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PatientFirst
Burmese / မြ�န််မာာ

သင်် ဆေး�းရုံံ�၌နေေစဉ််အတွွ င်းး� သင််ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု� ဘေး�းကင်းး�
လုံံ � ခြုံ�ံစေေရန်် ရိုး� း �ရိုး� း �စင်းး�စင်းး�လုု ပ််ရန်် အချျက်် ၈ ချျက််
သင့််�တွွင်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�သည််၊ ၎င်းး�မှာာ�*

လေး�းစား�းရန််

*

တုံ့့� �ပြ�န််ရန််

*

ဘေး�းကင်းး�လုံံ � ခြုံ�ံရန်် တို့့��ဖြ�စ််သည််။

သင့််� အကြော��ာင်းး�

* အကယ််၍ သင့််� ကိုု� ယ််ရေး�း အချျက််အလက်် တစ််ခုုခုု မှား��းယွွင်းး�နေေလျှှင််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ပြော��ာပါါ။ (ID လက််ပတ််၊ လိိပ််စာာ၊ ဆရာာဝန်် သို့့��မဟုုတ်် နီးး�စပ််ရာာဆွေး�း �မျိုးး���)

* အကယ််၍ သင့််�တွွင်် ဓါါတ််မတည့််�မှုု တစ််ခုုခုု ရှိိ�လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ပြော��ာပါါ၊

ယင်းး�နော�ာက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� သင့််�အားး� အနီီရော�ာင်် အိုု� င််ဒီီ လက််ပတ််တစ််ခုု ပေး�းပါါမည််။
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သင့််� ဆေး�းဝါးး�များ�း�

* အကယ််၍ သင့််�တွွင်် ဓါါတ််မတည့််�မှုု တစ််ခုု ရှိိ�လျှှင်် သို့့��မဟုုတ်် သင့််� ဆေး�းဝါးး�မှာာ�
မည််သည့််�အတွွက််ဖြ�စ််သည််ကိုု� သင်် နား�းမလည််လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ပြော��ာပါါ။.
* သင့််�တွွင်် ရှိိ�နိုု�င််ကော�ာင်းး�သည့််� စိုး� း �ရိိမ််မှုုတစ််ခုုခုု အကြော��ာင်းး� သင့််� ဆရာာဝန််၊ သူူ နာာပြု�
သို့့��မဟုုတ်် ဆေး�းဝါးး�ဗေ�ဒပညာာရှှင််ကိုု� ပြော��ာပါါ။

* ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး��� တစ််ခုုခုု အကြော��ာင်းး� မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။
* အကယ််၍ သင့််� ဆေး�းဝါးး� ဥပမာာ- ၎င်းး�၏ ပုံံ� သဏ္ဍာာန််၊ အရော�ာင််၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာလျှှင််
ပြော��ာင်းး�လဲဲ သည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�အကြော��ာင်းး�ကိုု� သင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
အဖွဲ့့��ကိုု� ပြော��ာပါါ။
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ကူးး �စက််မှုုကိုု� ဟန့််�တားး�ခြ�င်းး�

* အိိမ််သာာ မသွားး ��မီီ နှှင့််� သွားး ��ပြီး�း �နော�ာက််နှှင့််�တကွွ အားး�လုံးး� �သော�ာ အစား�းအစာာ
စား�းသုံးး� �မှုု မပြု�မီီ သင့််�လက််များ�း�ကိုု� ဆေး�းကြော��ာပါါ။

* သင့််�အားး� ကိုု� င််တွွယ််မထိိတွေ့�့�မီီ ကျွွန်ုု�ပ််တိို့့���၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ လက််များ�း�ကိုု�
ဆေး�းကြော��ာပြီး�း �ကြော��ာင်းး� ဟုုတ််မဟုုတ်် မေး�းမြ�န်းး�ရန်် အားး�မနာာပါါနှှင့််�။

* အကယ််၍ သင့််�တွွင်် ဝမ်းး�လျှော�ာ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အော့�့� အန််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး�
ပြော��ာပြ�ပါါ။

better health * better care * better value

4

လဲဲကျျခြ�င်းး�ကိုု� ကြို�ုတင််ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�

* ဖိိနပ််ကြိုး�း�အပေါ်�်ဘက််တွွင််ရှိိ�သည့််� ရှူးး�ဖိိနပ်် (သို့့��မဟုုတ််) အံံကိုု� က််အနေေတော်�်�ဖြ�စ််သည့််�
ရှူးး �ဖိိနပ်် (သို့့��) ရော်�်�ဘာာအော�ာက််ခံံ ရှိိ�သည့််� ကွွင်းး�ထိုးး� �ဖိိနပ််ကိုု� ဝတ််ပါါ။

