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Methadone treatment in Victoria

နိဒါန္း
ဘိန္းျဖတ္ေဆး မက္သဒုန္း ကုသမႈသည္ ေမာ္ဖိန္း၊ ေအာက္စီကိုဒုန္း၊ ပက္သဒင္း၊ ကိုဒင္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴ
ကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းမ်ားကို သင္ အသံုးျပဳရာမွ သင္ ႀကံဳေတြ႔ေနေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ျပႆနာ အေျမာက္အျမားကို
ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္ သင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။
ဘိန္းျဖတ္ေဆး မက္သဒုန္းသည္ ဘိန္းအေပၚမီွခိုမႈ သို႔မဟုတ္ ဘိန္းစြဲမႈ အတြက္ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္သည့္ေဆး မဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘိန္းျဖတ္ေဆး မက္သဒုန္းကို သံုးစြဲေနျခင္းသည္ သင့္အား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ ေဆးဝါးကို
ဆက္လက္သံုးစြဲေနျခင္း၏ ဒုကၡကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ သင့္အား စဥ္းစားရန္အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္၊
ဘိန္းေဆးဝါးကို ဆက္လက္ရွာမည္ မရွာမည္ အေၾကာင္း စဥ္းစားရန္ မလိုပဲ၊ လုပ္ကိုင္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။
ဘိန္းျဖတ္ေဆး မက္သဒုန္းကို ဘိန္းစြဲမႈအား ကုသရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း 30 ခန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မက္သဒုန္းကို သံုးစြဲပံု
သံုးစြဲနည္းမွာ ၄င္းအခ်ိန္အပိုင္းတို႔၌ အေျမာက္အျမား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ဤစာေစာင္သည္ ယခုအခါ မက္သဒုန္း ကုသမႈ
မည္သုိ႔လုပ္ကိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။
မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိသည္•

ဆက္လက္ထိန္းထားသည့္ (သို႔မဟုတ္ ေရရွည္) အစီအစဥ္ - ၄င္းသည္ အသံုးအမ်ားဆံုး အစီအစဥ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္၊
လမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ားတိုင္ေအာင္ ၾကာရွည္ခံၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဆိုးက်ဳိးကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ဘဝ၏ အလံုးစံု အရည္အေသြးကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

•

ဘိန္းျပတ္ (သို႔မဟုတ္ ေရတို) အစီအစဥ္ - ဤအစီအစဥ္အမ်ဳိးအစားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ေန႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အပတ္မ်ား
တိုင္ေအာင္ၾကာရွည္ခံၿပီး ဘိန္းျဖတ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚသည့္မအီမသာျဖစ္မႈကို သက္သာေစရန္ မက္သဒုန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။

လူအမ်ားစုသည္ ေရတိုအစီအစဥ္ထက္ ေရရွည္အစီအစဥ္မွာ ပိုမိုေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သင့္အတြက္ အစီအစဥ္မွာ
သင္၏ သီးသီးျခားျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေျခအေန အေပၚ မူတည္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္
ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
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လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိျခင္း
သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳ သို႔ သင္ေပးအပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ပံုစံမ်ားေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတ
င္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိမႈကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ သင့္ ကုသမႈႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေဆးညႊန္းေပးရန္အတြက္ ေသခ်ာေစေအာင္လုပ္ရာ၌ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္
ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္သို႔ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို အကယ္၍ သင္ ေဆးဝါး အေထာက္အပံ့
အတြက္ ရထိုက္လွ်င္ ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္သို႔ ေဝမွ်ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒက ၄င္းကိုျပဌာန္းထားသည့္အခါ
ေဝမွ်ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။
သင့္တြင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရး

မွတ္တမ္းမ်ား အက္ဥပေဒ 2001 ခုႏွစ္ [Health Records Act 2001] ႏွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္ သီးျခားရွိေရး
ျပဌာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ပိုမ်ားကို ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.health.vic.gov.au/privstat.htm
တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းမ်ား ရယူမႈကို အခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္မႈ [Freedom of Information]
ေတာင္းခံစာအား ေအာက္ပါသို႔ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္Freedom of Information Team
Department of Health and Human Services
GPO Box 4057
Melbourne 3001
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မက္သဒုန္း ကုသမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
မက္သဒုန္းျဖင့္ ကုသေနျခင္းအားျဖင့္ အဓိက အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ သင္ အေသအခ်ာ
စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ဳိ႕ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မက္သဒုန္း ကုသမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
•

သင့္အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ေဆးခြက္ခ်ိန္အတိုင္းအဆ ရရွိေနလွ်င္ မက္သဒုန္းကုသမႈသည္ သင့္အား ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ပြားေစသည့္ ဘိန္းကိုသံုးစြဲရန္ စိတ္အာသီသအား တားဆီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေန သံုးစြဲမႈအား ေရွာင္ရွားေပးမည္
ျဖစ္သည္။

•

၄င္းသည္ သင့္အား တည္ၿငိမ္ေနေအာင္လုပ္ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးဝါးကို ရွာေဖြေနၿပီးသံုးစြဲေနမည့္
သင့္အခ်ိန္ကိုျဖဳန္းရန္ သင္ မလိုေတာ့ပါ။

•

၄င္းသည္ ဒုကၡေပးသည့္ ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို ကုန္က်ခံရသည္ထက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာနည္းပါးႏိုင္ပါသည္။

•

၄င္းသည္ သင့္အား ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူေနမႈဘဝဆီသို႔ ကူညီဦးတည္ေပးႏိုင္ပါသည္။

•

အကယ္၍ သင္သည္ ဘိန္းထိုးေနရလွ်င္ သင္ ဘိန္းထိုးရန္ မလိုေတာ့သျဖင့္ မက္သဒုန္းကုသမႈသည္ HIV-AIDS ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ အမ်ဳိးအစား B ႏွင့္ C ကူးစက္ရန္အႏၱရာယ္အလားအလာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

•

၄င္းသည္ သင့္အား ကနဦး ေဆးျပတ္လကၡဏာကို မအီမသာမႈ အနည္းငယ္ေလာက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေပးရန္
လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

•

၄င္းသည္ ထိုသို႔ေသာ တရားမဝင္ ဘိန္းသံုးစြဲျခင္း အတြက္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရမည့္အျဖစ္ကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

စဥ္းစားရမည့္ ျပႆနာမ်ား
•

သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္အတိုင္းအဆ အတြက္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ရန္ သင္ တာဝန္ယူရမည္။

•

ခရီးစဥ္ သို႔မဟုတ္ အပန္းေျခခရီးစဥ္မ်ားမွာ ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး ေစာေစာကတည္းက ႀကိဳတင္၍ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။

•

သင္သည္ သင့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္အတိုင္းအဆမွ မူးေဝသြားမည့္ ယစ္မူးမႈကို ရမည္ မဟုတ္ပါ။

•

၄င္းတြင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိသည္ (ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား စာမ်က္ႏွာ 8 ကိုၾကည့္ပါ)။

•

မက္သဒုန္းသည္ ဘိန္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ မက္သဒုန္းကို သံုးစြဲေနစဥ္ ဤဘိန္းအေပၚ
မွီခိုေနေသးမည္ ျဖစ္သည္။

•

မက္သဒုန္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးဝါးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မမွန္မကန္ သံုးစြဲပါက အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္ပါသည္။

မက္သဒုန္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားမွာ အျခား ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသမႈယူရန္ ပိုမို သင့္ေတာ္ေကာင္း
သင့္ေတာ္မည္ ျဖစ္သည္ (အျခား ေဆးဝါး ကုသမႈမ်ား စာမ်က္ႏွာ 22 ကိုၾကည့္ပါ)။ အျခားေသာလူမ်ားသည္ ေဆးျဖတ္အေဆာင္
အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္းကို ႀကိဳက္နစ္သက္ၾကသည္။ သင့္အေနျဖင့္ မက္သဒုန္းကုသမႈ အစား
အျခားေသာ ကုသမႈနည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားသူ၊ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္တို႔ႏွင့္
စကားေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္ ဖုန္းလိုင္း (ဤစာေစာင့္ အဆံုးပိုင္း၌ ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ)
ကိုဖုန္းေခၚျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ပါသည္။
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မက္သဒုန္း - ေဆးဝါး
မက္သဒုန္းသည္ ဘိန္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည့္ ဘိန္းမ်ားအတြက္
အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ မက္သဒုန္းသည္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ား၌ ကြဲျပားပါသည္။

ၾကာရွည္မည့္ ကာလ
မက္သဒုန္းသည္ အျခား ဘိန္းအမ်ားစုထက္ ပိုမိုၾကာရွည္စြာ အာနိသင္ရွိေနသည့္ ေဆးဝါးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မက္သဒုန္း
ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခုသည္ 24 နာရီခန္႔ ၾကာရွည္ခံပါသည္၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခု သံုးစြဲႏိုင္သည္။ မက္သဒုန္း၏
အာနိသင္မ်ားကို ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခုသံုးစြဲၿပီး တစ္နာရီခန္႔အတြင္း ခံစားရႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေဆးဝါး၏ အာနိသင္
အထြတ္အထိပ္ကို ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခုသံုးစြဲၿပီးေနာက္ 3-8 နာရီအၾကားတြင္ ခံစားရပါသည္။

သံုးစြဲမႈ
မက္သဒုန္းကို အရည္အျဖစ္ျဖင့္ မ်ဳိခ်ရသည္။

ဥပေဒ
မက္သဒုန္းကို တရားဝင္အားျဖင့္ ေဆးညႊန္းစာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူမွာ ဦးစြာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုကို ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေဆးဝါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ မက္သဒုန္း အထူး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဆးေဖာ္စပ္ထုတ္ေပးသည့္
အဖိုးအခကို ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခုအေနျဖင့္၄င္း သို႔မဟုတ္ တစ္ပတ္စာအေနျဖင့္၄င္း သင့္ထံမွ ေတာင္းခံလိမ့္မည္။

