Burmese

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ - သင့္ ကေလးငယ္ ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ျဖစ္သည္
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ သည္ ဘာလဲ။
ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ သည္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ခန္႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ား တြင္ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ရွားရွားပါးပါး ရွိႏိုင္သည့္
ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါ ကို ရွာေဖြရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ေဆးမႈ သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရာဂါ၂၅ ခု ကို ရွာေဖြပါသည္။ ၄င္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ -




ဤ ေရာဂါမ်ား ကို ကေလးငယ္မ်ား ေမြးခါစ အခ်ိန္တြင္ မျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေရာဂါျဖစ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ ကို ေစာစီးစြာ ရွာေတြ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ ကို ေစာစီးစြာ ရွာေတြ႔ျခင္း အားျဖင့္ ကေလးငယ္ အား ထိေရာက္စြာျဖင့္ ကုသႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ က်န္းမာၾကပါသည္။ ကေလးငယ္ အနည္းငယ္ ၌္သာလွ်င္ ဤ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ တစ္ခု
ကို ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။ ကေလးငယ္မ်ား အခ်ဳိ႕တြင္ ၊ ဤ ေရာဂါမ်ား ကို အကယ္ ၍ ခ်က္ခ်င္း ကုသေပးျခင္း မရွိပါက ၊ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရွားရွားပါးပါး ကိစၥမ်ား
တြင္ ၊ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေရာဂါ ကို ကုသေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေသြးစစ္ေဆးမႈ ကို မည္သည့္အခ်ိိန္ ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
ေသြးစစ္ေဆးမႈ သည္ ျမန္ဆန္သည္ ၊ လံုျခံဳသည္ ၄င္းျပင္ ကေလးငယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ ရရွိႏိုင္သည္။ သင့္ ကေလးငယ္ ေမြးဖြားၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္ မွ ၃ ရက္ အတြင္းတြင္
သင့္ သားဖြားသူနာျပဳ က ေသြးစက္အနည္းငယ္ ကို ထုတ္ယူ၍ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပားေပၚ တြင္ အစက္ခ်ပါလိမ့္မည္။
အပ္ျဖင့္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္။

ဤ ကိစၥ သည္ ကေလး ငယ္ အား အနည္းအက်ဥ္း ငိုယိုေစႏိုင္သည္။

သင့္ ကေလးငယ္ ၏ ေျခဖေနာင့္ အား

အပ္ျဖင့္ ေဖာက္ေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ကေလးငယ္ အား

ႏို႔တိုက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိင
ု ္တြယ္ထားျခင္း သည္ ကူညီရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။
ေသြးစစ္ေဆးမႈကတ္ျပား ကို မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ရွိ (Royal Children’s Hospital) ေတာ္ဝင္ကေလးေဆးရံုၾကီး သို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးတိုင္း အားလံုး လိုလို

တိ႔တ
ု ြင္ ပံုမွန္ အေျဖမ်ား ရွိၾကပါသည္။ အေျဖမွာ ပံုမွန္ ျဖစ္သည့္အခါ ၊ သင္ ဘာမွ် ၾကားရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ ကေလးငယ္ ထံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသြးနမူနာ
လိုအပ္လွ်င္ စိတ္မပူပါႏွင့္ - တစ္ခါတစ္ရံ ဤ ကိစၥျဖစ္တတ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ ကေလးငယ္၏ စစ္ေဆးမႈ အေျဖ ၌ ျပႆနာ ရွိလွ်င္ ၊ သင့္ အား ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သားဖြားသူနာျပဳ က ေျပာဆိုပါလိမ့္မည္။

သူတ႔ို က သင္ ဘာလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္ ကို သင့္အား ေျပာျပပါလိမ့္မည္။

ေသြးစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
ကေလးေဆးရံုၾကီး ၌ သင့္ ကေလးငယ္ ၏ ေသြးစက္မ်ား က်န္ရွိေနသည့္ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပား ကို ၂ ႏွစ္ ကာလ သိမ္းဆည္းထားပါလိမ့္မည္။ ဤ ကိစၥ မွာ အကယ္၍ ပိုမိုေသာ
စစ္ေဆးမႈမ်ား သင့္ ကေလးငယ္ အတြက္ လိုအပ္လွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးစစ္ေဆးသည့္ စက္ကိရိယာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း စမး္စစ္ရန္ အတြက္ ေဆးရံု

