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လူနာ အညႊန္းအား ကပ္ျခင္း 

 
 

လူနာအမည္ -                                              ေမ းသကၠရာဇ္ - 
 

9004753-B (12/11) IUD (သားအိမတ္ ငး္ထည့္သည့္ကိရယိာ) အား ထည့္သ ငး္ရန ္သိရ သိေဘာတူညီခ်က္  စာမ်ကႏ္ ာ 3 အနက္ 1 
WH-20 လူၾကီးမ်ားသာ အသုံးျပဳရန ္ 

IUD (သားအိမတ္ ငး္ထည့္သည့္ကိရယိာ) အား ထည့္သ ငး္ရန ္သိရ သိေဘာတူညီခ်က္  
 

ဤသတင္းအခ်က္လက္အား သင့္အား မ ်ေဝရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ ာ သင့္အေနျဖင့္ IUD ကိရယိာအား ထည့္သ ငး္ျခငး္ႏ င့္ စပလ္်ဥ္းျပီး သိရ သိေဘာတညူီခ်က ္
ျပဳလုပ္ရန္အတ က္ဆံုးျဖတႏုိ္င္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည။္ 
 
ခ ြဲစပိမ္ႈျပဳလုပရ္သည့္ အေၾကာငး္ရငး္ႏ င့္ ရည္ရ ယ္ခ်က္ 
 
IUD မ ာ သားအိမအ္တ င္း ထည့္ေသာ ကိရယိာတစခ္ုပင္ ျဖစပ္ါသည။္ ယင္းမ ာ ကိယု္ဝနတ္ားသည့္ နည္းလမ္းပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတ င္ IUD အား 
ေသ းအလ န္အကၽ ထံ က္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတ က္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည။္  ၄င္းမ ာ သားအိမ္အတ င္းသို႔ျမ ုပ္ထည့္ေသာ အဂၤလိပ္အကၡရာ တ ီပံုသ႑န္ ကရိယိာေလးတစခ္ုျဖစပ္ါသည။္ 
IUD အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရ ိပါသည္။ သင့္ ဆရာဝန္မ  ေရ းခ်ယ္စရာမ်ားႏ င့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္အား ေျပာျပပါလိမ့္မည။္ 
 
အခ်ိ ႔ဳေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတ င္ IUD ထည့္ျပီးသည့္ေနာက္ ေသ းအလ န္အကၽ ံထ က္ျခင္းႏ င့္ ဗိုကေ္အာင့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတပ္ါသည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားတ င္ လအနည္းငယ္အၾကာ၌ 
အစက္အေျပာက္မ်ား ျဖစ္လာတတပ္ါသည္။ IUD အားဖယရ္ ားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးေတ ႔ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ ာ ေသ းဆင္းမႈ ပံုမမ န္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
IUD မ ာ ႏ စ္ေပါင္းမ်ားစ ာၾကာသည့္တိုင္ ထိေရာက္မႈ ရ ိပါသည။္ သင့္ဆရာဝနမ္  သင့္ IUD မ ာ မည္မ ်ၾကာၾကာ တာရ ညခ္ံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရ င္းျပပါလမိ့္မည။္ 
 
ဤ လုပင္နး္စဥ၏္ အက်ိဳ းေက်းဇးူမ်ား 
 
သင့္အေနျဖင့္ ေအာကပ္ါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရ ႏုိိင္ပါသည္။ ယင္းအက်ိဳးေက်းဇးူမ်ားအား သင္မလ ြဲမေသ  ရရ ိမညဟ္ု သင့္ဆရာဝန္မ  အာမခႏုိံင္မည္ မဟုတပ္ါ။ ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ရရ ိရန္ စ န္႔စားမႈျပဳသင့္မသင့္ သင္သညသ္ာလ ်င္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 

 ကိယု္ဝနရ္ရ မိႈအား တားဆီးေပးျခင္း။ IUD ကိရယိာ ထည့္ထားေသာ အမ်ိဳးသမးီ အေယာက ္၁၀၀ တ င္ ၁ ေယာက္ႏႈန္းေလာက္မ ာ ႏ စ္စဥ္ ကိယု္ဝန္ရရ ႏုိိင္သည့္ အလားလာ 
ရ ိပါသည။္ 

