
 

  

 
 

လူနာ အညႊန္းတပ္ပါ 
 

လူနာအမည္                                     ေမြးသကၠရာဇ္ 
 

9004673-B (1/16) -9/ 9 -/  ဗိကုခ္ြဲေမြးရန ္သေဘာတညူခီ်က ္ စာမ်က္ႏွာ3 အနက ္ 1  
WH20-5HT Equivalent 9004110-E အရြယေ္ရာကျ္ပးီသမူ်ားသာ အသံုးျပဳရန ္

ဗိက္ုခြဲေမြးဖြားျခငး္ႏွင့္ပတ္သက္ျပးီ သင့္ဘက္မ ွၾကိဳတငသိ္ရွသိေဘာတူညီခ်က္အား ျပဳလုပႏုိ္ငပ္ါသည္။ 
 

 *9004110* 

ဤအခ်ကလကမ်ားအား သငက ေပးသထားသညအတြက 

ယငးခြဲစတမ၏ အေၾကာငးရငးႏင ရညရြယခ်က
• ဗိုကခ္ြဲေမြးျခင္းဆိသုညမ္ွာ ကေလးေမြးဖြားရန္ ခြဲစတိ္ျခင္းျဖစ္သည။္ သင့္ဝမ္းဗိကုတ္ြင္ ခြဲထားေသာ ခြဲေၾကာငး္မ ွတဆင့္ ကေလးအား ဆြဲထတု္ျခင္းျဖစသ္ည။္ 
• ဗိုကခ္ြဲျခင္းအား အခ်ိန္ၾကိဳျပီး သို႔မဟတု္ အျမန္အေၾကာင္းၾကား၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိငပ္ါသည္။ 

 
ေအာက္ပါ အေၾကာငး္ရငး္မ်ားေၾကာင့္ သင့္အား ဗိက္ုခြဲေမြးရန ္အၾကံျပဳရျခငး္ျဖစသ္ည္။ 
ေဆးဖကဆ္ို္င္ရာ အေၾကာင္းရငး္_______________________________________________________________________________ 
 
ခြဲစတ္ိျခငး္၏ အက်ိဳတူရားမ်ား: 
သငမ္ွ ေအာကပ္ါအက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည။္ သို႔ေသာ္ သင့္ဆရာဝနမ္ွ ယင္းအက်ိဳးတရားမ်ား က်ိန္းေသျဖစထ္ြန္းမည္ဟ ုအာမမခံႏုိင္ပါ။ အက်ိဳးရွိေစရန္ စြန္႔စားမႈျပဳ 
သင့္မျပဳသင့္ကို သငသ္ာ ဆံုးျဖတ္ရမည။္ 

• ေဆးဖကဆ္ို္င္ရာအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥပ္ါ။ 
• ေနာကထ္ပ ္ဗိုကခ္ြဲေမြးဖြားျခင္းအား ၾကိဳတငစ္ီစဥႏုိ္င္ပါသည။္ 
• အကယ္၍ သင့္တြင ္ေရာဂါကူးစက္မႈရွိေနပါက ဗုိက္ခြဲေမြးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးထသံို႔ ေရာဂါကူးစကေ္စမည့္ အလားလာကို ေလ်ာ႔ၾကေစပါသည။္ 

 
ခြဲစတ္ိျခငး္၏ အႏၱရာယ္အလားလာမ်ား- 
မညသ္ည့္ေဆးဖကဆ္ိငု္ရာ လုပင္န္းစဥမ္ွ အႏၱရာယ္အလားလာ မကင္းႏုိင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ အျဖစမ္်ားပါသည။္ သင့္ဆရာဝန္မ ွေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 
အႏၱရာယ္အလားလာမ်ားလည္း စာရင္းတြငပ္ါဝငႏုိ္င္ပါသည္။ 
 