ေဆးထျခင္း (ေဆးျပတ္လကၡဏာ)
မက္သဒုန္းသည္ အျခား ဘိန္းမ်ားကဲ့သို႔ စြဲေစသည္၊ ၄င္းအျပင္ သင္ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္လိုက္သည့္အခါ
ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားကို သင္ ႀကံဳေတြ႔လိမ့္မည္ — သို႔ေသာ္လည္း သင္ မည္ကဲ့သို႔ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္သည့္အေပၚ
အေျမာက္အျမား မူတည္ပါလိမ့္မည္။ မက္သဒုန္းကို သံုးစြဲေနျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင့္ ဘိန္းစြဲေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေကာင္း
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ မက္သဒုန္း ျဖတ္ၿပီး ဘိန္းေဆးဝါး ကင္းစင္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ သင္
စြဲေနႏိုင္ေသးပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မက္သဒုန္းသည္ ၾကာရွည္စြာ အာနိသင္စြဲေနသည့္ ေဆးဝါးျဖစ္သျဖင့္
ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားမွာ ဘိန္းျဖဴျပတ္နာ လကၡဏာမ်ားထက္ ၾကာရွည္ခံေနပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို မ်ားျပားေသာ
မအီမသာျဖစ္မႈအား ေရွာင္ရွားရန္ စီမံႏိုင္ပါသည္။ (မက္သဒုန္းကိုျဖတ္ျခင္း စာမ်က္ႏွာ 15 ကိုၾကည့္ပါ)
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Methadone treatment in Victoria

ေဆးခြက္ခ်ိန္
မက္သဒုန္းကို လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဆးခြက္ခ်ိန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆးညႊန္းေပး၍ ရပါသည္။
အခ်ဳိ႕လူမ်ားမွာ ေဆးခြက္ခ်ိန္ မ်ားမ်ား (80 mg အထက္) လိုအပ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာမူ ေဆးခြက္ခ်ိန္ နည္းနည္း (40 mg
ေအာက္) ျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း ထိေရာက္ပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ ဘိန္းစြဲမႈႏွင့္အလႊဲသံုးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ျပႆနာမ်ားကို စီမံရာ၌ ေျပလည္သြားရန္ တစ္ေန႔လွ်င္ မက္သဒုန္း 60 mg သို႔မဟုတ္ ပို၍ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက ျပသထားပါသည္။

မက္သဒုန္း၏ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
မက္သဒုန္း သံုးစြဲသည့္ လူအမ်ားအျပားသည္ မိမိတို႔၏ ကုသမႈ ကာလအေတာအတြင္း၌ မလိုလားအပ္ေသာ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကို
ႀကံဳေတြ႔ပါ လိမ့္မည္။ ၄င္းတို႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ အလြန္နည္း၍ေသာ္၄င္း၊ အလြန္မ်ား၍ေသာ္၄င္း
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး၏ အျခား ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၄င္း ျဖစ္ပြားပါသည္။
•

မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ အလြန္ နည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သား
တက္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ ေက်ာႏွင့္အဆစ္နာျခင္း၊ ေခြ်းထြက္ျခင္း၊
ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးကို တမ္းတေနျခင္း တို႔ျဖစ္သည့္ အဆိုပါ ဘိန္းျပတ္နာလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

•

မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ အလြန္ မ်ားသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း၊ ငိုက္ဆိုက္က်ျခင္း၊
ေအာ့အန္ ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေအာ့အန္ျခင္း၊ အသက္ ညင္းညင္းရူျခင္း၊ မ်က္စိသူငယ္အိမ္က်ဥ္းျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္း၊
မူးေဝျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ 18
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ။

ဤလကၡဏာမ်ားကို ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ျပန္ညွိေပးျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္–– ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္
၄င္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ကို ေျပာျပပါ။
မက္သဒုန္းထံမွလည္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေကာင္း မသက္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
လူတိုင္းသည္ မက္သဒုန္းထံမွ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရမည္ မဟုတ္ပါ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္ခုထက္ပို၍ ႀကံဳေတြ႕ရန္ လူမ်ားအတြက္ အျဖစ္မ်ားပါသည္•

ေခြ်းထြက္ျခင္း သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပိုမ်ားလာသည္၊ အထူးသျဖင့္ ညအခါ ျဖစ္သည္။

•

ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း သည္ အေတာ္ အျဖစ္မ်ားသည္၊ ဘိန္းအားလံုးႏွင့္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ေရကိ္ု မ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး အသီးအႏွံ၊
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား၊ လံုးတီးေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ဖြဲႏုထြက္ကုန္းပစၥည္းမ်ား တို႔ကိုပိုမို၍ စားေပးပါ။ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း
မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။

•

ၾကြက္သားမ်ားႏွင့္ အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခင္း ကိုႀကံဳေတြ႔ေကာင္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္၊ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ အေနေတာ္
ျဖစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ဒူလာအဆစ္ေရာင္-နာက်င္မႈ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အခ်ိန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၌
နာက်င္မႈမ်ားကို သတင္းပို႔ထားၾကသည္။

•

က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံစိတ္ ကို မက္သဒုန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဘိန္းသံုးစြဲမႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္
ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေကာင္း တည္ၿငိမ္သြားႏိုင္ပါသည္။

•

အေရျပား အဖုမ်ားႏွင့္ ယားရံျခင္း ကို အခ်ဳိ႕လူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္၊ သို႔ေသာ္ သာမန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္သြားပါသည္။

•

ငိုက္ျမည္းျခင္း (ဥပမာ၊ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္သံုးၿပီး မၾကာမီ)။ ၄င္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္
သို႔မဟုတ္ တစ္ပတ္ခန္႔ အတြင္း ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားပါသည္ သို႔ေသာ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ျပန္လည္ညွိေပးရန္ လိုသည္။
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•

အရည္ကို ထိန္းသိုထားျခင္း သည္ လက္မ်ားႏွင့္ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ေရာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ‘ေဖာ သြပ္သြပ္’ ျဖစ္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစသည္။

•

ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း သည္ ျဖစ္ပြားေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္
ဤလကၡဏာမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ တည္ၿငိမ္သြားသည္။

•

ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း (ၾကြက္တက္ျခင္း) သည္ ျဖစ္ပြားေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ သာမန္အားျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ
တည္ၿငိမ္သြားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဤလကၡဏာမ်ားမွာ ဘိန္းျပတ္နာ လကၡဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေရာဂါမ်ားအျဖစ္
အလြယ္တကူ မွားယြင္းႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္ ၄င္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ရလွ်င္ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ သို႔မဟုတ္
ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ ေျပာဆိုသင့္သည္။

အျခားေသာ အလားအလာရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ•

သြားပိုးစားျခင္း - အားလံုးေသာ ဘိန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မက္သဒုန္းသည္ တံေထြးထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့က်ေစသည္။
တံေထြးတြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးကို ဆန္႔က်င္သည့္ဓါတ္ပါရွိၿပီး ၄င္းသည္ သြားႏွင့္သြားဖံုးမ်ားကို ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ
ကူညီ၍ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အစားအေသာက္ ညံ့ျဖင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မရွိမႈႏွင့္ မလံုေလာက္ေသာ
သြားစစ္ေဆးကုသမႈတို႔သည္လည္း သြားယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ပံုမွန္ သြားတုိက္ျခင္းႏွင့္ သၾကားမဲ့ ပီေက
ဝါးျခင္းသည္ သြားယိုယြင္းပ်က္စီးမႈကို တားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။

•

ရာသီေသြး (မီးယပ္ေသြး) ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း - အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားတြင္ ၄င္းတို႔ ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ အျခား
ဘိန္းမ်ားကို သံုးစြဲသည့္အခါ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မီးယပ္ရာသီေသြးေပၚၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏
မီးယပ္ေသြး လည္ပတ္မႈမွာ မက္သဒုန္း ကုသမႈ ခံယူေနစဥ္အတြင္း ပံုမွန္အေနထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကေသာ္လည္း
အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ မက္သဒုန္း သံုးစြဲေနစဥ္ ဆက္လက္၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မီးယပ္ေသြးေပၚၾကပါသည္။ မက္သဒုန္း
အစီအစဥ္ကို စတင္လိုက္သည့္အခါ၊ ကိုယ္ဝန္ တားမည့္ကိစၥကို စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ သင့္အေနျဖင့္ မီးယပ္ေသြး
ျပန္လည္၍ ေပၚေကာင္းေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရသြား မည့္အလားအလာရွိေကာင္း ရွိႏိုင္သည္။ေရရွည္ကာလ၌
မက္သဒုန္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္ရန္ လုပ္မည့္ပံုမေပၚပါ။ ေဘးထြက္
ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ သင္ မက္သဒုန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အားလံုးေပ်ာက္ ကြယ္သြားရပါလိမ့္မည္။

အျခား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဓါတ္ျပဳမႈမ်ား
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိပဲ၊ မက္သဒုန္းကို အျခား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ေရာစပ္ရန္သည္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားပါသည္။
သတိေမ့ေျမာျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။
လူတိုင္းသည္ ေဆးဝါးအေပၚ မိမိတို႔၏ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ မတည့္မႈမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခားၾကသည္။ လူမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို သာမန္အားျဖင့္ သိရွိၾကသည္ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဆးဝါး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သံုးစြဲသည့္အခါ
တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ မက္သဒုန္းကို သံုးစြဲေနစဥ္ ေဆးဝါး အမ်ိဳးမ်ဳိးကို သံုးစြဲျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
အႏၱရာယ္ကို မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါ။ (ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာ 18 ကိုၾကည့္ပါ)။
အကယ္၍ သင္ သင့္ ဆရာဝန္ မသိသည့္ ေဆးဝါးမ်ား (၄င္းတြင္ အရက္ ပါဝင္သည္) ကို ဆက္လက္သံုးစြဲလွ်င္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ အရာမ်ားမွာ မွားယြင္းသြားႏိုင္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ သင့္ အစီအစဥ္ အစပိုင္း၌ျဖစ္ပါသည္။
•