 ေသ းအလ န္ကၽ ဆံင္းမႈအား တားဆီးေပးျခင္း။ 
 
လုပင္နး္စဥ၏္ ဆုိးက်ိဳ းအလားလာမ်ား 
 
မညသ္ည့္ ေဆးဘကဆ္ိုငရ္ာ လုပ္ငန္းစဥ္မ ် ဆိးုက်ိဳးအလားလာ လံုးဝ ကင္းလ တ္နိငု္ျခင္းမရ ိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆိုးက်ိဳးအလားလာမ်ားမ ာ လူသမိ်ားပါသည။္ သင့္ဆရာဝနမ္  
ေမ ်ာ္မ န္းမထားသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရ ိလာႏုိင္ပါေသးသည။္ 
 
ဤလုပင္နး္စဥ၏္ ဆုိးက်ိဳ းအလားလာမ်ား 

 IUD ကိရယိာ အျပငသုိ္႔ ထ က္လာလ ်င ္သင ္ကုိယ္ဝနရ္ႏုိငပ္ါသည္။ 
 အကယ္၍ သငကုိ္ယ္ဝနရ္လာပါက IUD အား ထုတ္ပစရ္န ္လိုိအပပ္ါသည္။ ယင္းကိရယိာသည္ သားေလ ်ာသားပ်က္ျခင္းကို ျဖစေ္စႏုိင္ပါသည္။ 
 IUD ကိရယိာသည္ သားအိမန္ရံအံျပငသုိ္႔ ထုိးထ က္လာႏုိငပ္ါသည္။ ၄င္း ကရိယိာသည္ သားအိမန္ံရံ တေလ ်ာက္ ေျပးေနႏုိင္ပါသည။္ 

ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက ခ်က္ခ်င္း ျမင္သာႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံခ်ကခ္်င္း ျမင္သာႏုိင္မႈ မရ ိပါ။ ယင္းအား ေျဖရ င္းရန ္ခ ြဲစပ္ဖို႔ လိုမည္ျဖစပ္ါသည။္ 
 ကူးစက္ေရာဂါ ဝငျ္ခငး္။ ကူးစကေ္ရာဂါဝင္ျခင္းမ ာ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ပထမ ၃ ပတ္အတ င္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္ ယင္းအား ကုရန္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား လိုအပပ္ါမည္။ 
 IUD ကိရယိာအား ပစၥည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ ျပဳလုပၾ္ကပါသည္။ IUD ကရိယိာအား ျပဳလုပရ္န္ အသံုးျပဳထားသည့္ ပစၥည္းႏ င့္ ဓာတမ္တည့္မႈ ၊ သို႔မဟုတ ္ထေိတ ႔မခံႏုိင္မႈ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
လူနာ အညႊန္းအား ကပ္ျခင္း 

 
 

လူနာအမည္ -                                          ေမ းသကၠရာဇ္ - 
 

9004753-B(12/11) IUD (သားအိမတ္ ငး္ထည့္သည့္ကိရယိာ) အား ထည့္သ ငး္ရန ္သိရ သိေဘာတူညီခ်က္  စာမ်ကႏ္ ာ 3 အနက္ 2 
WH-20 လူၾကီးမ်ားသာ အသုံးျပဳရန ္ 

 
ေဆးလိိပေ္သာက္ျခငး္ႏ င့္ စပလ္်ဥး္သည့္ ဆုိးက်ိဳ းအလားလာမ်ား 
 
ေဆးလိပေ္သာက္ျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဝငရ္န္ အလားလာႏ င့္ ဆက္စပေ္နပါသည္။ ယင္းမ ာ ႏ လံုးႏ င့္ အဆတု္ တို႔အား ေနာကဆ္က္တ ြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ုျဖစ္ႏုိင္ေစျပီး 
ေသ းခြဲျခင္းကိလုည္း ျဖစေ္စႏုိင္ပါသည္။ 
 