ခြဲစတ္ိျခငး္၏ အေထြေထြအႏၱရာယ္အလားလာမ်ား- 

• အဆုုတု္၏ ေနရာအခ်ိဳ႕ ေလမ်ားျဖင့္ျပည့္ျပီး ေဖာင္းလာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းမွာ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ပိုးသတေ္ဆးမ်ားႏွင့္ အသက္ရွဴ မႈဆိုငရ္ာ 
ကသုမႈမ်ားလိုအပ္လာႏုိင္ပါသည။္ 

• ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ေသြးမ်ားခလဲာႏုိင္ျပီး နာက်င္ ေရာငရ္မ္းလာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခေနအား DVT သို႔မဟတု္ ေသြးျပနေ္ၾကာပိတခ္ျဲခင္းဟု ေခၚပါသည္။ ရာွးရွားပါးပါး 
ေသြခမဲ်ားမွ အစတိ္အပိငု္းမ်ားျပတထ္ြက္ျပီး အဆတုထ္သဲို႔ ေရာကရ္ွသိြားႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက ေသႏုိင္ပါသည။္ 

• ႏွလံုးတြင ္ဒဏ္ျဖစေ္စႏုိငသ္လိ္ု ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း ျဖစေ္စႏုိင္သည္။ 
• ေသြးယိုစးီျခင္းျဖစေ္စႏုိငသ္ည္။ ေသြးထြကလ္ြန္ပါက ေသြးသြင္း၇န ္လိအုပ္ပါသည္။ 
• ထံုေဆးအား ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ဓာတမ္တည့္မႈမွာ မူးေဝေအ့အန္ျခင္းသာ ျဖစသ္ည္။  ရွားရာွးပါးပါးျဖစရ္ပ္မ်ားတြင္ ေသေစႏုိင္သည။္ 

ယင္းႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ထံုေဆးဆရာဝနမ္ွ သင္ႏွင့္  ေဆြးေႏြးေျပာဆိပုါမည။္ 
 
ခြဲစတ္ိမႈ၏ ျဖစလ္ာႏုိငသ္ည့္ အႏၱရာယ္မ်ား - 

• အေရျပားခြဲေၾကာင္းတြင္ ပိုးဝငႏ္ုိ္ငျ္ခင္း။ ယင္းအား ပိးုသတ္ေဆးျဖင့္ ကသုႏုိင္သည္။ ရွားရွားပါးပါး ျဖစရ္ပမ္်ားတြင္ ခြဲေၾကာင္းမာွ ျပနပ္ြင့္သြားႏုိင္ျပီး ေနာကထ္ပခ္ြဲစိတမ္ႈမ်ား 
လိုအပႏုိ္င္ပါသည္။ 

• သားအိမအ္ား ပိ္ုးဝင္ေစျခင္း။ ယင္းအား ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ ကသုႏုိင္သည။္ ယင္းအား ထပ္မံခြဲစတိ္ရနမ္ွာ ရွားပါေသာ ျဖစရ္ပ္ျဖစပ္ါသည။္ 
• ဆီးအိမႏွ္င့္ မစင္အိမ္ ထိခိကု္ျခင္း။ ယင္းမွာ ခြဲစတိက္သုမႈအား လိုအပ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
• ဆီးျပြန္အား ထခိိကု္ေစျခင္း (ေက်ာကက္ပမ္ွ ဆီးအိမသ္ို႔ ဆီးမ်ားပို႔ေပးသညိ့္ ျပြန္ငယ္)။ ယင္းမွာ ခြဲစိတက္သုမႈအား လိအုပ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
• ရံဖနရ္ံခါ ဗိကုခ္ြဲေမြးျပီးေနာက္ ထပမ္ကံိယု္ဝန္ေဆာငပ္ါက အခ်င္းသည္ အမာရြတ္အေဟာငး္မွ ၾကီးထြားလာႏုိင္ပါသည။္ ယင္းေၾကာင့္ ေသြးထြကမ္ႈျဖစေ္စႏုိင္ျပီး လမေစပ့ ဲ

ေမြးဖြားျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည။္ 
• သားအိမက္ို ခဲြေနစဥ္အတြင္း ကေလးအား ထမိိေစႏုိင္သည္။ ထိုအခါ ကေလးအား ကသုေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 
• အတြင္းပိုင္း အမာရြတ္ တစ္သွ်ဴးမ်ားေၾကာင့္ ဆီးစပန္ာက်င္ျခငး္ သို႔မဟတု္ သေႏၶျမံဳျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္ ယင္းမွာ ရွားပါးေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစပ္ါသည။္ 
• ထိုအခါ သားအိမအ္ား ဖယထ္တု္ရန္ လိအုပ္ေကာင္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည။္ ယင္းမာွ ရွားပါးေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 

(Cesarean Section Consent)



 

 
 
 

လူနာအညႊန္းတပ္ပါ 
 

လူနာအမည္                                      ေမြးသကၠရာဇ္ 
 

9004673-B  ဗိကုခ္ြဲေမြးရန ္သေဘာတညူခီ်က ္ စာမ်က္ႏွာ3 အနက ္ 2  
WH20-5HT Equivalent 9004110-E အရြယေ္ရာကျ္ပးီသမူ်ားသာ အသံုးျပဳရန ္

ေဆးလိပေ္သာက္ျခငး္ႏွင့္ စပလ္်ဥး္သည့္ ဆက္စပ ္အႏၱရာယ္မ်ား - 
ေဆးလိပေ္သာက္ျခင္းသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ျမင့္တက္ေစျခင္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ေနပါသည။္ ၄င္းမွာႏွလံုးႏွင့္ အဆုတဆ္ိုငရ္ာ ေနာက္ဆကတ္ြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေသြးချဲဖစေ္ပၚမႈကို 
ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
အဝလြနျ္ခငး္ႏွင့္ ဆက္စပသ္ည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 
အဝလြန္ျခင္းသညလ္ည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ျမင့္တကေ္စျခင္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ေနပါသည။္ ၄င္းမွာ ႏွလံုးႏွင့္ အဆုတဆ္ိငု္ရာ ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေသြးချဲဖစ္ေပၚမႈကို 
ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
သင့္အတြက္ ဆုိငရ္ာ အႏၱရာယ္အလားလာမ်ား - 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
အျခားကုသနည္းမ်ား - 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 

• သားေမြးလမး္ေၾကာင္းမွ ေမြးဖြားျခင္း 
 
သငမ္ ွယငး္ဗိက္ုခြဲေမြးဖြားျခငး္မျပဳလုပရ္န ္ဆုံးျဖတ္ခဲပ့ါက - 
 

• သင့္ဆရာဝနမ္ွ သင့္ကိယု္ဝန္ေဆာငမ္ႈအား ဆကလ္က္ေစာင့္ၾကည့္ စစေ္ဆးေနမည္ျဖစသ္ည္။ 
• အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ ဗိကုခ္ြဲမေမြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်ကသ္ည္ သငႏွ္င့္ သင့္ကေလးအား ထိခိကု္ေစႏုိင္ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ရွေိစႏုိင္သည္။ 

သင့္ဆရာဝနမ္ွ ယင္းႏွင့္ပတသ္က္ျပီး သငႏွ္င့္ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မည္။ 
 
အေထြေထြအခ်က္လက္မ်ား 

• ယင္းလုပင္န္းစဥ္အတြင္း ဆရာဝန္မွ ကၽြႏ္ုပသ္ေဘာတထူားသည့္ လပု္ငန္းစဥမ္်ားထက ္ပိုျပီး အျခား လုပင္န္းစဥ္မ်ားကိလုုပေ္ဆာင္ရနလ္ုိအပ္ေကာင္းလိုအပပ္ါမည။္ 
• လုပင္န္းစဥ္အတြင္း ဆရာဝန္မွ ေနာကထ္ပ္ စမ္းသပမ္ႈမ်ား သို႔မဟတု ္ကသုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပပ္ါသည။္ 
• ကိယု္ခႏၶာမွ ထတုယ္ထူားေသာ တစသ္ွ်ဴးမ်ား ၊ အဂၤါမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏုိငပ္ါသည္။ ၄င္းတို႔အား သေုတသန သို႔မဟတု္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈတို႔အတြကသ္ိမ္းဆည္း 

