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သားဥျပြန္ဆုိင္ရာ သားေၾကာျဖတျ္ခင္းအတြက ္သေဘာတညီူခ်က ္

 
ဤအခ်က္လက္မ်ားကို သင့္အား အသိေပးထားသည့္အတြက ္သားဥျပြန္ဆိင္ုရာ သားေၾကာျဖတ ္ခြဲစတိမ္ႈႏွင့္ ပတသ္က္ျပီး သငသ္ိရွ ိ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ 
 
ယင္းခြဲစိတမ္ႈ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ရည္ရြယခ္်က ္

သာေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ ေရြးခ်ယႏ္ိုငသ္ည့္ လုပ္ငနး္စဥ္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယႏုိ္င္သည့္ 
လုပ္ငနး္စဥ္ျဖစသ္ည့္အတြကသ္င့္ဘကမ္ွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤခြဲစတိ္မႈအား သင္ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ယခု သုိ႔မဟတု္ 
အနာဂတတ္ြင္ သငက္ိယု္ဝနထ္ပ္မေဆာငလ္ိသုည့္အတြက္၊ ကေလးထပမ္လိခု်င္ေတာ့သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 
သားဥျပြန္ခ်ည္ျခင္းဆိသုည္မာွ “သင့္၏သားဥျပြန္မ်ားကိ ုခ်ည္ေႏွာငလ္္ိုက္ျခင္း” ျဖစ္ျပီး သားဥျပြန္မ်ားကိ ုပတိ္ဆို႔လိကု္ျခငး္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား ခ်ည္ကြင္းမ်ား၊ ညွပက္လစ္မ်ား သို႔မဟတု ္အပူေပးမီးရႈို႕ျခင္းတို႔ျဖင့္ လုပေ္ဆာင္ပါသည္။ 
 
ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျပးီေနာက္ ကိယု္ဝန္ရရွိျခင္းသည္ တစ ္ရာခိုင္ႏႈနး္မွ်သာ ရွပိါသည္။  ယင္းမာွအျခားေသာသားေၾကာျဖတ္ျခင္း  
 နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တတူူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သားေၾကာျဖတ္ျပီးေနာက္ ကိယု္ဝန္ရရွသိည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သားဥျပြန္အတြင္း 
သေႏၶတည္ျခငး္သာ ျဖစ္ရန္ အလားလာမ်ားပါသည္။ 
 
ယင္းကဲသ့ို႔ေသာ အလားလာရွိသည့္အျပင္ ဤလုပ္ေဆာငခ္်က္မွာ ထာဝရျဖစ္ၿပီး ျပန္ျပင္၍မရေၾကာင္း သငသ္ိရွိရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။  
 
သားေၾကာျဖတျ္ခင္းကို ဝမ္းဗုိက္ဖြင့္၍ ဗုိက္ခြဲေမြးဖြားသည့္ အခ်ိနတ္ြင ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သားအိ္မ္လမး္ေၾကာင္းမွ ေမြးဖြားၿပီး 
မၾကာမတီြင ္ခ်က္အနီး၌ အနည္းငယ္ျဖတ္ေတာကၿ္ပီးလည္း ျပဳလုပ္ႏုငိ္ပါသည္။ 
 