မက္သဒုန္းသည္ အျခားေသာ ေဆးဝါး အမ်ားစုအေပၚ အခ်ဳိ႕နည္းလမ္းမ်ား၌ ကြဲျပားစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ-
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– သင္သည္ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကိုသံုးစြဲၿပီး 6 နာရီမွ 10 နာရီတိုင္ေအာင္ မက္သဒုန္း အာနိသင္ကို မခံစားရေကာင္း
မခံစားရႏိုင္ပါ။ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ သံုးစြဲၿပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း အျခား ေဆးဝါးမ်ားကို မသံုးစြဲပါႏွင့္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မက္သဒုန္း အာနိသင္ မရေသးပါဟု သင္ ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မက္သဒုန္းသည္
အာနိသင္ စတင္သက္ေရာက္ေကာင္း သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
– ကုသမႈကို စတင္ၿပီးေနာက္ မက္သဒုန္းသည္ သင့္ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ အစပိုင္းရက္အနည္းငယ္အတြင္း
ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မက္သဒုန္း အာနိသင္မွာ ယေန႔တြင္ မေန႔ကေလာက္အထိသာ အာနိသင္ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းၿပီး အျခားေဆးဝါးမ်ားကို မသံုးစြဲလိုက္ပါႏွင့္။
– အကယ္၍ သင္သည္ အျခား ဘိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ သံုးစြဲေနလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ဘိန္းအမ်ားအျပား
သံုးစြဲသည့္အက်င့္ကို ဖန္တီးေနေသာေၾကာင့္ သင့္ မက္သဒုန္းသည္ သင့္ စိတ္အာသီသ သို႔မဟုတ္
မျဖစ္မေနသံုးစြဲေနလိုမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
•

မက္သဒုန္းသည္ အျခား ဘိန္းမ်ားကဲ့သို႔ ဘိန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ၄င္းသည္ အကယ္၍ သင္ မ်ားမ်ားသံုးစြဲလွ်င္ သို႔မဟုတ္
အကယ္၍ သင္ အျခား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ေရာစပ္လွ်င္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ငိုက္ျမည္းေစသည့္ ေဆးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မက္သဒုန္းႏွင့္ေရာစပ္လိုက္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ
၄င္းတို႔၏ ငိုက္ျမည္းသည့္ အာနိသင္မ်ားကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရာေရာက္ၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးမားႏိုင္သည္၊ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈသို႔
ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။ ၄င္းကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အရက္
•

အရက္ကို အတိုင္းအဆမ်ားမ်ား အခ်ိန္တိုတိုေတာင္းေတာင္းအတြင္း ေသာက္သံုးျခင္းသည္ သင့္အား
အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ကားေမာင္းရန္ သင့္ အရည္အခ်င္းကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အရက္သည္ မက္သဒုန္း၏ အာနိသင္ကို
ထပ္တိုးပြားေပးေစၿပီး ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကို ျမွင့္တင္ ေပးေစသည္၊ အထူးသျဖင့္ ငိုက္ျမည္းေစသည့္
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္သည့္အခါတြင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သာသာထင္ရွင္းသည့္ အတိုင္းအဆရွိသည့္ အရက္ကို တစ္ရက္
သို႔မဟုတ္ ရက္မ်ားစြာႏွင့္အပတ္မ်ားစြာ အတြင္း ေသာက္သံုးျခင္းသည္ မက္သဒုန္း၏ အာနိသင္သက္ေရာက္ကာလကိုလည္း
ေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္၊ သင့္ ေနာက္ထပ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္တစ္ခု အခ်ိန္မက်ေရာက္မီ သင့္အား သံုးစြဲလိုစိတ္ျပင္းျပမႈကို
ျဖစ္ပြားေစသည္။

ငိုက္ျမည္းေစသည့္ေဆးဝါးမ်ား
မက္သဒုန္း၊ ဘင္ဆိုဒိုင္ယာစီပင္ (Serepax, diazepam, Mogadon, Normison, alprazolam, Ativan, Hypnodorm
စသျဖင့္ကဲ့သို႔ အမ်ားစု ေဆးညႊန္းေပးေလ့ရွိသည့္ စိတ္ၿငိမ္ေဆးႏွင့္ အိပ္ေဆးမ်ားႏွင့္ Rivotril ဝက္ရႈးျပန္တားဆီးေဆး)
တို႔ႏွင့္ေရာစပ္ထားျခင္းသည္ အိပ္ခ်င္မူးတူး ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သတိေမ့ေျမာျခင္းႏွင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ
တို႔ကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ၄င္းေဆးဝါးမ်ားကို သင္ မက္သဒုန္း သံုးစြဲေနစဥ္ သင့္ ကုသေပးသည့္ဆရာဝန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သင္
မသံုးစြဲသင့္ပါ။
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ဘိန္းေဆးဝါးမ်ား
ေမာ္ဖင္း၊ ပက္သဒင္း၊ ေအာက္စီကိုဒုန္း၊ ကိုဒင္း
ဤအရာမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္သဒုန္း ကဲ့သို႔ ဘိန္းေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆးဝါးမ်ားကို မက္သဒုန္း သံုးစြဲေနစဥ္
သံုးစြဲျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈကို ျဖစ္ေပၚရန္
အႏၱရာယ္အလားအလာအား ျမွင့္တင္ေပးေစသည္။

ဘိန္းျဖဴ
ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မက္သဒုန္းတို႔သည္ ဘိန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး အတူတကြေပါင္း၍သံုးစြဲသည့္အခါ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ
အလားအလာကို အႏၱရာယ္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ၄င္းသည္ အကယ္၍ သင္ မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ကို စတင္သည့္
ပထမရက္အနည္းငယ္ခန္႔တြင္ သံုးစြဲလွ်င္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္ပါသည္။

ဖိုင္စီတုန္း ေဆးျပားမ်ား
မက္သဒုန္းကိုပင္ ၄င္းခ်ည္းသက္သက္ကို ျပင္းထန္သည့္ နာက်င္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
ဖိုင္စီတုန္း ‘Physeptone’ အမည္ျဖင့္ ေစ်းကြက္တင္ထားပါသည္။ ဤေဆးမ်ားကို သင္ မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း
မသံုးစြဲသင့္ပါ။

ဒက္ထရိုပရိုေပါက္စီဖင္း
၄င္းကို အကိုက္အခဲ သို႔မဟုတ္ နာက်င္ ေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ ေဆးညႊန္းေပးပါသည္။ အတိုင္းအဆ မ်ားမ်ား သို႔မဟုတ္ အရက္၊
ငိုက္ျမည္းေဆးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းမ်ား (မက္သဒုန္း အပါအဝင္) ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အာရံုေၾကာစနစ္ကို က်ဆင္းေစသည့္ေဆးဝါး
မ်ားႏွင့္အတူေရာစပ္ သံုးစြဲသည့္အခါ၊ ၄င္းသည္ အိပ္ခ်င္မူးတူး ျဖစ္ျခင္း၊ သတိေမ့ေျမာျခင္း၊ အသက္ရူအခက္အခဲျဖစ္ျခင္း ႏွင့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈျဖစ္ျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ဒိုလိုဇင္း ‘Doloxene’ ႏွင့္ ဒိုင္ဂ်က္စစ္ ‘Digesic’ အမည္မ်ားျဖင့္
ေစ်းကြက္တင္ထားပါသည္။

ဖီႏိုင္တိုအင္
ဤေဆးကို ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါအတြက္ ေဆးညႊန္းေပးသည့္ တက္ျခင္းကိုဆန္႔က်င္ရန္ အသံုးမ်ားၾကၿပီး ဒိုင္လင္တင္ ‘Dilantin’
အမည္ျဖင့္ ေစ်းကြက္တင္ ထားပါသည္။ ဖီႏိုင္တိုအင္သည္ မက္သဒုန္း၏ ေဆးအာနိသင္ကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္
လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ဘိန္းမ်ားကို သံုးစြဲရန္ စိတ္အာသီသကို ျဖစ္ပြားေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္
၄င္းအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုပါ။
HIV-AIDS ႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ C အမ်ဳိးအစား ကုသမႈမ်ားသည္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အျပန္အလွန္ဓါတ္ျပဳမႈမ်ားကို
ျဖစ္ပြားေစသည္၊ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အကယ္၍ သင္ ေဆးဝါးတစ္ခုခုကို သံုးစြဲေနလွ်င္ ၄င္းတို႔မွာ မက္သဒုန္းႏွင့္ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္ အျပန္အလွန္
ဓါတ္ျပဳမႈမ်ား ကို သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ ႏွင့္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမၾကန္႕ၾကာပါေစႏွင့္။ အကယ္၍
သင္သည္ ေနာက္ထပ္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ သြားဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ရန္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္
ေဆးရံုသို႔ သြားေနလွ်င္ သင္ မက္သဒုန္း သံုးစြဲ ေနေၾကာင္းကို သင့္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ သူတို႔အားေျပာရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
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ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း
မက္သဒုန္းသည္ အရက္၏ အာနိသင္ကို တိုးျမွင့္ေပးေစၿပီး အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္မႈကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ မက္သဒုန္းသည္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ရန္၊ စက္ယႏၱယားကို ကိုင္တြယ္ေမာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ အားကစား ကစားရန္ သင္၏ အရည္အခ်င္းကို
ထိခိုက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္ သည္။
ဤကိစၥသည္ အထူးသျဖင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္အေပၚ သင္ တည္ၿငိမ္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ သင့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကုသမႈ၏ ပထမ အပတ္အနည္းငယ္တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလ
အေတာအတြင္း၌ သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားသည့္ စက္ယႏၱယားကို ကိုင္တြယ္ေမာင္းျခင္းတို႔ကို
ေရွာင္ရွားသင့္သည္။
အကယ္၍ သင္ ေမာင္းႏွင္လွ်င္ သင့္ ေမာင္းႏွင္မႈ ယိုယြင္းပါက သင့္ လိုင္စင္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရမည့္ အႏၱရာယ္ သင့္တြင္
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ ပါသည္။ လမ္းေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အက္ဥပေဒ 1986 ခုႏွစ္ [Road Safety Act 1986] (ပုဒ္မ 49၊ 1990
ျပင္ဆင္ခ်က္) သည္ ‘ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ထုိက္သင့္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အတိုင္းအတာအထိ’
အရက္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး တစ္ခုခုကို သံုးစြဲထားစဥ္ ေမာင္းႏွင္သည့္လူမ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ
(သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္) တပ္ရိုက္ရန္ တရားရံုးမ်ားအား အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္။
ရဲမ်ားသည္ ယခုအခါ ေသြးစစ္ေဆးမႈကို မျဖစ္မေန ေစခိုင္းႏိုင္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ပါဝင္သည့္ကားကို အကယ္၍
သင္ ေမာင္းႏွင္လွ်င္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းအျပင္ စစ္ေဆးမႈသည္ ဘိန္းမ်ား (မက္သဒုန္းအပါအဝင္) အမ်ားအျပားကို အက်ဳံးဝင္ႏိုင္ပါသည္။
ေလမႈတ္ စစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈကို ၿငင္းဆိုျခင္းသည္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ကားအာမခံ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရက္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲထားစဥ္
ျဖစ္ပြားသည့္ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားကို အတိအက် သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ အကယ္၍ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ သင့္
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈမွာ ထိခိုက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ကုမၸဏီက ယံုၾကည္လွ်င္ ယာဥ္တိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ားကို
ျငင္းဆိုေကာင္း ျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အကယ္၍ သင့္ အေနျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိသည့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို
သံုးစြဲထားလွ်င္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္ ေမာင္းႏွင္သည့္ကားမွာ အာမခံထားလွ်င္ အာမခံစာခ်ဳပ္ကို
ဂရုတစိုက္ ဖတ္ရႈပါ။
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ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မက္သဒုန္း စနစ္
သင့္ ကုသေပးသည့္ အဖြဲ႔
မက္သဒုန္း ကုသမႈကို အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ (GP) ၊ ကုသမႈေပးသည့္ သူနာျပဳ၊ သိုမဟုတ္
အထူးကုသေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဗစ္တိုးရီးယား မက္သဒုန္း စနစ္ကို ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္၌ရွိသည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ အေပၚ အေျခခံထားပါသည္၊ သာမန္အားျဖင့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေဆးဆိုင္ တြင္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းေဆးဆိုင္၌ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္အေနျဖင့္ သင့္ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို
စီမံေပးသည္သာမကပဲ၊ ၄င္းကို သင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေသာက္သံုးခဲ့ ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေပးရမည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
ေဆးဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈစင္တာမ်ားသည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ ျခင္ဆေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္တမ္းထားရွိေရး ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ အဖိုးအခကို သင့္ထံမွ က်သင့္ေငြေတာင္းယူလိမ့္မည္။
သင့္ ကုသေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႕တြင္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ တစ္ဦး၊ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးကုစားေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္
ျခင္ဆေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ပါဝင္သည္။
•