ထားႏုိငိ္ိပါသည။္ ေဆးရံုမွ ယင္းတို႔ကို မနွ္မွနက္နက္န္ စြန္႔ပစ္မည္ဟ ုသေဘာတထူားပါသည္။ 
• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်ငသ္ူမ်ား ႏွင့္ အျခားဝနထ္မး္မ်ားလည္း လုပင္န္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရွေိနႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝနမ္ွ 

ယင္းကိစၥရပမ္်ားကိ ုၾကီးၾကပ္ပါမည။္ 
• လုပင္န္းစဥ္အတြင္း ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း ၊ ဗဒီီယိုရိကု္ျခငး္တို႔ကို ျပဳလုပႏုိ္င္ပါသည္။ ယင္းတို႔အား ေဆးဝါးကသုမႈမတွတ္မ္းသို႔ ထည့္သြငး္ႏုိင္ပါသည။္ ယင္းတို႔အား သင္ၾကားမႈ 

ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအတြက္ ပံုႏွိပထ္ုတေ္ဝမည္ျဖစသ္ည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ ကိယု္ပိငု္အခ်က္အလက္ အမတွ္အသားမ်ားအား ကာကြယ္ထမိ္းသိမ္းေပးပါမည။္ 
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လူနာအညႊန္းတပ္ပါ 
 

လူနာအမည္                                      ေမြးသကၠရာဇ္ 
 

9004673-B  ဗိကုခ္ြဲေမြးရန ္သေဘာတညူခီ်က ္ စာမ်က္ႏွာ3 အနက ္ 3  
WH20-5HT Equivalent 9004110-E အရြယေ္ရာကျ္ပးီသမူ်ားသာ အသံုးျပဳရန ္

 
ဤေဖာငပ္ံုစအံား လက္မတ္ွထုိးျခငး္ျဖင့္ ကၽြႏ္ု္ပမ္ ွသေဘာတူပါသည္။ 

• ကၽြႏု္ပ္မွ ဤေဖာင္ပံုစ့အား ဖတရ္ႈျပီးပါျပီ။ သို႔မဟတု္ ကၽြႏု္ပ္နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ယင္းေဖာင္ပံုစံအား ကၽြႏ္ုပက္ို ရငွ္းျပေပးျပီးပါျပီ။ 

• ယင္းတြငပ္ါဝငသ္ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသည။္ 

• ဆရာဝနႏွ္င့္ စကားေျပာရန္ ကၽြႏု္ပ္အခ်ိန္ရခဲပ့ါသည။္ ကၽြႏ္ုပ္ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိေုပးျပီးျဖစ္ပါသည။္ 

• ကၽြန္ုပ္မွ ယင္းလုပင္န္းဥ္အား ခယံလူိုပါသည္။ ဗိက္ုခြဲေမြးဖြားျခငး္ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

• ခြဲစတိ္မႈအား ျပဳလုပရ္န္ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝန္မွ ၄င္းလုပ္ေဖာ္ကိုငဖ္ကဆ္ရာဝန္အားေတာင္းဆိုႏုိင္သညက္ို နားလညပ္ါသည။္ 

• ေဆးဖကဆ္ိငု္ရာ ကၽြမ္းက်ငဆ္ရာဝနမ္်ားအပါအဝင္ အျခားဆရာဝန္မ်ား သုိ႔မဟတု္ အျခားေဆးဝနထ္မ္းမ်ားမွ စတိ္ျငိမ္ေဆးႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ေဆာငရ္ြက္ေပးႏ္ုိင္ေၾကာင္း 
ကၽြႏု္ပ္ သရိွိပါသည။္ ယင္းလပု္ငန္းစဥမ္်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အေပၚ မတူည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝနမ္ွ ယင္းကစိၥရပ္မ်ားကို ၾကီးၾကပပ္ါမည္။ 

