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ကေလးယူဖို႔ စီစဥ္ေနခ်နိ္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည့္ အဆင့္မ်ား 

စစ္ေဆးျခင္း
သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ေတြနဲ႔ မိသားစုေနာက္ခံသမိုင္း 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။  ■

သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႔ျပီး ေအာက္ပါကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးပါ။  ■

•  က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝေနထိုင္နည္း  ■

•  မ် ိဳးရုိးဗီဇ အေျခအေနမ်ား  ■

•  အၾကံျပဳေသာ ေဆးစစ္မႈမ်ား  ■

•  သင္လိုအပ္မည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား  ■

•  ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနေသာ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းရင္းေဆးမ်ား   ■

•  သားအိမ္ေခါင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ ရင္သားစစ္ေဆးျခင္း ■

သြားဆရာဝန္နဲ႔ ျပပါ။   ■

က်န္းမာေရး 
ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္စတင္ပါ။  ■

အရက္ေသာက္တာ ျဖတ္ပါ။  ■

ကာဖိန္းေသာက္တာ ေလွ်ာ့ပါ။   ■

စိတ္ခ်မ္းသာမႈ 
တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ပါ။  ■

မွ်တျပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အစားအစာ စားပါ။   ■

ကိုယ္အေလးခ်နိ္ကို ထိန္းညိႈပါ။   ■

ျဖည့္စြက္ဓါတ္မ်ား 
ေဖာလိတ္ႏွင့္ အိုင္အိုဒင္းဓါတ္ပါတဲ့ေဆး စေသာက္ပါ။  ■

သံဓါတ္အဆင့္အတန္းကို စစ္ေပးဖို႔ ဆရာဝန္ကုိ ေျပာပါ။  ■

ေစာေစာစီးစီး ဂရုစိုက္ပါ
ကိုယ္ဝန္ရတာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ဝန္ရျပီလို႔ 
ထင္တာနဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ ဆရာဝန္ျပဖို႔ ရက္ခ်နိ္းယူပါ။ ဆရာဝန္က 
သင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္အတြက္ အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္။ 

…. ျပးီေတာ ့ေနာကဆ္ံးု…. သင္ရ့႕ဲ 
ကိယုဝ္နေ္ဆာငမ္ႈ အစအီစဥအ္တြက္ 
ကေံကာငး္ပါေစလိ႔ု ဆေုတာငး္ေပးလိကု ္ပါတယ။္ 

အာဟာရ၊ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း
ပံုမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ 
အပါအဝင္ မွ်တတဲ့အစားအေသာက္ေတြ စားေသာက္ျခင္းက က်န္းမာတဲ့ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါတယ္။  

က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ ေအာက္ေလ်ာ့ေနရင္  
ဒါမွမဟုတ္ ပိုမ်ားေနရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရတာ ပိုခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ 
ကိုယ့္ရဲ႕ ကုိယ္အေလးခ်နိ္က က်န္းမာေရးနဲ႔ သင့္ေတာ္လားဆုိတာ 
ဆရာဝန္ကို ေမးၾကည့္ပါ။ ကုိယ္အေလးခ်နိ္တုိးလာဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ 
လိုအပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံး လုပ္ရမလဲဆုိတာ ဆရာဝန္ကို 
ေမးၾကည့္ပါ။  

တင္ပဆံုရုိးေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဆဲနဲ႔ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပီးကာလေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အၾကံေပးပါတယ္။ 
ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြက ကေလးေမြးျပီးတဲ့အခါ အမ် ိဳးသမီးေတြကုိ 
ဒုကၡေပးတတ္တဲ့ အားနည္းတဲ့ ဆီးအိမ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။  

ပံုမွန္က်န္းမာေစျခင္း 
www.makehealthynormal.nsw.gov.au 

တင္ပဆံုရိုးေလ့က်င့္ခန္း 
www.pelvicfloorfirst.org.au  

ေဖာလစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ အိုင္အိုဒင္း ျဖည့္စြက္စာ
သင့္ကေလးဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုခံစနစ္ကုိ က်န္းမာစြာဖြ ံ႔ျဖိဳးေစဖို႔ 
ေဖာလစ္အက္ဆစ္နဲ႔ အုိင္အိုဒင္းဓါတ္ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ 
ဒီအာဟာရဓါတ္ေတြ ျပည့္စံုေအာင္ အခ်နိ္ယူ ရပါတယ္။ 

ေဖာလစ္အက္ဆစ္နဲ႔ အုိင္အိုဒင္းဓါတ္ေတြပါတဲ့ ေန႔စဥ္ျဖည့္စြက္ေဆးေတြ 
စားေပးဖို႔အၾကံျပဳ ပါတယ္။ ဒီျဖည့္စြက္ေဆးေတြကုိ ေဆးဆုိင္ အမ်ားစုနဲ႔ 
ေဈးဆိုင္ၾကီးေတြမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုလိတ္ အနည္းဆံုး ၅၀၀ မိုက္ခရိုဂရမ္နဲ႔ 
အိုင္အိုဒင္း ၁၅၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ပါမပါ စစ္ေဆးျပီးမွ ဝယ္ယူပါ။ 