အဝလ နျ္ခငး္ႏ င့္ ဆက္စပသ္ည့္ ဆုိးက်ိဳ းအလားလာမ်ား 
 
အဝလ န္ျခင္းမ ာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဝင္ရန္ အလားလာႏ င့္ ဆကစ္ပ္ေနပါသည္။ ယင္းမ ာ ႏ လံုးႏ င့္ အဆတု္ တို႔အား ေနာကဆ္ကတ္ ြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစႏုိ္င္ေစျပီး ေသ းခြဲျခင္းကိလုည္း 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
 
သင့္ႏ င့္ အထူးသက္ဆုိငသ္ည့္ ဆုိးက်ိဳ းမ်ား 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
အျခား ကုသနည္းမ်ား 
 
အျခား ေရ းခ်ယ္စရာမ်ား 
 

 အျခား ကိယု္ဝနတ္ားဆီးနည္းလမ္းမ်ားႏ င့္ ပတသ္က္ျပီး သင့္ဆရာဝနႏ္ င့္ ေဆ းေႏ းပါ။ 
 ေသ းအလ န္အကၽ ဆံင္းျခင္းအား ကသုရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏ င့္ စပလ္်ဥ္းျပီး သင့္ဆရာဝန္ႏ င့္ ေဆ းေႏ းပါ။ 

 
ဤ ကုသမႈ ပံုစအံား မျပဳလုပရ္န ္ေရ းခ်ယ္ခြဲပ့ါက 
 

 သင္ ကိယု္ဝန္ရလာႏုိင္ပါသည္။ 
 
အေထ ေထ  အခ်က္လက္မ်ား 
 

 ဤ လပု္ငန္းစဥ္အတ င္း မမိိ သေဘာတခူြဲ့သည့္ ေဆးဘကဆ္ိုငရ္ာ လုပင္န္းစဥ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ လုပင္န္းစဥမ္်ားကိလုည္း ဆရာဝန္မ  လပု္ေဆာငရ္န္ 
လိုအပလ္ာႏုိင္ပါသည္။ 

 
 ဤ လပု္ငန္းစဥ္အတ င္း ဆရာဝနမ္  ေနာကထ္ပ္ စမ္းသပ္ စစေ္ဆးမႈမ်ား သို႔မဟတု္ ကသုမႈမ်ား ျပဳလုပရ္န္ လိုအပလ္ာႏုိင္ပါသည။္ 

 
 ကိယု္ခႏၶာမ  ထတုယ္ူထားေသာ တစသ္ ်သး သို႔မဟုတ ္အဂၤါအစတိ္အပိုင္းမ်ားကို စမ္းသပ္မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အား သုေတသနျပဳလုပရ္န္ သို႔မဟတု္ စာသင္ၾကားမႈအတ က္ 

သိမ္းယထူားႏုိင္ပါသည္။ ေဆးရံုမ  ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား မ န္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စ န္႔ပစ္ႏုိင္ေၾကာင္း မိမ ိသေဘာတညူီပါသည။္ 
 

 ေဆးဘကဆ္ိုငရ္ာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိငု္ရာ နည္းပညာ အေရာင္း ပုဂ ိဳလ္မ်ားႏ င့္ အျခားဝနထ္မ္းမ်ားလည္း ဤလပု္ငန္းစဥလ္ပု္ေဆာငေ္နစဥ္ အတ င္း 
ရ ိေနႏုိင္ပါသည္။ မိမ၏ိ ဆရာဝန္မ  ၄င္းတို႔ကို ၾကီးၾကပမ္ႈ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 ဤလပု္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ေနစဥအ္တ င္း ဓာတ္ပံုႏ င့္ ဗီဒီယိမု်ား ရိကုက္ူးထားႏုိင္ပါသည။္ ယငး္တို႔အား မမိိ၏ ေဆးကသုမႈ မ တတ္မ္းထြဲတ င္ ထည့္သမိ္းထားႏုိင္ပါသည။္  

ယင္းတို႔အား ပညာသင္ၾကားရန ္ရည္ရ ယ္ခ်က္မ်ားအတ ကလ္ည္း ထတုေ္ဝ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည။္ မမိိ မညသ္ူမည္ဝါဆိသုည္အား လ ်ိဳ႕ဝ က္ေပးထားပါမည။္ 
 