သင့္ဆရာဝန္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ ကုသမႈႏွင့္ သင့္ မက္သဒုန္းကို ေဆးညႊန္းေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

•

သင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူ၊ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူပင္ျဖစ္သူ၊ သည္ သင့္အတြက္ သင့္ ျပႆနာမ်ား၊
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ သင့္အတြက္အေရးႀကီးသည့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို တို႔ကိုေျပာဆိုရန္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ ျခင္ဆသည့္ေနရာ (အေျခအေနအမ်ားအျပား၌ ၄င္းသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေဆးဆိုင္ တစ္ခုျဖစ္သည္)
သည္ သင့္ တိတိက်က် ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို တိုင္းဆလုပ္ေပးၿပီး ေန႔စဥ္ သင့္အား ေပးပါမည္။ သူတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
သင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ျပႆနာကိုမဆို ေဆြးေႏြးရန္ လိုလားၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ အထူး မက္သဒုန္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူမ်ားက ညႊန္း၍လႊဲပို႔ေပးေသာ လူမ်ားကိုသာ လက္ခံၾက ပါသည္။

စတင္၍လုပ္ျခင္း
1.	သင့္အေနျဖင့္ မက္သဒုန္း ေဆးညႊန္းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေပးေသာ ေဆးကုသေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္
GP ကိုဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္းမွာ 24 နာရီ တယ္လီဖုန္း ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးေရးႏွင့္
ရည္ညႊန္းလႊဲပို႔ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ သင့္အား စိစစ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူတစ္ဦးႏွင့္
အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေဆးအေရာင္းဆိုင္သို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္၊
၄င္းသည္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ ျခင္ဆေပးရန္ အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ခံထားရပါသည္။ ထပ္ဆင့္၍ တိုက္ရိုက္လိုင္းသည္
အကူအညီေပး ႏိုင္သည္၊ ၄င္းတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ဤစာေစာင္ အဆံုးပိုင္း ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား အပိုင္း၌
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သင့္ ပထမဦးဆံုး သြားေရာက္ခ်ိန္၌ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ သင့္ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံကို ရယူျခင္း၊ သင့္အား
စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း၊ ဆီးႏွင့္ေသြးကို ယူ၍ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ ပံုစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အား
စိစစ္ပါလိမ့္မည္။
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2.	သင့္ ကိုယ္တိုင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ သံုးေနေၾကာင္း၊ မည္မွ်မၾကာခဏသံုးေၾကာင္း၊
မည္မွ်ပမာဏ သံုးစြဲေၾကာင္းႏွင့္ သင္ မည္သို႔ခံစားေနရေၾကာင္းတို႔ကို အရွိအရွိအတိုင္းႏွင့္အမွန္အတိုင္း တင္ျပရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ လူတုိင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ သင့္
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တိုင္းဆဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွါ သင့္ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ ကိုယ္ခႏၶာ
အေၾကာင္းကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ မက္သဒုန္းျဖင့္ကုသရန္ မေသခ်ာလွ်င္ အျခား ကုသမႈ
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါ။
သာမန္အားျဖင့္၊ ၄င္းသည္ သင့္ ပထမအႀကိမ္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သင္ မရရွိမီ ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာပါသည္။
3.	သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ သင့္ ပထမ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို မရယူႏိုင္မီ၊ သင့္အတြက္ မက္သဒုန္းကို ေဆးညႊန္းေပးရန္
တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆးညႊန္းစာႏွင့္ဓါတ္ပံုကို ေဆးအေရာင္းဆိုင္သို႔ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ ၄င္းကို ျမန္ဆန္ေအာင္လုပ္ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ စရိတ္ပိုမို ကုန္က်သည္။
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ သင့္အား မက္သဒုန္းကုသမႈ
စတင္မလုပ္ေပးမီ ေသြးစစ္ေဆးမႈ အေျဖမ်ားအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရေကာင္း ေစာင့္ဆိုင္းရႏိုင္သည္။
4.	ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို စတင္သံုးျခင္း- သင့္ဆရာဝန္သည္ သင့္ သံုးစြဲေနမႈႏွင့္ သင့္ အေထြေထြ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
အေပၚ အေျခခံ၍ မက္သဒုန္းေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခုကို သင့္အတြက္ စတင္သံုးရန္လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
မက္သဒုန္းသည္ ၄င္းကိုေဆးခြက္ခ်ိန္ ျမင့္ျမင့္ မားမားေပးလွ်င္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္ (မက္သဒုန္း၏

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား စာမ်က္ႏွာ 4 ၊ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာ 22 ကိုၾကည့္ပါ) ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
အတြက္ အစဦး ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို အၿမဲတမ္း နိမ့္ခ်၍ေပးရပါသည္။
5.	မက္သဒုန္း ေဆးဝါး- မက္သဒုန္းသည္ အာနိသင္ၾကာရွည္ခံသည့္ ေဆးဝါးတစ္ခု ျဖစ္သည္၊ သင့္ ခႏၶာကိုယ္ စနစ္အတြင္း၌

ေဆးအာနိသင္ ျမင့္တက္လာရန္ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာပါသည္။ ပထမ ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုသည္
သာမန္အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေဆးအာနိသင္ အျပည့္ကို မရပါ – သင္ စတင္သံုးစြဲသည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မွာ သင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌
တည္ၿငိမ္ေသာအဆင့္ အေနအထားေရာက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္ဝဝ စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳမီ ၄င္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ရက္အနည္းငယ္ၾကာပါသည္။
မက္သဒုန္းသည္ ၄င္း၏ ေဆးအာနိသင္အျပည့္အဝကို သံုးစြဲၿပီး နာရီအနည္းငယ္အတြင္း မေရာက္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္
စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ၊ ေဆးျပတ္နာ လကၡဏာမ်ားကို စီမံကြတ္ကဲရန္အတြက္ အျခား ေဆးဝါးမ်ားကို သို႔မဟုတ္ အျခား
ဘိန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို သံုးစြဲရန္ စိတ္အာသီသကို မက္သဒုန္း ေဆးအာနိသင္ အျပည့္ရရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ။
၄င္းသည္ သင္ မက္သဒုန္းကိုသံုးစြဲၿပီး 3-8 နာရီ ၾကာေကာင္းၾကာႏိုင္သည္။
ကုသမႈ၏ ပထမ အပတ္အနည္းငယ္၌ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သာမန္အားျဖင့္ ညွိေပးရပါသည္၊ သို႔မွသာ သင့္အေနျဖင့္ သင္
သံုးေနၾကျဖစ္သည့္ ဘိန္းဘက္သို႔ သံုးရန္စိတ္အာသီသ မရွိေတာ့ပဲ၊ သင့္ကိုယ္ကိုသင္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ အႏၱရာယ္သို႔
ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ေတာ့ပါ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ ရႈပ္ေထြးသည့္ သံုးစြဲမႈအျဖစ္သို႔ ျပန္မေရာက္ေတာ့ပါ။
မက္သဒုန္းအေပၚတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ခံစားရရန္အတြက္ ၄င္းသည္ အပတ္ အနည္းငယ္ ၾကာေကာင္း ၾကာႏိုင္ပါသည္။
ဤအစဦးကာလမွာ အေရးပါလွပါသည္၊ သင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ မက္သဒုန္းအေပၚတြင္ ေနသားတက်ျဖစ္ရန္
လုပ္ရသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူ၏ အလုပ္မွာ သင့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို
ရွာေပးရန္ျဖစ္သည္ – သင့္အတြက္ 24 နာရီၾကာခံၿပီး သင္ သံုးေနက်ျဖစ္သည့္ ျပႆနာ ရႈပ္ေထြးေသာ ဘိန္းကိုသံုးရန္
စိတ္အာသီသအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ ေဆးခြက္ခ်ိန္ ရရွိေရးမွာ
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူအား သင္ မည္ကဲ့သို႔ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ သင္ အျခား ေဆးဝါးမ်ား (သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ေဆးျပားမ်ား)
သံုးစြဲေနျခင္း ရွိမရွိ ပံုမွန္ေျပာျပေနသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။
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ဤကာလအေတာအတြင္း၌၊ ေအာက္ေဖာ္ျပတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေပၚေကာင္းေပၚႏိုင္ပါသည္•

မက္သဒုန္း မလံုေလာက္မႈ (ဘိန္း ေဆးျပတ္နာလကၡဏာ)