ျဖည့္စြက္ေဆးေတြ ေသာက္သင့္သလားဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ 
သံဓါတ္အဆင့္အတန္းကို စစ္ေဆးၾကည့္တာ ေကာင္းပါတယ္။ 
သံဓါတ္ခ် ိဳ႕တဲ့ေနရင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုနည္းေစပါတယ္။ 

အခ်က္အလက္စာေစာင္
ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီနဲ႔ ေဆာင္ကာစ ဖိုလိတ္ဓါတ္နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး သတင္း 
အခ်က္အလက္ ဒီမွာရႏုငိ္ပါတယ္။t www.genetics.edu.au   

ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားနဲ႔ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ အိုင္အိုဒင္း 
ျဖည့္စြက္မႈအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဒီမွာ ရႏုငိ္ပါတယ္။  
www.nhmrc.gov.au 

Burmese



က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 
အစီအစဥ္ ေရးဆြရဲာတြင္ သင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ားကို ဤစာေစာင္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။  

သင္လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား စာရင္း ကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ မၾကိဳးစားခင္ ၃-၆ လ အတြင္းမွာ သင့္ရဲ႕ 
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္နဲ႔ျပသဖို႔ ရက္ခ်နိ္းယူပါ။ သင့္ဆရာဝန္က 
ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ အပါအဝင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ အတြက္ 
ကူညီပါလိမ့္မယ္။ 
• ညိႈႏိႈင္းအေျဖရွာဖို႔ လုိအပ္မယ့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ

• မိဘကေန ကေလးဆီကုိ ကူးေျပာင္း လိုက္ပါႏိုင္တဲ့  
  အေျခအေနေတြ (မ် ိဳးရုိးလုိက္တဲ့ အေျခအေနေတြ) နဲ႔ အၾကံျပဳတဲ့  

စမ္းသတ္ခ်က္ေတြ

• သင္လိုအပ္ႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ 

ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားလို႔ လက္ရိွ စားေနရတဲ့ ေဆးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းေဆးေတြ 
အေၾကာင္း ဆရာဝန္ကုိ ေျပာျပပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေနခ်နိ္မွာ 
အဲဒီေဆးေတြစားတာ စိတ္ခ်ရရဲ႕လား ေမးျမန္းပါ။ 

သင့္ရဲ႕ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ Women’s Health Nurse (အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
က်န္းမာေရး သူနာျပဳ) ကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သားအိမ္ေခါင္း စစ္ေဆးမႈနဲ႔ 
ကိုယ္ဝန္ မေဆာင္မီနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ျပီး ကုိယ္တုုိင္ ရင္သား စစ္ေဆးမႈေတြ 
ဘယ္ေတာ့လုပ္မလဲဆိုတာ ေမးျမန္းပါ။ 

မိသားစုစီမံကိန္း NSW
www.fpnsw.org.au

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း 
www.pregnancybirthbaby.org.au

မ် ိဳးရိုးဗီဇပညာေပး ဌာန
www.genetics.edu.au/pregnancy

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ႏွင့္ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္အလြန္အကြ် ံေသာက္ျခင္းနဲ႔ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါး (ဥပမာ-ေဆးေျခာက္) သုံးစြ ဲျခင္းတုိ႔က အမ် ိဳးသမီးေတြနဲ႔ 
အမ် ိဳးသားေတြရဲ႕ သားဖြားႏိုင္စြမ္းကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ျပီး ကုိယ္ဝန္ရဖို႔ 
ခက္ခဲေစပါတယ္။ 

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္အလြန္အကြ် ံေသာက္ျခင္းနဲ႔ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြ ဲျခင္းတို႔က ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ သားအိမ္ထဲက 
ကေလးကိုလည္း ထိခုိက္ေစႏုငိ္ပါတယ္။ 

သင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္က ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ 
အရက္အလြန္အကြ်  ံေသာက္တာ ဒါမွမဟုတ္ အျခားမူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြတဲာကို ျဖတ္ဖုိ႔ အကူအညီလိုတယ္ဆုိရင္ သင့္ဆရာဝန္ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ 
သူက အၾကံဥာဏ္ေပးႏုငိ္ျပီး အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ 
ညႊန္ျပႏိုင္ပါတယ္။ 

ကာဖိန္းဓါတ္က သားဖြားႏိုင္မႈကုိ ထိခိုက္ ေစႏိုင္ျပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ 
စီစဥ္ေနတဲ့ အမ် ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီကုိ ၁ ခြက္ ၂ ခြက္ထက္ 
ပိုမေသာက္ဖို႔ အၾကံျပဳ လိုပါတယ္။ ကာဖိန္းဓါတ္က လၻက္ရည္၊ ကုိလာနဲ႔ 
အျခား အင္အားျဖည့္အခ် ိဳရည္ ေတြမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။   

