲချမ်းသာမေရွးက)းစကA်ိ?ငေ်သာ (Mycobacterium leprae) 
အနာ3ကးီေရာဂါဗကတ်းီရီးယားပိ?းကြဖစေ်စသည့က်)းစကေ်ရာဂါြဖစ်
ပါသည။်ထိ?ေရာဂါသညအ်နာ3ကးီေရာဂါYBိ]ပီးက?သမJကိ?မခယံ)ရေသး
ေသာလ)တစဦ်းတစေ်ယာကမ်Bစကားေြပာြခငး်၊ေချာငး်ဆိ?းြခငး်သိ?မ့
ဟ?တA်BာေချစQအတငွး်ေလထတဲငွြ်ဖတသ်နး်သာွးေသာေရေငွ^အစက်
ေလးများမBတစဆ်င့က်)းစကပ်ျ̂ံ ABံA့ ိ?ငေ်ြခအများဆံ?းြဖစပ်ါသည။်လ)အ
များစ?သညအ်နာ3ကးီေရာဂါကိ?သဘာဝအရခAံိ?ငရ်ညစ်မွ်းYBိသညဟ်?
ထငြ်မငယ်)ဆ8ကပါသည။်အနာ3ကးီေရာဂါြဖစပွ်ားမJYBိေနေသးသည့A်ိ?
ငင်မံျားတငွ(်ဝ.၀၁)ရာခိ?ငA်Jနး်ေအာကေ်လျာန့ညး်သည့)်အနညး်ငယ်
ေသာလ)များမBာအနာ3ကးီေရာဂါက)းစကြ်ပန ့ပ်ာွးမJYBိ]မဲYBိေနပါသည။်အ
ြခားက)းစကေ်ရာဂါများကဲသ့ိ?အ့နာ3ကးီေရာဂါသညပ်ဋဇီိဝေဆးများြဖ

င့က်?သAိ?ငပ်ါသည။်

အနာ3ကးီေရာဂါသည် အပ)၊ အေအးပမာဏ၊အေတွ^အထAိBင့်
နာကျငမ်Jေဝဒနာတိ?က့ိ? အာcံ?ခစံားAိ?ငစ်မွ်း ဆံ?းcJ ံးြခငး်ABင့အ်တ)
အေရြပားအကကွတ်စခ်?အေနြဖင့် အ]မဲလိ? စတငေ်လY့Bိပါသည။်
ထိ?ေရာဂါသည် အာcံ?ေ8ကာများကိ? ထခိိ?က၊် ပျကစ်းီ ေစAိ?ငပ်ါသည။်
အနာ3ကးီေရာဂါကိ? မက?သလTင်ထိ?အာcံ?ေ8ကာပျကစ်းီမJသည်
အာcံ?ခစံားမJ ABင့် မျကစ်၊ိ ေြခ၊ လက်တိ?၏့ လJပ်YBားမJများတငွ်
ြပဿနာများ ြဖစေ်ပeလာေစAိ?ငပ်ါသည။် သိ?ေ့သာ်
အနာ3ကးီေရာဂါသညတ်စဦ်းသည် မBနမ်Bနက်နက်န် ABင့် အချိနမ်ီက?သမJ
ရယ)လTင် အာcံ?ေ8ကာအများစ? ထာဝရပျကစ်းီမJကိ?
ကာကယွတ်ားဆးီAိ?ငပ်ါသည။်

ထပ်တိ'းသတငး်အချကအ်လကမ်ျား
အနာ3ကးီေရာဂါဆိ?သညမ်Bာ မညက်ဲသ့ိ? ့ြဖစေ်8ကာငး် SkinApp ြဖင့်
သYိBိAိ?ငပ်ါသည။် RehApp ၏ြဖတေ်တာကက်?သြခငး်အခနး်တငွ်
ေြခလကအ်ဂf ါြဖတေ်တာကက်?သြခငး်/ဆံ?းcJ ံးြခငး်အေ8ကာငး် ပိ?မိ?
သYိBိရAိ?ငပ်ါသည။်

နဒိါနး်
က
တ
ြ်ပား၁

မသန်စမ်ွးြဖစမ်? ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်
ဤေရာဂါE5င့ပ်တသ်က၍်ေစာစးီစွာသ4ိ5ိလကခ်Rံပီးမ5နမ်5နက်နက်နက်:သမJသ
ညမ်သနစွ်မ်းြဖစမ်Jများကိ:ကာကယွတ်ားဆးီရနအ်ထေိရာကဆ်ံ:းြဖစပ်ါသည။်

အနာ7ကးီေရာဂါက:းစကခံ်ရသ:များအတကွမ်သန်စမ်ွးြဖစမ်>ကာကယွတ်ား
ဆးီြခငး်ABင့ပ်တသ်ကD်ပီးရညရွ်ယခ်ျကအ်မျိGးမျိGး HBိပါသည။်
• မျကေ်တာငခ်တရ်နေ်မ့ေလျာေ့သာသိ:မ့ဟ:တ် မျကေ်တာငခ်တရ်န်

မလ:ပ်Eိ:ငေ်သာ မျကလံ်:းများကဲသ့ိ: မ့ျကစ်ြိပဿနာများကိ: ေစာစးီစွာ
ဂM:စိ:ကပ်ါ၊ ကာကယွတ်ားဆးီပါ။

• ဒဏရ်ာအနာတရြဖစမ်Jကိ: ကာကယွတ်ားဆးီRပီး၊ ထံ:ေနေသာ ေြခ၊
လကမ်ျားမ5 အနာ-ဒဏရ်ာများကိ: ေစာစးီစွာ ဂM:စိ:ကပ်ါ။

• အကာကယွေ်ပးေသာ ဖိနပ်၊ မျကစ်Eိ5င့် လကအ်ကာအကယွတ်ိ:က့ိ:
အသံ:းြပHြခငး်ြဖင့် အနာ-ဒဏရ်ာများ ြဖစပွ်ားမJကိ: ေ45ာငဖ်ယပ်ါ။

• လ0များသည် ၎ငး်တိ:၏့အေရြပား၊ မျကစ်၊ိ ေြခ၊ လကမ်ျားကိ:
ေကာငး်မွနစွ်ာ ဂM:စိ:ကE်ိ:ငစွ်မ်း 45ိပါေစ။

• (အေရြပား သိ:မ့ဟ:တ် တစ4်5\းအေပျာမ့ျားE5င့ပ်တသ်က၍်
ထ0ထRဲပီးမာေကျာလာေသာအစတိအ်ပိ:ငး်) 
အေရြပားကွအဲကြ်ခငး်များE5င့် အသာမာတကြ်ခငး်တိ:က့ိ:
ေစာစးီစွာဂM:စိ:ကR်ပီး၊ ကာကယွတ်ားဆးီပါ။

• ]ကကသ်ားများ အားနညး်လာေသာအခါသိ:မ့ဟ:တ်
အေNကာေသေသာအခါ ေြခ၊ လကမ်ျား အဆစမ်ျားလJပ်45ားEိ:ငပ်ါေစ။

• မျကလံ်:း၊ ေြခ၊ လကမ်ျား၊ ]ကကသ်ားများ အားနညး်မJအတကွ်
ေလက့ျင့ခ်နး်လ:ပ်ြခငး်ြဖင့် သနမ်ာေကာငး်မွနေ်အာငြ်ပHလ:ပ်ပါ။

• အနာ$ကးီေရာဂါက0းစကခ်ထံားရသ0များသည်
အများဆံ:းNကHံေတွQရတတေ်သာ ြပဿနာများကိ: တစဦ်းE5င့တ်စဦ်း
အြပနအ်လ5န်က0ညေီြဖ45ငး်Eိ:ငစွ်မ်း 45ိပါေစ။

အနာ7ကးီေရာဂါေ1ကာင့ခ်AJာကိKယခ်ျိG Lယငွး်မ>များကိKကာကယွတ်ားဆးီရန်အ
ေကာငး်ဆံKးနညး်လမ်းများမBာေအာကပ်ါတိK ့ြဖစပ်ါသည။်
• ေစာစးီစွာ သတငး်ေပးပိ:မ့Jကိ: ေဆာငရွ်ကေ်စသည့်

လ0ထ:အသေိပးလJံQေဆာ်မJကိ: ြမ̂င့တ်ငပ်ါ။
• အချိနမီ် ေရာဂါ ေတွQ 45ိရန် ေရာဂါ45ာေဖွမJကိ: ေစာစးီစွာ ေသေသချာချာ

ြပHလ:ပ်ပါ။
• အာMံ:ေNကာများ၊ မျကစ်၊ိ ေြခ E5င့/်သိ:မ့ဟ:တ် လကမ်ျားကိ: မထခိိ:ကမီ်

(MDT)ြဖင့် အနာ$ကးီေရာဂါကိ: က:သပါ။
• အာMံ:ေNကာေရာငရ်မ်းြခငး်ကိ: ေစာစးီစွာ ေဖာ်ထ:တR်ပီး က:သရန်

အသေိပး ေြပာNကားပါ။ ]ကကသ်ားများ အားနညး်ြခငး်၊ ေြခ
E5င့/်သိ:မ့ဟ:တ် လက် ၏အာMံ:ခစံားEိ:ငစွ်မ်း မ45ိြခငး်၊ နာကျငြ်ခငး်တိ:က့ိ:
က:သရနအ်သေိပးေြပာNကားရမည့အ်ေြခအေနများအြဖစ်
ေယဘ:ယျအားြဖင့် အသအိမ5တြ်ပHထားပါသည။်



ခ()ာကိ,ယလ်,ပ်ငန်းတာဝန်များ(5င့်
တညေ်ဆာကပံ်,များ

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား:;င့် ေဆာငရွ်ကရ်မည့်
လ>ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား



အေရြပားြပဿနာများ

အကကွမ်ျား:;င့် အဖ/များ
အပ>၊ အေအး၊ အေတွ@အထ၊ိ နာကျငမ်=BCင့ပ်တသ်ကD်ပီး အာFံ5ခစံားမ=
ပျကစ်းီဆံ5းF= ံးေသာအကကွမ်ျားသည် အနာIကးီေရာဂါ၏အေစာပိ5ငး်
လကMဏာ များြဖစပ်ါသည။် အေရြပားေပQတငွ် အဖ5များ၊
အသးီအပိန ့မ်ျားကလညး်အနာIကးီေရာဂါ၏လကMဏာ ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်

အကကွတ်စက်ကွ် သိ)မ့ဟ)တ် အဖ)တစဖ်)သာမကအများအြပားလညး်
ြဖစ5်ိ)ငပ်ါသည။် ေရာငရ်မ်းြခငး်သည် အေရြပားအကကွမ်ျား5<င့်
အဖ)များြဖင့် ေပ=ထကွလ်ာ5ိ)ငသ်ညဆ်ိ)တာကိ) သတြိပ@ပါ၊
ဤအရာသည် ဖCးေရာငြ်ခငး်၊ နြီမနး်ြခငး်5<င့် ပCေ5းွြခငး်တိ) ့ြဖင့်
သသိာြမငသ်ာပါသည။်
မ"တခ်ျက် - ေကျးဇCးြပ@၍၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား
ပိ)မိ)သHိ<ိရနအ်တကွ် SkinAppကိ) ဆွခဲျ (Download)ဖတJ်Kပါ။
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လက<ဏာများ

• ထြိခငး်၊ နာြခငး်၊ ပ'ြခငး်၊ ေအးြခငး်
တိ8က့ိ8 မသေိတာဘ့ဲ ထံ8ေနေသာ
အကကွမ်ျား

• အာKံ8ေLကာများ MကးီလာOပီး
နာကျငလ်ာြခငး်

• မျကစ်၊ိ ေြခ၊ လကမ်ျား
အာKံ8ခစံားမ?74င့လ်?ပ်34ားမ? ဆံ8းK? ံးြခငး်

• မျက7်4ာ၊ ေြခ၊
လကမ်ျားေရာငအ်မ်းြခငး်

• ထ'Oပီး ဖ8ထစေ်သာ နားအသးီများ

ေဆာငရွ်ကရ်မည့်
လ?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား

• လ'တစဦ်းသည်အကကွတ်စက်ကွမ်4ာ
အာKံ8ခစံားမ?34ိသလားဆိ8သညက်ိ8
စမ်းသပ်ရန်ထိ8အကကွက်ိ8 င4ကေ်မ Rး၊
ဂမွ်းတံ သိ8မ့ဟ8တ် တစ3်4TးစကU Tစြဖင့်
ထတိိ8 ့Lကည့ပ်ါ။

• အြခားေြခလကအ်ဂW ါေပXမ4
တ'ညေီသာဧရိယာ74င့် 7?ငိး်ယ4Zပါ။

• ခစံားမ?ကွြဲပားလ[င်သိ8မ့ဟ8တ်
ခစံားမ?လံ8းဝမ34ိလ[င်
ြဖစ7်ိ8ငသ်မ[ြမနြ်မန်
ေဆးဘကဆ်ိ8ငရ်ာက\မ်းကျငပ်ညာ34င်
ြဖင့် ေဆးွေ7းွတိ8ငပ်ငပ်ါ။

• အကကွမ်ျားသည် ြပန ့က်ား၍
ဝနး်ကျငပ်တလ်ညအ်ေရြပားထက်
ပိ5ပါးပံ5ေပQ Dပီး ခနး်ေြခာကက်ာ
အေမးွအမCငမ်ျား ပျကစ်းီF= ံးဆံ5းြခငး်
ြဖစတ်တ်ပါသည။်

• အဖ5များသည် ခရမ်းေရာငမ်C အနက၊်
အေရာငမ်Cိန၊် အနီသိ5မ့ဟ5တ်
အညTိေရာငပံ်5စသည့ပံ်5မျိTးြဖစေ်နသ
ည့(်ဝ.၅စငတ်မီီတာထကI်ကးီDပီး)အ
ေရြပားေပQတငွအ်စိ5ငအ်ခအဲပိနး်လိ5
က် ဖ5ေနပါသည။်



ေြခလကမ်ျား အာ,ံ.ခစံားမ0 ပျကစ်းီဆံ.း,0 ံးြခငး်
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>သည် အာFံ5ေ9ကာပျကစ်းီြခငး်အကျိTးဆကအ်ေနြဖင့် ၎ငး်တိ5၏့ ေြခ BCင့/်သိ5မ့ဟ5တ် လက်များမCာ အDမဲတေစ
ခစံားမ= ဆံ5းF= ံးBိ5ငပ်ါသည။် ေရာဂါ က5သမ= Dပီးဆံ5းDပီြဖစေ်9ကာငး် ထိ5သ>က့ိ5 တရားဝငေ်ြပာ9ကား Dပီးေနာက်တွငပ်င် အာFံ5ခစံားမ=ဆံ5းF= ံးြခငး်မCာ
ဆကလ်က် ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။် အာFံ5ခပံျကဆ်းီF= ံးဆံ5းေသာသ>သည် ေနစ့Xလ=ပ်YCားေဆာငရွ်က်မ=များတွင် ပံ5မCနထ်ကပိ်5၍ ဂF5စိ5ကရ်န်
အေရးIကးီေသာ ဒဏရ်ာအနာတရြဖစမ်=BCင့် အနာ-ဒဏရ်ာများ ြဖစေ်ပQ Bိ5ငေ်ြခအလားအလာများ YCိပါသည။်

လက<ဏာများ
• လ>တစေ်ယာက်သည်သ>၏ေနစ့Xလ=ပ်YCားေဆာငရွ်ကမ်=များကိ5ြပTလ5ပ်ေနစXအတငွး် အနာတရြဖစေ်လမ့YCိသည့် ေြခ၊

လက်များေပQတွင် အရည9်ကညဖ်5များ၊ ဒဏရ်ာအနာတရများ၊ မီးေလာငအ်ကွက်များ၊ အနာ-ဒဏရ်ာများ ေပQထကွလ်ာBိ5ငပ်ါသည။်
• ေြခေထာကမ်ျားကိ5 အကာအကယွြ်ဖစေ်စသည့် အာFံ5ခစံားBိ5ငစ်မွ်းဆံ5းF= ံးေသာလ>တစေ်ယာက်သည်ဆ>းများ၊ ဖနစ်များ သိ5မ့ဟ5တ်

အဝံငခ်ငွက်ျ မြဖစေ်သာသိ5မ့ဟ5တ် တငး်9ကပ်ေသာဖိနပ် သိ5မ့ဟ5တ် YC[းဖိနပ် အတငွး်မCသမံျား သိ5မ့ဟ5တ် အရာဝတ\ Tများေ9ကာင့်
ြဖစေ်ပQသည့် ထခိိ5ကဒ်ဏရ်ာများကိ5 အာFံ5မခစံားBိ5ငပ်ါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့် လ'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
အာFံ5ခစံားBိ5ငစ်မွ်းဆံ5းF= ံးသာွးသ>များကိ5 ၎ငး်တိ5၏့
• မျကစ်မိျား
• လက်များ
• ေြခများကိ5 ေကာငး်ေကာငး်မနွမ်နွ် ဂF5စိ5ကရ်န် သင9်ကားေပးပါ။
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လကအ်ေြခအေန
လက်များ၏အေရြပားသည် ေြခာကေ်သွ@လာ၍အကက်ွလဲာသည့အ်ခါ လကမ်ျားကိ5 အေြခအေနေကာငး်မနွေ်အာင်ထနိး်သမိ်းပါ။
လက်များတွင် ခစံားမ=မYCိလ]င် ၎ငး်တိ5သ့ည် မီးBCင့် 9ကမ်းတမ်းသည့လ်ကက်ိ5ငစ်ရာများေ9ကာင့် အလယွတ်က> အနာတရြဖစေ်စBိ5ငပ်ါသည။်
ေနစ့Xအသကေ်မးွမ= လ=ပ်YCားမ=များအတွငး် လကမ်ျားကိ5 ထခိိ5ကအ်B\ာရယ် ြဖစေ်စြခငး်မCတားဆးီရန်
လိ5အပ်သည့အ်ကာအကယွလ်ိ5အပ်ပါသည။်

လကမ်ျားကိ' ထခိိ'ကြ်ခငး် လက<ဏာများ
• (အေရြပား သိ5မ့ဟ5တ် တစY်C[းအေပျာ၏့ ထ>ပိနး်၍မာေကျာလာေသာ)အသားမာများသည်လက်ေချာငး် ထပ်ိများBCင့်

လက်များေပQတွင် အများအြပား ြဖစလ်ာပါသည။်လက်ေချာငး်ထပ်ိများ မာေကျာလာBိ5ငD်ပီး၊ လက်ဖဝါးတွင် ဖိအားများေသာ
ဧရိယာများ၌ အသာမာများ ြဖစလ်ာBိ5ငပ်ါသည။်

• အကက်ွေဲ9ကာငး်များသည်လကေ်ချာငး်များBCင့် လက်ဖဝါးတွင် ြဖစလ်ာBိ5ငပ်ါသည။်
• အေရြပားနြီမနး်ြခငး်သည် ေရာဂါက>းစကြ်ခငး်အမCတလ်ကMဏာြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်
• လက်ဖမိ5းသည် ပ>ေBးွမ=ကိ5 ခစံားရBိ5ငသ်ည် BCင့/်သိ5မ့ဟ5တ် ေရာငလ်ာBိ5ငပ်ါသည။်
• ေယဘ5အားြဖင့် မနာကျငေ်တာသ့ည့် အရည9်ကညဖ်5အနာများ BCင့် အနာ-ဒဏရ်ာများ



ေဆာငရွ်ကရ်မည့် လ'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား

က) လကမ်ျားတငွ် ခန်းေြခာက၊် အသာမာတက2်ပီး
အကက်ွေဲသာအေရြပား
1. လက်များေပQတွင် အသာမာများBCင့အ်ကက်ွေဲ9ကာငး်များကိ5

ေနစ့X စစေ်ဆးပါ။
2. နနံကB်Cင့် ညေနတိ5ငး်တငွ် မိနစ(်၂၀)9ကာ9ကာလကမ်ျားကိ5

ေရထတဲငွ် စမိ်ထားပါ။ မCတခ်ျက၊် ေရပ>ကိ5မသံ5းပါBCင့။်
3. ေရစမိ်Dပီးေနာက် ေကျာကတ်ံ5းကဲသ့ိ5 ့

9ကမ်းေသာတစစ်ံ5တစခ်5ြဖင့် မာေသာအေရြပားကိ5
ြခစထ်5တ်ပါ။ မCတခ်ျက၊် လကမ်ျားကိ5 မထခိိ5ကရ်န်
ဂF5စိ5ကပ်ါ။

4. လကမ်ျားကိ5 ဗကစ်လငး်ကဲသ့ိ5ေ့သာဆကီိ5 လမိ်းေပးပါ။

ခ) အာ7ံ9 ခံစားမ; ဆံ9း7; ံးေသာလကမ်ျား
1. လက်များေပQတွင် အနာ-ဒဏရ်ာများကိ5

ေနစ့Xစစေ်ဆးပါ။
2. အိ5းများ၊ ဒယမ်ျားBCင့်

အြခားပ>ေသာအရာများကိ5ကိ5ငရ်န် လက်အတ်ိများ
သိ5မ့ဟ5တ် ထ>ထေဲသာအဝတစ်ကိ5 အသံ5းြပTပါ။

3. လက်များ ေအးေသာအခါတငွ်လကမ်ျားကိ5
မီးနားတွငက်ပ်Dပီး မထားပါBCင့။်

4. လကမ်ျားကိ5ကာကယွရ်န်
ကရိိယာပစdညး်များ၏လကက်ိ5ငမ်ျားအား
အဝတစ်ြဖင့ပ်တစ်ညး်ပါ။

5. သFိံ5ကရ်ာတငွ်သမံျားကိ5 ထနိး်ကိ5ငရ်န် ပလာယာကိ5
အသံ5းြပTပါ။
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ေြခေထာကမ်ျားအေြခအေန
ေြခေထာကမ်ျားေပ` 45ိ အေရြပားသည် ခနး်ေြခာကလ်ာEိ:ငR်ပီး အကက်ွလဲာသည့အ်ခါ
ေြခေထာကမ်ျားကိ: အေြခအေနေကာငး်မွနေ်အာင်ထနိး်သမ်ိးပါ။
ေြခေထာကမ်ျား၏အေြခေပ`တငွ် ခစံားမJမ45ိလaင် ၎ငး်တိ:သ့ည်
လမ်းေလaာကသ်ည့အ်ခါ အလွယတ်က0 အနာတရြဖစေ်စEိ:ငပ်ါသည။်သင့ေ်တာ်ေသာ
ဖိနပ်ကိ: စးီြခငး်သည် ေြခေထာကမ်ျားကိ: ထခိိ:ကE်ိ:ငေ်ြခမ5 ကာကယွေ်ပးEိ:ငပ်ါသည။်
မBတခ်ျက၊် လကမ်ျားသည်အစာ မစားခင/်စားRပီးသည်အ့ခါ၊
ေရအမ်ိတကသ်ည်အ့ခါတိ:တ့ငွ် မNကာခဏ ေရေဆးရပါသည။် ေြခေထာကမ်ျားသည်
လကမ်ျားကဲသ့ိ:ေ့ရE5င်ထ့ေိတွQရမJ နညး်ေသာေNကာင့် ေြခေထာကမ်ျားသည်
လကမ်ျားထက် ပိ:မိ: ေြခာကေ်သွQ Eိ:င၊် ပိ:မိ: အကက်ွEဲိ:ငပ်ါသည။်

ေြခေထာကမ်ျားကိ? ထခိိ?ကြ်ခငး် လကIဏာများ
• (အေရြပား သိ:မ့ဟ:တ် တစ4်5\းအေပျာ၏့

ထ0ပိနး်မာေကျာေသာ)အသားမာများသည် ေြခေထာကအ်ေြခေပ`တငွ်
အများအြပား ြဖစလ်ာပါသည။်

• ေြခဖမိ:းေပ`၌ အေရြပားနြီမနး်ြခငး်
• ေြခဖမိ:းေပ`မ5 အေရြပားသည် ေတွQထလိaင် ပ0ေEးွမJကိ: ခစံားရပါသည။်
• မနာကျငေ်တာသ့ည့အ်တိ:ငး်ြဖစေ်နေသာ ရညN်ကညဖ်:များE5င့အ်နာ-ဒဏရ်ာများ

ခ) ေြခေထာကမ်ျား၏အာKံ? ခံစား;ိ?ငစ်မ်ွး
ဆံ?းKL ံးမLြဖစေ်သာအခါတငွ်
1. ဥပမာ မ5နN်ကည့၍် အနာ-ဒဏရ်ာများE5င့်

နြီမနး်ြခငး်တိ:အ့တကွ် ေြခေထာကမ်ျားကိ:စစေ်ဆးပါ။
2. ေြခေထာကမ်ျား၏အေရြပားသည်

အပ0ခစံားရသလားဆိ:သညက်ိ: စစေ်ဆးပါ။
3. အကာအကယွေ်ပးေသာဖိနပ်ကိ: အRမဲတမ်းဝတပ်ါ။
4. ဖိနပ်တငွ်ထခိိ:ကပ်ျကစ်းီသာွးေသာအစတိအ်ပိ:ငး်၊

ေကျာကခ်မဲျား၊ သမံျားသိ:အ့ြခားခdနထ်ကေ်သာအရာများ
45ိေနသလားဆိ:သညက်ိ: ပံ:မ5နစ်စေ်ဆးေပးပါ။
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့်
လ9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား

က)ေြခေထာကမ်ျား၏ ေြခာကေ်သွN၊
အသားမာတကP်ပီး
အကက်ွေဲသာအေရြပား
1. ေြခေထာကမ်ျားေပ`တငွ် အသားမာများE5င့်

အကက်ွေဲNကာငး်များကိ: ေနစ့S စစေ်ဆးပါ။
2. နနံကE်5င့ည်ေနတိ:ငး်တငွ် မိနစ(်၂၀)NကာNကာ

ေြခေထာကမ်ျားကိ: ေရထတဲငွ် စမ်ိထားပါ။
မBတခ်ျက၊် ေရပ0ကိ:မသံ:းပါနဲ။့

3. ေရစမ်ိRပီးေနာက် ေကျာကတ်ံ:းကဲသ့ိ: ့
Nကမ်းေသာတစစ်ံ:တစခ်:ြဖင့်
မာေသာအေရြပားကိ: ြခစထ်:တပ်ါ။
မBတခ်ျက၊် ေြခေထာကမ်ျားကိ:
မထခိိ:ကရ်နဂ်M:စိ:ကပ်ါ။

4. ေြခေထာကမ်ျားေပ`တငွ်
ဗကဆ်လငက်ဲသ့ိ:ဆ့ကီိ: ပွတလိ်မ်းပါ။



အရည@်ကညဖ်9များ
အာcံ?ခံစားမJဆံ?းcJ ံးေသာ/ထံ?ေနေသာ ေြခ၊လက်များသည်အရည်8ကည်ဖ?များြဖစ်ေပe ြခငး်များ ြဖစ်တတ်ပါသည်။
အရည်8ကည်ဖ?များဆိ?သည်မBာအပ) သိ?မ့ဟ?တ် ပွတ်တိ?က်ြခငး်တိ?က့ ြဖစ်ေစသည့်အေရြပားအလXာေအာက်တွင်
အရည်8ကည်အိတ်ကေလးများြဖစ်8ကပါသည်။