* ညွှှ န််ကြား�း�ထားး�သည့််�အတိုု� င်းး� သင််၏ လမ်းး�လျှော�ာ�က််-အကူူ ပစ္စစ ည်းး�/များ�း�ကိုု� သုံးး� �ပါါ။
* အကယ််၍ သင်် အကူူ အညီီ လိုု� အပ််လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ဖော်�်�ရွေ�ေသော�ာ ဝန်းး�ထမ်းး�များ�း�အနက််
တစ််ဉီးး �ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။
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သွေး�း�ခဲဲသွားး��ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ဟန့််�တားး�ပေး�းခြ�င်းး�

ညွှှ န််ကြား�း�ခံံ ရလျှှင်် သင််၏ ဆေး�းရုံံ� ခြေ�ေအိိတ််ရှှည််များ�း�ကိုု� ဝတ််ပါါ။
သင်် တတ််နိုု�င််သမျှှ မကြာ�ာခဏ ကြိုး�း�စား�း၍ လှုု ပ််ရှား��းသွားး ��လာာပေး�းပါါ။
ခြေ�ေထော�ာက််နှှင့််� ခြေ�ေချျင်းး�ဝတ်် ရိုး� း �ရိုး� း �စင်းး�စင်းး� လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�များ�း�ကိုု� ကြိုး�း�စား�း၍ လုု ပ််ပါါ။
အကြံ�ံ ပြု�ထားး�သည့််�အတိုု� င်းး� အရည််များ�း�ကိုု� သော�ာက််သုံးး� �ပါါ။

သင့််�ဆရာာဝန််က ညွှှ န််ကြား�း�ထားး�သည့််�အတိုု� င်းး� သွေး�း �ကြဲ�ဲဆေး�းပြား�း�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ထိုးး� �ဆေး�းများ�း�ကိုု� သုံးး� �စွဲဲ�ပါါ။
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ဖိိနေေလျှှက််ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည့််� အနာာများ�း�

*	
အကယ််၍ တတ််နိုု�င််လျှှင်် -အိိပ််ရာာထဲဲ ရှိိ�နေေသည့််�တိုု� င််- ကြိုး�း�စား�း၍ လှုု ပ််လှုု ပ််ရှား��းရှား��းနေေပါါ။
အကယ််၍ သင်် သက််သော�ာင့််�သက််သာာ မရှိိ�လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� ခေါ်�်ပါါ။

* ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� သင်် လဲဲလျော�ာ�င်းး�နေေသည့််�အနေေအထားး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�ပေး�းရန်် ကူူ ညီီ ပေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း �

အခုု အခံံကော�ာင်းး�အော�ာင််လုု ပ််ရန််အတွွက်် အထူးး �မွေ့�့�ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ကူူ ရှှင််ကိုု� ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
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စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုု တစ််ခုုခုု ရှိိ�ပါါသလားး�။

* ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� သင့််�အားး� ကူူ ညီီ ရန်် ရှိိ�ပါါသည်် – သင့််� ကုုသမှုု နှှင့််�ပတ််သက််၍ အကယ််၍

သင့််�တွွင်် စိုး� း �ရိိမ််မှုု သို့့��မဟုုတ်် ပူူ ပန််မှုု တစ််ခုုခုု ရှိိ�လျှှင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��နှှင့််� စကားး�ပြော��ာဆိုု� ပါါ။

* သင့််� ကုုသမှုု လုုပ််နေေစဉ််အတွွင်းး�နှှင့််� လုု ပ််ပြီး�း �နော�ာက်် လူူ ကိုု� ယ််တိုု� င််ဖြ�စ််စေေ၊ စာာဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေေ
သို့့��မဟုုတ်် အွွန််လိုု� င်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေေ သင်် တုံ့့� �ပြ�န််သဘော�ာထားး� တင််ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။
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ဆေး�းရုံံ�မှှ ဆင်းး�ခြ�င်းး�

* သင့််�တွွင်် သင််၏ ဆေး�းရုံးး� �ဆင်းး�လက််မှှတ်် ရှိိ�မရှိိ�
* သင့််�တွွင်် သင််၏ ဆေး�းဝါးး�/ဆေး�းညွှှ န်းး�စာာ ရှိိ�မရှိိ� နှှင့််�တကွွ သင့််�အားး� ၎င်းး�တို့့��အကြော��ာင်းး�ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ပြီး�း �ကြော��ာင်းး�
* အကယ််၍ သင့််�တွွင်် မေး�းရန််မေး�းခွွန်းး� သို့့��မဟုုတ်် စိုး� း �ရိိမ််ပူူပန််မှုု တစ််ခုုခုု ရှိိ�လျှှင်် မည််သူ့့�အားး� ဆက််သွွယ််ရမည််ကိုု�
သင်် သိိရှိိ�ကြော��ာင်းး�

* သင််၏ လာာမည့််�ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု� သင်် သိိရှိိ�ကြော��ာင်းး� တို့့��ဖြ�စ််သည််။
Used with permission of Guy’s St Thomas NHS Foundation.
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သင်် ဆေး�းရုံံ� မှှ မဆင်းး�မီီ အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� သင်် သေ�ချာ�ာအော�ာင််လုု ပ််ပါါ-