သည္ ေသြးစက္နမူနာ အေဟာင္းမ်ား ကိုလည္း အသံုးျပဳ၍စစ္ေဆးပါသည္။
၂ ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးသည့္အခါ ၊ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပားမ်ား ကို လံုၿခံဳေသာေနရာ ၌ ရာသက္ပန္ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ကတ္ျပားမ်ား အား လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားၿပီး ၊
ျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒ ျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။ ဓါတ္ခြဲခန္း တြင္ ၂ ႏွစ္ ကာလ သိမ္းဆည္းထားၿပီးေနာက္ ၊ သင့္ ကေလးငယ္ ၏ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပား ကို သင့္
ထံသ႔ို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
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သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကာလအတြင္း ၊ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပား ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္မွာ -





သင့္ ကေလးငယ္ အတြက္ ပိုမိုေသာ စစ္ေဆးမႈ လိုအပ္လွ်င္ ၊ သင့္ ဆရာဝန္ က အသံုးျပဳႏိုင္သည္
တရားရံုး မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္
၄င္းျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ ေသြးစက္ရွင္အမည္ ကို မေဖာ္ျပသည့္ က်န္းမာေရးသုေတသန အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ သင့္ ကေလးငယ္ ၏ ေသြးစက္နမူနာ ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သင္ ေရြးခ်ယ္
ႏိုငပ
္ ါသည္။

သုေတသန သည္ သင့္

အမည္ သို႔မဟုတ္ အျခား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ကို အသံုးမျပဳပါ။ သုေတသန အတြက္ ေသြးစက္နမူနာ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးျခင္းသည္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၊ သင့္ ကေလးငယ္ အတြက္ စစ္ေဆးမႈရရွိေရး
ကို ဟန္႔တားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း
စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ေသြးစက္နမူနာ ကို မထုတ္ယူမီ ၊ သင့္အား
ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။ သုေတသန အတြက္ ကတ္ျပား ကို အသံုးျပဳရန္ ”ခြင့္ျပဳသည္”
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ”ခြင့္မျပဳသည္” ကို လည္းသင့္အား ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။
စစ္ေဆးမႈကတ္ျပား သည္ တစ္ဖက္ပါပံုစံ ႏွင့္ ဆင္တူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ -►

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ သေဘာတူညီခ်က္
ကြ်န္ုပ္ သည္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ လက္ကမ္းစာေစာင္ ကို
လက္ခံရရွိၿပီး ၄င္းတြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ခဲ့
ပါသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ အတြက္ ကြ်န္ုပ္၏ ကေလးငယ္
ထံမွ ေသြးစက္ ကို ထုတ္ယူရန္ ကြ်န္ုပ္ ခြင့္ျပဳပါသည္။

ထပ္ဆင့္သုေတသန အသံုးျပဳမႈ
သိမ္းဆည္းထားသည့္ စစ္ေဆးမႈကတ္ျပားေပၚမွ ေသြးစက္ ကို အခါအခြင့္ သင့္သလို
ေသြးစက္ရွင္အမည္ ကို မေဖာ္ျပသည့္ က်န္းမာေရး သုေတသန အတြက္ အသံုးျပဳ
ႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္ နားလည္ပါသည္။ ဤ ကိစၥ အတြက္ ကြ်န္ုပ္ ကေလးငယ္၏
ေသြးစက္နမူနာ ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။

ပိုမိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
 သားဖြားသူနာျပဳ အား ေျပာဆုိပါ


ကြန္ရက္

www.vcgs.org.au/pathology/nbs (အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ျဖင့္သာလွ်င္) သိ႔ု သြားေရာက္ပါ



ဖံုးနံပါတ္

(03) 8341 6200 ကို ေခၚ၍ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ မ်ဳိးရိုးဗီဇ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌါန တြင္

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိ တစ္ဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပါ။
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