အေ@ကာငး်တရားများ
• အပ> - အပ>ခကွမ်ျား၊ အရညပ်>များ သိ5မ့ဟ5တ် ပ>ေသာမျကB်Cာြပငမ်ျား၊ မီးလငး်ဖိ5၊ သပဲ> သိ5မ့ဟ5တ် ကတ\ ရာလမ်းတိ5 ့ြဖင့်

တိ5ကFိ်5ကထ်ေိတွ@ ြခငး်မC၊
• ပတွတ်ိ5ကြ်ခငး် - မာေသာမျကB်Cာြပငမ်ျားကိ5 ေYC @ေနာကပ်တွတ်ိ5ကေ်နေသာအေရြပား၊ ဥပမာ အကာအပိ5းမဲ့

သန ့Y်Cငး်ေရးလ5ပ်ြခငး်၊ ချကြ်ပTတြ်ခငး်BCင့် လ5ပ်ငနး်သံ5းကရိယာတနဆ်ာပလာများကိ5 အသံ5းြပTြခငး်BCင့်
ဆိ5းရွားအဝံငခ်ငွက်ျေသာဖိနပ်ကိ5ဝတြ်ခငး်။

လကBဏာများ
• အရညြ်ပည့ေ်နေသာအေရြပားပ>ေဖာငး်
• ေရာဂါမက>းစကေ်သာအရည9်ကညဖ်5= အရည9်ကညြ်ဖင့ြ်ပည့ေ်နေသာ
• ေရာဂါက>းစကB်ိ5ငေ်သာအရည9်ကညဖ်5= ြပညြ်ဖင့ြ်ပည့ေ်နေသာ

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အရည9်ကညဖ်5ြဖစေ်စသည့အ်ရာကိ5 သတထိားDပီး ခဏခဏမြဖစေ်အာင်တားဆးီလ5ပ်ေဆာငပ်ါ။ ဥပမာ၊

9ကမ်းေသာလ5ပ်ငနး်သံ5းကရိိယာေ9ကာင့် ြဖစသ်ညဆ်ိ5လ]င်လကက်ိ5ငက်ိ5 အဝတေ်ပျာစ့ြဖင့် ြပTြပငမ်မွ်းမံပါ။
• အရည9်ကညဖ်5ကိ5 မဖွင့ပ်ါBCင့် သိ5မ့ဟ5တ် မေဖာကပ်ါBCင့။်
• အရည9်ကညဖ်5ကိ5 ဆပ်ြပာအေပျာြ့ဖင့် ညငသ်ာစာွ ေဆးေ9ကာDပီး အေရြပားကိ5 စ5တD်ပဲြခငး်မYCိေစဘဲဘံ5ပိ5ငေ်ရြဖင့်

ေဆးေ9ကာသန ့စ်ငပ်ါ။ ထိ5ေနရာကိ5 ေြခာကေ်သွ@ေအာငထ်ားပါ။ အရည9်ကညဖ်5ကိ5 ဘနဇိွ်Tငး် (benzoin) BCင့အ်ိ5ငအ်ိ5ဒနး် (iodine) 
တငခ်ျာေဆးရည(်၅၀:၅၀)ေရာစပ်လမိ်းြခငး်ကအရည9်ကညဖ်5ကိ5 အြမနေ်ြခာကေ်သွ@ရန်က>ညေီပးပါလမိ့်မည။်

• အရည9်ကညဖ်5BCင့် ထိ5ဝနး်ကျငပ်တလ်ညေ်နရာကိ5 ကာကယွသ်ည့အ်ေနြဖင့် သန ့Y်Cငး်ေသာပိတက်ျဲ သိ5မ့ဟ5တ် အဝတစ်တိ5၏့
ထ>ထေဲသာအလgာကိ5 အသံ5းြပTပါ။ဤထ>ထေဲသာအလgာေပQတငွ် ဖိနပ်ကိ5 မဝတပ်ါBCင့။်

• ဒဏရ်ာအနာတရြဖစေ်သာအစတိအ်ပိ5ငး်ကိ5 အနားေပးပါ။ ထိ5သ>သည် ေရာဂါက>းစကခ်ရံေသာအစတိအ်ပိ5ငး်ကိ5 အသံ5းမြပTဘဲ
သ>၏ေနစ့Xပံ5မCနလ်5ပ်ငနး်ကိ5 ဆကလ်ကလ်5ပ်ေဆာငB်ိ5ငပ်ါသည။် ဥပမာ၊ ေYC @ေြခေထာကေ်ပQမCာ အရည9်ကညဖ်5 သင့တ်ငွY်CိDပီး
သငလ်မ်းေလ]ာကရ်မညဆ်ိ5လ]င် ဖေနာင့ေ်ပQကိ5သာ အားြပTေလ]ာကလ်Cမ်းပါ။

• မ<တခ်ျက-် အရည9်ကညဖ်5သည် ေပါကD်ပဲသာွးလ]င် ၎ငး်ကိ5 ပငွ့သ်ာွးေသာအနာ-ဒဏရ်ာတစခ်5အြဖစ် က5သမ=ကိ5 ခယံ>သင့ပ်ါသည။်
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အကက်ွေဲBကာငး်များ"3င့် အသားမာ

အကက်ွေဲ@ကာငး်များကိ5 လက်၏အေရးေ9ကာငး်များ၊ ေြခေထာကဖ်ေနာင့မ်ျားဝနး်ကျငB်Cင့် ေြခေချာငး်အေရးေ9ကာငး်တိ5တ့ငွ်
ေတွ@ရအများဆံ5းြဖစပ်ါသည။် အကက်ွေဲ9ကာငး်များကိ5 မက5သလ]င်ထိ5အကက်ွေဲ9ကာငး်များသည်
(မ=ိBCင့ဆ်ိ5ငေ်သာ)ေရာဂါက>းစကြ်ခငး်အတကွ် အေပါကအ်ဟများ ြဖစလ်ာBိ5ငပ်ါသည၊်ဤအရာက ေရာဂါ က>းစကခ်ရံေသာလက်ေချာငး်
သိ5မ့ဟ5တ် ေြခေချာငး်တိ5က့ိ5 ပျကစ်းီဆံ5းF= ံးေစြခငး်ြဖင့် အဆစအ်ြမစမ်ျားBCင့အ်Fိ5းထထဲိ ပျံ@ BCံB့ ိ5ငပ်ါသည။် ေရာဂါက>းစကြ်ခငး်ကိ5
မသကိျိTးကiံြပTလ]င် အကက်ွေဲ9ကာငး်သည် ေနာကဆ်ံ5းတငွ် အနာကျကသ်ာွးေသာ်လညး် ၎ငး်တိ5သ့ည် လက်ေချာငး် သိ5မ့ဟ5တ်
ေြခေချာငး်ကေလးများကိ5 မာဆကဆ်ကြ်ဖစလ်ာေစBိ5င၍် ပံ5သjနက်ိ5ေြပာငး်ေစDပီး ၎ငး်တိ5က့ိ5 အသံ5းြပTရန် ခကခ်လဲာေစBိ5ငသ်ည့်
ထ>ပိနး်ေသာအမာရွကတ်စY်C[းအြဖစ် ကျနY်Cိပါလမိ့်မည။်

အသားမာသည်အထ>းသြဖင့် ပတွတ်ိ5ကခ်ရံေသာ ေနရာတငွ် အေရြပား သိ5မ့ဟ5တ် တစY်C[းေပျာတ့ိ5၏့ ထ>ပိနး်၊ မာေ9ကာလာ ေသာ
အစတိအ်ပိ5ငး်တစခ်5ြဖစပ်ါသည။်တစခ်ါတစရံ် အသားမာသည် အကာအကယွေ်ပးပါသည၊် ဥပမာ (လယသ်မားများ၊ အလ5ပ်သမားများ၊
ငါးဖမ်းသမားများ အစYCိသည့)် ကာယအလ5ပ်သမားများသည်ထခိိ5ကအ်B\ာရယက်ိ5 ကာကယွရ်န် သဘာဝအကာအကယွအ်ေနြဖင့်
၎ငး်တိ5လ့ကမ်ျားေပQတငွ် အသားမာကိ5 ြဖစပ်ာွးေစပါသည။်ဤအသားမာ အမျိTးအစား သည် Iကီးမားမာေကျာေသာ
အေပQယအံြပားလgာသိ5 တ့ိ5းြဖစသ်ာွးလ]င်ထိ5အရာသည် အB\ာရယသ်ာြဖစလ်ာပါလမိ့်မည။်

အေ@ကာငး်တရားများ
ေခiးထွက်ြခငး်ကိ5 ထိနး်ချTပ်ေသာအာFံ5ေ9ကာ ထိခိ5က်ပျက်စီးလ]င်
အေရြပားသည်အလွနေ်ြခာက်ေသွ@လာBိ5ငပ်ါ

မLိေရာဂါက)းစက်ြခငး်၏လကIဏာများ
• အက်ကဲွေ9ကာငး်များပတ်ပတ်လည်YCိအေရြပားသည် ြဖ[၍
ပွရွေပျာအိ့ပါသည်။

• ထိ5ေနရာသည် ေတွ@ထိလ]ငစိ်5ထိ5ငး်မ=ကိ5 ခံစားရပါသည်။

ေဆာငရွ်က်ရမည့်လ?ပ်ေဆာငခ်ျက်များ
အနာIကီးေရာဂါက>းစက်ခံရေသာသ>ကိ5
ေအာက်ပါအေ9ကာငး်ရာများအားအာFံ5စိ5က်ေစြခငး်ြဖင့်
အေရြပားကိ5 ေကာငး်ေကာငး်မွနမွ်နဂ်F5စိ5က်ရန်
အားေပးသင9်ကားေပးပါ။
• အက်ကဲွေ9ကာငး်များကိ5 ကာကွယ်တားဆီးြခငး်
• မ=ိေရာဂါက>းစက်မ=မYCိေသာအက်ကဲွေ9ကာငး်များကိ5
က5သြခငး်

• မ=ိေရာဂါက>းစက်မ=YCိေသာအက်ကဲွေ9ကာငး်များကိ5 က5သြခငး်



ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်

အကက်ွေဲ@ကာငး်များကိ? ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်
• အေရြပားသညအ်မCနတ်ကယ် အကက်ွရဲနန်ညး်ပါးတာေ9ကာင့် အေရြပားကိ5 ေပျာေ့ပျာငး်ေအာငB်Cင့် ဆန ့က်ျံT @ Bိ5ငေ်အာင်

ထနိး်သမိ်းထားပါ။
• လကB်Cင့လ်ကေ်ချာငး်ေလးများ၏အေရးေ9ကာငး်အတငွး်BCင့ပ်တပ်တလ်ညတ်ငွ် ြဖစေ်ပQေစေသာတငး်မာေြခာကေ်သွ@သည့်

အသားမာကိ5 ဖယF်5ားသင့ပ်ါသည။်
• ေြခေထာကမ်ျားေအာကမ်C အသားမာအားလံ5းကိ5 ဖယY်Cားသင့ပ်ါသည။်

က'သြခငး်- ေရာဂါမကFးစကြ်ခငး်

မ?ိေရာဂါက)းစကြ်ခငး်မE9ိေသာအခါတငွ်
အကက်ွေဲGကာငး်များက3သြခငး်
• ေရစမိ်]ပီးေနာကအ်ကက်ွေဲ8ကာငး်များ၏အနားေစာငး်ပတလ်ည်

မBအသားမာကိ?ဂc?တစိ?ကဖ်ယY်Bားပါ။
• ဥပမာေြခေချာငး်များအ8ကားတငွY်BိေသာေနရာများမBအရညစ်?ပ်

ယ)ေသာအဝတစ်ြဖင့ေ်ဆးေ8ကာြခငး်သိ?မ့ဟ?တေ်ရစမိ်ြခငး်]ပီး
ေနာက် စိ?စတွေ်သာအေရြပားကိ? ဂc?တစိ?ကအ်ေြခာကခ်ပံါ။

• အကေ်8ကာငး်များကိ? ေအာကပ်ါေကာငး်မနွေ်သာ
ကိ?ယ့က်ိ?ယက်ိ?ယ် ဂc?စိ?ကမ်Jြဖင့် ကိ?ယတ်ိ?င် အ]မဲတေစ
စမီံကိ?ယတ်ယွA်ိ?ငပ်ါသည။်
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က9သြခငး်- ေရာဂါကFးစကြ်ခငး်

မ?ိေရာဂါက)းစက်ေသာအခါတွင်အက်ကဲွေGကာငး်များကိ3က3သြခငး်
• ဓာတခ်ွခဲနး်ဝနေ်ဆာငမ်Jများ အလွယတ်က0ရ45ိEိ:ငလ်aင်

ေရာဂါက0းစကခ်ရံေသာေနရာမ5 အေရြပားနမ0နာE5င့ပ်တသ်ကR်ပီး
အဏ:Nကည့က်ရိိယာ(မိ:ကခ်Mိ:စက:တ)်ြဖင့စ်စေ်ဆးြခငး်ကိ: စစီSပါ။

• ကလိ:ထရီမာေဇာလ် (Clotrimazole©)၊ကာနစတ်န(်Canesten©)  
E5င့ဒ်ခတ်ာရငး်(Daktarin©) ကဲသ့ိ:ေ့သာ မJိကာကယွလိ်မ်းေဆးြဖင့်
လိမ်းပါ။လိမ်းေဆးြဖင့ေ်ဖာ်စပ်ေဆးများကက:သမJေရွးချယစ်ရာ
များအြဖစ် အသံ:းဝငMံ်:သာမက ြပနလ်ညေ်ရာဂါက0းစကမ်Jကိ:
ကာကယွတ်ားဆးီရန4်5\းဖိနပ်ထမဲ5ာေပါငဒ်ါမJန ့ေ်ဖာ်စပ်ေဆးများကိ:
ထည့ြ်ခငး်ကလညး်အသံ:းဝငပ်ါသည။်

မ5တခ်ျက၊် အေရြပားအကက်ွေဲNကာငး်များသညအ်နာ-
ဒဏရ်ာြဖစသ်ညဆ်ိ:Rပီး မညသ်ည့အ်ခါမa ပစမ်ထားသင့ပ်ါ။
အကက်ွေဲNကာငး်သည်တစပ်တN်ကာRပီးေနာက် မေပျာကက်ငး်လaင်
ေဆးပညာဆိ:ငရ်ာအNကဉံာဏက်ိ: ရယ0ပါ။



အနာ-ဒဏ်ရာများ
၎ငး်တိ5လ့ကေ်ြခများ
အာFံ5ခစံားြခငး်ဆံ5းF= ံးမ=YCိေသာလ>များသည်သာမနေ်နစ့X
လ=ပ်YCားေဆာငရွ်ကမ်=တိ5က့ိ5 ြပTလ5ပ်စXအတွငး် အနာ-
ဒဏရ်ာများ ြဖစေ်ပQလာေြခ အလားအလာများ YCိပါသည။်

အနာ-ဒဏ်ရာများ၏ ြဖစေ်ပFရြခငး်အေ@ကာငး်တရားများ
အာcံ?ခဆံံ?းcJ ံးမJေ8ကာင့် ထခိိ?ကမ်Jကိ? မခစံားရြခငး်
• လက်သိ?မ့ဟ?တ် ေြခများကိ? အပ)ေလာငA်ိ?ငေ်သာ

ပ)ေသာအရာများ။ ဥပမာ၊ ပ)ေသာအိ?းများ၊ မီးများ၊ သပဲ)
• ဆ)းများ သိ?မ့ဟ?တ် သမံျားကဲသ့ိ? ခ့Hနထ်ကေ်သာအရာများသည်

အေရြပားကိ? စ?တ]်ပဲသာွးAိ?ငပ်ါသည။်
• ဓား သိ?မ့ဟ?တ် ပ?ဆနိက်ဲသ့ိ? ခ့Hနထ်ကေ်သာအရာဝတh Nများသည်

အေရြပားကိ? ထခိိ?ကအ်Ahာရယ် ြဖစသ်ာွးေစAိ?ငပ်ါ သည။်
• အချိန8်ကာြမင့စ်ာွ မတတ်တရ်ပ်ြခငး်ABင့်

လမ်းေလTာကြ်ခငး်တိ?သ့ည် ေြခေထာကေ်အာကY်Bိအေရြပားကိ?
စ?တ]်ပဲေစAိ?ငသ်ည။်

• ဆိ?းရွားစာွ အဝံငခ်ငွက်ျေသာဖိနပ်

ကာကယွတ်ားဆးီေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား
• ပ)ေသာအရာများမB အေရြပားကိ? ထြိခငး်မB ကာကယွပ်ါ။

ဥပမာအားြဖင့် -
• ချကြ်ပNတေ်သာေနရာများကိ?

အကာအရံြဖင့ြ်ခားထားြခငး် သိ?မ့ဟ?တ်
ကာကယွထ်ားြခငး်

• မီးလငး်ဖိ?မB လံ?ြခNံေသာအကာွအေဝးတငွ်ထားြခငး်
• အရညပ်)များကိ? ေသာကေ်သာအချိနတ်ငွ် လကမ်ျားကိ?

ကာကယွပ်ါ။
• ခHနထ်ကေ်သာအရာများြဖင့် အေရြပားကိ? ထခိိ?ကြ်ခငး်မB

ကာကယွပ်ါ။ ဥပမာအားြဖင့် -
• ဆ)းများအတကွ် ေြခဖဝါးများကိ? စစေ်ဆး]ပီး၊ ဖိနပ်တငွ်

ဖိနပ်ခံ?ထ)ထ)ကိ? အသံ?းြပNပါ။
• လကသ်ညး်ABင့ေ်ြခသညး်များကိ? ပံ?မBနည်Sပ်ြခငး်။
• ြဖတေ်တာကြ်ခငး် သိ?မ့ဟ?တ် လBးီြဖတစ်Qအတငွး်

ခHနထ်ကေ်သာဓားများကိ? ဂc?တစိ?ကအ်သံ?းြပNြခငး်။

• သင့ေ်တာ်]ပီးအံဝငခွ်ငက်ျေသာဖိနပ်ကိ?စီးပါ။ ဥပမာအားြဖင့် -
• ဖိနပ်သည်မBနက်နသ်ည့်အရွယ်အစား၊

ထ)ေသာဖိနပ်ေအာက်ခံ?ABင့် ေပျာ့ေသာအတွငး်
ဖိနပ်ခံ?YBိေ8ကာငး် ေသချာပါေစ။

• ဖိနပ်သည်မမာလွနး် မကျပ်လွနး်၊ မေချာငလွ်နး်
သိ?မ့ဟ?တ် မစ?တ်]ပဲလွနး်ြဖစ်ေနေ8ကာငး်
ေသချာေစြခငး်။

• ဖိနပ်မပါဘဲလမ်းေလTာက်ြခငး်ကိ? ေYBာငက်ျQြခငး်။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
သာမနအ်နာ-ဒဏရ်ာများကိ? ကငွး်ဆငး်လ?ပ်သား သိ?မ့ဟ?တ်
ေစာင့ေ်YBာကြ်ပNစ?ေပးသ)တိ?မ့B အက)အညAီBင့အ်တ)
ဤစညး်မျQးေလးခ?ကိ?လိ?ကန်ာြခငး်ြဖင့် ထိ?သ)ကိ?ယတ်ိ?ငက်
စမီံကိ?ယတ်ယွA်ိ?ငပ်ါသည။်

1. အနားယ)ပါ။
2. အနာ-ဒဏရ်ာက?သြခငး်ပတဝ်နး်ကျငေ်ကာငး်
3. တစက်ိ?ယေ်ရABင့် ပတဝ်နး်ကျငသ်န ့Y်Bငး်ေရး
4. ေရာဂါက)းစကြ်ခငး်မBကာကယွြ်ခငး်
Ø အနာ-ဒဏ်ရာက3သြခငး်အေပJမ9

ေသးစတိေ်ဖာ်ြပချကအ်တကွ် ဆံ3းြဖတခ်ျကခ်ျ
လ3ပ်ငန်းစLအဆင့ဆ်င့ြ်ပပံ3ကားချပ်ကိ3 Gကည့ပ်ါ။
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အနားေပးပါ
အနာ-ဒဏရ်ာများအားလံ)းလ)နးီပါးသည် အနားရလOင် ေပျာကက်ငး်ေလH့<ိPပီး အနားမရလOင် ပိ)ဆိ)းလာပါလမိ့်မည။်
လCတစေ်ယာကသ်ည်လမ်းေလOာကမ်ျားလနွး်ြခငး်မ< ကာကယွတ်ားဆးီရန် ေနစ့RလKပ်H<ားေဆာငရွ်ကမ်Kများကိ)
ေြပာငး်လ5ဲိ)ငမ်ညလ်ားဆိ)သညက်ိ) ေလလ့ာH<ာေဖွပါ။ ဥပမာ၊ ေြခေထာကက် ေြမTကးီကိ) ေH< Uေြခြဖင့မ်ထ5ိိ)ငေ်စရန်
လCတစေ်ယာကသ်ည် ဖေနာင့ြ်ဖင့် လမ်းေလOာက5်ိ)ငပ်ါသလား။ လCတစေ်ယာကသ်ည် ချိ@ငး်ေထာကမ်ျားကိ)
အသံ)းြပ@5ိ)ငပ်ါသလား။ လCတစေ်ယာကသ်ည် အြခားတစေ်ယာက5်<င့် အလ)ပ်ကိ) ေခတV ခဏလလဲ<ယလ်)ပ်5ိ)ငပ်ါသလား
သိ)မ့ဟ)တ် အြခားသယယ်Cပိ)ေ့ဆာငေ်ရး ေရွးချယစ်ရာများ ရH<ိ5ိ)ငပ်ါသလား။

ေြခေထာကအ်နာ-ဒဏ်ရာများ
• အထ)းသြဖင့် အနာ-ဒဏရ်ာသည် ေရာဂါက)းစကခ်ရံ]ပီး ေြခေထာက်

ေရာငရ်မ်းေသာအခါတငွ် ေြခေထာကက်ိ?ABလံ?းမျကA်Bာြပငည်AီBင့အ်ထကြ်မSင့ထ်ားြခငး်ြဖင့်
ြဖစA်ိ?ငသ်မTအချိနမ်ျားစွာကိ? လBေဲလျာငး်ြခငး်ြဖင့် က?နဆ်ံ?းပါ၊

• လ)တစေ်ယာကသ်ည် အပ်ိရာထက် အနားယ)ရန် မတတA်ိ?ငလ်Tင် ဘးီတပ်ထိ?ငခ်ံ?၊
ချိNငး်ေထာကမ်ျားသိ?မ့ဟ?တေ်တာငေ်ဝBးတိ?က့ိ?အသံ?းြပNြခငး်ြဖင့ဒ်ဏရ်ာအနာတရYBိေသာ
ေြခေထာကက်ိ? တတA်ိ?ငသ်မT များများ အနားေပးရန် ရညရွ်ယပ်ါ။

• လမ်းေလTာကြ်ခငး်ကိ? မေYBာငလ်XAဲိ?ငလ်Tင် ြဖညး်ြဖညး်ေလTာကပ်ါ၊ မ8ကာခဏအနားယ)ပါ၊
ဖေနာင့က်ိ?အားြပNေလTာက]်ပီး အကာအကယွေ်ပးေသာဖိနပ်ကိ? အသံ?းြပNပါ။

လကအ်နာ-ဒဏ်ရာများ
• အထ)းသြဖင့် လကသ်ည် ေရာဂါက)းစကခ်ရံ]ပီး ေရာငရ်မ်းေသာအခါတငွ် ဥပမာ -

လညသ်ိ?ငး်ပတတ်းီအက)အညAီBင့ဒ်ဏရ်ာအနာတရYBိေသာလကက်ိ?ABလံ?းမျကA်BာြပငA်Bင့အ်
ထက် ြမSင့ထ်ားြခငး်ြဖင့် ြဖစA်ိ?ငသ်မT များစွာ အနားေပးရန် ရညရွ်ယပ်ါ၊

• ေရာဂါက)းစကခ်ရံေသာလကက်ိ? အနားေပးရနA်Bင့က်ာကယွရ်န်ကျပ်စညး်ြခငး်ကိ?
အသံ?းြပNပါ။

အနာ-ဒဏ်ရာများအတကွ်
ကျပ်စညး်ြခငး်
ကျပ်စညး်ပစiညး်များကလကေ်ချာငး်(များ)
ကိ?အေကာငး်ဆံ?းြဖစA်ိ?ငေ်သာအေနအထား
တငွထ်နိး်ထားရနအ်က)အညေီပး]ပီးက?သ
ေရးြဖစစ်Qအတငွး်မBာတစY်Bjးေပျာမ့ျားကိ?
တိ?သာွးေစြခငး်မBကာကယွတ်ားဆးီေပးပါ
သည။်
• ကျပ်စညး်ပစiညး်များကိ?ပလတစ်တစ်

သိ?မ့ဟ?တေ်ရာ်ဘာkပနေ်ချာငး်၊သစ်
သား၊ဝါးအစYBိသည့ေ်ချာေမွ^ေသာ်လ
ညး်မာေသာမညသ်ည့ပ်စiညး်များABင့မ်
ဆိ? ြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည။်

• ကျပ်စညး်ပစiညး်ကိ?တေနလ့Tင(်၂၃)နာ
ရီ8ကာစညး်ပါ။ေတာင့တ်ငး်လာမJကိ?
တားဆးီရနလ်ကေ်ချာငး်ကိ?နပ်ိရနA်Bင့်
အဆစမ်ျားးကိ?လJပ်YBားရနတ်ေနလ့Tင်
တစန်ာရီကျပ်စညး်ပစiညး်ကိ?ဖယY်Bား
ပါ။



အနာ-ဒဏ်ရာက'သြခငး်ပတဝ်န်းကျငေ်ကာငး်

အနာ-ဒဏ်ရာက9သြခငး်ပတဝ်န်းကျငေ်ကာငး်တစခ်9ကိ9 ဖန်တးီတညေ်ဆာကရ်န်လ9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အနာ-ဒဏရ်ာABင့ဝ်နး်ကျငပ်တလ်ညအ်ေရြပားကိ? ခAnာကိ?ယအ်ပ)ချိနန်းီပါးYBိေသာသန ့သ်န ့Y်Bငး်YBငး် သယွတ်နး်ထားေသာေရABင့်

ေဆးေ8ကာြခငး်ြဖင့် သန ့Y်Bငး်ေအာင်ထားပါ။
• ေြခာကေ်သွ^ေသာအေရြပား၊ တစY်BjးABင့် (ဝါဂမွ်းအေမးွ သိ?မ့ဟ?တ် ပိတက်ျဲ၏ချညတ်ိ?က့ဲသ့ိ? ့) ြပငပ်အရာဝတh N များကိ? ဖယY်Bားပါ။
• c?ပ်ပိ?ငး်ဆိ?ငရ်ာ(အနာ-ဒဏရ်ာအေပeတိ?ကခ်Hတေ်ဆးြခငး်) သိ?မ့ဟ?တ် (ေရာဂါပိ?းသတေ်ဆးြဖင့် အနာ-ဒဏရ်ာကိ?