•

မက္သဒုန္း အလြန္မ်ားေနမႈ

•

အျခား ေဆးဝါးမ်ား၏ အာနိသင္မ်ား

သို႔မဟုတ္
•

ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား

ကုသမႈ၏ ပထမပိုင္း အစကာအေတာအတြင္း သင္သည္ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူကို ပံုမွန္ ေတြ႕သင့္ပါသည္။
သင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ပထမ အပတ္တြင္ သင္သည္ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူအား အႀကိမ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ဆံုၿပီး
ပထမ အပတ္အနည္းငယ္ အေတာ အတြင္း မၾကာခဏဆိုသလို သင္ မည္သို႔ရွိေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ အကယ္၍ သင္သည္
သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္အေပၚ သက္ေသာင့္သက္သာ မခံစားရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနလွ်င္
ဤျပႆနာမ်ားကို သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူအား တင္ျပပါ။ သူတို႔သည္ ဤကာလအတြင္း ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈရမည့္အရာမ်ားကို
သင့္အား ေျပာျပရလိမ့္မည္ – မည္သည့္အရာမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ မသိသည့္ ေဆးဝါးမ်ား (ႏွင့္ ၄င္းတြင္ အရက္ ပါဝင္သည္) ကို ဆက္လက္သံုးစြဲလွ်င္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ အရာမ်ားမွာ မွားယြင္းသြားႏိုင္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ သင့္ အစီအစဥ္ အစပိုင္း၌ျဖစ္ပါသည္။ သင္
အျခား ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ အျခား ေဆးဝါးမ်ား သင္သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာၾကားရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ အျခား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဓါတ္ျပဳမႈမ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္
မက္သဒုန္း ကုသမႈသည္ သင့္အား သင့္ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ရယူရန္ ေဆးအေရာင္းဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
တစ္ခုသို႔ ေန႔စဥ္ သြားေရာက္ယူရန္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တစ္ခုကို လုပ္ေပးလိုက္ပါသည္။
သင္သည္ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူကို ပံုမွန္ ေတြ႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ ဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးေကာင္း
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤစစ္ေဆးမႈသည္ သင္ သံုးစြဲေကာင္းသံုးစြဲေနသည့္ ဘိန္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခု မက္သဒုန္းႏွင့္အျခား ေဆးဝါးမ်ား
အပါအဝင္ကို ျပသပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားမႈေပးသူကိုလည္း ပံုမွန္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပား၌
မိမိသေဘာ အေလ်ာက္လုပ္ရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ ပံုမွန္ ကုသေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူ မရွိလွ်င္ တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးရန္ သင့္
ေဆးညႊန္းစာေပးသူအား သင္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ လႊဲပို႔စာ တစ္ေစာင္အတြက္ တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္း 1800 888 236 ကို
ေခၚႏိုင္ပါသည္။
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ကိုယ္ဝန္
ဘိန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ေဆးညႊန္းစာျဖင့္ ညႊန္းထားသည့္ဘိန္းမ်ား ျဖစ္ျဖစ္၊ Nurofen Plus ကဲ့သို႔ ေကာင္တာ၌အလႊတ္ဝယ္ႏိုင္သည့္
ကိုဒင္းေဆးဝါး မ်ား ျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴ ျဖစ္ျဖစ္ တို႔ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အေတာအတြင္း သံုးစဲြျခင္းသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အျဖစ္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအား ႏွစ္ဦးလံုးကို အက်ဳိးယုတ္ေစပါသည္။
အာဟာရခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္း၊ ေဆးလိပ္ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္
ေရာက္မလာျခင္းတို႔သည္လည္း သင့္ကိုယ္ဝန္တြင္ ျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ သံုးစြဲရန္ စိတ္အာသီသ ျပင္းျပလာသည့္အခါ၊ သင့္ ကိုယ္ခႏၶာလည္း ျပင္းျပလာသည္။ ဘိန္းျဖဴ အစြဲအလမ္းကို
ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစား ေနခ်ိန္၌ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည့္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာ၏ ရုတ္တရက္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္
သင့္ ကေလးအား ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ႀကီးထြားမႈေႏွးေကြးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မတန္ပဲေမြးဖြားမႈ တို႔ကို
ျဖစ္ပြားေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ဘိန္းကိုဆက္လက္ သံုးစြဲျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစသည္•

အခ်ိန္မတန္ပဲ ေမြးဖြားမႈ- 25 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားမွာ အခ်ိန္မတန္ပဲ အလြန္ေစာစြာ ေမြးဖြားၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ကို
ေဆးရံု၌ အထူးအခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

•

ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း- 20 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သည္ထက္ နိမ့္က်ၾကသည္။

•

ေဆးျပတ္နာလကၡဏာ ေဝဒနာ- 90 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားမွာ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာ (၄င္းကို ေမြးကင္းစ အရြယ္
ေဆးျပတ္နာ ေဝဒနာ ဟုေခၚသည္) ကိုခံစားၾကရၿပီး အမ်ားအျပားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ေဆးရံု၌ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ
လိုအပ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္လည္း ကုသရန္ေဆးဝါးမ်ား လိုအပ္သည္။

ဤကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေမြးဖြားၿပီး 72 နာရီအတြင္း စျဖစ္တတ္သည္ သို႔ေသာ္လည္း
ေမြးဖြားၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ပတ္အထိကာလတြင္ စ၍ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားမွာ ေျခာက္လ ကာလအထိ ၾကာရွည္ေနေကာင္း
ၾကာရွည္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ပထမ ေလးပတ္ ကာလတြင္ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဂနာမၿငိမ္ႏွင့္
စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးျဖစ္သည္၊ ငိုသည္၊ ကတုန္ကယင္ျဖစ္သည္၊ စို႔ျခင္းႏွင့္မ်ဳိခ်ျခင္းတို႔တြင္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္သည္၊ ၄င္းအျပင္
ဝမ္းပ်က္ျခင္းႏွင့္ ေရဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းတို႔ ခံစားၾကရသည္။
မက္သဒုန္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ကေလး ရရွိေရးရန္ အေကာင္းဆံုး
အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္•

သင့္ကေလးအား အလြန္ အက်ဳိးယုတ္ေစေသာ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာ၏ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ ကာလမ်ားသည္ သင့္အေနျဖင့္
ပံုမွန္ ေန႔စဥ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သံုးစြဲေနစဥ္အတြင္း မေပၚေပါက္ပါ။

•

သင့္ ေနပံုထိုင္ပံုမွာ ပိုမို၍ ပံုမွန္ျဖစ္လာသည္၊ ၄င္းမွာ အမ်ဳိးသမီး အျမားအျပားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး၊
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဓါတ္ႏွင့္ နည္းပါးေသာ စိတ္အတင္းအက်ပ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

•

မက္သဒုန္းကို တစ္ခုခုျဖင့္ ျဖတ္လိုက္၍ မရေၾကာင္း ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သိရွိရန္ေကာင္းပါသည္။