 
 
 
 
လူနာ လကမ္ွတ_္___________________________________________ ေန႔စြဲ _____________ အခ်ိန္ ____________ 
ေတာ္စပပ္ံ ု   � လူနာ               � အနီးစပဆ္ံုးေဆြမ်ိဳး(ေတာ္စပ္ပံု) ___________  � အုပ္ထနိ္းသ ူ
 
စကားျပန၏္ ေဖာ္ျပခ်က္ - ကၽြႏု္ပ္မွ ၠသေဘာတညူီမႈေဖာငပ္ံုစံႏွင့္လူနာ၊ မဘိ၊ အနီးစပဆ္ံုးေဆြမ်ိဳး သို႔မဟတု္ တရားဝငအု္ပ္ထနိ္းသူတို႔အတြက္ ဆရာဝနရ္ွင္းခ်ကတ္ို႔ကိုဘာသာျပန္ေပး 
ျပီးျဖစ္ပါသည။္ 
စကားျပနလ္ကမ္တွ_္_______________________________________ ေန႔စြဲ_____________ အခ်ိန_္___________ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ဆရာဝန ္- လနူာမ ွခြဲစတိမ္ႈမခယံမူီေသြးစစ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပႏုိ္င္သည္။ ထုိသို႔လိုအပပ္ါက ေသြး/နမူနာ အတြက္ သေဘာတညူီခ်က္အား ရယပူါ။ 

ကုသေပးသူမ်ား အသုံးျပဳရနအ္တြက္သာ  
ကၽြႏု္ပ္မွ မကသုပေဲနျခင္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ ရညရ္ြယရ္င္း၊ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက်ိဳးတရားမ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကံရြယ္ျပီးကသုျခင္း၏ 
ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိုးက်ိးျဖစလ္ာႏုိငေ္ျခမ်ားႏွင့္ ေဘးထြကဆ္ိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာငး္ ရွင္းျပခဲ့ျပီးျဖစသ္ည္။ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္းေျဖဆိုေပး ခဲ့ျပီးျဖစက္ာ လူနာမလွည္း ေဆးဖကဆ္ိငု္ရာ 
လုပင္န္းစဥ္အား ခံယရူန္ သေဘာတူျပးီျဖစသ္ည။္ 
 
ဆရာဝနလ္က္မတွ_္________________________________________ ေန႔စြဲ_____________ အခ်ိန္___________ 

နားလည္ထားသည္မ်ားကုိ ျပနရ္ငွး္ျပျခငး္ 
 
လူနာမွ မမိ၏ိ ကိယု္ပိငု္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျပနလ္ည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္းကို ျပသပါသည။္ 
____ ကသုမႈ/ေဆးဖက္ဆိငု္ရာ လပု္ငနး္စဥ္အတြက္ အေၾကာင္းရင္း(မ်ား) ________________________________________________________________ 
____ အက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈရွေိစမည့္ ကိယု္ခႏၶာအစတိ္အပိငု္း(မ်ား) ____________________________________________________________________ 
____ ေဆးဖကဆ္ို္င္ရာ လုပင္န္းစဥ္၏ အက်ိဳးတရား(မ်ား)___________________________________________________________________________ 
____ ေဆးဖကဆ္ိုငရ္ာလပု္ငန္းစဥ္၏ အႏၱရာယ္အလားအလာ(မ်ား) ____________________________________________________________________ 

____ ေဆးဖကဆ္ိုငရ္ာ လုပင္န္းစဥ္၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ(မ်ား) ___________________________________________________ 
သို႔မဟတု ္
____ လနူာမွ ဆကလ္က္မလုပေ္ဆာငရ္န္ ေရြးခ်ယ္ခဲသ့ည္: _________________________________________ (လူနာလကမ္ွတ)္ 
 
အသိမတွ္ျပဳသူ/မ်က္ျမင္သကေ္သ_________________________________________ေန႔စြဲ___________အခ်ိန္_________ 
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