ေဆးေ8ကာြခငး်)ဓာတ?ပစiညး်ဆိ?ငရ်ာ ဒဏရ်ာအနာတရြဖစြ်ခငး်တိ?မ့B အနာ-ဒဏရ်ာABင့် ပတဝ်နး်ကျင် ပတလ်ညအ်ေရြပားကိ? ကာကယွပ်ါ။
• ခAnာကိ?ယအ်ABံေ့ရာဂါက)းစကြ်ခငး်၏လကoဏာများြဖစလ်Tင် ပဋဇီိဝေဆးများကိ? အသံ?းြပNပါ။
• ေပါေ့ပါပ့ါးပါး ဖိကပ်ေသာအဝတစ်ြဖင့် ြမSင့ထ်ားြခငး်ြဖင့် ေရာငက်ိ?ငး်ြခငး်ကိ? ေလTာခ့ျပါ။
• အနာ-ဒဏရ်ာကိ? (မေြခာကလ်နွး်၊ မစိ?စတွလ်နွး်ေသာ) အပ်ိရာစိ?ထန ့ထ်န ့တ်ငွ် ထားပါ။
• အနာ-ဒဏရ်ာကိ? သန ့Y်Bငး်ေသာအဝတစ်သိ?မ့ဟ?တ် ပတတ်းီြဖင့် ဖံ?းကာ]ပီး စိ?စတွလ်Tင် ၎ငး်ကိ? လပဲါ။
Ø သာမန်;<င့K်L ပ်ေထးွေသာအနာ-ဒဏ်ရာများ;<င့ပ်တသ်ကP်ပီး က?သြခငး်အတကွအ်နာ-ဒဏ်ရာဆံ?းြဖတခ်ျကခ်ျလ?ပ်ငန်းစT

အဆင့ဆ်င့ြ်ပကားချပ်ကိ? @ကည့ပ်ါ။ ေဆးပ5လခဲရမ်းေရာင် (gentian violet)BCင့် အိ5ငအ်ိ5ဒငး် (iodine) ကဲသ့ိ5 အ့နာ-
ဒဏရ်ာများအေပQမCာ အများအားြဖင့် အသံ5းြပTေသာ ေဆးဝါးအများစ5သည် အနာ-ဒဏရ်ာကိ5 ေြခာကေ်သွ@လာေစြခငး်ြဖင့်
က5သေပျာကက်ငး်မ=ကိ5 9ကန ့9်ကာေစFံ5မCလွ၍ဲ ေရာဂါပိ5းသတေ်ဆးများြဖစ9်ကပါသည။် ေဆးဝါးများကိ5 ဆရာဝနk်gန9်ကားလ]င်
အနာ-ဒဏရ်ာကိ5 ပံ5မCနစ်စေ်ဆးDပီး ေဆးဝါးအသံ5းြပTြခငး်ကိ5 ဘယအ်ချိနရ်ပ်တန ့B်ိ5ငသ်လဲဆိ5သညက်ိ5 ေဆးဘကဆ်ိ5ငရ်ာ
အထ>းက5BCင့် ေဆးွေBးွပါ။

အနာ-ဒဏ်ရာ ဂ79စိ9ကမ်;အဆင့မ်ျား

အနာ-ဒဏ်ရာကိ? ေကာငး်ေကာငး်မွန်မွန်ဂK?စိ?ကရ်န် အဆင့မ်ျား
1. အနာ-ဒဏ်ရာအနားေစာငး်မB အသားမာများကိ? တိပစ်လိ?က်ပါ။
2. အနာ-ဒဏ်ရာအနားေစာငး်မB အနာကိ? ြပနအ်?ပ်ေနေသာအနာဖတ်များကိ? ြဖတ်ထ?တ်ပစ်ပါ။
3. ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွနး်တစ်ဇွနး်ထည့်ထားေသာေရြဖင့် အနာ-ဒဏ်ရာကိ? ေသေသချာချာသန ့Y်Bငး်ေရးလ?ပ်ပါ။ မBတ်ချက်၊ ဒဏ်ရာကိ?

ပွတ်တိ?က်ေဆးေ8ကာြခငး်မလ?ပ်ပါABင့။်
4. (ေရသန ့ြ်ဖင့ေ်ပျာ်ဝငေ်စ၍ဆားေရာစပ်ထားေသာ) ဆားရည်ထဲတွင် ပိတ်ကျဲပတ်တီးစကိ? ABစ်ပါ၊ ပတ်တီးစ စိ?ထန ့ထ်န ့က်ျနY်Bိေစရန်

များြပားေနေသာဆားရည်ကိ? ညSစ်ထ?တ်]ပီးေနာက် ထိ?ပတ်တီးစကိ? အနာ-ဒဏ်ရာေပeတွင်အ?ပ်ပါ။
5. သန ့Y်Bငး်ေသာအဝတ်စ သိ?မ့ဟ?တ် ပတ်တီးလိပ်ြဖင့် အ?ပ်ကာထားပါ၊ သိ?ေ့သာ် ေဆးထည့်ပတ်တီးစကိ? အရွယ်ပမာဏ3ကီး3ကီးမားမား

မြဖစ်ပါေစABင့။် ေဆးထည့်ပတ်တီးစ ေနရာတကျYBိရန် ပတ်တီးလိပ်လံ?လံ?ေလာက်ေလာက်YBိသင့ပ်ါသည်။
6. ေဆးထည့်ပတ်တီးစကိ?လဲေသာအခါညစ်ပတ်ေသာပတ်တီးစကိ? ေသေသချာချာဖယ်YBားပါ။ထိ?ပတ်တီးစသည်အနာ-ဒဏ်ရာေပeတွငက်ပ်ေနလTင်

၎ငး်ကိ?မဖယ်YBားခငပ်ထမဆံ?းဒဏ်ရာကိ?ေရစိမ်]ပီးေပျာက်ကငး်သွားေသာအေရြပားအသစ်ပျက်စီးြခငး်ကိ?ေYBာငY်Bားပါ။
7. မိ?းေရထိြခငး်ABင့ေ်ရချိNးစQအတွငး်မBာ ပတ်တီးစကိ? ဘယ်လိ?ထိနး်သိမ်းရမလဲဆိ?သည်ကိ? ထိ?သ)အားသင8်ကားေပးပါ၊ ဥပမာအားြဖင့်

a) ပတ်တီးစပတ်ပတ်လည်တွင် ပလတ်စတစ်ကိ? ပတ်ထားြခငး်၊ ပတ်တီးစထိပ်ပတ်လည်မBာ တိပ် သိ?မ့ဟ?တ်သားေရကွငး်တိ?ကိ့?
အသံ?းြပNြခငး်ြဖင့် ေကာငး်မွနစွ်ာအလံ?ပိတ်ထားြခငး်ကိ? ေသချာေအာငလ်?ပ်ပါ။ သိ?မ့ဟ?တ်

b) ပတ်တီးစပတ်လည်တွင် ပလတ်စတစ်အိတ်ကိ? ထား]ပီးလTင် တိပ်တစ်ချိN^ ABင့် သိ?မ့ဟ?တ်သားေရကွငး်တစ်ခ?ခ?ြဖင့် ထိပ်မB
၎ငး်ကိ?ချည်]ပီး လံ?ေအာငပိ်တ်ထားပါ။

Ø ထိခိ?က်ဒဏ်ရာက?သြခငး်အေပeအေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်အတွက် ဆံ?းြဖတ်ချက်ချလ?ပ်ငနး်စQအဆင့ဆ်င့ြ်ပကားချပ်ကိ?8ကည့်ပါ။
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တစက်ိ'ယေ်ရ"3င့် ပတဝ်န်းကျငသ်န ့်I3ငး်ေရး
များစာွေသာေရာဂါက>းစကြ်ခငး်များကိ5 သန ့Y်Cငး်ေသာပတဝ်နး်ကျငအ်ား ထနိသ်မိ်းြခငး်ြဖင့် ကာကယွတ်ားဆးီBိ5ငပ်ါသည။်
ေရေြမာငး်များသည် ေရာဂါပိ5းက>းစကြ်ခငး်၏သိ5ေလCာငစ်5ေဝးရာေနရာ ြဖစေ်သာေ9ကာင့် ေရချိTးေနရာများBCင့် အမိ်သာေနရာများကိ5
အထ>းဂF5ြပTသင့ပ်ါသည။် ေနစ့Xသန ့Y်Cငး်ေရးသည် ေရာဂါက>းစကြ်ခငး်၏အB\ာရယမ်ျားကိ5 Iကးီမားစာွေလျာခ့ျပါလမိ့်မည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ေရချိTးေနရာ/အမိ်သာေနရာများကိ5 သန ့Y်Cငး်ေစရန် ေရဆွပံဲ5းတစဝ်ကထ်တဲငွ် (ဟိ5ကပိ်5ကလိ5Fိ5ဒ)် ခiတေ်ဆးတစခ်ကွက်ိ5 ထည့သ်ံ5းပါ။
• အမိ်သာကိ5 ေရဆွခဲျရန် သိ5မ့ဟ5တ် ေဆးေ9ကာရန် ခiတေ်ဆးရညက်ိ5 အသံ5းြပTသင့ပ်ါသည။်

ေရာဂါကFးစကြ်ခငး်မJ ကာကယွြ်ခငး်
သန ့Y်Cငး်Dပီးစိ5ထန ့ေ်သာအနာ-ဒဏရ်ာဝနး်ကျငက်ိ5 အဝတစ်
သိ5မ့ဟ5တပ်တတ်းီလပ်ိြဖင့ေ်သေသချာချာဖံ5းအ5ပ်ထားရပါမ
ည။် အနာ-ဒဏရ်ာမC အရိအရဲွယိ5ထကွြ်ခငး်က
တစခ်ျိနလ်ံ5းစမိ့်ထကွလ်]င် သိ5မ့ဟ5တ် မိ5းေရသိ5မ့ဟ5တ်
ေရချိTးြခငး်မC စိ5စတွခ်ဲလ့]င် အနာ-ဒဏရ်ာအကာများကိ5
လသဲင့ပ်ါသည။် သိ5မ့ဟ5တလ်]င်
ေရာဂါက>းစကB်ိ5ငေ်ြခအလားအလာ YCိပါသည။်

ေရာဂါက)းစကြ်ခငး်၏လကIဏာများ
• အနာ-ဒဏရ်ာပတလ်ညတ်ငွ် နြီမနး်မ=Iကီးလာြခငး်
• အဝါေရာင်သိ5မ့ဟ5တ်

အစမိ်းဖန ့ဖ်န ့အ်ေရာငY်Cိေသာြပည် သိ5မ့ဟ5တ်
သငနရ်ညအ်ေနာက(်cloudy wound)များ စးီဆငး်ြခငး်

• အနာ-ဒဏရ်ာမC ပျံ@ BCံသ့ာွးေသာအနစီငး်များ
• တြဖညး်ြဖညး်ေရာငက်ိ5ငး်ြခငး်၊ ထ၍ိနာြခငး် သိ5မ့ဟ5တ်

အနာ-ဒဏရ်ာဝနး်ကျငန်ာကျငြ်ခငး်
• ဖျားနာြခငး်
မ<တခ်ျက-် လက်သိ5မ့ဟ5တ် ေြခ ၏တစေ်နရာရာတငွ်
ပ>ေနလ]င၊် ေြခ သိ5မ့ဟ5တ် လက်အFိ5းထတဲငွ်
ေရာဂါပိ5းက>းစကခ်ေံနရေ9ကာငး် ေဖာ်ြပေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။်
ထိ5အေြခအေနသည် ြဖတ်ေတာက်ပစရ်တတ်သည့် ေြခ
သိ5မ့ဟ5တ် လက် ပျကစ်းီြခငး်ကိ5 ြဖစသ်ာွးေစBိ5ငပ်ါသည။်
ေဆးဘကဆ်ိ5ငရ်ာ အထ>းက5ထသံိ5 ခ့ျကခ်ျငး်လgေဲြပာငး်ေပးပါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အနာ-ဒဏရ်ာက)သြခငး်၏အေစာပိ)ငး်အဆင့တ်ငွ်

ေနတ့ိ)ငး် အနညး်ဆံ)းတစT်ကမိ် ပတတ်းီများကိ)
လေဲပးပါ။

• အနာ-ဒဏရ်ာကိ) စတငက်)သစRအတငွး် 5<စရ်က၊်
သံ)းရကတ်ိ)ငး်မ<ာ ပတတ်းီများကိ) လေဲပးပါ။

• ပိတက်ျဲပတတ်းီစများကိ) ဖယH်<ားရနမ်Tက@ိးစားမီ
၎ငး်တိ)က့ိ) ေရစမိ်ပါ၊ ၎ငး်တိ)သ့ည် အနာ-ဒဏရ်ာတငွ်
ကပ်5ိ)ငP်ပီး ေကာငး်မနွေ်သာအေရြပားအသစက်ိ)
ပျကစ်းီေစြခငး်ြဖင့် ေပျာကက်ငး်မKကိ)
ေ5<ာင့ေ်5<းYကန ့Y်ကာေစ5ိ)ငပ်ါသည။်

မ"တခ်ျက-်အကက်ွေဲYကာငး်များ၊
သာမနအ်နာများ5<င့ပ်တသ်ကP်ပီး စမီံေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မ<ာ
(ဥပမာ ပဋဇီိဝေဆးများ သိ)မ့ဟ)တ်
ပိ)းသတေ်ဆးများ)မညသ်ည့ေ်ဆးဝါးမO မလိ)အပ်ပါ။ အနာ-
ဒဏရ်ာ ေရာဂါကCးစကခံ်ရေYကာငး် သင်သသံယ H<ိလOင်
မ<နမ်<နက်နက်န်က)သမKအတကွ်
ေဆးဘကဆ်ိ)ငရ်ာအထCးက)ဆသီိ) လ့^ေဲြပာငး်ပါ။



မျကစ်ြိပဿနာများ
မျကB်Cာဆိ5ငရ်ာအာFံ5ေ9ကာများ၏အာFံ5ေ9ကာပျကစ်းီမ=BCင့ဆ်ကB် gယေ်သာေရာဂါဆင့ပ်ာွးအေြခအေနများ၊ မျကစ်ကံိ5 အာFံ5ခစံားမ= ေပးသည့်
ဦးေBCာကမ်Cထကွလ်ာေသာ နပံါတ်(၅)အာFံ5ေ9ကာများ၏ (the trigeminal nerves)အာFံ5ေ9ကာပျကစ်းီမ=BCင့ဆ်ကB် gယေ်သာ
ေရာဂါဆင့ပ်ာွးအေြခအေနများ BCင့/်သိ5မ့ဟ5တ် အနာIကးီေရာဂါကိ5 ခBmာကိ5ယမ်C ခ5ခစံမွ်းအားစနစတ်ိ5ကဖ်ျကြ်ခငး်ဆိ5ငရ်ာ တ5န ့ြ်ပနမ်=များက
ြဖစေ်စေသာ ေရာငရ်မ်းြခငး်တိ5B့ Cင့ဆ်ကB် gယသ်ည့် ေရာဂါဆင့ပ်ာွးအေြခအေနများက မျကစ်BိCင့ဆ်ိ5ငေ်သာ(မျကစ်ိ
မျကတ်ငွး်မCန)်ြပဿနာများကိ5 ြဖစေ်စBိ5ငပ်ါသည။် ေြခ သိ5မ့ဟ5တ် လက်များအာFံ5ခဆံံ5းF= ံးေသာသ>များသည်ကိ5ယ့က်ိ5ယက်ိ5ယဂ်F5စိ5ကမ်=၊
အလ5ပ်BCင့် အြခားေနစ့Xလ=ပ်YCားေဆာငရွ်ကမ်ျားကိ5 ေဘးကငး်ေအာင်လ5ပ်ေဆာငရ်န် အြမငအ်ာFံ5အေပQတငွ် အားထားရပါသည။်
လ>တစေ်ယာက်သည် ြမငB်ိ5ငစ်မွ်းမYCိဘဲ လက် BCင့/်သိ5မ့ဟ5တ် ေြခေထာကအ်ာFံ5ခစံားBိ5ငမ်=မYCိလ]င် မသနစ်မွ်းမ=Iကးီမားြခငး်BCင့်
သ>တစပ်ါးကိ5အားကိ5းရြခငး်တိ5 ြ့ဖစေ်ပQေစပါသည။်ထိ5ေ့9ကာင့် အြမငဆ်ံ5းF= ံးမ=ကိ5 ကာကယွရ်နI်ကTိးစားအားထ5တမ်=အားလံ5းက
အေရးIကးီပါသည။်ထိ5အေြခအေနများတငွ် ပါဝငB်ိ5ငသ်ညမ်ျားမCာ -
• မျကစ်အိထ>းက5ဝနေ်ဆာငမ်=များ လကလ်Cမ်းမီBိ5ငခ်ငွ့က်ိ5တိ5းတကေ်ကာငး်မနွေ်စြခငး်
• မျကမ်Cနေ်ဆးkgနး်များကိ5 ေသချာေစြခငး်
• မျကစ်အိတငွး်တမိ် ခွစဲတိက်5သြခငး်အတကွ် လgေဲြပာငး်ေပးြခငး်

မျကေ်တာကခ်တရ်န်လိ9အပ်သည့အ်ေြခအေနကိ9 အာ7ံ9 ခံစား၍မရြခငး်
(မျကစ်၏ိအေရာငY်Cိေသာ ေYC @ဘကအ်စတိအ်ပိ5ငး်ကိ5 ဖံ5းလgမ်းထားေသာ 9ကညလ်ငေ်သာအစတ်ိအပိ5ငး်) မျက9်ကညလ်gာအာFံ5ခစံားBိ5ငမ်=
ဆံ5းF= ံးသာွးြခငး်သည် မျကစ်၏ိ ဦးေBCာကမ်Cထကွလ်ာေသာ နပံါတ်(၅)အာFံ5ေ9ကာ၏(the trigeminal nerves) အာFံ5ေ9ကာပျကစ်းီမ=
အကျိTးရလဒြ်ဖစပ်ါသည။်ထိ5အကျိTးရလာဒမ်Cာ မျကေ်တာငခ်တရ်နလ်ိ5အပ်မ=ကိ5 အာFံ5ခစံား၍မရေသာလ>များBCင့်
တစံ5တရာမျကစ်ထိမဲCာYCိလ]င် အာFံ5ခစံား၍မရေသာလ>များြဖစေ်စBိ5ငပ်ါသည။်

မျကစ်သိည် ခနး်ေြခာကလ်ာBိ5ငD်ပီး သ၊ဲ ပိ5းမ gား သိ5မ့ဟ5တ် မျကေ်တာငမ်ျားကဲသ့ိ5အ့ရာများသည် မျကစ်ထိေဲရာကY်Cိလ]င်
မျက9်ကညလ်gာအနာ-ဒဏရ်ာတစခ်5ရYCိBိ5ငပ်ါသည။်ဤအရာကမျကစ်ကိယွမ်=ကိ5 ြဖစေ်စBိ5ငေ်သာအမာရွတမ်ျားြဖစေ်စBိ5ငပ်ါသည။်
မျက9်ကညလ်gာအာFံ5ခစံားBိ5ငစ်မွ်းဆံ5းF= ံးြခငး်သည်လ>တိ5က့ိ5 မျကစ်ေိြခာကေ်သွ@ မ=BCင့်
အနာတရြဖစB်ိ5ငေ်ြခအလားအလာများYCိြခငး်ေ9ကာင့် လ>တစေ်ယာကက်ိ5 မျကေ်တာငခ်တရ်နေ်မေ့စပါသည။်
မျကစ်ေိြခာကေ်သွ@ေသာအခါ လ>တစေ်ယာက်၏အြမငလ်ညး် အေကာငး်အတိ5ငး် မြဖစေ်တာပ့ါ။
လကBဏာများ
• လ>တစေ်ယာက်သည် မျကေ်တာငမ်ခတဘ်ဲ အချိနက်ာလအေတာ်9ကာသာွးသညက်ိ5 ေတွ@ YCိရပါသည၊် သိ5မ့ဟ5တ် ထိ5လ>သည်

မျကေ်တာငမ်ျား မျကလ်ံ5းအားထေိနြခငး်ကိ5 ညညး်တွားြခငး် မYCိပါ။
• အထ>းသြဖင့် တစေ်နတ့ာအက5န် သိ5မ့ဟ5တ၊် ဘတစ်က်ား သိ5မ့ဟ5တ် ရထားေပQတငွ် ြပတငး်ေပါက် နားတွင် စးီDပီးေနာက်

အြမငအ်ာFံ5သည် အေကာငး်အတိ5ငး် ြဖစဟ်နမ်YCိေ9ကာငး် လ>တစေ်ယာက်ကညညး်တွားပါသည။်
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
ေအာကပ်ါေဆာငရွ်ကမ်=များကိ5တာဝနယ်>လ5ပ်ေဆာငရ်န်
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံေသာသ>ကိ5အားေပသင9်ကားေပးပါ။
• မျက်စိေြခာက်ေသွM မ?ကိ3 စစ်ေဆးပါ၊

• အြမငအ်ားနညး်လာဟန4်5ိလaငလ်0တစေ်ယာကသ်ည(်၅)မိနစ်
Nကာမျကစ်မိျားကိ: ပိတလိ်:ကဖ်ွင့လိ်:က် လ:ပ်Eိ:ငပ်ါ သည။်

• (၅)မိနစN်ကာRပီးေနာကအ်ြမငပိ်:ေကာငး်လာလaငအ်ြမငအ်ကန ့်
အသတက်ိ: မျကစ်ေိြခာကေ်သွQ ြခငး်က ြဖစေ်စခဲြ့ခငး်
ြဖစပ်ါသည။်ထိ:အေြခအေနတငွထ်ိ:သ0ကိ:“မျကေ်တာငပ်:တခ်တ်
ပ:တခ်တ”်(think blink)အေလအ့ကျင့တ်ိ:းတကလ်:ပ်ေဆာင်
ေစရနအ်NကေံပးRပီး ေြခာကေ်သွQေစသည့သ်ကေ်ရာကမ်Jများမ5
သ0တိ:၏့ မျကစ်မိျားကိ: ကာကယွပ်ါ။ မျကရ်ညအ်တ:များ
သိ:မ့ဟ:တ် မျကစ်လိိမ်းေဆးအေပျာစ့ား(bland eye cream)ကိ:
မျကစ်ိ အလွနေ်ြခာကေ်သွQလာြခငး်မ5 ကာကယွတ်ားဆးီရန်
အသံ:းြပHEိ:ငပ်ါသည။်

• အြမငသ်ည(်၅)မိနစN်ကာRပီးေနာကတ်ိ:းတကေ်ကာငး်မွနမ်Jမ45ိ
လaငထ်ိ:သ0ကိ:ေဆးဘကဆ်ိ:ငရ်ာအထ0းက:ဆသီိ:လ့Bေဲြပာငး်ေပးပါ

• “မျကေ်တာငပ်Kတခ်တပ်Kတခ်တ”် အေလအ့ကျင့က်ိK လKပ်ေဆာငေ်စပါ။
• လ0တစေ်ယာကသ်ညသ်ရကပ်ငသ်ိ:မ့ဟ:တE်ာွးမတစေ်ကာငက်ဲ့

သိ: ြ့မငေ်နကျအရာဝတl Hကိ: ဘယအ်ချိနမ်5ာဘြဲမငြ်မင်
မျကေ်တာငခ်တပ်ါ။

• “မျကေ်တာငပ်:တခ်တပ်:တခ်တ”် ြခငး်ကိ: ပံ:မ5န် ေလက့ျင့လ်aင်
ထိ:အရာသည်အေလအ့ကျင့တ်စခ်:ြဖစလ်ာRပီး မျကစ်သိည်
ပံ:မ5နသ်န ့4်5ငး်လာ၍ စိ:စွတမ်Jကိ: ထနိး်ထားပါသည။်

• မျကစ်မိျားကိ3 ကာကယွပ်ါ။
• ေလ၏ေြခာကေ်သွQေစေသာသကေ်ရာ

ကမ်Jများ၊ေနေရာငြ်ခည၊်ေဆးလိပ်ေငွQ၊
သိ:မ့ဟ:တဖ်:နမ်Jန ့တ်ိ:၏့ထခိိ:ကပ်ျကစ်းီေစ
ေသာသကေ်ရာကမ်JများE5င့မ်ျကစ်ထိသဲိ: ့
ဝငေ်ရာကလ်ာေသာအရာများမ5မျကစ်ိ
များကိ:ကာကယွရ်နအ်ကာကယွေ်ပး
ေသာမျကမ်5နမ်ျားသိ:မ့ဟ:တမ်ျကစ်အိ
ကာအကယွတ်ိ:က့ိ: ဝတဆ်ငပ်ါ။

• ဦးထ:ပ်သိ:မ့ဟ:တက်ကဦ်းထ:ပ်တိ:က့ိ:လ
ညး်ဝတဆ်ငE်ိ:ငပ်ါသည၊်သိ:မ့ဟ:တလ်ည်
စညး်ပ:ဝါကိ:မျကE်5ာေပ`မ5ဆွယဲ0အသံ:းြပH
Eိ:ငR်ပီး မျကစ်မိျားကိ: ကာကယွပ်ါ။

• ဖ:နမ်Jန ့E် 5င့ပိ်:းမ Bားတိ:မ့5 မျကစ်မိျားကိ:
ကာကယွရ်နေ်စာငြ်ခHံ၍သိ:မ့ဟ:တ်
ြခငေ်ထာငြ်ဖင့် အပ်ိပါ။

မျကခ်ွံကိ' ပိတရ်န်မတတ"်ိ'ငြ်ခငး်
မျက်ခံွပိတ်ရနမ်တတ်Aိ?ငြ်ခငး်သည် qကက်သားများကိ?
အားနည်းေစြခငး် သိ?မ့ဟ?တ်အေ8ကာေသေစြခငး်ြဖင့်
မျက်ABာဆိ?ငရ်ာအာcံ?ေ8ကာထိခိ?က်ပျက်စီးြခငး်၏
အကျိNးဆက်ြဖစ်ပါသည်။ မျက်စိကိ?မပိတ်Aိ?ငေ်သာအခါ
ေနဘ့က်ABင့် ညဘက်များတွင် ေလ၏ခနး်ေြခာက်ေစေသာ
သက်ေရာက်မJများABင့် ြပငပ်အရာဝတh Nများြဖင့် မျက်စိတိ?ကိ့?
ထိေတ̂ွေစပါသည်။ (မျက်စိ၏အေရာငY်Bိေသာ
ေYB ^ဘက်အစိတ်အပိ?ငး်ကိ? ဖံ?းလXမ်းထားေသာ 8ကည်လငေ်သာ
အစိတ်အပိ?ငး်) မျက်8ကည်လXာသည်အနာြဖစ်(အနာ-ဒဏ်ရာ
ပံ?စံ)Aိ?ငေ်ြခအလားအလာYBိလျက် ထိခိ?က်ပျက်စီးေစ]ပီး၊
လျစ်လျjcJထားလTင် မျက်စိကွယ်ေစAိ?ငပ်ါသည်။
လကBဏာများ
• လ)တစ်ေယာက်ကိ? မျက်လံ?းပိတ်ရနေ်ြပာေသာအချိနတွ်င်

မျက်ခံွများ8ကားမB ကွာဟချက်ကိ? ေလ့လာသတိြပNပါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
အနာ3ကီးေရာဂါက)းစက်ခံရသ)ကိ? အားေပးသင8်ကားေပးပါ၊
• ေကာငး်မွနေ်သာမျက်လံ?းဂc?စိ?က်မJကိ?