သင့္တြင္ ကိယု္ဝန္မရွလိွ်င္ အျခားနည္းလမ္းအျဖစ ္ဝမ္းဗုိက္မွခြဲစတိ္ၿပီးသားေၾကာျဖတ္ျခငး္ ျပဳလုပႏ္ုငိ္သည္။ ဝမး္ဗိုက္မ ွ
ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခငး္ကို ခ်က္အနီးတစ္ဝိကုတ္ြင္ အနည္းငယ္ျဖတ္ေတာက္ၿပးီ ျပဳလုပႏ္ုိင္သည္။ ထို႔ေနာက ္အႏၱရာယ္မရွိေသာ 
ဓာတ္ေငြ႔ကိ ုဝမ္းဗုိကအ္တြင္းသုိ႔ ျဖတ္ေဖာကသ္ည့္ေနရာမလွည္းေကာငး္၊ အပတ္စ္ေခ်ာင္းျဖင့္လည္းေကာငး္ ထည့္သြင္းလုိက္မည္။ 
အဆုိပါဓာတ္ေငြ႔သည္ ဝမ္းဗုိက္အား ေဖာင္းသြားေစမည္။ ယင္းသည္ ဆရာဝနအ္ား အတြင္းမ ွအဂၤါအစိတအ္ပိုငး္မ်ားကို ပို၍ 
လြယ္လြယက္ကူ ူေတြ႔ေစႏုိငပ္ါသည္။ ထို႔ေနာကတ္ြင္ ေသးသြယ္ရွည္လ်ားေသာ ကိရယိာတစ္ခကုိ ုထည့္သြင္းလိကု္မည္။ 
၎တြင္ ေသးငယ္ေသာ ကင္မရာႏွင့္ အလင္းေပးစနစတ္စ္ခ ုပါဝငသ္ည့္အတြက ္ဆရာဝနအ္ေနျဖင့္ 
ဝမ္းဗုိက္အတြင္းပိုင္းကို ျမင္ႏုငိ္မည္ျဖစသ္ည္။ ဒုတယိျဖတရ္ာမွာ သားဥျပြန္မ်ားကိ ုဆပုက္ိုင္ရန္အတြက ္အသုံးျပဳမည့္ 
အျခားကိရယိာတစ္ခအုတြက္ ျဖတ္ေတာက္ျခငး္ျဖစသ္ည္။ ျပြန္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားကာ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း သို႔မဟတု ္
အပူေပးမီး႐ႈိ႕ျခင္းျပဳလပု္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကရိိယာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္မည္ျဖစသ္ည္။ ခြဲစတိထ္ားသည့္ေနရာအား ခ်ဳပ႐္ိုးခ်ဳပ၍္ 
ပိတလ္ိုကမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

ADULT USE ONLY



 

 
 

 
 

Affix Patient Label 

လူနာအမည္                          ေမြးသကၠရာဇ္ 
 

9004675 (1/19)Intranet         Tubal Sterilization Consent  စာမ်ကႏ္ာွ 5 အနက ္2  

                          

ဤခြဲစိပ္မႈ၏အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား 
သင္မွေအာက္ပါအက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္သင့္ဆရာဝန္မယွငး္အက်ိဳးတရားမ်ားက်ိန္းေသျဖစထ္ြန္းမည္ဟ ု
အာမမခံႏုိင္ပါ။  အက်ိဳးရွိေစရန္ စြန္႔စားမႈျပဳသင့္မျပဳသင့္ကိ ုသင္သာ ဆံုးျဖတရ္မည္။ 
 

• သင္ ေနာက္ထပ ္ကိုယဝ္န္ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟတု္ပါ။ 
 
ခြဲစတိျ္ခငး္၏ အႏၱရာယအ္လားလာမ်ား- 

မည္သည့္ေဆးဖကဆ္ိုင္ရာ လုပ္ငနး္စဥ္မွ အႏၱရာယအ္လားလာ မကင္းႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ 
သင့္ဆရာဝနမ္ွေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အႏၱရာယ္အလားလာမ်ားလည္း စာရင္းတြငပ္ါဝငႏ္ိုင္ပါသည္။ 
 
ခြဲစပိမ္ႈ၏  အေထြေထြဆိးုက်ိဳ းူမ်ား - 

• အဆုုတု္၏ ေနရာအခ်ိဳ ႕ ေလမ်ားျဖင့္ျပည့္ျပီး ေဖာငး္လာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းမာွ ေရာဂါကးူစက္မႈကိ ုျဖစေ္စႏုိင္ပါသည္။ 
ယင္းအတြက ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင္ ့အသကရ္ွဴမႈဆိုင္ရာ ကသုမႈမ်ားလိအုပလ္ာႏုိင္ပါသည္။ 

• ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ေသြးမ်ားခလဲာႏုိင္ျပီး နာက်င ္ေရာငရ္မ္းလာႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခေနအား DVT 
သို႔မဟုတ ္ေသြးျပန္ေၾကာပတိ္ချဲခငး္ဟ ုေခၚပါသည္။ ရွားရွားပါးပါး ေသြခမဲ်ားမွ အစတိ္အပိုင္းမ်ားျပတထ္ြကျ္ပီး 
အဆတုထ္သဲို႔ ေရာက္ရွသိြားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက ေသႏုိင္ပါသည္။ 

• ႏွလံုးတြင ္ဒဏ္ျဖစေ္စႏုိင္သလိ္ု ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခငး္ ျဖစေ္စႏုိင္သည္။ 
• ေသြးယိုစီးျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေသြးထြကလ္ြနပ္ါက ေသြးသြင္း၇န္ လိုအပ္ပါသည္။ 
• ထံုေဆးအား ဓာတမ္တည့္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္။  အျဖစ္မ်ားေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမွာ မူးေဝေအ့အနျ္ခင္းသာ ျဖစသ္ည္။   

ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပမ္်ားတြင္ ေသေစႏုိင္သည္။  ယငး္ႏွင့္ပတသ္က္ျပီး ထံုေဆးဆရာဝနမ္ွ သငႏ္ွင္ ့ ေဆြးေႏြးေျပာဆိပုါမည္။ 
 

ယင္းခြဲစိတမ္ႈ၏ ဆိးုက်ိဳ းအလားလာမ်ား - 

• ကူးစက္ပိုးဝင္ျခငး္။ 
• ကိယု္ဝန္ရရွိႏုိင္မႈ အလားလာ ၁ ရာခိငူ္ႏႈန္းေအာကသ္ာ ရွိျခင္း။ 
• အကယ၍္ ကိယု္ဝန္ရလာခဲလ့ွ်ငလ္ည္း သားဥျပြနအ္တြငး္ သေႏၶတည္ျခင္းျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ အလားလာမ်ားျခငး္။ ယင္းမွာ 

သားအိမ္ျပငပ္တြင ္သေႏၶတည္ျခင္းျဖစသ္ည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င ္ေဆးကုသမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
• ဆီးအိတ၊္ ဆီးထြက္ျပြန္ႏွင့္ မစင္အိမက္ို ထိခိကု္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလွပါသည္။ 
• ေသြးသြင္းရန ္လိအုပ္ႏုိငသ္ည့္ ေသြးထြကလ္ြန္ျခင္း။ 

 
ဝမ္းဗိုကခ္ြဲစိတၿ္ပီးသားေၾကာျဖတျ္ခင္းနည္းလမ္း၏ ဆုိးက်ဳးိအလားအလာမ်ား 

• ပခုံးနာျခငး္၊ ဝမ္းဗုိက္နာျခင္း သို႔မဟုတ ္ၾကြကတ္က္ျခငး္၊ အူႏွင့္အစာအိမ္အတြငး္ 
ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအလြန္အကၽြမံ်ားျခင္းႏွင့္ ေလပြျခငး္။ 
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ေဆးလပ္ိေသာကျ္ခင္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ေနသည့္ ဆိးုက်ိဳ းအလားလာမ်ား - 

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခငး္သည္ ေရာဂါပိုးကူးစကမ္ႈကိ ုျမင့္တက္ေစျခင္းႏွင့္ ဆက္စပေ္နပါသည္။ ၄င္းမွာ ႏလွံုးႏွင့္ 
အဆတုဆ္ိုင္ရာ ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိးုက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေသြးချဲဖစ္ေပၚမႈကိ ုဦးတည္ႏိုငပ္ါသည္။ 
 
အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္သည့္ ဆိးုက်ိဳ းအလားလာမ်ား - 

အဝလြန္ျခင္းသည္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ျမင့္တကေ္စျခင္းႏွင္ ့ဆကစ္ပ္ေနပါသည္။ ၄င္းမာွ ႏလွံုးႏွင့္ 
အဆတုဆ္ိုင္ရာ ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိးုက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေသြးချဲဖစ္ေပၚမႈကိ ုဦးတည္ႏိုငပ္ါသည္။ 
 
သင္ႏငွ္ ့ဆကစ္ပ္သည့္ ဆိးုက်ိဳ းမ်ား - 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
အျခားကသုနည္းမ်ား - 

• ဘာမွ မလပု္ပါႏွင့္။ ယင္းခြဲစတိ္မႈအား မျပဳလုပ္ရန ္သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုငသ္ည္။ 
           သငမ္ ွယငး္ဗိကုခ္ြဲေမြးဖြားျခငး္မျပဳလပုရ္န ္ဆံုးျဖတခ္ဲပ့ါက - 

 သားေမြးႏႈန္းထိနး္ခ်ဳပသ္ည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွပိါေသးသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ယင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ျပီး 

သင့္ဆရာဝနအ္ား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 

 
အေထြေထြအခ်ကလ္ကမ္်ား 

• ယင္းလုပ္ငန္းစဥအ္တြင္း ဆရာဝန္မွ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတထူားသည့္ လပု္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ ပိုျပီး အျခား လုပ္ငနး္စဥမ္်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန ္လုိအပ္ေကာင္းလိအုပ္ပါမည္။ 