 
 
 
 
 
 



  
လူနာ အညႊန္းအား ကပ္ျခင္း 

 
 

လူနာအမည္ -                                          ေမ းသကၠရာဇ္ - 
 

9004753-B (12/11) IUD (သားအိမတ္ ငး္ထည့္သည့္ကိရယိာ) အား ထည့္သ ငး္ရန ္သိရ သိေဘာတူညီခ်က္  စာမ်ကႏ္ ာ 3 အနက္ 3 
WH-20 လူၾကီးမ်ားသာ အသုံးျပဳရန ္ 

 
ဤေဖာငပ္ံုစအံား လက္မ တ္ထုိးျခငး္ျဖင့္ မမိမိ  သေဘာတူညီမႈျပဳပါသည္ 
 

 မိမိအေနျဖင့္ ဤေဖာငပ္ံုစံအား ဖတ္ရႈခြဲ့ျပီးျဖစသ္ည ္သို႔မဟတု္ မမိိနားလည္ ႏုိငေ္သာ ဘာသာစကားျဖင္ မိမိအား ရ င္းျပခြဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
 မိမိအေနျဖင့္ ပါဝငေ္သာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္မႈ ရ ိပါသည္။ 
 ဆရာဝနႏ္ င့္ ေဆ းေႏ းရန္ မမိိအေနျဖင့္ အခ်ိန္ ရရ ိခြဲ့ပါသည္။ မိမိ ေမးလိသုည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးခြဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
 မိမိအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား လုပေ္ဆာငလ္ိပုါသည္။ IUD ကိရယိာ ထည့္သ ငး္ျခငး္။ 
 ဤလပု္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ရန္မိမဆိရာဝနမ္  အျခား အေဖာ္တစဥ္ီးဦးကို ေတာင္းဆိႏုိုင္ေၾကာင္း မိမနိားလည္သရိ ိပါသည။္ 
 ေဆးရံုမ  အထူးကဆုရာဝနမ္်ား အပါအဝင္ အျခားဆရာဝနမ္်ားႏ င့္ ဝနထ္မ္းမ်ားလည္း ခ ြဲစိပ္မႈတ င္ ပါဝငက္ူညႏုိီင္ေၾကာင္း မိမနိားလည္ သိရ ိပါသည္။ ၄င္းတို႔ လုပေ္ဆာင္ရေသာ 

လုပင္န္းတာဝန္မ်ားမ ာ ၄ငး္တို႔၏ ကၽ မ္းက်င္မႈ အဆင့္အလိကု္ ျဖစပ္ါမည။္ မိမ၏ိ ဆရာဝန္မ  ၄င္းတို႔ကို ၾကီးၾကပမ္ႈ ျပဳမည္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
 
 
လူနာ လကမ္ တ_္__________________________________________________ေန႔စ ြဲ:__________အခ်ိန:္_________ 
ေတာ္စပပ္ံု -  လူနာ  ေဆ းမ်ိဳ းနးီစပ ္(ေတာ္စပပ္ံု) ______________  အုပထိ္နး္သူ 
 
စကားျပန၏္ ေဖာ္ျပခ်က္ - မိမိအေနျဖင့္ ဤ သေဘာတူညခီ်က ္ေဖာင္ပံုစံ အျပင ္လူနာ၊ ၄င္း၏ မဘိ၊ ေဆ မ်ိဳး သို႔မဟတု္ တရားဝင္ အုပထ္ိန္းသူ တို႔အား ဆရဝနမ္  ရ င္းျပခ်ကမ္်ား ကို 
ဘာသာျပနဆ္ိေုပးခြဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
စကားျပန္ :________________________________________________________ေန႔စ ြဲ___________အခ်ိန_္_________ 
  စကားျပန္ (အက်ံဳးဝင္ပါက) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဆရာဝန ္- ဤလူနာမ  ခ ြဲစပိ္မႈ မျပဳမီ ေသ းသ င္းရန္ ေသ းတ င္း အနတ္ဂီ်င္အုပစ္ုကို စစေ္ဆးသည့္ ဓာတ္ခ ြဲခန္း စမ္းသပ္မႈအား ျပဳလုပရ္န္ သို႔မဟတု္ လိုအပသ္ည့္ 
ေသ းအမ်ိဳးအစားမ်ား တ ြဲဖကရ္န္ စမ္းသပ္စစေ္ဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပႏုိ္င္ပါသည္။ ထိသုို႔ လိုအပ္ခြဲသ့ည္ ရ ေိသာ္ ေသ းနမူနာ ယရူန္အတ က္ သေဘာတညူီခ်က္အား ရယပူါရန။္ 