ေသချာေအာငလ်?ပ်ပါ။
• ပံ?မBနမ်ျက်လံ?း ေလ့ကျင့ခ်နး်လ?ပ်ပါ။
• ေဆာငရွ်က်ရန်အေြခအေနေပးလTင် မျက်စိခဲွစိတ်က?သမJ

ခံယ)ပါ၊ သိ?မ့ဟ?တ်အထ)းက?ABင့ေ်ဆွးေAးွတိ?ငပ်ငပ်ါ။
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မ<တခ်ျက-် မျကလ်ံ5းမပိတ်
Bိ5ငေ်သာအခါမျက်ဆနမ်ျား
သညအ်ထကဘ်ကဆ်(ီBell
s' reflex) ေFg@သာွးေလ့
YCိသည။်
တစခ်ါတစရံ်မျကဆ်နမ်ျား
သညမ်ျကခ်ွေံအာကသ်ိ5လ့ံ5း
ဝေFg@သာွးDပီးထိ5နညး်တ>မျ
ကလ်ံ5းကိ5လညး်ေရစတွပ်ါ
မျကလ်ံ5းမC‘အမ=ိက’်ကိ5
ဖယY်Cားပါ။



မျကစ်ေိစာင့ေ်I3ာကမ်K
မျကစ်ြိပဿနာYBိေသာသ)သည်သ)ကိ?ယတ်ိ?င် မျကစ်ကိိ? ေစာင့ေ်YBာကရ်န်က)ညAီိ?ငပ်ါသည။် မျကစ်သိည် ေြခာကလ်ေအာက်
ပိ?တိ?ေတာငး်ေသာကာလတငွ် ပိတ၍်မရAိ?ငလ်Tင်ဤအေြခအေနကိ? ေြပာငး်ြပနလ်BနA်ိ?င် ေသာေ8ကာင့် ထိ?လ)ကိ? မျကစ်ေိဆးcံ?သိ? ့
လXေဲြပာငး်လိ?ကပ်ါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• မျကလ်ံ3းများကိ3 ေဆးေGကာသန ့်စငO်ပီး မျကလ်ံ3းအေြခအေနများကိ3 စစေ်ဆးပါ။

• နနံက်တိ?ငး်၊ ညေနတိ?ငး် သန ့Y်Bငး်ေသာေရABင့် အဝတ်စေပျာ့တိ? ့ြဖင့် မျက်လံ?းပတ်လည်ကိ? ေဆးေ8ကာသန ့စ်ငပ်ါ။
• မျက်လံ?းများ၏အေြခအေနကိ? မBန8်ကည့်၍ ပံ?မBနစ်စ်ေဆးပါ၊ မျက်လံ?းနေီနလTင် ေဆးဘက်ဆိ?ငရ်ာအထ)းက?ABင့်

ချက်ချငး်တိ?ငပ်ငေ်ဆွးေAးွပါ။
• မျကလ်ံ3းတစလ်ံ3းစတီိ3ငး်၏အြမငက်ိ3 စစေ်ဆးပါ။

• အကာွအေဝးတစခ်:အတငွး် လ0တစေ်ယာက် သကဲွစွဲာြမငE်ိ:ငသ်ည့် ပတဝ်နး်ကျင4်5ိ တစစ်ံ:တစခ်:ကိ: အမျိHးအစားခွြဲခားြပရန်ထိ:သ0ကိ: ေမးပါ။
ဥပမာ၊ ေဈးဆိ:င၏်အမည၊်သစပ်ငတ်စပ်င်သိ:မ့ဟ:တ် အကာွအေဝးတစခ်:၌ 45ိေသာအမ5တအ်သားတစခ်:။ ထိ:အမ5တအ်သားကိ: အRမဲတေစ
အသံ:းြပHRပီး၊ ထိ:သ0သည်ထိ:အမ5တအ်သားကိ: သသဲကဲွကဲွဆဲကလ်ကြ်မငE်ိ:ငသ်လားဆိ:သညက်ိ: ဆံ:းြဖတရ်န်တ0ညသီည့အ်ကာွအေဝးမ5
ထိ:အမ5တအ်သားကိ: Nကည့ပ်ါေစ။

• အြမငသ်ည် ပိ:ဆိ:းရွားRပီး “မျကေ်တာငပ်:တခ်တပ်:တခ်တ”်ေလက့ျင့ခ်နး်ြဖင့် တိ:းတကေ်ကာငး်မွနမ်လာလaင်ကdမ်းကျငပ်ညာ45ငက်ိ: အက0အညီ
ေတာငး်ခပံါ။

• မျကလ်ံ3းများကိ3 ကာကယွပ်ါ
• ေလ၏ေြခာကေ်သွQေစေသာသကေ်ရာကမ်Jများ၊ ေနေရာငြ်ခည၊် ေဆးလိပ်ေငွQ၊ သိ:မ့ဟ:တ် ဖ:နမ်Jန ့တ်ိ:၏့

ထခိိ:ကပ်ျကစ်းီေစေသာသကေ်ရာကမ်JများE5င့် မျကစ်ထိသဲိ:ဝ့ငေ်ရာကလ်ာေသာအရာများမ5 မျကစ်မိျားကိ: ကာကယွရ်န်
အကာအကယွေ်ပးေသာမျကမ်5နမ်ျား သိ:မ့ဟ:တ် မျကစ်အိကာအကယွတ်ိ:က့ိ: ဝတဆ်ငပ်ါ။

• ဦးထ:ပ် သိ:မ့ဟ:တ် ကကဦ်းထ:ပ်တိ:က့ိ:လညး် ဝတဆ်ငE်ိ:ငပ်ါသည၊်သိ:မ့ဟ:တ် လညစ်ညး်ပ:ဝါကိ: မျကE်5ာေပ` လBားထားRပီး မျကစ်ကိိ: ကာကယွပ်ါ။
မျကစ်မိျားကိ: ကာကယွရ်န် အကာအကယွေ်ပးေသာ မျကမ်5နမ်ျား သိ:မ့ဟ:တ် မျကစ်အိကာအကယွတ်ိ:က့ိ: ဝတဆ်ငပ်ါ။ ဦးထ:ပ် သိ:မ့ဟ:တ်
ကကဦ်းထ:ပ်တိ:က့ိ:လညး် ဝတဆ်ငE်ိ:ငပ်ါသည၊်သိ:မ့ဟ:တ် လညစ်ညး်ပ:ဝါကိ: မျကE်5ာေပ`မ5 လBားထားRပီး အသံ:းြပHEိ:ငပ်ါသည။်

• ဖ:နမ်Jန ့E် 5င့ပိ်:းမ Bားတိ:မ့5 မျကစ်မိျားကိ: ကာကယွရ်န် ေစာငြ်ခHံ၍သိ:မ့ဟ:တ် ြခငေ်ထာငြ်ဖင့် အပ်ိပါ။
မBတခ်ျက။် မျကလံ်:းယားယေံသာအခါတငွ် မျကလံ်:းကိ: ဘယေ်တာမ့5 မပွတပ်ါE5င့။် ထိ:သိ: ့ြပHလ:ပ်မည့အ်စား မျကလံ်:းများ၏ေဘးဘကမ်5 အေရြပားကိ:
ဆွဆဲန ့ြ်ခငး်/ဆွြဲခငး်ြဖင့် မျကလံ်:းကိ: ပိတသ်ာွးေအာငဆ်ွပဲါ။
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A) လ;ပ်MJားမ;MJိေသာ ေလက့ျင့ခ်န်းများ

1. မျကစ်မိျားကိ5 တတB်ိ5ငသ်မ] များများပိတထ်ားပါ။
မျကB်Cာ0ကကသ်ားများသည်လံ5လံ5ေလာကေ်လာက်
သနမ်ာေနတ5နး်ြဖစလ်]င် မျကစ်မိျားသည်
ကာွဟချကမ်YCိဘဲ ပိတပ်ါလမိ့်မည။်

2. တစဆ်ယထ်ေိရတကွစ်Xအတငွး် မျကစ်မိျားကိ5
တငး်တငး်ကျပ်ကျပ်ပိတထ်ားပါေစ။

3. တကB်ိ5ငသ်မ] မ9ကာမ9ကာဤေလက့ျင့ခ်နး်ကိ5
ေနတ့ိ5ငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။

B) မလ;ပ်မယJက် ေလက့ျင့ခ်န်းများ

1. မျကစ်မိျားကိ5 တတB်ိ5ငသ်မ] များများပိတထ်ားပါ။
လ>တစေ်ယာက်သည် မျကခ်ွမံျား9ကားမCာ
ကာွဟချကY်Cိေနလ]င် မျကစ်မိျားကိ5
ပိတသ်ာွးသည့တ်ိ5ငေ်အာင်ညငသ်ာစာွ ဆွထဲ5တရ်န်
လကက်ိ5 အသံ5းြပTပါ။

2. တစဆ်ယအ်ထေိရတကွစ်Xအတငွး် လကမ်ျားြဖင့်
မျကစ်မိျားကိ5 ပိတသ်ာွးေအာငလ်5ပ်ပါ။

3. တတB်ိ5ငသ်မ] မ9ကာမ9ကာဤေလက့ျင့ခ်နး်ကိ5
ေနတ့ိ5ငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။
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မျကစ်ေိလက့ျင့ခ်န်းများ

ပံ8မ4နမ်ျကေ်တာငခ်တြ်ခငး်74င့် ညဘကမ်4ာ မျကခ်ွမံျားလံ8းဝပိတြ်ခငး်သည် မျကL်ကညလ်Rာကိ8 ကျနး်မာေစပါသည။်
ေအာကပ်ါ မျကစ်ေိလက့ျင့ခ်နး်များသည်ဤအရာကိ8 7?းိဆေွပးရန် ေဆာငရွ်က7်ိ8ငပ်ါသည။်



မျကစ်ခိွဲစတိက်'သြခငး် သိ'မ့ဟ'တ်အထFးက'

မျကစ်ခဲွိစတိက်?သြခငး်။ ။ လ>များသည် ၎ငး်တိ5၏့မျကစ်မိျားကိ5 ပိတရ်န် IကTိးစားေသာ်လညး် မျကခ်ွမံျား9ကားတငွ် Iကီးမားေသာ
ကာွဟမ=များYCိေနေသာအခါ ထိ5သ>များသည် ခွစဲတိက်5သြခငး်မC အကျိTးေကျးဇ>းရBိ5ငပ်ါသည။် မျကခ်ွမံျားေပQတငွ် အသင့အ်တင့်
Fိ5 းYCငး်ေသာ ခွစဲတိက်5သြခငး်သည်လ>တစေ်ယာက်၏ ပံ5ပနး်သjာန်တိ5းတကေ်ကာငး်မနွလ်ာေစြခငး်ြဖင့် မျက9်ကညလ်gာကိ5
ေြခာကေ်သွ@ ြခငး်မC ကာကယွရ်န်က>ညBီိ5ငပ်ါသည၊် ၎ငး်သည် မျကစ်ကိယွြ်ခငး်ကိ5 ကာကယွတ်ားဆးီေစBိ5ငပ်ါသည။်

အထ)းက?။ ။ လ>တစေ်ယာက်သည် အနာIကးီေရာဂါတ5န ့ြ်ပနမ်=ြဖင့် ေရာငရ်မ်းြခငး်ကိ5 စမီံကိ5ငတ်ယွရ်န် စတးီရိွတေ်ဆးဝါး(ဥပမာ
ေကာ်တကီိ5 စတးီရိွတေ်ဆးဝါးတစမ်ျိTး(prednisolone))ကိ5 အသံ5းြပTေနရDပီဆိ5လ]င်ထိ5သ>သည် (အြမငအ်ာFံ5ေ9ကာပျကစ်းီြခငး်)ေရတမိ်BCင့်
(မျကစ်အိတငွး်မCာ မျကတ်ငွး်မCနတ်မိ်ဖံ5းြခငး်) အတငွး်တမိ်တိ5က့ိ5 ြဖစပ်ာွးBိ5ငေ်ြခအလားအလာ YCိပါသည။် မျကစ်အိထ>းက5သည်
မျကစ်ဖိိအားကိ5 ေစာင့9်ကညစ်စေ်ဆးသင့D်ပီး ဖိအားြမnင့မ်ားလနွး်ေသာအခါ ထိ5အရာကိ5 က5သသင့ပ်ါသည။် အတငွး်တမိ်ကိ5 ဖယY်Cားရန်
ခွစဲတိက်5သြခငး်သည် အြမငြ်ပနေ်ကာငး်Bိ5ငပ်ါသည။်ထိ5သိ5 ့ြပTလ5ပ်ြခငး်သည် ေနစ့Xလ5ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားြပTလ5ပ်ရန်
မYCိမြဖစအ်ေရးIကးီေသာလိ5အပ်ချကြ်ဖစD်ပီး၊ ေြခ လကတ်ိ5တ့ငွ် အာFံ5ခစံားမ= ဆံ5းF= ံးရသ>များအတွက် ေဘးကငး်လံ5ြခTံမ=YCိေစပါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျက်
• မျကစ်အိထ>းက5BCင့် ြဖစB်ိ5ငေ်သာခွစဲတိက်5သြခငး်တိ5အ့တကွ် အနးီဆံ5းမျကစ်ေိဆးFံ5သိ5လ့gေဲြပာငး်ပါ။
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မျကစ်နီိြခငး်
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များ၏ မျကစ်မိျားနးီြမနး်ြခငး်သည် မျကစ်မိျားေြခာကေ်သွ@ ြခငး်၊ ေရာဂါက>းစကြ်ခငး်တိ5က့ိ5
အရိပ်လကMဏာြပြခငး် ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည၊် သိ5မ့ဟ5တ် အေရးတIကးီ ေဆးက5သမ=ဆိ5ငရ်ာေစာင့ေ်YCာကမ်=လိ5အပ်သည့် စိ5းရိမ်ရေသာြပဿနာကိ5
kgနြ်ပြခငး် ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်
ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျက်
ေဆးဘကဆ်ိ5ငရ်ာအထ>းက5ဆသီိ5 ခ့ျကခ်ျငး်လgေဲြပာငး်ပါ။



အြဖNေရာငအ်စကမ်ျား သိ9မ့ဟ9တ်တမ်ိဖံ9းေသာ
မျကစ်မိျား

အြဖUေရာငအ်စကမ်ျား။ ။ မျက9်ကညလ်gာသည်
မွဲDပီးြဖ[ေသာအစကY်Cိလ]င် မျကစ်ေိပQတငွ် အနာတစခ်5
ြဖစB်ိ5င် ပါသည။် မ<တခ်ျက၊်
မျက9်ကညလ်gာအနာြဖစြ်ခငး်သည်
အေရးေပQအေြခအေနြဖစပ်ါသည။်ထိ5အရာကိ5 ြမနဆ်နစ်ာွ
မက5သလ]င်ထိ5သ>သည် မျကစ်ကိယွသ်ာွးBိ5ငပ်ါသည။်

တမ်ိမျကလ်ံ?းများ။ ။ မျကစ်၏ိ
အနကေ်ရာငဗ်ဟိ5ေပQတငွ်
တမိ်ြဖစေ်သာအြဖ[ေရာငေ်နရာသည် (မျကစ်အိတငွး် မCာ
မျကတ်ငွး်မCနတ်မိ်ဖံ5းြခငး်) အတငွး်တမိ်ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်
အေစာပိ5ငး်အတငွး်တမိ်ပံ5စသံည် ေရာငရ်မ်းြခငး်BCင့် တ5န ့ြ်ပန်
ြခငး်တိ5ေ့9ကာင့် အနာIကးီေရာဂါတငွ် ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျက်
• အေြခအေနတစရ်ပ်ရပ်တငွ်

ေဆးဘကဆ်ိ5ငရ်ာအထ>းက5ဆသီိ5 ့
ချကခ်ျငး်လgေဲြပာငး်ပါ။
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မျကဆ်န်ကိ' ထခိိ'ကေ်နေသာ
မျကေ်တာငေ်မ Mးများ

အနာIကးီေရာဂါမCာေတွ@ရသည့ြ်ဖစေ်နကျမျကေ်တာငေ်မ gးြပ
ဿနာသညမ်ျကခ်ွမံျားကိ5အတငွး်သိ5ဝ့ငေ်စDပီးမျကေ်တာငေ်မ gး
များလားရာလွေဲစြခငး်BCင့မ်ျကလ်ံ5းအတငွး်ဘကဆ်YီCညထ်ကွ်
လာြခငး်(မျကေ်တာငေ်မးွစ>းြခငး်)ကိ5ြဖစေ်စေသာမျကခ်ွကံ5ပ်
ေရာဂါြဖစပ်ါသည။်မျကေ်တာငေ်မ gးများသညမ်ျကေ်တာငခ်တ်
စXအတငွး်မျက9်ကညလ်gာေပQတငွလ်=ပ်YCားေလY့Cိေသာေ9ကာင့်
မျက9်ကညလ်gာကိ5 ထခိိ5ကပ်ျကစ်းီေစBိ5ငပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• မျကေ်တာငေ်မး̂အနညး်ငယသ်ာလားရာလွမဲ<ားလOင်

မျကေ်တာငေ်မး̂များကိ) ဇာဂနာေကာငး်ေကာငး်၊
ေကာငး်စာွေလက့ျင့ထ်ားသCတိ) ့ြဖင့်
ဖယH်<ား5ိ)ငပ်ါသည။် မ<နက်နစ်ာွ မလ)ပ်ေဆာငလ်Oင်
ပျကသ်ာွးေသာ မျကေ်တာငင်)တတ်ိ)က
ပိ)Pပီးထခိိ)ကပ်ျကစ်းီေစ5ိ)ငပ်ါသည။်

• မျကေ်တာငေ်မး̂(၅)ေချာငး် သိ)မ့ဟ)တ်
ပိ)များေသာမျကေ်တာငေ်မး̂များသည်
လားရာလွမဲ<ားလOင် မျကခံွ်အြပငဘ်ကဆ်လီ<ည့ရ်န်
ခဲွစတိက်)သြခငး်လိ)အပ်ပါသည။်ဤအေြခအေနတငွ်
အနးီစပ်ဆံ)းမျကစ်ေိဆးခနး် သိ)မ့ဟ)တ်
ကျနး်မာေရးစငတ်ာဆီ လ^ေဲြပာငး်ေပးပါ။



Nကကသ်ားအားနညး်ြခငး် သိ'မ့ဟ'တ်အေBကာေသြခငး်

အနာ3ကးီေရာဂါြဖင့် အာcံ?ေ8ကာပျကစ်းီြခငး်က qကကသ်ားအားနညး်ြခငး် သိ?မ့ဟ?တ် အေ8ကာေသြခငး် တိ?က့ ◌◌ိ?ဦးတညြ်ဖစေ်ပeေစAိ?ငပ်ါသည။်
ထိ?ေ့8ကာင့် အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များ၏ qကကသ်ားသနမ်ာမJ ေြပာငး်လမဲJYBိသလားဆိ?သညက်ိ? သYိBိရန် ပံ?မBနအ်ကြဲဖတသ်င့ပ်ါသည။်

ြဖစP်ိ9ငေ်ြခအလားအလာ/ြပဿနာ
အသစြ်ဖစေ်ပeလာေသာqကကသ်ားအားနညး်ြခငး် သိ?မ့ဟ?တ် အေ8ကာေသြခငး်တိ?သ့ည် အ]မဲတမ်းချိN ^ယငွး်မJများကိ? ကာကယွတ်ားဆးီရန်
က?သ၍ရAိ?ငသ်ည့် အာcံ?ေ8ကာများ ြပငး်ထန် ေရာငရ်မ်းြခငး်ကိ? အရိပ်လကoဏာြပြခငး်ြဖစA်ိ?ငပ်ါသည။် မBတခ်ျက၊် ( ၆လေအာကန်ညး်ေသာ) 
မ8ကာခငက်qကကသ်ားအားနညး်ြခငး်ကိ? သတြိပNမိလTင် အနးီစပ်ဆံ?းကျနး်မာေရး စငတ်ာကိ? လXေဲြပာငး်ေပးပါ။ အေစာပိ?ငး် သတြိပNမိြခငး်ABင့်
က?သမJခယံ)ြခငး်တိ?သ့ည် အ]မဲတေစအာcံ?ေ8ကာပျကစ်းီြခငး်ကိ? ကာကယွတ်ားဆးီAိ?ငပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့် လ?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ေအာကပ်ါခAnာကိ?ယအ်စတိအ်ပိ?ငး်များ၏ qကကသ်ားသနမ်ာမJကိ? အကြဲဖတပ်ါ။

• မျကစ်မိျား
• လကမ်ျား
• ေြခများ

• ထိ?ေနရာများတငွ် qကကသ်ားများသနမ်ာေစရန်ထိ?သ)ကိ? ေလက့ျင့ခ်နး်လ?ပ်ရန် အားေပးသင8်ကားေပးပါ။
• မျကစ်မိျား
• လကမ်ျား
• ေြခများ

Rကကသ်ားသန်မာမ;ကိ9 အကြဲဖတပ်ါ
မျကခံွ်Vကကသ်ား
မျကခ်ွ0ံကကသ်ားများ၏သနမ်ာမ=ကိ5 စမ်းသပ်ရန်
၁။ လ>တစေ်ယာကက်ိ5 မျကစ်မိျားပိတရ်န် ေြပာပါ။
• ထိ5သ>သည် ၎ငး်၏မျကစ်မိျားကိ5 ပိတB်ိ5ငလ်]င၊် လကေ်ချာငး်ေလးများြဖင့်

မျကစ်မိျားကိ5 IကTိးစားDပီးဖွင့ပ်ါ။ မျကစ်မိျားကိ5 ဖွင့ရ်လွယက်>လ]င်
မျကခ်ွ0ံကကသ်ားများ အားနညး်သည့် အေြခအေန ြဖစပ်ါသည။်

• မျကခ်ွ0ံကကသ်ားများ အေ9ကာေသလ]င်ထိ5လ>သည်သ>၏မျကလ်ံ5းများကိ5
လံ5းဝမပိတB်ိ5ငပ်ါဘ>း။
• ခBံိ5ငရ်ည(်တချိT@) YCိလ]င် 0ကက်သားသနမ်ာမ=သည် အားေကာငး်သည/် 

ပံ5မCနြ်ဖစြ်ဖစသ်ည။်
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လကN်ကကသ်ား
ခ) လကမ်
လကမ်၏လ;ပ်MJားမ;အားကိ9 စမ်းသပ်ရန်
1. ထိ5သ>၏လကက်ိ5 မ ထားDပီး သ>၏လကဖ်ဝါးကိ5

အေပQလCနလ်ျက် ြဖန ့ထ်ားဖိ5ေ့ြပာပါ၊
လကမ်ထပ်ိကိ5 BCာေခါငး်ဘကသ်ိ5 မ့ တငခ်ိ5ငး်ပါ။
Dပီးလ]င်

2. လကမ်၏အေြခကိ5 ဖိ၍
ြဖန ့ထ်ားေသာအေနအထားြဖစသ်ာွးေစရန်
လကမ်ကိ5 ေအာကဘ်ကသ်ိ5 တ့နွး်ဖိ5 I့ကိTးစားပါ။
• ထိ5သ>သညခ်Bံိ5ငရ်ညမ်YCိဘဲ လက်မသည်
ေအာကဘ်က်လယွက်>စာွေရွ@သာွးလ]င်
0ကက်သားအားနညး်ြခငး်ြဖစသ်ည။်

• ထိ5သ>သည်လကမ်ကိ5 အထကဘ်ကဆ်ီ
လံ5းဝမkgနြ်ပBိ5ငလ်]င်
အေ9ကာေသြခငး်ြဖစသ်ည။်

• ခBံိ5ငရ်ည(်တစစ်ံ5တစရ်ာ) YCိလ]င်
0ကက်သားသနမ်ာမ=သည်
အားေကာငး်သည/်ပံ5မCနြ်ဖစြ်ဖစ်
သည။်

က) လကသ်န်း
လကသ်နး်၏လ=ပ်YCားမ=အားကိ5 စမ်းသပ်ရန်
1. လ>တစေ်ယာကက်ိ5 လက်သနး်အား

အြခားလကေ်ချာငး်များမCေဝးကာွေစDပီး ေဘးတိ5က်
လ=ပ်YCားရန် ေြပာပါ။ Dပီးေနာက်

2. လကသ်နး်ကိ5 IကိTးစားDပီး ေနာကဘ်ကဆ်တီနွး်ပါ။
• လက်သနး်သည် ေနာကဘ်ကဆ်ီ လယွက်>စာွ

မတနွး်Bိ5ငလ်]င် 0ကက်သား အားနညး်ြခငး်ြဖစသ်ည။်
• လက်သနး်သည်လံ5းဝမလ=ပ်YCားBိ5ငလ်]င်

အေ9ကာေသြခငး်ြဖစသ်ည။်
• ခBံိ5ငရ်ည(်တစစ်ံ5တစရ်ာ) YCိလ]င်

0ကက်သားသနမ်ာမ=သည်
အားေကာငး်သည/်ပံ5မCနြ်ဖစြ်ဖစသ်ည။်

ဂ) ေြခေထာကR်ကကသ်ား
ေြခေထာကလ်=ပ်YCားမ=အားကိ5 စမ်းသပ်ရန်
1. လကတ်စဘ်ကြ်ဖင့ထ်ိ?သ)၏ေြခေထာက်

ေအာကပိ်?ငး်ကိ? ပင့မ်ပါ။ ]ပီးေနာက်
2. ထိ?သ)ကိ?ေြခေထာကက်ိ?မ8ကည့ရ်နေ်ြပာပါ။
3. ေြခေထာကက်ိ? 3ကNိးစား]ပီး

ေအာကဘ်ကက်ိ? တနွး်ပါ။
• ေြခေထာကက်ိ? လယွက်)စာွ

ေအာကဘ်ကတ်နွး်ချAိ?ငလ်Tင်
qကကသ်ားအားနညး်ြခငး်ြဖစသ်ည။်

• ထိ?သ)သည် ေြခေထာကက်ိ?
လံ?းဝမြမSင့တ်ငA်ိ?ငလ်Tင်
အေ8ကာေသြခငး်ြဖစသ်ည။်
• ေြခေထာကက်ိ?ေအာကဘ်

ကတ်နွး်ချရနခ်ကခ်လဲTင်
qကကသ်ားသနမ်ာမJအား
ေကာငး်သည/်ပံ?မBန်
ြဖစသ်ည။်

ခ"
#ာက

ိ'ယ
လ်
'ပ်င
နး်
တ
ာဝ
နမ်
ျား
"3င
့်

တ
ည
ေ်ဆ

ာက
ပ်ံ'မ
ျား

က
တ
ြ်ပ
ား
(၂၁

)



က9တေ်ကးွေသာလကေ်ချာငး်များ

လကအ်ားနညး်ေသာသိ?မ့ဟ?တ် လကအ်ေ8ကာေသေသာသ)များသည် “က?တေ်ကးွေသာ”လကေ်ချာငး်များABင့် “ြပန ့ေ်သာ”လကမ်တိ?က့ိ?
ြဖစပ်ာွးေစAိ?ငပ်ါသည။်လကေ်ချာငး်များသည် ေကးွ]ပီးေကာက8်ကပါသည။်လ)တစေ်ယာကသ်ည်လကမ်ABင့လ်ကည်SNိးြဖင့် ဖိညSပ်ြခငး်၊
လကေ်ချာငး်များABင့် လကမ်တိ?က့ိ? ြပန ့ြ်ပန ့ဆ်န ့ြ်ခငး်ABင့် လကေ်ချာငး်များကိ? ြဖန ့ြ်ခငး်တိ?မ့Bာ အခကအ်ခတဲိ?က့ိ? ေတွ^ 8ကNံAိ?ငပ်ါသည။်
လကေ်ချာငး်များABင့လ်ကမ်တိ?၏့ အဆစမ်ျားသည် (qကကသ်ား၊ တစY်Bjးများ ကျံN^ ြခငး်) မာေတာင့လ်ာAိ?ငပ်ါသည၊် သိ?ေ့သာ်
အေ8ကာေသြခငး်ေ8ကာင့် အဆစမ်ျား ေကးွသာွး ေလY့Bိသည့တ်ိ?င် ေကးွဆန ့A်ိ?ငေ်အာင် ထနိး်ထားAိ?ငပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• က?တေ်ကးွေနေသာလကေ်ချာငး်များABင့ြ်ပန ့ေ်နေသာလကမ်တိ?အ့တကွ် ကျပ်စညး်ြခငး်အေပe