 
• လုပ္ငနး္စဥအ္တြင္း ဆရာဝနမ္ွ ေနာကထ္ပ္ စမး္သပ္မႈမ်ား သို႔မဟတု ္ကသုမႈမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ရန ္လိအုပ္ပါသည္။ 

 
• ကိယု္ခႏၶာမ ွထတုယ္ထူားေသာ တစသ္ွ်ဴးမ်ား ၊ အဂၤါမ်ားကိုစမ္းသပစ္စ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အားသုေတသနသို႔မဟုတ ္

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈတို႔အတြက ္သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါသည္။  ေဆးရံုမ ွယငး္တို႔ကိ ုမွန္မွနက္နက္န ္စြန္႔ပစ္မည္ဟု 
သေဘာတူထား ပါသည္။ 
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Affix Patient Label 

လူနာအမည္                          ေမြးသကၠရာဇ္ 
 

           စာမ်ကႏ္ာွ 5 အနက ္4  

                          

• ေက်ာငး္သားေက်ာငး္သမူ်ား၊နည္းပညာပိုငး္ကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားလည္း 
လုပ္ငနး္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝန္မ ွယငး္ကစိၥရပ္မ်ားကိ ုၾကးီၾကပ္ပါမည္။ 

 
• လုပ္ငနး္စဥအ္တြင္း ဓာတ္ပံုရိကု္ျခငး္ ၊ ဗီဒယီိုရိကု္ျခငး္တို႔ကို ျပဳလပု္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔အား ေဆးဝါးကသုမႈ 

မွတတ္မ္းသို႔ထည့္ သြင္းႏိုင္ပါသည္။  ယင္းတို႔အားသင္ၾကားမႈ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်ားအတြက္ပံုႏွိပ္ထတု္ေဝမည္ျဖစသ္ည္။ 
ကၽြႏု္ပ္၏ကိယု္ပိုငအ္ခ်ကအ္လက ္အမွတအ္သားမ်ားအား ကာကြယထ္ိမ္းသိမး္ေပးပါမည္။ 

 

ဤေဖာင္ပုံစံအား လကမွ္တထ္ိးုျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ု္ပမ္ ွသေဘာတပူါသည္။  

• ကၽြႏု္ပ္မွ ဤေဖာငပ္ံုစ့အား ဖတ္ရႈျပးီပါျပီ။ သို႔မဟုတ ္ကၽြႏု္ပ္နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ယင္းေဖာင္ပံုစံအား 
ကၽြႏု္ပ္ကိ ုရွင္းျပေပးျပးီပါျပီ။ 

• ယင္းတြင္ပါဝငသ္ည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသည္။ 
• ဆရာဝနႏ္ွင္ ့စကားေျပာရန ္ကၽြႏု္ပ္အခ်နိ္ရခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္ေမးခြနး္မ်ားအား ေျဖဆိုေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
• ကၽြန္ုပ္ ယင္းလုပ္ငနး္စဥ္အား ခံယလူိုပါသည္။  သားဥျပြန္ဆုိင္ရာ သားေၾကာျဖတ ္ခြဲစတိ္ျခငး္။ 

__________________________________________________________________________________ 
• ခြဲစိတ္မႈအား ျပဳလုပ္ရန ္ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝန္မွ ၄င္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖကဆ္ရာဝနအ္ားေတာင္းဆိုႏုိင္သည္ကိ ုနားလည္ပါသည္။ 
• ေဆးဖကဆ္ိုင္ရာ ကၽြမ္းက်ငဆ္ရာဝနမ္်ားအပါအဝင ္အျခားဆရာဝန္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္အျခားေဆးဝနထ္မး္မ်ားမွ 

စိတ္ျငိမ္ ေဆးႏွင့္ပတသ္က္ျပးီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏ္ုိင္ေၾကာငး္ ကၽြႏု္ပ္ သိရွိပါသည္။  ယင္းလုပ္ငနး္စဥ္မ်ားသည္ ၄ငး္တို႔၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္အေပၚမတူည္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာဝန္မွ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကိ ုၾကီးၾကပ္ပါမည္။   
 

 
 
 
 
မိဘလကမ္ွတ္__________________________________________ ေန႔စြဲ___________ အခ်ိန္____________ 
ေတာ္စပပ္ု-ံ � မိဘ � အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳ းမ်ား(ေတာ္စပ္ပုံ) _____________  � အပ္ုထန္ိးသ ူ