မက္သဒုန္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနသည့္ မိခင္မ်ားအား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေနေသာ ေဆးခြက္ခ်ိန္ျဖင့္
ထားရွိေပးၿပီး ၄င္းကို ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဆက္လက္သံုးစြဲေနရမည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အေတာအတြင္း မက္သဒုန္း
ဆက္လက္သံုးစြဲေနသည့္ မိခင္မွ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ားတြင္လည္း ေဆးျပတ္နာ လကၡဏာမ်ား အျဖစ္မ်ားၾကသည္၊
၄င္းကို ေဆးရံု၌ ကုသေပးရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိုအပ္ပါသည္။ အလံုးစံုကို ၿခံဳ၍ၾကည့္ရလွ်င္ မက္သဒုန္းသည္
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ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ျပႆနာ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဘိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴကို ေဆးဝါး ကုသမႈမဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ သံုးစြဲမႈထက္ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း သင့္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳႏွင့္ မၾကာခဏ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ သင္ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္
သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အေတာအတြင္း ျပႆနာ ရႈပ္ေထြးေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဘိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴကို သံုးစြဲမႈမွ
လံုးဝ ရပ္ဆဲလိုက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္မတန္ေသးပဲ ကေလး ေမြးဖြားမႈ သို႔မဟုတ္ သေႏၶသား ေသာကေရာက္မႈ အတြက္
အႏၱရာယ္အလားအလာ ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္အတြင္း မက္သဒုန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္
ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးေမြးၿပီး အနည္းဆံုး သံုးလထိ တိုင္ေအာင္ ရပ္ဆိုင္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
သင္သည္ သင့္အား သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစၿပီး အျခား ဘိန္းမ်ားကို သင္ သံုးစြဲျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လံုေလာက္သည့္ မက္သဒုန္း
မည္သည့္ေဆးခြက္ခ်ိန္မဆိုကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနသင့္သည္။
ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားအား မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကြ်းျခင္းကို အားေပးပါသည္၊ မက္သဒုန္းမွာ ႏို႔ရည္မွတစ္ဆင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ
ပါရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မက္သဒုန္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲေနသည့္ မိခင္၏ ကေလးမ်ားအေပၚ ေရ-ရွည္ သက္ေရာက္မႈမွာ မသိသေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္၊
အဆိုပါ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈမွာ ပံုမွန္အေနအထားအတြင္း၌ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈ
အမ်ားစုက ျပသထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလွ်င္ သင့္အား မက္သဒုန္း ကုသမႈကို သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သင္ စိစစ္ခံရပါက ဦးစားေပး၍
လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္၊ အကယ္၍ သင့္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္သည္ ဘိန္းျဖဴကို သံုးစြဲေနလွ်င္ မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ကို
အတူတကြ လုပ္ရန္စဥ္းစားပါ၊ အကယ္၍ သင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆးတစ္လႊဲသံုးစြဲမႈ ရွိေနေသးပါက ရပ္စဲရန္
ပိုမို၍ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အကူအညီအတြက္ အမ်ဳိးသမီး ေဆးရံု၊ အမ်ဳိးသမီး အရက္ႏွင့္ေဆးဝါး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန [Royal Women’s Hospital Women’s
Alcohol and Drug Service Unit (WADS)] ကို ဖုန္း(03) 8345 3931 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
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HIV-AIDS ႏွင့္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါ
HIV ဗိုင္းရတ္စ္ (၄င္းသည္ AIDS ကို ျဖစ္ပြားေစသည္) ႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ႏွင့္ C အမ်ဳိးအစား ဗိုင္းရတ္စ္ (၄င္းသည္
အသည္း ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစသည္) တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးမွ လူတစ္ဦးသို႔ ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ ေဆးညႊန္းစာ
ဘိန္းမ်ားကို ထိုးရာ၌ သံုးထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ အျခား ေဆးထိုးကိရိယာတို႔ကို ေဝမွ်အတူသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ပါသည္။
မက္သဒုန္းကိုသံုးစြဲေနျခင္းျဖင့္ လူမ်ားအား ေဆးထိုးအပ္ ေဝမွ်သံုးစြဲျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေရွာင္ရွားေစႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္
ဤကူးစက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သင့္ အခြင့္အလမ္းကို တိုးျမွင့္ေပးသည္။ လူတိုင္းကဲ့သို႔ နည္းတူ၊ သင္သည္ HIV-AIDS
သို႔မဟုတ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ရရွိျခင္း၏ အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ‘ေဘးကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ’ ကိုက်င့္သံုးရန္လည္း
လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ အၿမဲတမ္း ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း ပါဝင္သည္။
HIV-AIDS စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ B ႏွင့္ C အမ်ဳိးအစား စစ္ေဆးျခင္းတို႔သည္ မက္သဒုန္း ကုသမႈ၏
အႀကိဳလုပ္ရမည့္ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ စစ္ေဆးမႈသည္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ျဖစ္သည္ – သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ ဤကိစၥကို
သင့္ေတာ္ေသာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားမႈႏွင့္ အတူတကြ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ စစ္ေဆးမႈ မခံယူရန္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္
၄င္းသည္ သင့္ မက္သဒုန္း ကုသမႈ ရမည္ မရမည္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ ဘိန္းစြဲေနၿပီး HIV ရွိလွ်င္ သင္သည္ မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ကို အကယ္၍ ၄င္းမွာ သင့္အတြက္
အေကာင္းဆံုးကုသမႈ ပံုစံျဖစ္ပါက ဦးစားေပး ရယူရန္အတြက္ ရထိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မက္သဒုန္း ကုသမႈသည္ တိုးျမွင့္ေပးသည့္
ကုိယ္ခံစြမ္းအား တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ HIV ရွိၿပီး ဘိန္းျဖဴ သို႔မဟုတ္ အျခား ေဆးဝါး ေဆးထိုးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေ
ကာင္းမြန္သည့္က်န္းမာေရးကို ဦးတည္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လတ္တေလာ သက္ေသအေထာက္အထားက အႀကံျပဳထားပါသည္။
အကယ္၍ သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ C– အမ်ဳိးအစား ရွိလွ်င္ မက္သဒုန္းသည္ သင့္ က်န္းမာေရးကိုလည္း
ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လမ္းေပၚရရွိႏိုင္သည့္ေဆးဝါးအနည္းငယ္ သံုးစြဲရန္၊
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ပံုရရွိရန္၊ ပိုမို အနားယူမႈ ရရန္ႏွင့္ စိတ္ေသာက နည္းပါးေစရန္ အလားအလာရွိပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါ C– အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ နာမက်န္းမႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္
အေထာက္အကူျပဳေကာင္းျပဳႏိုင္သည္။
ယခုအခါ အသည္းေရာင္ေရာဂါ C အမ်ဳိးအစား မ်ဳိးဆက္သစ္ကုသမႈအသစ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္
ဤကုသမႈမ်ားျဖင့္ သင့္အား ကုသေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ဤကုသမႈမ်ားမွာ သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္မႈ ရွိမရွိ သင့္
ေဆးညႊန္းစာေပးသူအား သင္ ေမးျမန္းႏိုင္ ပါသည္။
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အပန္းေျဖ ခရီးမ်ား၊ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ယူေဆာင္သြားမည့္အရာမ်ား
သင့္အစီအစဥ္၏ ေစာေစာပိုင္းတြင္ သင္သည္ သင့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္အတြက္ ေန႔စဥ္ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္
ျခင္ဆေပးသည့္ေနရာသို႔ သင္ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ၊ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားရန္အတြက္
စီစဥ္ရန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ – မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္၍ သင့္ႏွင့္အတူ အိမ္ယူသြားရန္ ျဖစ္သည္။
ယူေဆာင္သြားရမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သာမန္အားျဖင့္ သင္ ကုသမႈယူေနသည့္ ပထမ သံုးလတြင္ မရရွိႏိုင္ပါ၊ ၄င္းအျပင္
ယင္းအခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ သင့္ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ယူေဆာင္သြားရန္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈကို
အလံုးစံုစိစစ္မႈ တစ္ခု လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယူေဆာင္သြားရန္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ရယူရန္သည္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ၊
၄င္းကို အကယ္၍ သင့္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို သင္
ကိုက္ညီမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
သင္သည္ အပန္းေျဖခရီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္ကို သြားႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူ ႏွစ္ဦးလံုးသည္
အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရက္သတၱပတ္ အပတ္မ်ား ႀကိဳတင္၍ စီစဥ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သင့္ သြားေရာက္ယူေဆာင္ရမည့္ေနရာကို သင္ ေနထိုင္မည့္ေနရာႏွင့္နီးသည့္ ေဆးအေရာင္းဆိုင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အတြင္း၌ ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္ တင္ႀကိဳအေၾကာင္းၾကားစာေပးရန္
လိုအပ္သည္။
ျပည္နယ္တစ္ခုမွ အျခားျပည္နယ္တစ္ခုသို႔ အလည္သြားေရာက္သည့္ကိစၥအတြက္ အနည္းဆံုး သံုးပတ္
တင္ႀကိဳ၍အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးရန္ လိုအပ္မည္၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ။ သင့္ ဆရာဝန္သည္ အျခားျပည္နယ္
သို႔ခရီးထြက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္အား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးထြက္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသို႔
အၿမဲတမ္းအားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ား အေျမာက္အျမား လိုအပ္ပါသည္။ ေဆးဝါးဆိုင္ရာကုစားမႈ၊
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ၾကားျဖန္ေျဖမႈႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေပးဝန္ေဆာင္မႈ [Pharmacotherapy, Advocacy, Mediation
and Support Service (PAMS)] သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးထြက္မည့္လူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေကာင္း ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ပါသည္
(ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။
အကယ္၍ သင္သည္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈ တစ္ခုအတြက္ တစ္ရက္ထက္ပို၍ ေဆးရံုတက္ရလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္သည္
ေဆးရံု၌ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကိုရရန္ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ား။ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားမွာ အျခားသူမ်ားအတြက္ အလြန္
အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို အျခားသူမ်ားအား မေပးပါႏွင့္၊ ေဆးအာနိသင္ျပင္းထန္မႈကို မသိသည့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို မသံုးစြဲပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခု ရွိပါက၊ လံုၿခံဳစြာ
သိမ္းဆည္းထားပါ။
မေတာ္တေလ်ာ္ သံုးစြဲသည့္အခါ၊ မက္သဒုန္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈကိုပင္ ျဖစ္ပြားေကာင္း
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မူခင္းဆရာဝန္ႀကီး ရံုးခန္းမွ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ 2010 ခုႏွစ္မွ 2013 ခုႏွစ္အထိတြင္
ယူေဆာင္သြားမည့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ေသဆံုးမႈေပါင္း 147 မႈ ရွိပါသည္ (89
မႈတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သံုးစြဲခဲ့သည္၊ 58 မႈတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားသည္
တစ္စံုတစ္ဦး၏ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သံုးစြဲခဲ့ သည္)။ စိုးရိမ္ရသည္မွာ ယူေဆာင္သြားရမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျဖစ္သည္၊ ၄င္းသည္ သင့္ အတြက္ ေဆးညႊန္းေပးလိုက္ေသာ ယူေဆာင္သြားမည့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို သင့္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ယူရမည့္ သင့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။
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•

အကယ္၍ သင့္တြင္ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ တစ္ခု ရွိလွ်င္ ၄င္းကို လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ
သို႔မဟုတ္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဗီရိုထဲတြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး သိုေလွာင္ထားပါ။ ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို လံုၿခံဳေသာ
သို႔မဟုတ္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဗီရိုမွ ဖယ္ရွားသင့္ေသာ တစ္ခုတည္း အခ်ိန္မွာ သင္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို မေသာက္သံုးမီေလး
ခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္၌ ျဖစ္သည္။

•

ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို တစ္စံုတစ္ဦးက ျမင္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ကို ရယူႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ၊
ေရခဲေသတၱာ၊ အိတ္အတြင္း၊ တန္းေပၚ သို႔မဟုတ္ ခံုတန္းရွည္ေပၚ မထားပါႏွင့္) တြင္ မထားပါႏွင့္။

•

ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ မထားသိုရ။ ၄င္းတို႔ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း
ထားသိုရန္ မလိုအပ္ပါ၊ ေရခဲေသတၱာထဲ မထားသိုသင့္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ယူသြားမည့္
အႏၱရာယ္အလားအလာ သို႔မဟုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္က ေသာက္စရာတစ္ခုႏွင့္မွားယြင္းသြားႏိုင္ မည့္အႏၱရာယ္အလားအ
လာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