အ8ကေံပးပါ။ မ9တခ်ျက၊် အဆစမ်ျားသည် အYBငြ်ဖစ]်ပီး/မေတာင့တ်ငး်သည့အ်ခါတငွ်
ထိ?သိ?လ့?ပ်ရန် မလိ?အပ်ပါ။

• ထိ?သ)ကိ? ေနစ့Qလကေ်လက့ျငး်ခနး်လ?ပ်ရန် အားေပးသင8်ကားေပးပါ။
မ9တခ်ျက၊် အေ8ကာေသေသာလကက်ိ? ခွစဲတိက်?သ၍ ြပငေ်ပးAိ?ငပ်ါသည။် ခွစဲတိဆ်ရာဝနသ်ည်
အနာ3ကးီေရာဂါခွစဲတိက်?သြခငး်ကိ? ေလက့ျင့သ်င8်ကားထား]ပီး၊ ေနာကဆ်ကတ်ွဲ
(အေ8ကာအဆစက်?ထံ?း) ရAိ?ငေ်8ကာငး် ေသချာပါေစ။

က?တေ်ကးွေနေသာလကေ်ချာငး်များအတကွ် ကျပ်စညး်ပစWညး်များ
ေကးွေနေသာအေနအထားတစခ်?တငွ် မာေတာင့လ်ာြခငး်မB လကေ်ချာငး်များကိ? ကာကယွရ်န်ကျပ်စညး်ပစiညး်များကိ? သံ?းAိ?ငပ်ါသည။်
လကေ်ချာငး်များ ေကးွလာေသာ်လညး် (လကေ်ချာငး်များ လJပ်YBားAိ?ငဆ်တဲငွ)် ညငသ်ာေသာဖိအားြဖင့် ြပန ့ြ်ပန ့ဆ်န ့A်ိ?ငလ်Tင်
ကျပ်စညး်ပစiညး်များသည်လကေ်ချာငး်များ၏ေကးွေနေသာအေနအထားကိ? ြပငေ်ပးရန်သိ?မ့ဟ?တ် ေလျာပ့ါးေစရန်အက)အညရီAိ?ငပ်ါသည။်
လ)အများစ?သည် ေနစ့QလJပ်YBားမJများအတကွ် သ)တိ?၏့လကမ်ျားကိ? လတွလ်ပ်စာွ အသံ?းြပNရမညြ်ဖစေ်သာေ8ကာင့် တစေ်နတ့ာအတငွး်မBာ
ကျပ်စညး်ပစiညး်များစညး်ထားရန် မြဖစA်ိ?ငပ်ါ။ ကျပ်စညး်ပစiညး်များကိ? ည၌သာစညး်ြခငး်သည် အေကာငး်ဆံ?းြဖစပ်ါသည။် မBတခ်ျက၊်
လကမ်ျားသည်လJပ်YBားAိ?င]်ပီး ေနစ့Qေလက့ျင့ခ်နး်များ လိ?အပ်သေလာကလ်?ပ်Aိ?ငေ်သာအခါကျပ်စညး်ပစiညး်များစညး်ထားရန် မလိ?အပ်ပါ။
အထ)းဂK?ြပEရန်အချကမ်ျား
• ကျပ်စညး်ပစiညး်များကိ? ပလာစတာ၊ ပလတစ်တစ၊် သိ?မ့ဟ?တ် ေရာ်ဘာkပနေ်ချာငး်၊ သစသ်ား၊ ဝါးအစYBိသည့် ကဲသ့ိ?ေ့သာ ေချာမတွ်

ေတာင့တ်ငး်သည့် အရာဝတh Nများြဖင့် ြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည။်ကျပ်စညး်ပစiညး်များသည် အနာဖိအားကိ? ကာကယွရ်န် အ]မဲတေစ
ကာပိ?းထားရမည။်

• အေကာငး်ဆံ?းမBာ ည၌သာကျပ်စညး်ြခငး် ြဖစပ်ါသည။် အချိနက်ာလပိ?8ကာ8ကာအသံ?းြပNထားလTင် အဲဒ့ေီနာက် ကျပ်စညး်ပစiညး်ကိ?
ဖိအားလကoဏာများအတကွ် စစေ်ဆးရန် ပံ?မBနဖ်ယY်Bားသင့ပ်ါသည။်တစေ်နတ့ာအတငွး်မBာ လကေ်ချာငး်များကိ? လJပ်YBားမJYBိေစရန်
ABပ်ိနယေ်ပးပါ၊ လJပ်ေပးပါ။

• လကမ်ကျပ်စညး်ပစiညး်ကိ? တစေ်နတ့ာလံ?း စညး်ထားAိ?င]်ပီး၊ ထိ?သိ?စ့ညး်ထားြခငး်သည် စာေရးြခငး်၊ အဝတအ်စားများကိ? 8ကယသ်းီတပ်ြခငး်၊
ေသာလ့Bည့ြ်ခငး်ABင့် အေqကေစေ့ကာကြ်ခငး်တိ?က့ဲသ့ိ?ေ့သာလJပ်YBားမJများကိ? ြပNလ?ပ်ရာတငွ်က)ညAီိ?ငပ်ါသည။်
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က9တေ်ကးွေသာလကေ်ချာငး်များ ေလက့ျင့ခ်န်းများ

လကေ်ချာငး်များ၏ကျံE N ြခငး်တိ?က့ိ? ဆန ့်ထ?တ၊် ကာကယွရ်န်
1. လကမ်ျားကိ? ေရထတဲငွA်Bစ]်ပီးေနာက် စိ?ေနေသာလကမ်ျားေပeတငွ် ဥပမာ ဗကဆ်လငဆ်ီ လမိ်းေပးပါ၊ ဆီ

သိ?မ့ဟ?တ် ဗကဆ်လငသ်ည် အေရြပားတစY်Bjးတငွ် ေရကိ? ထနိး်ထားရန် အသံ?းဝငပ်ါသည၊်
ေြခာကေ်သွ^ ြခငး်ABင့် ဆန ့က်ျံN^ Aိ?ငစ်မွ်း ဆံ?းcJ ံးြခငး်တိ?မ့B အေရြပားကိ? ကာကယွသ်ည့် အေရြပားတစY်Bjးထတဲငွ်
ေရYBိပါသည။်

2. ထိ?င]်ပီး က?တေ်ကးွေသာလကက်ိ? ေပါငေ်ပeတင်လကဖ်ဝါးမျကA်Bာြပငအ်ေပeဘကတ်ငွ်ထားပါ။
3. ေကးွေနေသာလကေ်ချာငး်များကိ? ြပန ့ေ်အာငတ်နွး်Aိ?ငေ်စရန်ဟ]ပီးက?တေ်ကးွေသာလကေ်ပeတငွ်

အြခားလကက်ိ? လကေ်ချာငး်များဆသီိ? ြ့ဖညး်ြဖညး်တနွး်ပါ။
4. လကေ်ချာငး်များြဖန ့စ်Qအတငွး် လကက်ိ? မလXတမ်ီ တစဆ်ယအ်ထိ ေရတကွပ်ါ။
5. အေလအ့ကျင့ြ်ဖစလ်ာေစရန် ြဖစA်ိ?ငသ်မTများများဤေလက့ျင့ခ်နး်ကိ? ြပNလ?ပ်ပါ။
• အြခားသာမနေ်နစ့Qေလက့ျင့ခ်နး်များ ပါဝငပ်ါသည၊်လကဖ်ဝါးမျကA်Bာြပငေ်အာကဘ်ကထ်ား]ပီး

(ေပါငတ်ေံအာက် လက)်လကတ်စဖ်ကေ်ပeတငွ်ထိ?ငြ်ခငး်ABင့် သိ?မ့ဟ?တ် အပ်ိေသာအချိနတ်ငွ်
ေခါငး်ေအာကတ်ငွ်လကက်ိ?ထားပါ။

လကမ်ကျပ်စညး်ပစiညး်ကိ? ပလာစတာမB ြပNလ?ပ်Aိ?င]်ပီး လကမ်ကိ? ေနရာမBနမ်Bနတ်ည]်ငမိ်ေစရန်လကပ်တ3်ကNိးြဖင့်
တွခဲျညA်ိ?ငပ်ါသည။် ၎ငး်ကဤေလက့ျင့ခ်နး်ABင့် ေဘာပငက်ိ?ငစ်ာေရးြခငး် သိ?မ့ဟ?တ် တခံါးဖွင့ရ်န် ေသာလ့Bည့ြ်ခငး်
ကဲသ့ိ?ေ့သာတြခားေသာ ေနစ့QလJပ်YBားမJတိ?က့ိ? အက)အညေီပးပါသည။်

လကမ်Vကကသ်ားများကိ? သန်မာေစရန်
အားနညး်ေသာလကမ်qကကသ်ားများကိ? သနမ်ာေစြခငး်သည် 8ကယသ်းီတပ်ြခငး်၊ ဇစဆ်ွြဲခငး်၊ ေသာလ့Bည့ြ်ခငး်
အစYBိသညတ်ိ?အ့တကွ် အသံ?းြပNရေသာလကည်SNိးABင့လ်ကမ်ဖိညSပ်ြခငး်ABင့လ်Xတြ်ခငး်တိ? တ့ိ?းတကေ်ကာငး်မနွရ်န်
အေရး3ကးီပါသည။် ေအာကပ်ါေလက့ျင့ခ်နး်ကိ? အ8ကြံပNထားပါသည။်
1. အဝတည်Sပ်ကိ? လကမ်ထပ်ိABင့လ်ကေ်ချာငး်ထပ်ိများ8ကားတငွ်ညSပ်ပါ။
2. ထိ?ေ့နာက် 3ကNိးစား]ပီး အဝတည်Sပ်ကိ? လကေ်ချာငး်များြဖင့် ဟပါ။
3. လJပ်YBားမJကိ? (၁၀)3ကမိ-် အ3ကမိ်(၂၀)ထပ်ခါလ?ပ်ပါ။

လကမ်ကျံE N ြခငး်ကိ? ဆန ့်ထ?တ၊် ကာကယွရ်န်
1. ေရစမိ်]ပီး လကမ်ျားေပeတငွ်ဆလီမ်ိးပါ။
2. ထိ?င]်ပီး လကမ်ကိ? အတငွး်ဘကဆ်မီBခွထဲ?တြ်ခငး်ြဖင့် လက၊်လကဖ်ဝါးတိ?က့ိ? ဒ )းေပeမBာ

တငထ်ားပါ။
3. အြခားလကြ်ဖင့် လကမ်ABင့လ်ကည်SNိး8ကားမB ေနရာတစခ်?ကိ? ဆန ့ထ်?တရ်န်လကမ်ကိ?

ေအာကဘ်ကဆ်သီိ? ည့ငသ်ာစာွတနွး်ပါ။ မ9တခ်ျက၊် လကေ်ချာငး်များအေြခYBိ
တစY်Bjးေပျာအ့နားမBေအာကဘ်ကက်ိ? တနွး်ပါ၊ လကမ်ထပ်ိနားမB မတနွး်ရပါ။

4. လကမ်ကိ? (၁၀)မိနစ8်ကာ8ကာ ေအာကဘ်ကခ်ျ]ပီး ထနိး်ကိ?ငထ်ားပါ။
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က'တေ်ကးွေသာ ေြခေချာငး်များ"3င့် ေြခလမ့်ိ
ေြခေချာငး်များ သိ?မ့ဟ?တ် ေြခေထာကမ်ျား၏ qကကသ်ားများ အားနညး်ေသာသိ?မ့ဟ?တ်
အေ8ကာေသေသာသ)များသည် မတ)ညသီည့ြ်ပဿနာများကိ? ြဖစပ်ာွးေစAိ?ငပ်ါသည။်

• ေြခလမ့်ိ။ ။ ေြခေထာကက်ိ?
မပင့ရ်နအ်က)အညေီပးေသာqကကသ်ား
များ၏အားနညး်ြခငး်ABင့အ်ေ8ကာေသြခငး်
တိ?၏့အကျိNးဆကအ်ြဖစဒ်)းေခါငး်အေနာ
ကဘ်ကပ်တလ်ညA်Bင့ေ်ြခေထာကအ်ြပင်
ဘကတ်ိ?တ့ငွြ်ဖတသ်နး်သာွးေသာအာcံ?
ေ8ကာပျကစ်းီြခငး်ကေြခလမိ့်ြခငး်ကိ?
ြဖစေ်စပါသည။်ေြခေထာကသ်ညလ်မ်း
ေလTာကစ်Qအတငွး်လမ့်ိ]ပီးေအာကဘ်က်
ဆအီေနအထားတငွေ်လျာရဲ့ရဲတွေဲလာငး်
ကျေလY့Bိပါသည။်ေြခေထာကသ်ညအ်ာcံ?
ခစံားAိ?ငမ်Jဆံ?းcJ ံးမJလညး်YBိလTငေ်ြခလမိ့်သ
ညေ်ြခေထာကထ်ခိိ?ကပ်ျကစ်းီြခငး်များစာွ
ကိ? ြဖစေ်ပeေစAိ?ငပ်ါသည။်
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• က3တေ်ကးွေနေသာေြခေချာငး်များ။ ။
ေြခေထာကq်ကကသ်ားငယမ်ျားသညေ်ြခေချာငး်များကိ?‘က?
တ’်Aိ?ငေ်ကးွAိ?ငပ်ါသည၊်ထိ?သိ?က့?တA်ိ?ငေ်ကးွAိ?ငသ်ည့အ်ေနာ
ကဘ်ကေ်ြခသလံ?းqကကသ်ားအာcံ?ေ8ကာပျကစ်းီြခငး်ေ8ကာ
င့ေ်ြခေချာငး်များက?တေ်ကးွြခငး်ကိ?ြဖစေ်စပါသည။်ထိ?သိ?က့?
တေ်ကးွြခငး်သညc်Jးဖိနပ်မBေြခေချာငး်များ၏အေပeဘကတ်ွ
ငဖိ်အားABင့အ်နာများကိ?ြဖစေ်ပeေစAိ?ငပ်ါသည၊်အေလးချိနက်ိ?
ထနိး်ရသည့အ်ချိနA်Bင့လ်မ်းေလTာကသ်ည့အ်ချိနတ်ိ?တ့ငွေ်ြခမ
ထပ်ိများABင့ေ်ြခေထာကေ်ဘာ(မိ?ေ့မာကလ်ံ?းဝနး်ေသာအပိ?ငး်)
ေအာက၌်ပိ?မိ?များြပားေသာဖိအားကိ?ြဖစေ်ပeေစပါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ေြခေထာကB်Cင့ေ်ြခေချာငး်များကိ5 ေနစ့Xစစေ်ဆးရနB်Cင့် က5တေ်ကးွေသာ

ေြခေချာငး်များ သိ5မ့ဟ5တ် ေြခလမိ့်တိ5အ့တကွ် ေလက့ျင့ခ်နး်ေနစ့Xလ5ပ်ရန်
ထိ5သ>ကိ5 အားေပးသင9်ကားေပးပါ။

• လgေဲြပာငး်ေပးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်=များ လက်YCိ YCိလ]င်
လမ်းေလ]ာက်ြခငး်အတွက် ေြခေထာကက်ိ5 မCနက်နေ်သာအေနအထားတငွ်
ပင့မ်ရန် ေြခချငး်ဝတ် ကျပ်စညး်ပစdညး် သိ5မ့ဟ5တ် ေြခလမိ့်စပရိနတ်ိ5ရ့YCိရန်
ထိ5သ>ကိ5 ပိ5ေ့ဆာငပ်ါ။

• ေြခေချာငး်များBCင့ေ်ြခေထာကတ်ိ5က့ိ5 ဝငဆ်ံရ့န် သင့ေ်တာ်ေသာဖိနပ်ကိ5
ေရွးချယရ်နက်>ညပီါ။

မ<တခ်ျက၊် အေ9ကာေသေသာေြခေထာကက်ိ5 ခွစဲတိက်5သ၍ ြပငေ်ပးBိ5ငပ်ါသည။်
ခွစဲတိဆ်ရာဝနသ်ည် အနာIကးီေရာဂါခွစဲတိက်5သြခငး်ကိ5
ေလက့ျင့သ်င9်ကားထားDပီး၊ ေနာကဆ်ကတ်ွ(ဲအေ9ကာအဆစက်5ထံ5း) ရBိ5ငေ်9ကာငး်
ေသချာပါေစ။

က?တေ်ကးွေသာေြခေချာငး်များ ေလက့ျင့ခ်န်းများ

ေြခေချာငး်(များ)Vကကသ်ားကျံE N ြခငး်များကိ? ဆန ့်ထ?တ၊် ကာကယွရ်န်
1. ေြခေချာငး်များကိ5 တစေ်ချာငး်ချငး် ညငည်ငသ်ာသာဆွရဲန်

လကေ်ချာငး်များကိ5 အသံ5းြပTပါ။
2. ဤအရာကိ5 က5တေ်ကးွေသာေြခေချာငး်BCင့အ်တ> သးီြခားြပTလ5ပ်ပါ။
3. တစေ်နလ့]င် အIကမိ်များစာွ လ=ပ်YCားမ=ကိ5 ထပ်ခါလ5ပ်ပါ။



ေြခေထာက၏်ေသးငယေ်သာNကကသ်ားများ
ကိ' သန်မာေစရန်
1. ဤေလက့ျငး်ခနး်သညေ်ြခေချာငး်များကိ5ြပန ့ြ်ပန ့ဆ်န ့ရ်န်

BCင့က်ွကဲာွေစရနအ်ေထာကအ်က>ေပးသည့0်ကကသ်ား
များကိ5သနမ်ာေစရနအ်က>အညေီပးပါသည။်

2. ေြခေချာငး်များကိ5 ေနာကဘ်ကသ်ိ5 ့ြပန ့ြ်ပန ့ဆ်န ့ထ်5တD်ပီး
ေြခေချာငး်များကိ5 IကိTးစားDပီး တစခ်5BCင့တ်စခ်5ခွခဲာွပါ။

3. ယခ5 က5တေ်ကးွေသာေြခေချာငး်YCိေသာေြခေထာကက်ိ5
အဝတစ်၊ ေကာ်ေဇာ၊ သတငး်စာ သိ5မ့ဟ5တ် တဘကေ်ပQ
ထားDပီး အဝတစ်ကိ5 ေြခေချာငး်ြဖင့် IကိTးစားDပီး
ေြခမ gပါ။ဤလ=ပ်YCားမ=ကိ5 အIကမိ်များစာွ ထပ်ခါလ5ပ်ပါ။

မ<တခ်ျက။် လ>တစေ်ယာက်သည် ေြခေချာငး်များကိ5
ြပန ့ြ်ပန ့ဆ်န ့B်ိ5င၊် ခွခဲာွBိ5ငမ်Cသာလ]င်ဤေလက့ျင့ခ်နး်ကိ5
ြပTလ5ပ်သင့် ပါသည။် သိ5မ့ဟ5တလ်]င်ဤေလက့ျင့ခ်နး်က
က5တေ်ကးွေသာ0ကကသ်ားကျံT@ ြခငး်အေနအထားကိ5
ပိ5ဆိ5းလာပါလိမ့်မည။်
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ေြခလမ့်ိေလက့ျင့ခ်န်းများ

ေြခေထာကR်ကကသ်ားကျံT U ြခငး်ကိ9
ဆန ့်ထ9တက်ာကယွရ်န်
ေအာကပ်ါတိ?သ့ည် ေြခချငး်ဝတအ်ဆစက်ိ? ဆန ့ထ်?တရ်န်
ေြခလမိ့်အတကွ် မလJပ်မယBက၊် ဆန ့ထ်?တေ်သာ
ေလက့ျင့ခ်နး်များြဖစပ်ါသည။်ဤေလက့ျင့ခ်နး်များသည်
ေြခချငး်ဝတq်ကကသ်ားကျံN^ ြခငး်များကိ? ကာကယွတ်ားဆးီေပး]ပီး
မတတ်တရ်ပ်ေသာအခါ ABင့် လမ်းေလTာကေ်သာအခါ ဖေနာင့သ်ည်
8ကမ်းြပငက်ိ? ထAိိ?ငတ်ယဆ်ိ?တာကိ? ေသချာေစပါလမိ့်မည။် သိ?ေ့သာ်
လ)နာအများစ?သည် (အမိ်သာ)တက် ေဆာင့ေ်8ကာင့ထ်ိ?ငြ်ခငး် သိ?မ့ဟ?တ်
ေဆာင့ေ်8ကာင့် ထိ?ငေ်သာအေနအထားြဖင့် အတ)တကထွိ?ငေ်နြခငး်၊
ေတာငက်?နး်ေပeလမ်းေလTာကြ်ခငး် သိ?မ့ဟ?တ် စကဘ်းီစးီြခငး်ကဲသ့ိ? ့
ယQေကျးမJအေလအ့ထများေ8ကာင့်
ြပငး်ထနေ်သာေြခချငး်ဝတq်ကကသ်ားကျံN^ ြခငး်များကိ? မညသ်ည့အ်ခါမT
ြဖစပ်ာွးေလမ့YBိပါ။
မ9တခ်ျက၊် ေြခေထာကတ်ငွ် အာcံ?ခစံားAိ?ငစ်မွ်းဆံ?းcJ ံးသည၊်
ဤအေြခအေနကိ? အလနွမ်8ကာခဏြဖစေ်သာအခါတငွ်
ဤေလက့ျင့ခ်နး်များကိ? အ8ကNံြပNေထာကခ်ခံျကမ်ေပးပါ။

ေလက့ျငး်ခန်း(၁)
1. နရံံတစခ်5မC သံ5းေပအကာွခန ့တ်ငွ် မတတ်တရ်ပ်ပါ။
2. လကB်Cစဘ်ကြ်ဖင့် ဟနခ်ျကက်ိ5YCာေဖွပါ။
3. အားနညး်ေသာေြခေထာကက်ိ5 ေနာကဘ်ကတ်ငွ်ထားDပီး ေြခေချာငး်များသည် ေYC @ဘကသ်ိ5 ့

မျကB်Cာမ>ေနသညမ်Cာ ေသချာပါေစ။
4. 9ကမ်းြပငေ်ပQမCာ ဖေနာင့က်ိ5ထနိး်ထားDပီး ဒ>းေခါငး်ကိ5မတြ်ခငး်ြဖင့် ေYC @ဘကဆ်ကီိ5 ကိ5ငး်kgတပ်ါ။



ေြခေထာကV်ကကသ်ားများကိ? သန်မာေစရန်
ဤေလက့ျင့ခ်နး်သည် YBားYBားပါးပါး လိ?အပ်ပါသည၊် ေြခေချာငး်များABင့်
ေြခေထာကက်ိ? မပင့သ်ည့် qကကသ်ားများကိ? သနမ်ာရန်က)ညေီပးပါသည။်
မ9တခ်ျက၊် မျကစ်မိျား၊ လကမ်ျား ABင့/်သိ?မ့ဟ?တ် ေြခေထာကမ်ျားမBာ
အားနညး်ေသာအခါေနစ့Qလ?ပ်cိ?းလ?ပ်စQလJပ်YBားမJများABင့အ်ာcံ?ေ8ကာအေြခအ
ေနတိ?က့ သနမ်ာမJကိ? အဆံ?းအြဖတေ်ပး/လXမ်းမိ?းပါလမိ့်မည။်
1. ေြခေချာငး်များABင့် ေြခေထာကတ်ိ?က့ိ? တကA်ိ?ငသ်မTများများ

ေထာငလ်Tက် မပင့ပ်ါ။
2. ဤအေနအထားကိ? တစဆ်ယအ်ေရတကွအ်ထိထနိး်ထားပါ။
3. တစေ်နလ့Tင် အ3ကမိ်များစာွ ထပ်လ?ပ်ပါ။
ေြခေထာကသ်ည် ပိ?သနမ်ာလာေသာေ8ကာင့် တ)ညေီသာေလက့ျင့ခ်နး်ကိ?
ေြခေထာကအ်ေပeဘက် ဆန ့ထ်?တြ်ခငး်ြဖင့် ြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည။်ထိ?အ့ြပင်
အေလးချိနအ်နညး်ငယြ်ဖင့် ခAံိ?ငအ်ားကိ? ဖနတ်းီြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည၊် သိ?မ့ဟ?တ်
ထိ?လ)က ေြခေထာကA်Bင့ေ်ြခေချာငး်များကိ? 3ကNိးစားမပင့စ်Qအတငွး်
အြခားတစေ်ယာကက် ေြခေထာကက်ိ? ေအာကဘ်ကက်ိ? ဖိချAိ?ငပ်ါသည။်

ေလက့ျင့ခ်န်း(၂)
1. လိ:အပ်လaငအ်ကာအကယွအ်တကွေ်ခါငး်အံ:းသိ:မ့

ဟ:တအ်ခ:အခတံစခ်:ကိ:ထပ်ြဖည့ခ်:ြခငး်ြဖင့သ်င၏်
ေကျာကိ:နရံံအားမ5ီလျကမ်တမ်တထ်ားRပီးထိ:ငပ်ါ။

2. အဝတစ်ကိ:အေNကာေသေသာ/အားနညး်ေသာေြခ
ေထာကပ်တလ်ညမ်5ာ ထားပါ။

3. ေြခေထာကက်ိ:တည့မ်တ၍်အဝတစ်ကိ:အားြပHဆွပဲါ
4. တစဆ်ယအ်ထေိရတကွစ်Sအတငွး်ေြခေထာကက်ိ:

ေထာငလ်ျကအ်ေနအထားမ5ာ ထနိး်ထားပါ။
5. ေြခေထာကက်ိ:ေအာကဘ်ကထ်ပ်ကျသာွးေစRပီး

ေလက့ျင့ခ်နး်ကိ: (၁၀)$ကမ်ိထပ်လ:ပ်ပါ။

ေြခလမ့်ိအတကွ်ကျပ်စညး်ြခငး်
ေြခလိမ့်ေသာသ0များအတကွေ်ြခေထာကက်ျပ်စညး်ြခငး်သည်
လမ်းေလaာကြ်ခငး်ကိ:ပိ:လွယက်0ေစRပီး]ကကသ်ားကျံH Q ြခငး်၊
အနာဒဏရ်ာများE5င့ေ်ြခချငး်ဝတန်ာြခငး်တိ:က့ိ:
ကာကယွတ်ားဆးီရနအ်ေထာကက်0ြပHပါသည။်
ကျပ်စညး်ပစGညး်များကိ: တကE်ိ:ငသ်မa များများအဆငသ်င့်
ချနထ်ားပါ။ ကျပ်စညး်ပစGညး်အမျိHးအစား အမျိHးမျိHး45ိပါသည၊်
ရEိ:ငေ်သာ ေဒသတငွး် ပစGညး်များE5င့်
ဘoာေရးဆိ:ငရ်ာြဖစE်ိ:ငေ်ြခေပ`အေြခခRံပီး သင့ေ်တာ်ေသာ
ကျပ်စညး်ပစGညး်ကိ: ေရွးချယပ်ါ။ ကျပ်စညး်ြခငး် ကိ:
ြပညလ်ညထ်0ေထာငေ်ရး
အထ0းကdမ်းကျငသ်0E5င့တ်ိ:ငပ်ငေ်ဆးွေEးွြခငး်ြဖင့် ြပHလ:ပ်ပါ။