ဆရာဝနမ္  အသုံးျပဳရနအ္တ က္သာ  
မိမိမ  ကသုမႈမျပဳျခင္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား၊ ျဖစ္ႏုိငသ္ည့္ ေနာကဆ္ကတ္ ြဲ အေျခေနမ်ား၊ အျခား ေရ းခ်ယ္စရာမ်ား ႏ င့္ ျဖစ္လာႏ္ိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ 
ေဘးထ ကဆ္ိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ရ င္းျပျပီး ျဖစသ္ကြဲသ့ို႔ ေမးခ န္းမ်ားကိလုည္း ေျဖၾကားေပးခြဲ့ျပီးျဖစက္ာ လူနာအေနျဖင့္ ဆကလ္ကလ္ုပေ္ဆာင္ရန္ သေဘာတညူီခြဲ့ပါသည္။ 
 
ဆရာဝန္ လက္မ တ:္_________________________________________ ေန႔စ ြဲ:_____________ အခ်ိန:္___________ 

အထက္ပါ အေၾကာငး္အရာအား မမိ ိကိိုယ္ပိိုငစ္ကားျဖင့္ ျပနရ္ ငး္ျပျပ း နားလည္ေၾကာငး္ သက္ေသျပျခငး္  
မိမိမ  ကသုမႈမျပဳျခင္း၏ သေဘာသဘာဝ၊ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား၊ ျဖစ္ႏုိငသ္ည့္ ေနာကဆ္ကတ္ ြဲ အေျခေနမ်ား၊ အျခား ေရ းခ်ယ္စရာမ်ား ႏ င့္ ျဖစ္လာႏ္ိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊ 
ေဘးထ ကဆ္ိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ရ င္းျပျပီး ျဖစသ္ကြဲသ့ို႔ ေမးခ န္းမ်ားကိလုည္း ေျဖၾကားေပးခြဲ့ျပီးျဖစက္ာ လူနာအေနျဖင့္ ဆကလ္ကလ္ုပေ္ဆာင္ရန္ သေဘာတညူီခြဲ့ပါသည္။ 
 
လူနာမ  ၄င္း၏ကိယု္ပိုင ္စကားလံုးမ်ားအား သံုးစ ြဲ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ နားလည္ သရိ ိေၾကာင္း ျပသခြဲပ့ါသည။္ 
____ ကသုမႈ/ေဆးဘကဆ္ိုငရ္ာလုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပရ္သည့္ အေၾကာင္းရင္း(မ်ား): ______________________________________________________ 
____ သကေ္ရာက္မႈရ ိႏုိင္သည့္ ကိယု္ခႏၶာ အပိငု္း(မ်ား): ____________________________________________________ 
____ လပု္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး(မ်ား): _______________________________________________________________ 
____ လပု္ငန္းစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးအလားလာ(မ်ား): _________________________________________________________________ 
____ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အစား ျပဳလုပႏုိ္င္သည့္ အျခားေရ းခ်ယ္မႈ(မ်ား): ____________________________________________________________ 
 
သုိ႔မဟုတ္ 
____ လနူာမ  ဆကလ္က္မလုပေ္ဆာငရ္န္ ေရ းခ်ယ္ပါသည:္ ________________________________ ေန႔စ ြဲ: __________ အခ်နိ္:_________ 

(လနူာ လက္မ တ္) 
မ နက္န္ေၾကာင္းအေထာက္အထား/သက္ေသ:____________________________________________ ေန႔စ ြဲ:___________ အခ်ိန္:__________ 