•

ယူေဆာင္သြားမည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာ၌ထားရန္ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ မက္သဒုန္းကို ေကာ္ဒိရယ္အခ်ဳိရည္ အထင္ရွိ၍ စိတ္ဝင္စားေကာင္း ဝင္စားႏိုင္သည္။ ယူေဆာင္သြားမည့္
မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားကို အၿမဲတမ္း 200 မီလီလီတာအထိေရာက္ေအာင္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ရမည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏
မိဘမ်ား၏ မက္သဒုန္းကို ေသာက္မိရာမွ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။
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မက္သဒုန္းကို ျဖတ္ျခင္း
ယင္းေနာက္တစ္ဖန္ လူမ်ားသည္ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္မည့္အေၾကာင္း စတင္၍ စဥ္းစားေနၾကပါသည္။ ၄င္းကိုလုပ္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ မရွိၾကပါ။ သာမန္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္၊ အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဘိန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴကို ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ မဟုတ္ေသာ သံုးစြဲမႈကို ထပ္ခါတစ္ဖန္ ျပန္လည္သံုးရန္ အလားအလာရွိလွ်င္
မက္သဒုန္းကိုျဖတ္မည့္အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားမ်ား မရွိပါ။ အလြန္ ေစာစီးစြာ မက္သဒုန္း ျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ လမ်ားအလိုက္
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ားအလိုက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္ေျဖေလ်ာ့လိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ မည္သည့္အခါ မက္သဒုန္းကို
ျဖတ္ရမည္ႏွင့္ မည္သည္တို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေၾကာင္း သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားသူႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။
မက္သဒုန္း ျဖတ္ရန္အေကာင္းဆံုး နည္းမွာ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို သင္ စတင္ေသာက္သံုးေနသည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို
မူတည္၍ လေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေလွ်ာ့သြားျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အား တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မက္သဒုန္း နည္းနည္းႏွင့္ ေနသားက်သြားေအာင္
လုပ္ေပးရာေရာက္သည္။ ၄င္းသည္ အခ်ဳိ႕ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ လိုအပ္ၿပီး ေဆးညႊန္းစာေပးသူဆီသို႔ ပံုမွန္ သြားေရာက္ရန္
လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေတြ႔ရလွ်င္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ျပန္တင္ပါ
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ႏႈန္းကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အခ်ိန္အေတာ္အတန္ ေလွ်ာ့ေပးၿပီး သင့္ ကိုယ္ခႏၶာကို အနားေပးပါ။ ဤနည္းျဖင့္
လူအမ်ားစုသည္ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး ဘိန္းျဖဴ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ မက္သဒုန္းကို ဘူပရင္ေနာ္ဖင္း [buprenorphine] ႏွင့္အစားထိုးလိုက္ၿပီး ယင္းေနာက္ ဘူပရင္ေနာ္ဖင္းကို
ျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ မက္သဒုန္း ျဖတ္ရျခင္းထက္ ပိုမို၍ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အစားထိုးေျပာင္းသံုးရန္ကိစၥသည္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ ျမင့္ျမင့္မားမားသံုးရာမွ ေျပာင္း၍မရႏိုင္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္ ဤနည္းလမ္းကို ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္အတြက္ တာရွည္လြန္းေကာင္း
တာရွည္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္လံုးကို လုပ္ကိုင္သြားရန္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။
သင္ မက္သဒုန္း သံုးစြဲေနခ်ိန္၌ သင္သည္ ဘိန္းကိုစြဲေနေသးသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္လိုက္သည့္အခါ
ေဆးျပတ္နာ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကို အကယ္၍ ေဆးျဖတ္သည့္ကိစၥကို အေသအခ်ာ
ကိုင္တြယ္စီမံလွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။
လကၡဏာမ်ားမွာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဘိန္းမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ဘိန္းကိုမဆို ျဖတ္သည့္အခါျဖစ္သကဲ့သို႔
အတူတူျဖစ္ပါသည္•

ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ သန္းျခင္း၊ မ်က္စိမ်က္ရည္ယိုျခင္း

•

ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာ့အန္ျခင္း

•

ဝမ္းေလ်ာျခင္း

•

ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း (ၾကြက္တက္ျခင္း)

•

ၾကြက္သား တင္းမာမႈျဖစ္၍ ေခါင္းကိုက္၊ ေက်ာနာျခင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ၾကြက္တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚသည္

•

အဆစ္နာျခင္း

•

ေခြ်ူးထြက္ျခင္း

•

အအိပ္ပ်က္ျခင္း

•

ဂနာမၿငိမ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈ

•

ဘိန္းမ်ားကိုသံုးစြဲရန္ စိတ္အာသီသျပင္းျပျခင္း

•

အင္အား နည္းပါးျခင္း
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ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားသည္ သင့္ကိုယ္ခႏၶာအေနျဖင့္ သင့္ေသြးေၾကာစနစ္ထဲတြင္ ေဆးဝါးအာနိသင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္
မရွိေတာ့သည္ကို ေနသားက်လာရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရပါသည္။ သင့္ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဤေျပာင္းလဲခ်က္ကို
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ရေလ၊ လကၡဏာမ်ား ျပင္းထန္ေလျဖစ္ၿပီး သင္ ပိုမို၍ မအီမသာ ခံစားရသည္။
အကယ္၍ သင္ မက္သဒုန္းကို ျဖတ္လိုက္ၿပီး အျခား ဘိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို မသံုးသည့္အျပင္ သင္ ေဆးျပတ္သြားၿပီးျဖစ္ပါက၊
အကယ္၍ သင္ ဘိန္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္လႊဲသံုးရန္ ျပန္လုပ္လွ်င္ ျပန္သံုးစြဲမႈကို အေသအခ်ာ စီမံသည္မဟုတ္ပါက
ဘိန္းေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈ တို႔၏ျမင့္မားေသာ အႏၱရာယ္အလားအလာ ရွိပါသည္။
မက္သဒုန္းကို ရုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ အႀကီးအက်ယ္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္၊ အထူးသျဖင့္
သင္သည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ 20-30 mg အထက္ သံုးစြဲေနလွ်င္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ မက္သဒုန္း အစီအစဥ္ကို ရုတ္တရက္
တံုးတိျဖတ္လိုက္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္ဟု တိုက္တြန္းပါ သည္၊ မအီမသာ ျဖစ္မႈသည္ ဤသို႔ႀကိဳးစားသူ အမ်ားစုအား ဘိန္းျဖဴ
ျပန္လည္သံုးစြဲမႈသို႔ ျပန္ပို႔ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္လည္း
ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ပါသည္၊ ၄င္းအျပင္ လူအမ်ားစုသည္ ဤကိစၥကို ဘိန္းျဖဴျဖတ္ျခင္းထက္
ရင္ဆိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
သင့္ မက္သဒုန္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေရး ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္တစ္ခုကို သံုးစြဲရမည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊
သို႔ေသာ္ သင္ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူကို အကယ္၍ သင္လိုလားလွ်င္ ဆက္လက္
ေတြ႔ႏိုင္ပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ေဆးျဖတ္ၿပီး-ေနာက္ပိုင္းကာလအေတာအတြင္း မိမိတို႔၏ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုေနျခင္းမွာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္၊
ကိုယ္တိုင္-ပံ့ပိုးအုပ္စုတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းသည္ တန္ဖိုးရွိသည့္ အေထာက္အပံ့ကိုေပးေၾကာင္း လူအမ်ားအျပားက ေတြ႕ရွိပါသည္။
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အဆက္ျဖတ္လိုက္မည္ျဖစ္သည့္ ကုသမႈ
သင္သည္ သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္အတြက္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ရမည္၊ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူ
တို႔ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းမ်ားကို လာရမည္၊ ၄င္းအျပင္ သင္ႏွင့္ သင့္ ကုသေပးသည့္အဖြဲ႕ အၾကား သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
လိုက္နာရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားအနက္ တစ္ခုခုသည္ သင့္ ကုသမႈကို အဆက္ျဖတ္လိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္•

အျခား ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

•

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ

•

လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ- သင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို အျခားသူမ်ားသို႔ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ေဝမွ်ျခင္း

•

ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္သြားျခင္း (အကယ္၍ သင္သည္ တစ္ဆက္တည္း ေဆးခြက္ခ်ိန္
ေလးႀကိမ္ပ်က္ကြက္လွ်င္ သင္သည္ သင့္ကုသေပးသည့္ ဆရာဝန္၏ ျပန္လည္စိစစ္မႈ မရွိပဲ ေနာက္ထပ္ မက္သဒုန္းကို
လက္ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ)

•

ဆရာဝန္ ရက္ခ်ိန္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

•

သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ရက္ခ်ိန္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ျခင္း

•

သင့္ မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ ျခင္ဆေပးသည့္ အဖိုးအခမ်ားကို မေပးျခင္း