ကျပ်စညး်ပစWညး်များ၏
ကွြဲပားေသာအမျိEးအစားများ ခ"#ာက
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A. ပလတစ်တစ် ကျပ်စညး်ပစNညး်။
။ဤကျပ်စညး်ပစGညး်သည်

ေြခချငး်ဝတပံ်:မ5နလ်Jပ်45ားမJအ
တကွ်
ခငွ့ြ်ပHမထားပါ။ေြခဖဝါးမ5ာအာMံ:
ခဆံံ:းMJ ံးလaငက်ျပ်စညး်ပစGညး်က
ြဖစေ်စေသာအရညN်ကညဖ်:များ
E5င့် အနာ-
ဒဏရ်ာများသညက်ျပ်စညး်
ပစGညး်ကိ:မဖယ4်5ားမချငး်E5င့ေ်ြခ
ေထာကက်ိ:မစစေ်ဆးမချငး်သ
တမိြပHမိဘြဲဖစသ်ာွးEိ:ငပ်ါသည။်

B. ဆန ့်ကျံG L AိKငြ်ခငး်ြဖင့အ်လိKကသ်
င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာHBOးဖိနပ်။ ။
ထိ:အရာသည်
ေြခေထာကမ်ပင့ရ်န်
အငအ်ားအြပည့ြ်ဖင့အ်က0အညီ
ေပးRပီးထိ:သ0ကိ:ေြခေထာက်
ေထာကရ်န်
သ0၏့]ကကသ်ားများအား
အသံ:းြပH ခငွ့ြ်ပHထားပါသည။်

C. 7ကGိးသိKငး်ဖိနပ်မBြပGလKပ်ထား
ေသာကျပ်စညး်ပစNညး်။ ။
ဤကျပ်စညး်ပစGညး်သညေ်ြခချ
ငး်ဝတလ်Jပ်45ားမJကိ:
ခငွ့မ်ြပHထားပါ။
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) ဖိနပ်

ဖိနပ်သည် ေြခေထာကမ်ျား၏ထခိိ5ကမ်=အB\ာရယက်ိ5 ေလျာက့ျေစDပီး အနာ-ဒဏရ်ာများကိ5 က5သေပျာကက်ငး်ရန်
အေထာကက်>ြပTBိ5ငပ်ါသည။်လ>များသည် သ>တိ5စ့းီေသာဖိနပ်ကိ5 သ>တိ5ဖ့ာသာ ေရွးချယ9်ကသညမ်Cာ ပိ5များေသာေ9ကာင့် လ>များကိ5
သ>တိ5ပိ့5ငဖိ်နပ်ကိ5 ေရွးချယရ်န် အားေပးပါ။ ေြခေထာကက်ိ5 ထခိိ5ကအ်B\ာရယြ်ဖစေ်စBိ5ငသ်ည့် ဖိနပ်စးီြခငး်ကိ5 ေYCာငY်Cားရန်
ေြခာကလ်9ကာDပီးေနာက် ဖိနပ်ကိ5 လေဲပးပါ။ မ<တခ်ျက၊် ဖိနပ်အားလံ5းက ေကာငး်သည် မဟ5တပ်ါ၊ ဆိ5းရွားစာွ အဝံငခ်ငွက်ျစးီထားေသာ
ဖိနပ်များသည် အနာ-ဒဏရ်ာများကိ5 ြဖစေ်စBိ5ငD်ပီး ေကာငး်မနွလ်ာမည့အ်ေြခအေနကိ5 ဟန ့တ်ားေစBိ5ငပ်ါသည။်ထိ5ေ့9ကာင့် ေကာငး်မနွ၊်
အဝံငခ်ငွက်ျေသာ ဖိနပ်ြဖစတ်ာ ေသချာပါေစ။

ဖိနပ်အတကွ် စမံီြပငဆ်ငြ်ခငး်
1. အကာအကယွေ်ပးေသာဖိနပ် လိ?အပ်ေ8ကာငး်ကိ? ထိ?သ)အား YBငး်YBငး်လငး်လငး်သရိန် ေြပာြပပါ။
2. ေြခေထာက၏်ေကာကေ်8ကာငး်ကိ? ဆွပဲါ၊ ထိ?သ)ကိ? စကu jစေပeတငွ် ရပ်ေစ]ပီး သ)ေ့ြခေထာကပ်တလ်ညက်ိ? ေရးဆွပဲါ။
3. ေြခေထာကေ်ကာကေ်8ကာငး်ြဖင့် ထိ?သ)ကိ? ဖိနပ်အလ?ပ်cံ?YBိေသာ ေဆးcံ?သိ? လ့Xေဲြပာငး်သင့သ်ည။် နယခ်ဖိံနပ်ချNပ် သမားသညလ်ညး်

အနာ3ကးီေရာဂါ လXေဲြပာငး်ေရးစငတ်ာမB ကHမ်းကျငပ်ညာYBငက်WXန8်ကားသည့အ်ချိနတ်ိ?ငး်တငွ် သင့ေ်တာ်]ပီး အကာအကယွေ်ပးေသာ
3ကNိးသိ?ငး်ဖိနပ်များကိ? မ8ကာခဏ ချNပ်Aိ?ငပ်ါသည။်

ဖိနပ်ေကာငး်
သင့ေ်တာ်ေသာဖိနပ်တငွ် ပါဝငသ်ည့အ်ချကမ်ျားမBာ -
• ေြမ3ကးီမBခHနထ်ကေ်သာအရာဝတh Nများ၏ထိ?းေဖာကြ်ခငး်ကိ? ကာကယွတ်ားဆးီရန် ဖိနပ်ခံ?အမာ၊
• လမ်းေလTာကစ်Qအတငွး် ေြခေထာကေ်ပe ဖိအားကိ? ေလTာခ့ျရန် အတငွး်ဖိနပ်ခံ?အေပျာ၊့
• အထ)းသြဖင့် လ)တစေ်ယာကတ်ငွ်က?တေ်ကးွေသာေြခေချာငး်များYBိလTင် ေြခေချာငး်များပတလ်ည၌်အြမင့/်ေနရာတိ? ့

လံ?လံ?ေလာကေ်လာကY်Bိြခငး်၊
• (ေြခချငး်ဝတအ်ေYB ^ ေြခေထာက၏်ခံ?းေနေသာအလယအ်ပိ?ငး်)ေြခခံ?ကိ? မထခိိ?ကေ်စေသာ ေကာငး်စာွ အဝံငခ်ငွက်ျေသာဖိနပ်အေပe ပိ?ငး်၊
• လ)တစေ်ယာကသ်ည်လကမ်ျား သိ?မ့ဟ?တ် မျကစ်မိျား ချိN ^ယငွး်မJများYBိလTင်ကပ်ခာွ တယွခ်ျိတစ်ရာများ။
မBတခ်ျက။် လ)တစေ်ယာကသ်ည် ဖိနပ် စးီလာေစရန် ဖိနပ်သည်လကသ်င့ခ်Aံိ?ငဖွ်ယ် ြဖစသ်င့ပ်ါသည။်

ထခိိ?ကအ်;Yာရယြ်ဖစေ်စေသာဖိနပ်
ေအာကပ်ါဖိနပ်ကိ? ေYBာငက်ျQသင့ပ်ါသည။်
• ပံ?သနွး်ထားေသာ ပလတစ်တစ် YBjးဖိနပ်များ သိ?မ့ဟ?တ် 3ကNိးသိ?ငး်ဖိနပ်များ
• ၎ငး်တိ?ဖိ့နပ်ထ?တလ်?ပ်ြခငး်/ြပငဆ်ငြ်ခငး်တိ?၏့အစတိအ်ပိ?ငး်အြဖစ် သမံျားYBိေသာYBjးဖိနပ်များ
• ေြခေချာငး်အဖျားYBjးေသာ YBjးဖိနပ်များ
• ေဒါင့ြ်မင့် ဖကY်BငY်Bjးဖိနပ်များ
• အေနာကဘ်ကသ်ေရပတ3်ကNိးထနိး်မYBိေသာ 3ကNိးသိ?ငး်ဖိနပ်များ
မBတခ်ျက။် ထခိိ?ကပ်ျကစ်းီေသာအစတိအ်ပိ?ငး်များကိ? အတ)တွဲ ချNပ်ြခငး် သိ?မ့ဟ?တ် သcိံ?ကြ်ခငး်တိ?သ့ည် ေြခေထာကက်ိ?
အလနွထ်ခိိ?ကအ်Ahာရာယြ်ဖစေ်စAိ?ငပ်ါသည။် ဖိနပ်များကိ? ြပနြ်ပငမ်ည့အ်စား အသစလ်ပဲါ။



နာကျငမ်"
နာကျငမ်?သည် အနာMကးီေရာဂါ34ိေသာသ'များတငွ်
အာKံ8ေLကာပျကစ်းီြခငး်၊ မျကစ်ေိရာငရ်မ်းြခငး်၊ ေရတမိ် သိ8မ့ဟ8တ်
ဆင့ပ်ာွးေရာဂါက'းစကြ်ခငး်တိ8သ့ည် ြဖစေ်လြ့ဖစထ်34ိသည့်
လက^ဏာတစခ်8 ြဖစပ်ါသည။်လ'တစေ်ယာကသ်ည် နာကျငမ်?ကိ8
ခစံားရေသာအခါထိ8သိ8ခ့စံားရြခငး်သည်
ေဆးပညာဆိ8ငရ်ာအက'အညီ ချကခ်ျငး်လိ8အပ်သည့် ြပဿနာကိ8
aRနြ်ပပါသည။်
အနးီစပ်ဆံ8းကျနး်မာေရးေစာင့ေ်34ာကမ်?34ိသည့ေ်နရာသိ8 ့
အOမဲလRေဲြပာငး်ေပးပါ။

နာတာMJညန်ာကျငမ်;။ ။ တစခ်ျိ* 2သ'တိ8သ့ည်
ေရ34ညစ်မီံကိ8ငတ်ယွမ်?လိ87ိ8ငသ်ည့(်အနာMကးီေရာဂါက8သခယံ'မ?
Oပီးဆံ8းOပီးေနာကဆ်ကလ်ကတ်ည3်4ိေသာအာKံ8ေLကားများ၏နာကျ
ငမ်?)နာတာ34ညြ်ပငပ်အာKံ8ေLကာများေရာဂါဆိ8ငရ်ာနာကျငမ်?ကိ8ခံ
စားရ7ိ8ငပ်ါသည။်ြပငပ်အာKံ8ေLကာများေရာဂါဆိ8ငရ်ာနာကျငမ်?သ
ည် စတိက်ျ ေဝဒနာက8ေဆးဝါးများ(tricyclic antidepressants)၊
အတက7်4မိ်ေဆးများ(anticonvulsants)သိ8မ့ဟ8တသ်မိ?အေြခအေန
ကိ8ေြပာငး်လေဲစ7ိ8ငေ်သာေဆးများ(neuroleptics)ြဖင့က်8သေသာ
အခါတငွေ်ယဘ8ယျအားြဖင့တ်ိ8းတကေ်ကာငး်မနွေ်လ3့4ိပါသည။်အ
ချိ*2 ြဖစရ်ပ်များမ4ာနာကျငမ်?ကိ8အာKံ8ေLကာခွစဲတိက်8သြခငး်ြဖင့သ်
ကသ်ာေစ7ိ8ငပ်ါသည၊်က8သမ?အတကွေ်ဆးဘကဆ်ိ8ငရ်ာ
အထ'းက874င့ေ်ဆးွေ7းွတိ8ငပ်ငပ်ါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျ
ကမ်ျား
• မျကစ်နိြီမနး်နာကျငြ်ခငး်သညအ်ေရးေပQ

အေြခအေနတစခ်5ြဖစပ်ါသည၊်
အနးီစပ်ဆံ5းမျကစ်ေိဆးခနး်သိ5 ့
လgေဲြပာငး်ေပးပါ။

• တေံထာငဆ်စ၊်လကေ်ကာကဝ်တ၊်
ဒ>းေခါငး်၊သိ5မ့ဟ5တေ်ြခချငး်ဝတမ်ျားအ
နားတွငစ်>းYCေသာနာကျငမ်=သညအ်ာFံ5
ေ9ကာေရာငရ်မ်းြခငး်အရိပ်လကMဏာကိ5
ြပြခငး်ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည၊်အနးီစပ်ဆံ5းကျနး်
မာေရးေစာင့ေ်YCာကမ်=YCိသည့ေ်နရာကိ5ချ
ကခ်ျငး် လgေဲြပာငး်ေပးပါ။

• နာတာYCညန်ာကျငမ်=ကိ5အထ>းြပTေဆာင်
ရွကေ်သာက5သခယံ>မ=အတကွ်
လgေဲြပာငး်ေပးပါ။
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လ;ပ်<5ားမ;များ(5င့် ပ=းေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်
သတငး်အချကအ်လတမ်ျား"3င့်

အေရးယFေဆာငရွ်ကရ်မည့် လ'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား



လ"ပ်%&ားမ"များ
dကကသ်ားများအားနညး်ြခငး်/အေLကာေသြခငး်၊ အာKံ8ခစံား7ိ8ငစ်မွ်းဆံ8းK? ံးြခငး်၊ အြမငအ်ားနညး်ြခငး်/ 
အြမငမ်ေကာငး်ြခငး် 74င့/်သိ8မ့ဟ8တ် လကေ်ချာငး်များ သိ8မ့ဟ8တ် ေြခလကအ်ဂW ါများ ဆံ8းK? ံးြခငး်တိ8သ့ည်
ဆ8ပ်ကိ8ငြ်ခငး်၊ Lကယသ်းီ74ပ်ိြခငး်၊ ဇစဆ်ွြဲခငး်၊ ေသာလ့4ည့ြ်ခငး်၊ ခကွမ်ျားကိ8ကိ8ငြ်ခငး်၊ အမိ်သာတကြ်ခငး်၊
လမ်းေလ[ာကြ်ခငး်74င့် အြခားလ?ပ်34ာမ?များကိ8 ြပ*လ8ပ်Oပီးေနာကက်ိ8ယ့က်ိ8ယက်ိ8ယသ်န ့3်4ငး်ေရးလ8ပ်ြခငး်တိ8က့ဲသ့ိ8 ့
ေနစ့Zဘဝ၏လ?ပ်34ားမ?များကိ8 ြပ*လ8ပ်ရန်လ'တစ် ေယာက၏်စမွ်းရညက်ိ8 ထခိိ8က7်ိ8ငပ်ါသည။်ထိ8အ့ြပင်
အာKံ8ခစံား7ိ8ငစ်မွ်း ဆံ8းK? ံးြခငး် 74င့/်သိ8မ့ဟ8တ် အြမငက်ိ8 ထခိိ8ကလ်[င် ဒဏရ်ာအနာတရ74င့် ထခိိ8ကဒ်ဏရ်ာတိ8သ့ည်
ဤလ?ပ်34ားမ?များအတငွး်မ4ာ ြဖစေ်စ7ိ8ငပ်ါသည။်ဤအရာသည် ဒဏရ်ာအနာတရများကိ8 ကာကယွတ်ားဆးီရန်
လ'တစေ်ယာက် အကာအကယွအ်ေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များကိ8 ေလလ့ာသငယ်'ရန်လိ8အပ်ပါသည။်
ေနစ့Zအသကေ်မးွလ?ပ်34ားမ?များမ4ာ ေလက့ျင့ေ်ပးြခငး်74င့် အက'အညေီပးေသာကရိိယာများ
အသံ8းချြခငး်တိ8သ့ည် လ8ပ်ငနး်တာဝန7်4င့် လံ8ြခ*ံေဘးကငး်မ?2တိ8က့ိ8 တိ8းတကေ်ကာငး်မနွေ်စ7ိ8ငပ်ါသည။်
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အာKံ8ခစံား7ိ8ငစ်မွ်း ဆံ8းK? ံးသာွးသည့် မျကစ်မိျား၊ လကမ်ျား

74င့/်သိ8မ့ဟ8တ် ေြခများအား ဂK8စိ8ကြ်ခငး်ကိ8 အားေပးသငL်ကားပါ။
• အြမငဆ်ံ8းK? ံးမ?ြဖစခ်ဲလ့[င် RehApp၏

အြမငအ်ာKံ8နညး်ြခငး်အခနး်ကိ8လညး် Lကည့ပ်ါ။
• ေနစ့Zအသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်အလ8ပ်များကိ8 လ8ပ်ရန်

လိ8အပ်ေသာအခါတငွ်ထိ8သ'ကိ8 အက'အညေီတာငး်ရန်အားေပးပါ။
• ေနစ့Zအသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်အလ8ပ်များကိ8

ပိ8လယွက်'Oပီးလံ8ြခ*ံေဘးကငး်ေစမည့် အယ'အဆများကိ8 ေဆးွေ7းွပါ။
ဤလ8ပ်ေဆာငခ်ျကတ်ငွ် ပါဝင7်ိ8ငသ်ညမ်ျားမ4ာ -

• အက'အညေီပးေသာကရိိယာများ
• လ?ပ်34ား7ိ8ငေ်သာအေထာကအ်က'များ

အကFအညေီပးေသာ
ကရိိယာများ
အက'အညေီပးေသာ
ကရိိယာများသည်
အနာMကးီေရာဂါသညက်ိ8
လ?ပ်34ားမ?အမျိ*းမျိ*းလ8ပ်ေဆာင်
ရနဤ်ကဲသ့ိ8ေ့သာအေLကာငး်ကိ
စ=များကိ8 အေထာကအ်က'
ေပး7ိ8ငပ်ါသည၊်
• တစက်ိ8ယေ်ရသန ့3်4ငး်ေရး
• အဝတဝ်တြ်ခငး်74င့အ်ဝတ်

ခ\တြ်ခငး်(Lကယသ်းီများ၊ဇ
စမ်ျား)

• စားြခငး်74င့ေ်သာကြ်ခငး်
• စာေရးြခငး်



အဝတဝ်တြ်ခငး် PJင့် အဝတခ်Vတြ်ခငး်
လ)တစ်ေယာက်သည်လက်ေချာငး်များ
အားနည်း/အေ8ကာေသေသာအခါ(တချိN^)လက်ေချာငး်များဆံ?းcJ ံး
ေနေသာအခါ သိ?မ့ဟ?တ်လက်ေချာငး်များလံ?းဝမYBိေသာအခါတွင်
အဝတ်ဝတ်ြခငး်ABင့် အဝတ်ခHတ်ြခငး်တိ?သ့ည် ခက်ခဲAိ?ငပ်ါသည်။
အဝတ်ဝတ်ြခငး်ABင့ခ်Hတ်ြခငး်တိ?ကိ့? အဆငေ်ြပေချာေမာေစရန်
အသံ?းြပNAိ?ငေ်သာ ကိရိယာအမျိNးမျိNးYBိပါသည်။

တစက်ိ9ယေ်ရသန ့်MJငး်ေရး
လ
;ပ်<5ားမ;များ(5င့ ်

ပ=းေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်
က
တ
ြ်ပား(၃၀)

လကသ်ညး်ညSပ်သိ?မ့ဟ?တေ်ခါငး်]ဖီးဘးီကဲ့
သိ?ေ့သးငယေ်သာအရာများကိ?ကိ?ငြ်ခငး်သ
ညအ်နာ3ကးီေရာဂါသညအ်တကွအ်ခကခ်ဲ
ြဖစA်ိ?ငပ်ါသည။်လ)တစေ်ယာကသ်ညသ်)က့ိ?
ယသ်)သန ့Y်Bငး်ေရးကိ? ဂc?စိ?ကA်ိ?ငေ်စရန်
ဤအရာများကိ?အလိ?ကသ်င့ြ်ပငဆ်ငA်ိ?ငပ်ါ
သည။် ဥပမာလကသ်ညး်ညSပ်ြခငး်ကိ?
လယွလ်ယွက်)က)အဆငေ်ြပေချာေမာေစရ
န၊်လကသ်ညး်ညSပ်ကိ?ကျယြ်ပန ့လ်ာေစရနA်B
င့ပိ်?YBညလ်ာေစရနလ်ကသ်ညး်ညSပ်လကက်ိ?
ငေ်ပeမBာ တစစ်ံ?တစခ်?ကိ?ကပ်ချညထ်ားပါ။

A. Gကယသ်းီတပ်ချိတ။် ။
8ကယသ်းီတပ်ြခငး်ကိ?အဆငေ်ြပေချာ
ေမာေစရနလ်ကက်ိ?ငအ်ေပျာတ့ပ်ဆင်
ထားေသာချိတ၊်ထိ?ချိတသ်ညလ်ကမ်အ
ေ8ကာေသေသာသ)များအတကွအ်လနွ်
အကစဲမ်း စနိေ်ခeေနပါသည။်

B. ဇစဆ်ွ။ဲ ။ ဇစဆ်ွြဲခငး်ကိ?
အဆငေ်ြပေချာေမာေစရနအ်စနွး်တစ်
ဘကေ်ပeတငွက်ငွး်တပ်ထားေသာချိတ။်

စားြခငး်PJင့ေ်သာကြ်ခငး်
လက၏်ေသးငယေ်သာqကကသ်ားများ အေ8ကာေသေသာအခါ
စားပွဲတင(်ခကရ်ငး်၊ ဓား၊ ဇွနး်)တိ? အ့သံ?းြပNရန၊်
ခကွမ်ျားABင့ဖ်နခ်ကွမ်ျားကိ? ကိ?ငရ်န် ခကခ်လဲာAိ?ငပ်ါသည။်
လကြ်ဖင့စ်ားြခငး်ကိ? စထံားကျင့သ်ံ?း8ကသည့် ယQေကျးမJများ၌ စားြခငး်
ေသာကြ်ခငး်သည် အခကခ်ြဲဖစA်ိ?ငပ်ါသည။် စားေသာကြ်ခငး်တိ?က့ိ?
ပိ?လယွက်)ေစရန် များစွာေသာ ေဒသပစiညး်များကိ?
အလိ?ကသ်င့ြ်ပငဆ်ငA်ိ?ငပ်ါသည။် ဥပမာများမBာ -

A. မသန်စမ်ွးသ)များေထာကက်)သံ3းကရိိ
ယာ (Universal cuff) ။ ။
လကေ်ချာငး်များမYBိေသာသ)များ
သိ?မ့ဟ?တဆ်?ပ်ကိ?ငမ်Jဆံ?းcJ ံးေသာသ)များ
အတကွဇွ်နး်၊သာွးတိ?ကတ်၊ံေခါငး်]ဖီးဘးီ
အစYBိသညတ်ိ? ထ့ည့ရ်န် အတိက်ပ်ြဖင့်
လကဖ်ဝါးပတလ်ညY်BိAိ?ငလ်နွသ်ိ?မ့ဟ?တ်
သားေရလကအ်နားေခါက်

B. အလိ3ကသ်င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာဇွန်း။
။အစာစားစQအတငွး်လကထ်မဲBဇွနး်

ကိ?ထနိး်ကိ?ငရ်နအ်လ)မီနယီလံကအ်နား
ေခါကြ်ဖင့တ်ွခဲျညထ်ားေသာ ဇွနး်

C. ဖန်တးီြပRလ3ပ်ထားေသာဇွန်း။ ။
လကဆ်?ပ်ကိ?ငအ်ားနညး်သ)များအတကွ်
ဆ?ပ်ကိ?ငမ်Jကိ? လယွက်)ေချာေမာေစရန်
ပစiညး်အေပျာအ့ခြံဖင့ဇွ်နး်လကက်ိ?ငက်ိ?
ဖနတ်းီြပNလ?ပ်ပါ။သာွးတိ?ကတ်၊ံေဘာပ
င၊်မ?တဆ်တိရိ်တဓ်ားများABင့ေ်ခါငး်]ဖီး
ဘးီတိ?အ့တကွတ်)ညေီသာြပNြပငမွ်မ်းမံ
ြခငး်ကိ? ြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည။်

စာေရးြခငး်
လကမ်ျားချိN^ယငွး်ချကY်Bိေသာသ)များသည် ခတဲကံိ?ငရ်န်
အြပငး်အထနc်?နး်ကနလ်Jပ်YBားရAိ?ငပ်ါသည။် ပိ?3ကးီေသာ
ခတဲမံျားအသံ?းြပNလTင် အဆငေ်ြပAိ?ငေ်သာ်လညး် ဝယယ်)မရYBိAိ?ငပ်ါက
cိ?းcိ? းေဘာပင၊် ခတဲမံျားကိ? သင့ေ်တာ်ေအာင် ြပငဆ်င၍်
အသံ?းြပNAိ?ငပ်ါသည။်

ေဘာပငလ်ကက်ိKင။် ။ စာေရးစS
အတငွး်ဆ:ပ်ကိ:ငြ်ခငး်ကိ:အဆငေ်ြပာေချာေမာ
ေစရနဤ်ေရာ်ဘာလကက်ိ:ငအ်ေပျာက့ိ:ေဘာ
ပငE်5င့ခ်တဲတံိ:အ့ေပ`တငွစွ်တဝ်တလိ်:ကပ်ါ။



လ;ပ်MJားPိ9ငေ်သာအေထာကအ်ကFများ
လ=ပ်YCားBိ5ငေ်သာအေထာက်အက>များသည် ေနစ့Xလ=ပ်YCားမ=များကိ5 ြပTလ5ပ်ရနလ်ိ5အပ်သည့် အနာIကးီေရာဂါ က>းစကခ်ရံသ>များ၏
ဟနခ်ျကB်Cင့တ်ညD်ငမိ်မ=တိ5က့ိ5 တိ5းတကေ်ကာငး်မနွေ်စရန်က>ညေီပးBိ5ငပ်ါသည။် အနာများကိ5 အနားေပးက5သေပးသည့်
အေလးချိနသ်ကသ်ာရာရြခငး်ကိ5လညး် ေပးBိ5ငပ်ါသည။် အချိT@သာမနလ်=ပ်YCားBိ5ငေ်သာအေထာကအ်က>များသည်
ေအာကပ်ါတိ5 ့ြဖစ9်ကပါသည။်
• ေြခလမိ့်ေသာသ)များအတကွ် ေြခေထာကမ်တငသ်ိ?ငး်3ကNိး
• ေတာငေ်ဝBးများ။ ။ ၎ငး်သည် 3ကမိ်လံ?းတစလ်ံ?း သိ?မ့ဟ?တ် သာမနေ်တာငေ်ဝBးတစေ်ချာငး်ြဖစA်ိ?ငပ်ါသည်
• သေံဘာငလ်မ်းေလTာကက်)ကရိိယာများ။ ။ ဘးီပါေသာသိ?မ့ဟ?တ် ဘးီမပါေသာသေံဘာငလ်မ်းေလTာကက်)ကရိိယာများြဖစပ်ါသည။်
• ချိNငး်ေထာကမ်ျား။ ။ ၎ငး်သည်တေံထာငဆ်စခ်ျိNငး်ေထာက် သိ?မ့ဟ?တ် ချိNငး်8ကား(ချိNငး်8ကား)ABင့ဆ်ိ?ငေ်သာ ချိNငး်ေထာက။်
• ဘးီတပ်ထိ?ငခ်ံ?များ။ ။ ၎ငး်တိ?သ့ည် မလJပ်မယBက် (အြခား လ)တစေ်ယာကက်တနွး်ေပးရေသာ)၊