Quit line     
www.icanquit.com.au တယ္လီဖုန္း။ 13 78 48 (13 QUIT)

အရက္ မူးယစ္ေဆးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈ  
www.yourroom.com.au တယ္လီဖုန္း။ 1800 422 599

သြားဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေဟာ္မုန္းနဲ႔ မနက္ဖက္ ျပိဳ႕အန္ျခင္းက သြားျပႆနာတက္ဖို႔ 
အႏၱရာယ္ ပိုမ်ား ေစပါတယ္။ ျပႆနာေတြရိွရင္ ကုသျပင္ဆင္ ရေအာင္လုိ႔  
ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ သြားကုိစစ္ေဆးဖို႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ သြားဆရာဝန္က 
သင့္ရဲ႕ သြားေတြနဲ႔ သြားဖုန္းေတြကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဘယ္လုိ 
က်န္းမာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမယ္ ဆုိတာ အၾကံေပးႏုငိ္ပါတယ္။  

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သြားက်န္းမာေရး  
www.health.nsw.gov.au/oralhealth

အိမ္ႏွင့္ အလုပ္တြင္ 
သင့္အိမ္နဲ႔ အလုပ္မွာ ရိွလာႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္အေၾကာင္း 
သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္း၊ အင္းဆက္ ပိုးသတ္ေဆး 
အစရိွတဲ့ ဓါတုပစၥည္းေတြကုိ အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ တိရိစၦာန္ 
အညစ္အေၾကးနဲ႔ ေျမေဆြးေတြကုိ ကုိင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ ႏွာေခါင္းစည္းနဲ႔ 
လက္အိတ္ေတြကို အသုံးျပဳပါ။ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ က်န္းမာေရးကုိ 
ထိခုိက္ေစႏုငိ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြကို ေရွာင္ရွားႏုငိ္ဖို႔ လက္ေဆးတာကလည္း 
အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ 

MotherSafe
www.mothersafe.org.au တယ္လီဖုန္း။ 1800 647 848 

စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာေရး
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေနခ်နိ္မွာ သင့္ရဲ႕ စိတ္က်န္းမာေရးကုိ ဂရုစိုက္ဖို႔နဲ႔ 
ကိုုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး ယံုၾကည္တဲ့ သူေတြရဲ႕ (အိမ္ေထာင္ဖက္၊ မိသားစု 
ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ) ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ရရိွဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

အတိတ္တံုးက စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာတစ္ခုခု 
ရိွဖူးတယ္ဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးေသာက္ေနရတယ္ဆိုရင္ သင့္ဆရာဝန္၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးလုပ္သား ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္ကုိ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပတုိင္ပင္ပါ။ 

Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au တယ္လီဖုန္း။ 1300 22 4636  
(တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပါတ္ ၇ ရက္)  

Centre of Perinatal Excellence (အေကာင္းဆံုး 
ကေလးမေမြးမီစင္တာ) (COPE)  
www.cope.org.au

အိမ္တြင္းႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈ 
အိမ္တြင္းနဲ႔ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈေတြက မိသားစုေတြရဲ႕ အထူးသျဖင့္ 
အမ် ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေတြအေပၚ ၾကီးမားတဲ့ 
သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အိမ္တြင္းနဲ႔ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈေတြက မေမြးေသးတဲ့ ကေလးေတြကုိ 
ထိခုိက္ေစ ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ် ိဳးသမီးတစ္ဦး 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမယ္ဆုိရင္ ကေလးလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ 
ေနထုိင္ရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးေတြအေပၚ 
ၾကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ 
ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကိုလည္း ထိခိုက္မွာ ႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္လံုျခံဳေရးကို စိုးရိမ္ရရင္ ရဲကုိ ေခၚပါ။ ဒါမွမဟုတ္ 
က်န္းမာေရးပညာရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သင္ယုံၾကည္တဲ့ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ 
ျဖစ္ျဖစ္ စကားေျပာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ Domestic Violence Helpline 
(အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ အကူအညီလုိင္း) ကုိ ေခၚပါ။  

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ အကူအညီလိုင္း 
တယ္လီဖုန္း။ 1800 656 463 (အခြန္မဲ့၊ တစ္ရက္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပါတ္ ၇ ရက္) 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္   
www.domesticviolence.nsw.gov.au

ခရီးသြားျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွရင္ ခရီး မသြားခင္မွာ အၾကံျပဳထားတဲ့ 
ေနာက္ဆံုးေပၚ ကာကြယ္ေဆးကုိ စစ္ေဆးေလ့လာျပီး ကူးစက္ေရာဂါေတြကုိ 
ေရွာင္ရွားဖို႔ ၾကိဳးစားပါ။ အခ် ိဳ႕ဗိုင္းရပ္ပိုးနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါေတြက 
ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစႏိုင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ 

NSW က်န္းမာေရး ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား 
သတင္းအခ်က္အလက္  
www.health.nsw.gov.au/Infectious