 
စကားျပန္၏ ေဖာ္ျပခ်က ္- ကၽြႏု္ပ္မွ သေဘာတညီူမႈေဖာင္ပံုစံႏွင့္လူနာ၊ မိဘ၊ အနီးစပဆ္ံုးေဆြမ်ိဳ း သို႔မဟတု္တရားဝင္အုပထ္ိန္း 
သတူို႔အတြက္ဆရာဝန္ရွငး္ခ်ကတ္ို႔ကိုဘာသာျပန္ေပးျပးီျဖစ္ပါသည္။ 
စကားျပန္ -  

    ________________    _________________ 
စကားျပန ္(အက်ံဳးဝင္ပါက)  ေန႔စြဲ                           အခ်ိန ္

 
 
 

ဆရာဝန ္- လနူာမွ ခြဲစိတမ္ႈမခံယူမီေသြးစစ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကိ ုျပဳလုပ္ရန္ လိအုပ္ႏိုငသ္ည္။  သို႔ဆိုပါက ေသြး/နမူနာအတြက ္
သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။ 
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ဆရာဝန္မ်ားအသံုးျပဳရန္အတြကသ္ာ - 
ကၽြႏု္ပ္မွ မကသုပေဲနျခင္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ ရည္ရြယ္ရင္း၊ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက်ိဳးတရားမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ အက်ိဳး 
ဆက္မ်ား၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကံရြယ္ျပီးကသုျခင္း၏ ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိုးက်ိဳ းျဖစ္လာႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ေဘးထြကဆ္ိုး 
က်ိဳးမ်ားအေၾကာငး္ ရွငး္ျပခဲ့ျပီးျဖစသ္ည္။  ေမးခြန္းမ်ားကိလုည္းေျဖဆိေုပးခဲ့ျပီးျဖစက္ာ လူနာမွလည္း ေဆးဖကဆ္ိငု္ရာ 
လုပ္ငနး္စဥအ္ား ခံယူရန္ သေဘာတူျပီးျဖစသ္ည္။ 
 
ဆရာဝနလ္က္မတွ:္________________________________________ ေန႔စြဲ:____________ အခ်ိန:္__________ 

 

နားလည္ထားသည္မ်ားကိ ုျပန္ရွင္းျပျခင္း  
 

ကၽြႏု္ပ္မွ မကသုပေဲနျခင္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ ရည္ရြယ္ရင္း၊ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက်ိဳးတရားမ်ား၊ ျဖစ္ႏိုငသ္ည့္ အက်ိဳး 
ဆက္မ်ား၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ၾကံရြယ္ျပီးကသုျခင္း၏ ေနာကဆ္ကတ္ြဲဆိုးက်ိဳ းျဖစ္လာႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ ေဘးထြကဆ္ိုး 
က်ိဳးမ်ားအေၾကာငး္ ရွငး္ျပခဲ့ျပီးျဖစသ္ည္။  ေမးခြန္းမ်ားကိလုည္းေျဖဆိေုပးခဲ့ျပီးျဖစက္ာ လူနာမွလည္း ေဆးဖကဆ္ိငု္ရာ 
လုပ္ငနး္စဥအ္ား ခံယူရန္ သေဘာတူျပီးျဖစသ္ည္။ 
 
လူနာမ ွမိမိ၏ ကိယု္ပိုင ္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ နားလည္ေၾကာင္းကို ျပသပါသည္။ 
____ ကသုမႈ/ေဆးဖကဆ္ိုင္ရာ လပု္ငန္းစဥ္အတြက္ အေၾကာင္းရင္း(မ်ား)- ______________________________ 
____ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ ကိယု္ခႏၶာအစတိအ္ပိုင္း(မ်ား)____________________________________ 
 ____ ေဆးဖက္ဆို္င္ရာ လပု္ငန္းစဥ္၏အက်ိဳးတရား(မ်ား)___________________________________________ 
____ ေဆးဖကဆ္ိုင္ရာလပုင္န္းစဥ္၏ အႏၱရာယအ္လားအလာ(မ်ား) ___________________________________ 
 ____ ေဆးဖက္ဆိငု္ရာ လပု္ငန္းစဥ္၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ(မ်ား) _____________________________________ 
သို႔မဟတု ္ 
____ လူနာမ ွဆကလ္က္မလုပ္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲသ့ည္ ____________________________(လူနာလကမ္ွတ္) 

         ေန႔စြဲ___________အခ်ိန္_________ 

 အသိမတွ္ျပဳသူ/မ်က္ျမငသ္က္ေသ________________________________________________________ 

         ေန႔စြဲ___________အခ်ိန္_________ 
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