လကအ်ားြဖင့၊် သိ?မ့ဟ?တ် ေမာ်တာတပ်ထားလျက် ြဖစA်ိ?ငပ်ါသည။်

အ;Yာရာယ/်ြပဿနာ
• ထိ?အေထာကအ်က)ပစiညး်များသည် အနာ-ဒဏရ်ာများ ြဖစေ်ပeေစြခငး်ြဖင့် လကမ်ျားကိ? ထခိိ?ကပ်ျကစ်းီေစAိ?ငေ်သာ8ကာင့်

လကဖ်ဝါးအာcံ?ခစံားAိ?ငစ်မွ်း ဆံ?းcJ ံးသာွးခဲသ့ည့လ်)များအတကွ် အေထာကအ်က)ပစiညး်များကိ? ေရွးချယေ်သာအခါ
3ကးီ3ကးီမားမားဂc?စိ?ကရ်ပါမည။်

• အေထာကအ်က)ြပNကရိိယာများABင့် လJပ်YBားAိ?ငေ်သာအေထာကအ်က)များအသံ?းြပNြခငး်ကိ? ေလက့ျင့ေ်ပးြခငး်သည်လံ?ြခNံေဘးကငး်မJ၊
အသံ?းဝငမ်Jတိ?A့ Bင့် ကရိိယာပစiညး်တစခ်?၏တစက်ိ?ယေ်ရလကသ်င့ခ်မံJတိ?က့ိ? တိ?းတကေ်ကာငး်မနွေ်စAိ?ငပ်ါသည။်

• ထိ?ကရိိယာပစiညး်သည် ၎ငး်တိ?က့ိ? ပိ?]ပီးမသနစ်မ်ွးပံ?ေပeေစသညဟ်? ခစံားရေသာေ8ကာင့် အချိN^လ)များသည်
အေထာကအ်က)ကရိိယာများအသံ?းမြပNရြခငး်ကိ? ပိ?၍ABစသ်က8်ကပါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အနာ-ဒဏရ်ာြဖစေ်စေသာသိ?မ့ဟ?တ် ြပNလ?ပ်ရနခ်ကခ်ဲသ့ည့် လJပ်YBားမJများကိ? ခွြဲခားေဖာ်ထ?တ]်ပီး အေြဖများကိ? YBာေဖွပါ။
• လJပ်YBားAိ?ငေ်သာကရိိယာပစiညး်ကိ? ေထာကပံ်ေ့ပးပါ၊ သိ?မ့ဟ?တ် အလိ?ကသ်င့ြ်ပငဆ်ငပ်ါ။

o လကက်ိ?ငမ်ျားကိ? ကာပိ?းြခငး် ABင့/်သိ?မ့ဟ?တ် လ)တစေ်ယာကသ်ည်လကမ်ျားကိ? ကာကယွရ်န် အကာအပိ?းပါေသာလကအ်တိမ်ျားကိ?
ဝတဆ်ငA်ိ?ငပ်ါသည။်

o နြီမနး်ြခငး်၊ အပ)၊ ေဖာေရာငြ်ခငး်ကဲသ့ိ?ေ့သာထခိိ?ကပ်ျကစ်းီြခငး် လကoဏာများအတကွ် လကမ်ျားကိ? ပံ?မBနစ်စေ်ဆးပါ။
o လ)တစေ်ယာကသ်ည် မေတာ်တဆလမိ့်ကျြခငး်များကိ? ေYBာငY်Bားရန်လJပ်YBားAိ?ငေ်သာအေထာကအ်က)ပစiညး်ကိ? အသံ?းြပNြခငး်ြဖင့်

ြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝထနိး်ချNပ်မJYBိြခငး်ABင့် လတွလ်တွလ်ပ်လပ်YBိသညမ်Bာ ေသချာပါေစ။
o လ)တစေ်ယာကသ်ည်လJပ်YBားAိ?ငေ်သာအေထာကအ်က)ပစiညး်များကိ? အသံ?းြပNေသာအခါ မ8ကာခဏအနားယ)ေပးရန်

လိ?အပ်ပါသည။်
• လ)တစေ်ယာကက်ိ? အေထာကအ်က)ြပNကရိိယာသိ?မ့ဟ?တ် လJပ်YBားAိ?ငေ်သာအေထာကအ်က)ပစiညး် အသံ?းြပN ထနိး်သမိ်းြခငး်တိ?က့ိ?

သင8်ကားေပးပါ။
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အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံေသာလ)တစဦ်းချငး်တိ?ငး်ABင့် မိသားစ?တိ?ငး်သည် ေနစ့Qအေြခခအံချကမ်ျားေပeတငွ်လ)မJေရး ဆိ?ငရ်ာ ဖယက်ျQြခငး်ကိ?
ရငဆ်ိ?ငရ်Aိ?ငပ်ါသည။်ထိ?သ)တိ?သ့ည် အြခားသ)များABင့် AJငိး်ယBQလTင် ပိ?၍ဖယက်ျQခရံမJABင့် ပ)းေပါငး်ပါဝငမ်Jအကန ့အ်သတမ်ျားကိ? ေယဘ?ယျအားြဖင့်
ေတွ^ 8ကNံရေလY့Bိပါသည။် ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?ကအ်ဝနး်ထမဲB လ)များစာွအတကွ် ေရာဂါက)းစကရ်ြခငး်၏ ေ8ကာကရံွ်^ စိ?းရိမ်မJတစခ်?ြဖစပ်ါသည။်
c?ပ်ပိ?ငး်ဆိ?ငရ်ာ ြမငသ်ာေသာ ချိN^ယငွး်ချကမ်ျားကိ? ေ8ကာကစ်ရာေကာငး်ေသာတ?န ့ြ်ပနမ်Jများ ြဖစA်ိ?ငပ်ါသည။်

အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များကိ?ခွြဲခားဆကဆ်ေံလမ့YBိေ8ကာငး်ေသချာေစရနလ်)တိ?ငး်သညအ်ခနး်ကvတစခ်?မBာပါဝငေ်နရပါသည။်ရပ်/ရွာလ)မJ
အသိ?ကအ်ဝနး်အတငွး်အနာ3ကးီေရာဂါအေ8ကာငး်အသပိညာေပးမJတိ?းလာြခငး်ကဂ?ဏသ်ကိoာညSNိးAမွ်းေစြခငး်ABင့ခ်ွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ?က့ိ?ေလျာက့ျေစAိ?င်
ပါသည။်အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များသညအ်မိ်၊ေကျာငး်၊အလ?ပ်ABင့အ်ားလပ်ရပ်လJပ်YBားမJေဆာငရွ်ကသ်ည့လ်)မJအဖဲွ^အစညး်အတငွး်ြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ
ပါဝငလ်ာေရးမBာဤအသပိညာေပးမJတိ?းြမင့လ်ာြခငး်က ေသချာေစပါလမိ့်မည။်

ရပ်/ရွာလ)မLအသိ?ငး်အဝန်းတငွ်
ပ)းေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်
အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များ(အထ)းသ
ြဖင့ြ်မငသ်ာေသာချိN^ယငွး်မJ^များYBိသ)များ)ရငဆ်ိ?ငရ်
ေသာအ3ကးီမားဆံ?း စနိေ်ခeမJသည်
လ)တစဦ်းချငး်စတီိ?ငး်ABင့အ်ငစ်တကီျjးYBငး်(အဖဲွ^အစ
ညး်)တိ?ငး်မB ခွြဲခား ဆကဆ်ြံခငး် ြဖစပ်ါသည။်
ြဖစရ်သည့အ်ေ8ကာငး်တစခ်?မBာ ေရာဂါအေ8ကာငး်
အများအြပား မသဘိYဲBိေန8ကဆေဲ8ကာင့် ABင့်
ဒvာရီများ၊ ေYBာငက်ျQသည့ဓ်ေလမ့ျား
YBိေန8ကဆေဲ8ကာင့် ြဖစပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အနာ3ကးီေရာဂါသည်

မညသ်ည့အ်ရာြဖစသ်ညA်Bင့် မညသ်ည့အ်ရာ
မဟ?တ် ဆိ?သည့အ်ေ8ကာငး်ကိ?
ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?ကအ်ဝနး်တငွအ်သပိညာေပး
ြမSင့တ်ငြ်ခငး်လJပ်YBားမJများကိ?စစီQေဆာငရွ်က်
ပါ။ ဥပမာေပးြခငး် နညး်များြဖင့်
အသပိညာေပးမJကိ? ြပNလ?ပ်Aိ?ငပ်ါသည။်

o ပငမ်ေရစးီမီဒယီာ(အေြပာ၊ အေရး E5င့်
တဗီွီ)တိ:က့ိ: အသံ:းြပHပါ။

o ဤဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းကိ:
ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့အ်သံ:းြပHေနမညဆ်ိ:
လaင်လ0မJမီဒယီာကိ: အသံ:းြပHပါ။

o ရပ်/ရွာလ0မJအသိ:ကအ်ဝနး်ြပဇာတက်ိ:
စစီSြခငး်

o M:ပ်ေသးသဘငပဲွ်ကိ: စစီSြခငး်

လ
;ပ်<5ားမ;များ(5င့ ်

ပ=းေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်
က
တ
ြ်ပား(၃၂)• အနာ3ကးီေရာဂါအေ8ကာငး်ဒvာရီများ၊ေYBာငက်ျQသည့ဓ်ေလမ့ျားABင့ပ်တသ်

က၍်အြဖစမ်Bနြ်ပနြ်ပငေ်ပးကာ၊အများသေိစရနေ်ြပာြပ]ပီးအနာ3ကးီေရာဂါက)း
စကခ်ရံသ)များABင့အ်ိ?ငဒ်အီးီေအ(IDEA)၏ေဒသဆိ?ငရ်ာcံ?းခွမဲျား(အနာ3ကးီေရာ
ဂါက)းစကခ်ရံသ)များ၏ကမwာတ့ဝနး်အဖဲွ^အစညး်)တိ? ့ြဖင့် အလ?ပ်လ?ပ်ပါ။

• ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?ကအ်ဝနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားABင့အ်လ?ပ်လ?ပ်ပါ၊cိ? းရာအစQအ
လာများABင့် ဥပေဒများကိ? 3ကNိးစား]ပီး လXမ်းမိ?းပါ။ ထိ?သိ?လ့?ပ်ေဆာငရ်ာတငွ်
မသနစ်မွ်းသ)များကိ? ေပးထားေသာအမညမ်ျား၊ ေကျးလကပံ်?ြပငမ်ျားABင့်
ဆိ?cိ? းစကားများကိ? ေယဘ?ယျအားြဖင့် ြမငေ်တွ^ Aိ?ငပ်ါသည။်

• ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားABင့အ်လ?ပ်လ?ပ်ပါ၊သ)တိ?သ့ညအ်နာ3ကးီေရာဂါကိ?
မညသ်ိ?သ့YိBိနားလညထ်ားသလဆဲိ?သညက်ိ?3ကNိးစား]ပီးYBာေဖွေလလ့ာပါ။အAhာ
ရာယြ်ဖစေ်စေသာဘာသာေရးယံ?8ကညမ်J၊အြမငမ်ျားABင့အ်ေလအ့ထများကိ?
3ကNိးစား]ပီးလXမ်းမိ?းေအာငY်Bငး်လငး်ပါ။ဥပမာအားြဖင့လ်ကခ်ယံံ?8ကညေ်စရန်
ဘာသာေရးစာအ?ပ်များကိ? အသံ?းချ]ပီး ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား
သ)တိ?သ့ေဘာထားများေြပာငး်လရဲန်ဆွေဲဆာငသ်မိ်းသငွး်]ပီးဤနညး်အတိ?ငး်
သ)တိ?၏့ေနာကလ်ိ?ကမ်ျားကိ? လXမ်းမိ?းပါ။

• အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များအေပeတငွခ်ွြဲခားဆကဆ်ေံသာအေလအ့
ကျင့မ်ျားကိ? ထိ?သ)တိ?သ့ည် ေယဘ?ယျအားြဖင့် ြပNလ?ပ်8ကေသာေ8ကာင့်
YBငး်လငး်လXမ်းမိ?း]ပီး မသနစ်မွ်းသ)များ၏အဖဲွ^အစညး်များ(ဒပီီအိ?များ) 
(DPOs)ကိ? အသေိပးအေ8ကာငး်8ကားပါ။

• အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များABင့အ်တ)တွဖဲက၍်အလ?ပ်လ?ပ်သည့ေ်နရာ
ABင့် ေကျာငး်တငွ် ၎ငး်တိ?ပ့ါဝငြ်ခငး်ကိ? ေသချာပါေစ။ဥပမာ

o အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များအေပe
အြမငသ်ေဘာထားများေကာငး်ရန် ေကျာငး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားABင့်
ဆရာ/ဆရာမများကိ? ပညာေပးပါ။

o ပညာသငေ်ပးသ)များABင့် ေကျာငး်စာအ?ပ် ေရးသ)များကိ? ၎ငး်တိ?၏့
ကျနး်မာေရး/ဇီဝေဗဒအတနး်များ/စာအ?ပ်များတငွ်
အနာ3ကးီေရာဂါကိ? ထည့သ်ငွး်ရနအ်ားေပးပါ။

o အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များကိ? လကခ်ရံန် အလ?ပ်YBငမ်ျားကိ?
လJံ^ေဆာ်ပါ။



ပ,ဂEိFလေ်ရးဆိ,ငရ်ာ အေIကာငး်ရငး်များ
သတငး်အချကအ်လကမ်ျား78င့်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်.ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား



ပ9ဂWိTလေ်ရးဆိ9ငရ်ာလ9ပ်ပိ9ငခွ်င့ေ်ပးြခငး်
အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များသည် သ)တိ?က့ိ?ယတ်ိ?ငအ်တကွ်
ေြပာဆိ?Aိ?င]်ပီးေြပာဆိ?Aိ?ငစ်မွ်းYBိသင့သ်ည။်သိ?ေ့သာ်အသေရပျကမ်JABင့ခ်ွြဲခားဆက်
ဆမံJတိ?က့ိ?ခစံားရ]ပီးေနာကအ်နာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များသည်
မိမိကိ?ယက်ိ?ယမိ်မိသမိ်ငယမ်Jကိ? ဦးတညြ်ဖစေ်ပeေစသည့်
မိမိကိ?ယက်ိ?ယမိ်မိတနး်ဖိ?းထားမJ အားနညး်Aိ?ငပ်ါသည။်
အကျိNးဆကတ်စခ်?အေနြဖင့ထ်ိ?သ)တိ?သ့ညအ်သထံကွြ်ခငး်ြဖင့ထ်ိ?ကတ်နသ်လိ?မျိNး
သ)တိ?က့ိ?ယသ်)တိ? မ့ြမငA်ိ?ငေ်တာပ့ါဘ)း။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အနာ$ကးီေရာဂါက0းစကခ်ရံသ0များကိ:

ရပ်/ရွာလ0မJအသိ:ကအ်ဝနး်အဖွဲQဝငတ်စဦ်းအြဖစE်5င့် သ0တိ:တ့ငွ4်5ိေသာ
ရပိ:ငခ်ငွ့မ်ျားအေနြဖင့် သ0တိ:၏့တနဖိ်:းကိ: နားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန်က0ညပီါ။

• သ0တိ:သ့ည် သ0တိ:အ့ေလးထားမJများကိ: အများသေိစရန် ေြပာEိ:ငR်ပီး
သ0တိ:အ့ခငွ့အ်ေရးတိ:အ့တကွ် ေထာကခ်ေံြပာဆိ:ရန် ေြခလ5မ်းလ5မ်းသည့အ်ခါ
သ0တိ:က့ိ: ေထာကပ့ံ်က0ညပီါ။

• လ0များသည်သ0တိ:က့ိ:ယသ်0တိ: မ့ညသ်ိ: ့ြမငR်ပီး မညသ်ိ:ဂ့M:စိ:ကသ်ညက်ိ:
စ0းစမ်းေလလ့ာRပီး၊ ထိ:အချကက်ိ: အားေကာငး်ရနE်5င့် တိ:းတကေ်ကာငး်မွနရ်န်
ရညမ်5နး်ချကထ်ားပါ။

• သ0တိ:အ့ချငး်ချငး်Nကားတငွ် အေတွQအNကHံဖလ5ယရ်န်ကိ:ယထ်0ကိ:ယထ်အ:ပ်စ:
သိ:မ့ဟ:တ် ဒပီီအိ:၏အဖွဲQဝငြ်ဖစလ်ာေစရန်ထိ:သ0တိ:က့ိ: လJံQေဆာ်ပါ။

စတိခံ်စားမ;ဆိ9ငရ်ာ ချမ်းသာသ9ခ
အနာ3ကးီေရာဂါYBိြခငး်သညလ်)ေတ၏ွစတိခ်စံားမJဆိ?ငရ်ာချမ်းသာသ?ခ
ေပeတငွေ်ဘးအAhာရာယြ်ဖစေ်စေသာအကျိNးသကေ်ရာကမ်JYBိAိ?ငပ်ါသ
ည။် အနာ3ကးီေရာဂါABင့ဆ်ကA်ယွေ်သာ ချိN^ယငွး်ချကမ်ျားYBိသ)သည်
ဂ?ဏသ်ကိoာညSNိးAမွ်းေစြခငး်ABင့် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ?က့ိ?လညး်
ရငဆ်ိ?ငရ်ေလY့Bိ]ပီး စတိဓ်ာတက်ျဆငး်ြခငး် ABင့/်သိ?မ့ဟ?တ်
စိ?းရိမ်ပ)ပနမ်Jတိ?က့ိ? ခစံားရAိ?ငပ်ါသည။်ထိ?အ့ြပင်
မိမိကိ?ယမ်ိမိတနဖိ်?းထားမJABင့် မိမိကိ?ယမ်ိမိ အဖိ?းတနမ်Jတိ?က့ိ?
ဆိ?းဆိ?းရွားရွားထခိိ?ကေ်စAိ?ငပ်ါသည။်ထိ?ေ့8ကာင့်
အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)များ၏ပ?ဂxိNလေ်ရးဆိ?ငရ်ာခစံားချက်
များကိ? အထ)းဂc?ြပNရန် အေရး3ကးီပါသည။် သိ?ေ့သာ်တကA်ိ?ငသ်မT
များများ မိသားစ?အဖဲွ^ဝငမ်ျားထတဲငွ် 3ကNိးစားပါဝင]်ပီး သ)တိ?သ့ည်
သင့ေ်တာ်ေသာအေထာကအ်ပံမ့ျား ဘယလ်ိ?ေပးAိ?ငသ်လဆဲိ?သညက်ိ?
သေဘာေပါကန်ားလညရ်န3်ကNိးစားပါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်?ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ြပနလ်ည်ထ)ေထာငြ်ခငး်ြဖစ်စQABင့အ်လားအလာများအ

ေ8ကာငး်သတငး်အချက်အလက်များကိ? ေပးပါ။
ထိ?သိ?ေ့ပးြခငး်သည်လ)တိ?၏့စိ?းရိမ်ပ)ပနမ်Jကိ?အ]မဲတေစာ
ေလျာ့ကျေလ့YBိပါသည်။ထိ?အရာကလည်းြပနလ်ည်ထ)
ေထာငေ်ရးအစီအစQအတွငး်မBာပ)းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခ
ငး်ကိ?လွယ်က)ေချာေမ̂ွေစ]ပီးပတ်ဝနး်ကျငအ်ေနအထား
အသစ်တွငအ်လိ?က်သင့ြ်ပငဆ်ငေ်နထိ?ငရ်န် ထိ?လ)ကိ?
က)ညီေပးပါသည်။

• အနာ3ကီးေရာဂါက)းစက်ခံရသ)များကိ?သ)တိ?ခံ့စားချက်
များအားေဆွးေAးွရနအ်ခွင့အ်လမ်းYBိသည့်ကိ?ယ်ထ)ကိ?
ယ်ထအ?ပ်စ?များတွငပ်)းေပါငး်ပါဝငရ်နအ်ားေပးပါ။

• မိသားစ?၊ သ)ငယ်ချငး်များABင့် ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?က်အဝနး်
အဖ̂ဲွဝငမ်ျားကေပးေသာလ)မJေရးဆိ?ငရ်ာအေထာက်အ
ပ့ံစနစ်များကိ?ထိ?သ)များသည်လိ?အပ်လိမ့်မည်ြဖစ်ေသာ
ေ8ကာင့် အေထာက်အက)ြပNေသာ ပတ်ဝနး်ကျငကိ်?
ဖနတီ်းတည်ေထာငပ်ါ။

o မသနစွ်မ်းေသာ/အနာ3ကီးေရာဂါYBိေသာအ
ြခားသ)များြဖင့် အချငး်ချငး်အေထာက်အပ့ံကိ?
လွယ်က)ေချာေမာပါေစ။

o အနာ3ကီးေရာဂါက)းစက်ခံရသ)များABင့ဘ်ာသာ
ေရးေခါငး်ေဆာင(်များ)8ကားမBာထိေတ̂ွဆက်
သွယ်ြခငး်ကိ? အကျိNးေဆာငေ်ပးပါ။

o ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?က်အဝနး်တွငအ်ားလံ?းအ
ကျံNးဝငပ်ါဝငြ်ခငး်ABင့လ်)မJဆိ?ငရ်ာအေထာက်
အပ့ံကိ? အကဲြဖတ်ပါ၊ အကျိNးေဆာငေ်ပးပါ။

မ9တ်ချက်၊ စိတ်ဓာတ်ကျြခငး်သည်အနာ3ကီးေရာဂါ
က)းစက်ခံရသ)၏(၈၀%)အထိအကျိNးသက်ေရာက်ထိခိ?က်
ေလ့YBိပါသည်။စိတ်ဓာတ်ကျြခငး်သည်ေနစ့QလJပ်YBားမJများ
ကိ?အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနမ်စွမ်းေဆာငA်ိ?ငြ်ခငး်ြဖင့အ်တ)
ေပeေပါက်လာ၍ထပ်တလဲလဲဝမ်းနည်းြခငး်၊တစ်3ကိမ်တစ်ခါ
မTေပျာ်ရXငရ်ေသာလJပ်YBားမJများတွငစိ်တ်ဝငစ်ားမJမYBိြခငး်တိ? ့
မBာထ)းြခားသည့်သွငြ်ပငလ်ကoဏာကိ?ေဆာငသ်ည့်စိတ်မကျ
နး်မာြခငး်တစ်ခ?ြဖစ်ပါသည်။ထိ?သိ? ့ြဖစ်ြခငး်သည်အားအငဆံ်?း
cJ ံးြခငး်၊စားချငစိ်တ်ေြပာငး်လဲြခငး်၊အိပ်ေပျာ်လ?နးီပါးြဖစ်ြခငး်
၊အဖိ?းမတနလိ်?ခံ့စားချက်များြဖစ်ြခငး်ABင့ကိ်?ယ့်ကိ?ယ်ကိ?ယ်ထိ
ခိ?က်ေစမည့်အေတွးများYBိြခငး်သိ?မ့ဟ?တ်ကိ?ယ့်ကိ?ယ်ကိ?ယ်သ
တ်ေသြခငး်တိ?က့ဲ့သိ?ေ့သာစိတ်ခံစားမJဆိ?ငရ်ာABင့c်?ပ်ပိ?ငး်ဆိ?င်
ရာြပဿနာအမျိNးမျိNးဆီဦးတည်ြဖစ်ေပeေစAိ?ငပ်ါသည်။
ဤြပဿနာများကိ? သတိြပNေလ့လာမိလTင်အထ)းက?ဆီသိ? ့
လXအဲပ်ပါ။
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ပတဝ်န်းကျငဆ်ိ?ငရ်ာအေAကာငး်ရငး်များ
သတငး်အချကအ်လကမ်ျား:;င့်

အေရးယAေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်>ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား



ေစာင့ေ်[<ာကြ်ပEစ?သ)၏ အက)အညအီေထာကအ်ပ့ံ
(အနာ3ကးီေရာဂါသည၏် ခငပ်နွး် သိ?မ့ဟ?တ် ဇနးီ သိ?မ့ဟ?တ်
နးီစပ်ေသာမိသားစ?ဝင် ေယဘ?ယျအားြဖင့် ြဖစေ်လY့Bိေသာ) 
ေစာင့ေ်YBာကြ်ပNစ?သ)တစဦ်းအတကွအ်နာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံ
သ)ABင့် မညသ်ိ?ေ့နထိ?ငရ်မညဆ်ိ?သညက်ိ? ေလလ့ာသငယ်)ရန်
အချိနယ်)ရAိ?ငပ်ါသည။်ေရာဂါYBိေသာသ)ကိ?ေစာင့ေ်YBာက8်ကည့c်J ြခ
ငး်သည် စတိပိ်?ငး်ဆိ?ငရ်ာ ဖိစးီမJတချိN^ကိ? အတိ?ငး်အတာတစခ်?
ြဖစေ်ပeေစပါသည။်ထိ?ေ့8ကာင့ေ်စာင့ေ်YBာကြ်ပNစ?သ)များကိ?လညး်
အထ)းဂc?ြပNေပးရနလ်ညး် အေရး3ကးီပါသည။်

အချငး်ချငး် ေဆးွေ;းွအ@ကြံပEြခငး်
အချငး်ချငး်ေဆးွေBးွအ9ကြံပTြခငး်သည် အေြခအေနတ>ေသာ
လ>များက(ဆိ5လိ5သညမ်CာအနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံေသာအ
ြခားသ>များ)ေပးသည့စ်တိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာBCင့လ်ကေ်တွ@ကျေသာအ
ေထာကအ်ပံပ့ါဝငပ်ါသည။်အချငး်ချငး်ေဆးွေBးွအ9ကြံပTြခငး်
သည် အထ>းသြဖင့် အေြခအေနတ>သည့တ်စစ်ံ5တစဦ်းက
အေထာကအ်ပံက့ိ5ေပးေသာအခါအနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>
များအေပQ တနဖိ်5းYCိေသာအဖိ5းတနအ်ရာတစခ်5ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။်
မ<တခ်ျက၊် လ>တိ5ငး်တငွထ်>းြခား၊အတ5ယ>ေသာပံ5စYံCိသည် ဆိ5တာ
ကိ5သတြိပTသင့သ်ည၊်အေတွ@အ9ကTံများBCင့အ်ေလအ့ထများကိ5
လ>တစေ်ယာကB်Cင့ဆ်ကစ်ပ်စXးစားရမည့အ်ေြခအေနတိ5က့ိ5အ
လိ5ကသ်င့ြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်မYCိဘအဲတအိကျပံ5တ>က>းချ၍မရBိ5ငပ်ါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
အချငး်ချငး်တစဦ်းABင့တ်စဦ်းအြပနအ်လBနက်)ညေီထာကပံ်ရ့နလ်Jံ^ေဆာ်
]ပီး သိ?မ့ဟ?တ် မညသ်ိ? ့ြပNမJ လ?ပ်ေဆာငရ်မလဆဲိ?သည့အ်ေပe
အေတွ^အ8ကNံများကိ? မTေဝပါ။ ဥပမာ -
• ပ?ဂxိNလေ်ရးဆိ?ငရ်ာ ဆကဆ်ေံရးကိ? ထနိး်သမိ်းပါ၊

ထနိး်သမိ်း]ပီးေနာက် ဆကဆ်ေံရးအသစမ်ျားကိ?
တညေ်ဆာကပ်ါ။

• ကိ?ယလ်ကအ်ဂf ါခHတယ်ငွး်ြခငး်ကိ? ကာကယွတ်ားဆးီရန်
ကိ?ယ့က်ိ?ယက်ိ?ယ် ေကာငး်မနွစ်ာွဂc?စိ?ကပ်ါ။

• ေကျာငး်ABင့လ်?ပ်ငနး်ခငွတ်ိ?မ့Bာ ၎ငး်တိ?ပ့ါဝငြ်ခငး်ကိ? ေသချာပါေစ။
• လ)တစေ်ယာကရ်YBိAိ?ငေ်သာ

ရပ်/ရွာလJမJအသိ?ကအ်ဝနး်အရငး်အြမစမ်ျားကိ? အသံ?းြပNခိ?ငး်ပါ။

အေထာကအ်က)ြပEေသာနညး်ပညာ
အေထာကအ်က>ြပTေသာကရိိယာများ၊ လ=ပ်YCားBိ5ငေ်သာအေထာကအ်ပံမ့ျားBCင့် ဖိနပ်တိ5၏့ သင့ေ်တာ်ြခငး်သည်လ>တစဦ်းချငး်မCာ
အမျိTးမျိTးေြပာငး်လေဲလY့Cိပါသည။် ၎ငး်တိ5သ့ည် ေအာကပ်ါတိ5Y့Cိလ]င် သင့ေ်တာ်မ=အြဖစ် မCတယ်>Bိ5ငပ်ါသည။်
• တစဦ်းချငး်၏လိ5အပ်ချကမ်ျားBCင့် ပတဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနများကိ5 ြဖည့ဆ်ညး်ေပးလ]င်
• တတB်ိ5ငေ်သာက5နက်ျစရိတြ်ဖင့် တိ5ငး်ြပညတ်ငွး်မCာ ရYCိBိ5ငD်ပီးြပTြပငထ်နိး်သမိ်းBိ5ငလ်]င်
• လ=ပ်YCားမ=ကိ5ေပးDပီး လ5ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ5 တိ5းတကေ်ကာငး်မနွလ်]င်
• လတွလ်ပ်မ=တိ5းလာလ]င်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ဤအထ>းဂF5ြပTအချကမ်ျားကိ5 အေြခခ၍ံ အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>(BCင့် သ>၏ေစာင့ေ်YCာကြ်ပTစ5သ>)တိ5B့ Cင့အ်တ>တကွ

မညသ်ည့် အေထာကအ်က>ြပTကရိိယာများကအသင့ေ်တာ်ဆံ5းြဖစသ်လဆဲိ5သညက်ိ5 ေလလ့ာေဖာ်ထ5တပ်ါ။

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ြပနလ်ညထ်)ေထာငြ်ခငး်ြဖစစ်QABင့် အလားအလာများအေပeတငွ်

လကေ်တွ^ကျေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ? ေပးပါ။
• ေစာင့ေ်YBာကြ်ပNစ?သ)သည် အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံသ)ကိ?

အေကာငး်ဆံ?း ဘယလ်ိ?အေထာကအ်ပ့ံေပးAိ?ငသ်လဆဲိ?သညက်ိ?
သတမ်Bတေ်ဖာ်ထ?တပ်ါ။

• ေစာင့ေ်YBာကြ်ပNစ?သ)ကိ? သ)၏ခစံားချကမ်ျားကိ? ေဆးွေAးွရန်
အခငွ့အ်လမ်းေပးေသာအဖဲွ^လိ?က်
အေထာကအ်ပံတ့ငွသ်ိ?မ့ဟ?တ် အချငး်ချငး်လJပ်YBားမJများတငွ်
ပါဝငရ်နအ်ားေပးြခငး်။
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ဘာသာေရးဆိ'ငရ်ာအကFအညအီေထာကအ်ပ့ံ
အနာIကးီေရာဂါ YCာေဖွေပးမ= ြပTလ5ပ်ေပးြခငး်သည်က>းစကခ်ရံသ>BCင့် သ>၏မိသားစ5BCစဘ်ကစ်လံ5းအတကွ်
ဘဝအေြပာငး်အလအဲြဖစအ်ပျကတ်စခ်5 ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။် သ>တိ5သ့ည်ဤကဆံိ5းြခငး်ကသ>တိ5အ့ေပQ ဘာေ9ကာင့်
လgမ်းမိ5းခဲရ့သလဆဲိ5သညက်ိ5 သ>တိ5က့ိ5ယက်ိ5ယ် အလနွေ်မးချငပ်ါလမိ့်မည။်ဤေမးခနွး်အမျိTးအစားများအတကွ် သ>တိ5သ့ည်
ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငြ်ဖစ9်ကေသာ ခရစယ်ာနဘ်5နး်ေတာ်Iကးီ၊ မတွစ်လငဘ်ာသာေရးဆရာ၊ ဂျ[းဘာသာေရး
ေခါငး်ေဆာငတ်ိ5B့ Cင့အ်တ> ေဆးွေBးွတိ5ငပ်ငြ်ခငး် သိ5မ့ဟ5တ် ဘာသာေရးဆိ5ငရ်ာပွဲေတာ်များတငွ် ပါဝငဆ်ငB် gြဲခငး်တိ5 ့ြဖင့်
အကျိTးေကျးဇ>းရBိ5ငပ်ါသည။်လကေ်တွ@ကျေသာအေထာကအ်ပံလ့ိ5အပ်Fံ5သာမက စတိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ အေထာကအ်ပံလ့ညး်
လိ5အပ်ေ9ကာငး်ကိ5 ထည့သ်ငွး်စXးစားပါ။

မ<တခ်ျက၊် ဘာသာတရားသညလ်ညး်လ>မ=အဖဲွ@အစညး်တငွ် ပါဝငေ်နေသာအနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>အေပQ
အဟန ့အ်တားတစခ်5 တစခ်ါတစရံ် ြဖစB်ိ5ငပ်ါသည။် အဓိကဘာသာတရားများကိ5ယတ်ိ5ငက် အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များကိ5
ခွြဲခားဆကဆ်ေံလမ့YCိေသာ်လညး်၊ဤဘာသာတရားများ၏ေနာကလ်ိ5ကမ်ျားသည်ကျမ်းဂနမ်ျားက ေြပာသည့အ်ရာကိ5
နားလညမ်=လွBဲိ5ငD်ပီး အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များကိ5 ခွြဲခားဆကဆ်ရံန်ထိ5ကျမ်းဂနမ်ျားကိ5 အသံ5းချBိ5ငပ်ါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• ရပ်/ရွာလ>မ=အသိ5ကအ်ဝနး်အတငွး် အနာIကးီေရာဂါ

ဂ5ဏသ်ကိMာညnTိးBမွ်းမ=ကိ5 တနွး်လCနတ်ိ5ကခ်ိ5ကရ်န်
မသနစ်မွ်းသ>များBCင့တ်ွဖဲက၍်
ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားBCင့အ်တ>တကွ အလ5ပ်လ5ပ်ပါ။

• ေဘးအB\ာရာယြ်ဖစေ်စေသာဘာသာေရးယံ59ကညမ်=၊ အြမငမ်ျားBCင့်
အေလအ့ထများကိ5၊ ဥပမာ -လကခ်ယံံ59ကညလ်ာေစမည့်
ဘာသာေရးစာအ5ပ်များကိ5 အသံ5းြပTြခငး်ြဖင့် IကိTးစားDပီးလgမ်းမိ5းပါ၊
ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား သ>တိ5၏့သေဘာထားများေြပာငး်လလဲာရန်
ဆွေဲဆာငသ်မိ်းသငွး်ပါ၊ ဤနညး်အတိ5ငး်
သ>တိ5၏့ေနာကလ်ိ5ကမ်ျားကိ5လgမ်းမိ5းပါ။

• ဘာသာေရးဆိ5ငရ်ာကျမ်းဂနမ်ျား၏ နားလညမ်=လွြဲခငး်များကိ5
IကိTးစားDပီးအမCနြ်ပငေ်ပးပါ။

• ဥပမာ - ဘာသာေရးပွဲေတာ်များတငွ် ပါဝငြ်ခငး်ြဖင့်
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များကိ5 ယံ59ကညသ်ကဝ်ငမ်=ေပးသည့်
ဘာသာေရးအေလအ့ထများကိ5 IကTိးစား၍ေလလ့ာေဖာ်ထ5တD်ပီး
ထထိေိရာကေ်ရာကအ်သံ5းချပါ။
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်'ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား

ဥပေဒများ"3င့် စညး်မျTးများ
7ိ8ငင်မံျားစာွတငွ် အနာMကးီေရာဂါက'းစကခ်ရံသ'များကိ8 ဖယက်ျZ၊ ခွြဲခားဆကဆ်သံည့် ဥပေဒများ74င့် စညး်မျZးများ
34ိေနဆဲ ြဖစပ်ါသည။်အထ'းြပဿနာတစခ်8မ4ာ 7ိ8ငင်မံျားစာွသည်ဆ7gမဲများေပးြခငး်အတကွ် လကမ်/လကေ်ချာငး်
လကေ်ဗွများကိ8 အသံ8းြပ*ေလ3့4ိြခငး်ြဖစပ်ါသည။်တစခ်ါတစရံ် အနာMကးီေရာဂါက'းစကခ်ရံသ'များသည်သ'တိ8၏့
လကေ်ချာငး်များဆံ8းK? ံးခဲရ့Oပီး ထိ8နညး်တ' မဲေပးြခငး်74င့ပ်တသ်ကO်ပီး မညသ်ည့န်ညး်လမ်းမ[ မ34ိLကပါ။
ဤဥပေဒများ74င့စ်ညး်မျZးများသည် ဤဥပမာများမ4 အနာMကးီေရာဂါက'းစကခ်ရံသ'များကိ8 တားဆးီထားပါသည။်
• ေကျာငး်တကြ်ခငး်
• လကထ်ပ်ထမိ်းြမiားြခငး်
• ပစ=ညး်ဥစ=ာပိ8ငဆ်ိ8ငြ်ခငး်
• မဲဆ7gေပးြခငး် 74င့/်သိ8မ့ဟ8တ် 7ိ8ငင်ေံရးဆိ8ငရ်ာ ရာထ'းအာဏာကိ8

ထမ်းေဆာငြ်ခငး်
• ရပ်/ရွာလ'မ?အသိ8ကအ်ဝနး်သ8ဿနတ်ငွ် ေြမြမiပ်ခရံြခငး်
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• အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များကိ5 ခွြဲခားဆကဆ်သံည့် ရပ်/ရွာလ>မ=အသိ5ကအ်ဝနး်တငွ်
မညသ်ည့ဥ်ပေဒများ တညY်Cိသလဆဲိ5သညက်ိ5 YCာေဖွေလလ့ာပါ။

• အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များ၏အခငွ့အ်ေရးများကိ5 ကိ5ယစ်ားြပTသည့် ကိ5ယထ်>ကိ5ယထ်အ5ပ်စ5များကိ5
ြမnင့တ်ငပ်ါ။

• မတရားမ=BCင့ခ်ွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ5က့ိ5 ဆန ့က်ျင၍် အများသထိ5တေ်ြပာရန်
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များကိ5 အားေပးပါ။

• ၎ငး်တိ5၏့မသနစ်မွ်းြဖစမ်=များမC အေ9ကာငး်ြပTြဖစေ်ပQသည့မ်တရားမ=BCင့ခ်ွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ5က့ိ5
ေကျာ်လgားအBိ5ငယ်>ခဲ9့ကသည့သ်>များ၏ စနံမ=နာထားထိ5ကသ်>များကိ5 ေရွးထ5တD်ပီး ြမnင့တ်ငပ်ါ။

• ေြမ၊ အမိ်ရာအေဆာကအ်အံ5ဝယယ်>ြခငး်အတကွ် အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များ၏
ဥပေဒဆိ5ငရ်ာကိ5ယစ်ားြပTြခငး်ကိ5 IကိTတငစ်စီXပါ။

• အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များ၊ ဒပီီအိ5များ၊ အိ5ငဒ်အီးီေအ ေဒသFံ5းခွမဲျားBCင့် အဓိကေဆာငရွ်ကေ်နေသာ
လ>အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွ@အစညး်များBCင့အ်တ>တကတွွဖဲက၍် အလ5ပ်လ5ပ်ပါ။
o ခွြဲခားဆကဆ်ေံသာဥပေဒများကိ5 F5ပ်သမိ်းခိ5ငး်ရန်
o ထိ5သ>တိ5သ့ည် ကျနY်Cိသည့B်ိ5ငင်သံားများကဲသ့ိ5 ၎့ငး်တိ5မ့ဲများကိ5 ေပးBိ5ငေ်စရန်

မဲေပးြခငး်၏အြခားနညး်လမ်းများရYCိBိ5ငတ်ယဆ်ိ5တာကိ5 ေသချာေအာငလ်5ပ်ပါ။



ဒဗလျV၊ ေအ၊ အကစ်၊် အပ်ိချ် (ေဝါI့3်) WASH
အြခားမသနစွ်မ်းသ)မျာက့ဲသိ?ပ့င် အနာ3ကီးေရာဂါသည်များအတွက်ေရ၊
မိလz ာစနစ်၊တစ်ကိ?ယ်ေရABင့် ပတ်ဝနး်ကျငသ်န ့Y်Bငး်ေရး
(ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)လက်လBမ်းမBီAိ?ငခွ်င့သ်ည်အနာ-ဒဏ်ရာ ဂc?စိ?က်မJ၊
ကိ?ယ့်ကိ?ယ်ကိ?ယ်ဂc?စိ?က်မJABင့် ၎ငး်တိ?၏့ေနစ့Qလိ?အပ်ချက်များကိ? ြဖည့်ဆည်းရန်
အေြခခံလိ?အပ်ချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ သိ?ေ့သာ် ၎ငး်တိ?သ့ည်
(ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)အထာက်အပ့ံပစiည်းများလက်လBမ်းမီရန်
အဟန ့အ်တားမျိNးစံ?ကိ? ရငဆိ်?ငရ်Aိ?ငပ်ါသည်။ ထိ?သ)များ၏ကျနး်မာေရးကိ?
ကာကွယ်ရန် ကွငး်ဆငး်လ?ပ်သားABင့် ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?က်အဝနး်တိ?က့
(ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)သည်လံ?ြခံNစိတ်ချ၊ အရည်ေသွးေကာငး်၊
သံ?း၍ရAိ?င]်ပီးမသနစွ်မ်းသ)များအပါအဝငအ်ားလံ?းလက်လBမ်းမီအသံ?းြပNAိ?ငေ်8ကာ
ငး်ကိ?အာမခံရနအ်တ)တကွအလ?ပ်လ?ပ်ကိ?ငA်ိ?ငပ်ါသည်။(ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်
ချ်)၏အေရးပါမJကိ?အေလးထား]ပီးအလားလာYBိသည့်အဟန ့အ်တားများကိ?ေကျာ်
လXားရနေ်ရာဂါက)းစက်ခံရသ)များကိ? ေထာက်ပ့ံက)ညီပါ။
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• (ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)ဝနေ်ဆာငမ်Jများတွင်အသေရပျက်မJကိ?

အေြခခံသည့်ဖယ်ကျQြခငး်ကိ? တားဆီးပါ။
• အနာ-ဒဏ်ရာဂc?စိ?က်မJ၊ ကိ?ယ့်ကိ?ယ်ကိ?ယ်ဂc?စိ?က်မJအေလ့အကျင့မ်ျား၊

အစားအစာြပငဆ်ငြ်ခငး်ABင့်
အိမ်သ)အိမ်သားများသန ့Y်Bငး်ေရးလJပ်YBားမJများအတွက်
သန ့Y်Bငး်ေသာေရရYBိAိ?ငမ်Jကိ? ေသချာေအာငလ်?ပ်ပါ။

• (ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)သည်အားလံ?းအတွက်လက်လBမ်းမီAိ?င]်ပီး
လံ?ြခံNစိတ်ချရသည်မBာ ေသချာပါေစ။

• အိမ်ေထာငစ်?တစ်စ?တွငေ်သာက်ေရကိ?ဥပမာသန ့Y်Bငး်ေသာထည့်စရာများတွင်
လံ?ြခံNစွာ သိ?ေလBာငထ်ားသည်မBာ ေသချာပါေစ။ မသန ့Y်Bငး်ေသာ
သိ?ေလBာငမ်Jေ8ကာင့် ေသာက်သံ?းေသာအချိနတွ်င်သန ့Y်Bငး်ေသာေရသည်
ညစ်ညမ်းေစAိ?ငပ်ါသည်။

• အနာ3ကီးေရာဂါက)းစက်ခံရသ)များABင့၎်ငး်တိ?၏့ေစာင့ေ်YBာက်ြပNစ?သ)များကိ?
အိမ်သာတက်]ပီးေနာက်၊အစားအစာABင့ေ်ရကိ? မကိ?ငခ်င၊် အစားအစာများကိ?
ြပငဆ်ငေ်နေသာအခါတိ?တွ့င် ၎ငး်တိ?လ့က်များကိ? ဆပ်ြပာြဖင့် ေဆးရန်
လJံ^ေဆာ်ပါ။ညစ်ေပေသာလက်များသည် အိမ်မBာအသံ?းြပNသည့်
အစားအစာABင့ေ်ရကိ? ညစ်ညမ်းေစသည်ဆိ?သည့်အAhာရာယ်ကိ?ဤအရာက
ေလျာ့ချပါလိမ့်မည်။

• လ)များကိ? ဟာလာဟငး်လငး်မBာ မစငမ်စွန ့ရ်န်လJံ^ေဆာ်ပါ၊ မိလz ာစနစ်ကိ?
မBနမ်Bနက်နက်န် မည်သိ?အ့သံ?းြပNရမလဲဆိ?သည်ABင့စွ်န ့ပ်စ်ပစiည်းများကိ?
ေဘးကငး်စွာမည်သိ?စွ့န ့ပ်စ်ရမလဲဆိ?သည်တိ?ကိ့? ထိ?သ)တိ?အ့ားသငေ်ပးပါ။

• ဒပီီအိ?များ၊အနဂ်ျီအိ?များABင့် ရပ်/ရွာလ)မJအသိ?က်အဝနး်များABင့အ်တ)တကွ
မသနစွ်မ်းသ)များအတွက်ရYBိAိ?င၊် တက်Aိ?င၊် လက်လBမ်းမBီAိ?ငေ်သာ
(ဒဗလျj၊ေအ၊အက်စ်၊အိပ်ချ်)အေထာက်အပ့ံပစiည်းများကိ? ေထာက်ပ့ံက)ညီပါ။

တစက်ိ?ယေ်ရ;<င့ပ်တဝ်န်းကျငသ်န ့်[<ငး်ေရးေဆာငရွ်ကခ်ျက်
များ
အာcံ?ခစံား၍မရေသာမျကစ်မိျား၊ လက၊် ေြခများသည်
မသန ့Y်Bငး်ေသာပတဝ်နး်ကျငမ်ျားတငွ် ဒဏရ်ာအနာတရ
ရYBိြခငး်၏အAhာရာယြ်မင့မ်ားလBပါသည။်ထိ?ေ့8ကာင့်
ပတဝ်နး်ကျငက်ိ? ပံ?မBနသ်န ့Y်Bငး်ရန် အေရး3ကးီပါသည။်

ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်9ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• အမJိက်များကိ?ဖယ်YBားပါ

o အမJိက်များသည်ခလ?တ်တိ?က်ြခငး်အAhာရာယ်၊
စွန ့ပ်စ်ေသာသံဘ)းများေပeမB ခHနထ်က်သည့်အစွနး်များ၊
မBနကဲွ်များအစYBိသည်တိ?သ့ည်အာcံ?ခံစား၍မရေသာ
လက်ေြခYBိသ)များအတွက် ပိ?၍3ကီးမားေသာ
အAhာရာယ်ြဖစ်ေစပါသည်။

o အမJိက်သည်ေရာဂါက)းစက်ြခငး်ကိ?
သယ်ေဆာငcံ်?သာမကအာcံ?ခံစားAိ?ငစွ်မ်းဆံ?းcJ ံးသ)များ
အိပ်ေနချိနတွ်င် ေရာက်YBိလာ]ပီး ထိ?သ)တိ?၏့
လက်ေချာငး်များABင့ေ်ြခေချာငး်များကိ? တတိတတိ
စားေလ့YBိသည့် qကက်များ၊ ပိ?းဟပ်များက့ဲသိ?ေ့သာ
ပိ?းမ Xားတိရစ{ာနမ်ျားကိ?လည်း ဆဲွေဆာငပ်ါသည်။

• အိမ်ကိ?သန ့Y်Bငး်ပါ။
o ေနစ့Qသန ့Y်Bငး်ေရးလ?ပ်ြခငး်သည်

ေရာဂါက)းစက်ြခငး်၏အAhာရာယ်များကိ? 3ကီးမားစွာ
ေလTာ့ချပါလိမ့်မည်။ ေရေြမာငး်များသည်
ေရာဂါက)းစက်ြခငး်၏စ?စည်းသိ?ေလBာငရ်ာ
ေနရာြဖစ်ေသာေ8ကာင့် ေရချိNးခနး်ABင့်
အိမ်သာေနရာများကိ? အထ)းဂc?ြပN
အာcံ?စိ?က်သင့ပ်ါသည်။

o ေရချိNးခနး်/အိမ်သာေနရာများကိ? သန ့Y်Bငး်ေစရန်
ေရပံ?းတဝက်ထဲမBာ(ဟိ?က်ပိ?ကလိ?cိ?က်)ခHတ်ေဆး
တစ်ခွက်ကိ? အသံ?းြပNပါ။ ထိ?ခHတ်ေဆးအရည်ကိ?
အိမ်သာအား ေရဆဲွချရန် ABင့/်သိ?မ့ဟ?တ် ေရေဆးရန်
အသံ?းြပNသင့ပ်ါသည်။



အမ်ိေထာငစ်' ေဘးကငး်လံ'ြခံXေရး ေဆာငရွ်ကမ်Kများ
အနာ3ကးီေရာဂါက)းစကခ်ရံေသာသ)များအတကွ် အ3ကးီမားဆံ?းအAhာရာယမ်Bာ
၎ငး်တိ?၏့မျကစ်မိျား၊ လကမ်ျား သိ?မ့ဟ?တ် ေြခများမBာ အာcံ?ခစံားAိ?ငစ်မွ်းမYBိြခငး်
ြဖစပ်ါသည။်ထိ?သ)တိ?သ့ည် ဒဏရ်ာအနာတရများABင့် အေABာကအ်ယBကမ်ျားကိ?
ပိ?ြဖစေ်စAိ?ငေ်သာေ8ကာင့ေ်ဘးကငး်လံ?ြခNံေရးေဆာငရွ်ကမ်JများမYBိြခငး်သညအ်မိ်
ေထာငစ်?အတငွး်ေနစ့QလJပ်YBားေဆာငရွ်ကမ်Jများကိ?အAhာရာယြ်ဖစေ်စAိ?ငပ်ါသည။်
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ေဆာငရွ်ကရ်မည့လ်3ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား
• လံ?ေလာကေ်သာတစက်ိ?ယေ်ရABင့ပ်တဝ်နး်ကျငသ်န ့Y်Bငး်ေရးေဆာငရွ်ကမ်Jများကိ?

တာဝနယ်)ေဆာငရွ်ကပ်ါ။
o အမJိကမ်ျားကိ? ဖယY်Bားပါ။
o အမိ်ကိ? ပံ?မBနသ်န ့Y်Bငး်ပါ။

• အမိ်တငွး်ABင့အ်မိ်ပတလ်ညတ်ငွ် ေအာကပ်ါေဘးကငး်လံ?ြခNံေစသည့်
ေဆာငရွ်ကမ်Jများကိ? တာဝနယ်)ေဆာငရွ်ကပ်ါ။

o ချကြ်ပNတေ်နရာများကိ?ကာကယွပ်ါ သိ?မ့ဟ?တ် အကာအရံြခားပါ။
o ချကြ်ပNတြ်ခငး်အတကွ် ]ငမိ်ေသာအိ?းများကိ? အသံ?းြပNပါ။
o ဥပမာတစစ်ံ?တစဦ်းကိ? အမBနတ်ကယထ်ခိိ?ကေ်စAိ?ငသ်ည့် စားပွဲများ၏

ခHနထ်ကေ်သာအစွနး်များကိ? ဖယY်Bားပါ။
o လ)တစေ်ယာက် အလယွတ်က)

ခလ?တတ်ိ?ကမ်ိ/ဝငတ်ိ?းဝငတ်ိ?ကမ်ိAိ?ငသ်ည့်
ေလျာရဲ့ရဲအလယွထ်ားေသာအရာများကိ? ဖယY်Bားပါ။

ဥတ'ရာသီ
ေြခာကေ်သွNရာသ။ီ ။ ထိ5ရာသကီ
အနာIကးီေရာဂါက>းစကခ်ရံသ>များ 9ကTံေတွ@ေနကျ
ြပဿနာတစခ်5ြဖစသ်ည့အ်ေရြပားကိ5ခနး်ေြခာကေ်စပါ
သည။်ထိ5သ>သညေ်ြခာကေ်သွ@ရာသမီျားအတငွး်
သ>၏လက်၊ ေြခများ အားလံ5းကိ5 ေရဓာတဝ်ငေ်စDပီး
ဆလီမိ်းထားြခငး်ကိ5 ေသချာေအာငလ်5ပ်ပါ။

စိ?စတွရ်ာသ။ီ ။ ေရထတဲငွ် 9ကာYCညရ်ပ်ေနြခငး်က
အနာ-ဒဏရ်ာများ ြဖစပ်ာွးေစြခငး်၏အB\ာရာယက်ိ5
တိ5းပာွးေစBိ5ငသ်ည့မ်=ိေရာဂါက>းစကြ်ခငး်ြပဿနာများ
ကိ5ြဖစေ်ပQေစBိ5ငပ်ါသည။်ေရာ်ဘာဘတွဖိ်နပ်များ(ဘွ
တဖိ်နပ်YCညမ်ျား)သညမ်ာေကျာသည့န်ညး်တ>ေြခေထာ
ကက်ိ5အလနွထ်ခိိ5ကေ်စBိ5ငေ်သာေ9ကာင့ဤ်ဖိနပ်များကိ5
ဝတေ်သာအခါဂF5စိ5ကပ်ါ။အချိန9်ကာြမင့စ်ာွဝတခ်ဲလ့]င်
၎ငး်တိ5သ့ညမ်=ိေရာဂါက>းစကြ်ခငး်အB\ာရာယက်ိ5လညး်
တိ5းြမnင့ေ်စBိ5ငပ်ါသည။်



RehApp၏အနာMကးီေရာဂါအခနး်
ကjတိ8းတကြ်ဖစေ်ပXမ?အတကွ်
က\နေ်တာ်တိ8သ့ည် ဂျန7်ိ8ငး်
အဘီနဆ်ိ8(The Leprosy Mission 
International)၊ဂျနေ်ရာဘ့ဘ်ဂီျန(်
Netherlands Leprosy Relief 
Mekong)၊ လနဒ်ါ လဟဲမ်န်
(American Leprosy Mission), 
ကာရ်စတနး် ေဘအစိ7်4င့် ဝီအမ်
ဘရနဒ်စ်မာတိ8၏့အဖိ8းတနေ်သာ
က'ညေီထာကပံ်မ့?များအေပX
ေကျးဇ'းတငြ်ခငး်ကိ8
အထ'းေဖာ်ြပလိ8ပါသည။်

ဓာတပံ်8အသအိမ4တြ်ပ*မ?
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