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား
အကယ္၍ သင့္တြင္ သင့္ ကုသမႈ၏ မည္သည့္ ရႈေထာင့္ႏွင့္မဆို အခက္အခဲရွိလွ်င္ သင့္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ သို႔မဟုတ္
ကုသမႈေပးသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ သင္ ေျပာဆိုသင့္သည္။ အကယ္၍ ၄င္းမွာ အလုပ္မျဖစ္လွ်င္ PAMS ကိုဆက္သြယ္ပါ။ ၄င္းသည္
ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္၊ Harm Reduction Victoria တြင္ တည္ရွိၿပီး မက္သဒုန္း၊ ဘူပရင္ေနာဖင္း သို႔မဟုတ္ နာလ္ထရီဇုန္း
ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ရာကုစားမႈ အစီအစဥ္ရွိ လူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ PAMS သည္ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ျပႆနာမ်ား
ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာလူမ်ားအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သိပ္သည္းသည့္ ပံ့ပိုးမႈကို ေပးအပ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္
ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား ေပၚေပါက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီျဖန္ေျဖေပးႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္း 1800 888 236 ကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္းသည္ သင္ႏွင့္
ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ သင့္ေတာ္လွ်င္ သင့္ကုသမႈကို ေနာက္ထပ္ ေဆးညႊန္းစာေပးသူ ၊
ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူ တစ္ဦးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ သင့္အားကူညီ၍စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။
အကယ္၍ သင့္တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုရွိလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္နာကို
ဖုန္း 1300 582 113 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ သတိေပးခ်က္
မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ အႏၱရာယ္သည္ သင္ ပထမဦးဆံုး ကုသမႈကို စတင္သည့္အခါ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူ သည္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မွန္ကန္ေသာ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးပါ
သို႔မဟုတ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္မ်ားမွာ အလြန္မ်ားေနမည္။ အျခားေသာ ငိုက္ျမည္းေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားကို
ကိုယ္တိုင္-ကုသေပးေနသည့္လူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္၍ တစ္လႊဲ အသံုးျပဳေနသည့္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ မက္သဒုန္းကို
အျခား ဘိန္းမ်ားႏွင့္ ေရာေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အရက္ကို ဆက္လက္၍ တစ္လႊဲသံုးသည့္လူမ်ား
အႏၱရာယ္အလားအလာလည္း ရွိပါသည္။
မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ အႏၱရာယ္သည္ အကယ္၍ သင္ မက္သဒုန္းကို အျခား ေဆးဝါးမ်ား သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္
ေရာေႏွာလွ်င္ တိုးျမွင့္လာပါသည္။
ဘိန္းေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈသည္ သင့္ ကိုယ္ခႏၶာက ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္ထက္ သင့္ ေသြးေၾကာစနစ္ထဲတြင္ ဘိန္းမ်ား ပိုမို
မ်ားျပားေနမွသာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ မဟုတ္ပဲ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခား ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစား သံုးစြဲျခင္း၏ အာနိသင္မွလည္း
ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးညႊန္းစာ ဘိန္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴကို အကယ္၍ သူတို႔က အလြန္အကြ်ံ
သံုးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေရာသံုးလွ်င္ အဆိပ္သင့္မႈ ကို ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္ မက္သဒုန္းႏွင့္လည္း
အလားတူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခား ဘိန္းမ်ား၏ အာနိသင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ အဆိပ္အေတာက္ အႏၱရာယ္ကို
အတူတကြထပ္ျဖည့္သလို ျဖစ္ပါသည္။ ဘိန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ၏ အဓိက အႏၱရာယ္မွာ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း
အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း အလုပ္မလုပ္ျခင္းသည္ ေႏွးေကြးၿပီး ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း အသက္ရွဴျခင္းကို ျဖစ္ေပၚၿပီး
လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေလျပြန္ လုပ္ကိုင္မႈရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းလည္း ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္၍ ၄င္းသည္ အသက္ရွဴျခင္းကို
ပိတ္စို႔ေစသည္။ မည္သည့္နည္းျဖစ္ေစ၊ ၄င္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ပို႔ေပးမည့္ ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္ကို
လံုလံုေလာက္ေလာက္ အဆုတ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တားဆီးထားပါသည္။
အာရံုေၾကာစနစ္ကို ေႏွးေကြးေအာင္လုပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားသည္ မက္သဒုန္းႏွင့္ေရာသံုးသည့္အခါ ၄င္းတို႔၏ အာနိသင္မ်ား
အားလံုး ေရာေႏွာ သြားႏိုင္ၿပီး ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ အႏၱရာယ္ကို ထပ္ျဖည့္ေပးေစသည္၊ အိပ္ခ်င္မူးတူးငိုက္ျမည္းျခင္း၊
ေမ့ေျမာသြားျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း အလုပ္မလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆံုးမေတာ့ ေသဆံုးျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။
ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ အဆိပ္သင့္မႈ အႏၱရာယ္မွာလည္း သင့္တြင္ အသည္းေရာေရာဂါ ကဲ့သို႔ အသည္း သို႔မဟုတ္
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိသည့္အခါ တိုးျမွင့္ေကာင္း တိုးျမွင့္ႏိုင္ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆးဝါးမ်ားကို သင့္
ေသြးေၾကာတြင္းမွ သာမန္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေႏွးေကြးစြာျဖင့္ ရွင္းထုတ္ ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မက္သဒုန္း ေဆးခြက္ခ်ိန္ အလြန္မ်ားေနျခင္းႏွင့္ အဆိပ္သင့္မႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ•

ေႏွးေကြးေသာ သို႔မဟုတ္ ဗလံုးဗေထြးျဖစ္ေသာ စကားေျပာသံ

•

ေႏွးေကြးေသာ လႈပ္ရွားမႈ

•

ယိမ္းရိုင္ေနသည့္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ

•

ဟန္ခ်က္မညီ၊ မူးတူူးတူး၊ အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်ျခင္း

•

ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း

အိပ္စက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ အဆိပ္သင့္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ဳိးတြင္
ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္-
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•

ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း အသက္ရွဴမႈ ရွိလွ်င္

•

တစ္ဝက္တစ္ျဗက္ သတိေမ့ေျမာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သတိေမ့ေျမာသြားလွ်င္

•

ႏႈိး၍မရႏိုင္လွ်င္

•

ေဟာက္ေသာအသံမ်ား သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းဂလုပ္ျမည္သံမ်ား ထြက္လွ်င္

•

မ်က္လံုး သူငယ္အိမ္ က်ဥ္းလွ်င္ တို႔ျဖစ္သည္။

၄င္းသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္၊ သင့္အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းကို သင့္
မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပထား သင့္သည္၊သို႔မွသာ သူတို႔သည္ ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ အဆိပ္သင့္မႈကို
မွတ္မိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျဖစ္ပြားလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို ေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္
တစ္စံုတစ္ဦးအား ‘ယစ္မူးေျပေအာင္ အိပ္ေနရစ္ရန္’ ထားပစ္ျခင္းမွာ အလြန္ ဆိုးဝါးသည့္ မွားယြင္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား အမ်ားအျပားတြင္ သက္ေသမ်ား တင္ျပသည္မွာ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း
အသက္ရွဴမႈ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းသံထြက္ေနျခင္း ႏွင့္ မူမမွန္က်ယ္ေလာင္ေသာ ေဟာက္ျခင္း ရွိေနသည့္ တစ္စံုတစ္ဦးကို
‘ယစ္မူးေျပေအာင္ အိပ္ေနရစ္ရန္’ ထားပစ္ျခင္းသည္ နာရီမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔ေသဆံုးေနေၾကာင္းသာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ပါးစပ္ျဖင့္ေသာက္ရသည့္ မက္သဒုန္းမွာ ၄င္း၏အျပည့္အဝ အာနိသင္ကိုေရာက္ရန္ ေႏွးေကြးႏိုင္ပါသည္၊ သာမန္အားျဖင့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္ ေသာက္သံုးၿပီး 3 နာရီမွ 8 နာရီထိ ၾကာသည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အဆိုပါလူသည္ အိပ္ရာသို႔ဝင္ၿပီးေနာက္
အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အလ်င္အျမန္ အာနိသင္ သက္ေရာက္သည့္ အျခား ဘိန္းမ်ား
မတူကြဲျခားပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို ေဆးထိုးသြင္းသည့္အခါ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မက္သဒုန္း လူနာတစ္ဦး သတိေမ့ေျမာလာလွ်င္ (ႏိႈး၍မရႏိုင္၊ ေဟာက္ေနသည္
သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းဂလုတ္သံ ထြက္ေနသည္) အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚၿပီး ပါးစပ္မွ ပါးစပ္သို႔ (ႏွလံုးဆိုင္ရာ
ေလျပြန္လမ္းေၾကာင္း) ေလမႈတ္အသက္ကယ္နည္း ကိုေဆာင္ရြက္ပါ (အသက္ကယ္နည္းသင္တန္းမ်ားကို St John Ambulance
Brigade တြင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္)။

နလိုဇုန္း
မက္သဒုန္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းျဖဴ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ၏ အာနိသင္မ်ားကို နလိုဇုန္း ထိုးေပးလိုက္ရံုျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္
ေျဖေပးလိုက္ႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို ေခၚရန္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါလူကို ေဆးရံုသို႔ ခ်က္ခ်င္းပို႔ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ အရာရွိမ်ားသည္ အဆိုပါလူ မည္သည့္ေဆးဝါးျဖင့္
ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲေၾကာင္းကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္ (မက္သဒုန္း အပါအဝင္)။
နလိဇုန္းသည္ ဘိန္းျဖဴ၊ ေမာဖင္း၊ မက္သဒုန္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆးညႊန္းစာဘိန္းေဆးဝါးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းေဆးခြက္ခ်ိန္
လြန္ကဲမႈမ်ား အတြက္ ေျဖေဆးတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၄င္းကို Narcan® အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ႏွင့္လည္း လူသိမ်ားပါသည္။
၄င္းတြင္ တစ္လႊဲအသံုးျပဳမႈအတြက္ အလားအလာ မရွိပါ။
နလိုဇုန္းသည္ သတိေမ့ေျမာျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစေသာ ဗဟုိ အာရံုေၾကာစနစ္၏ အသက္အႏၱရာယ္ကိုျခိမ္းေျခာက္ေသာ
စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အသက္ရွဴက်ဆင္းမႈတို႔ကို ျပန္လည္ေျဖေပးလိုက္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းသည္
ဘိန္းအေျမာက္အျမားထက္ ဘိန္းကိုစုပ္ယူသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ပိုမို၍ ျပင္းထန္စြာ တြယ္ကပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
နလိုဇုန္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေသဆံုးမႈအႏၱရာယ္ကို ကူညီေလွ်ာ့ခ်ေကာင္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္စီဂ်င္ဓါတ္
ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆုတ္အေအးပတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေသေလာက္ေအာင္-မဟုတ္သည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကို
တားဆီးေပးသည္။ အလြန္ေႏွးေကြးၿပီး ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း အသက္ရွဴေနသည့္ ဘိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္
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လြန္ကဲမႈ သတိေမ့ေျမာသူကို အသက္ကယ္ ေလးရွဴသြင္းေပးျခင္းႏွင့္ နလိုဇုန္း ထိုးေပးျခင္းသည္ ဤေနာက္ဆက္တြဲ
ျပႆနာမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။
နလိုဇုန္းသည္ အကယ္၍ အဆိုပါလူတြင္ ၄င္း၏ေသြးေၾကာစနစ္ထဲ၌ ဘိန္းရွိမွသာလွ်င္ အာနိသင္ဓါတ္ျပဳပါသည္။
နလိုဇုန္းသည္ ဘိန္းကိုစုပ္ယူသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ဘိန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုတိုေတာင္းေတာင္း အတြက္ စုပ္ထုတ္လိုက္သည္
(30 မွ 90 မိနစ္ခန္႔) သတိေမ့ေျမာျခင္းကို ျပန္လည္သတိရလာေစၿပီး ပံုမွန္အသက္ရွဴျခင္းကို ျပန္ေရာက္ေစသည္။
သို႔ေသာ္လည္း၊ မက္သဒုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ အခ်ိန္အလြန္ၾကာေညာင္းစြာ ဓါတ္ျပဳေနေသာေၾကာင့္ နလိုဇုန္းထိုးၿပီး
အဆိုပါလူ သတိေမ့ေျမာရာမွ ျပန္လည္သတိ ရလာသည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔အား ခ်က္ခ်င္း ေဆးရံုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသင့္သည္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ျပန္လည္ သတိေမ့ေျမာသြားရန္ႏွင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈျဖင့္ေသဆံုးမႈ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္
အသက္ရွဴျခင္း နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ႏွလံုးပ်က္စီးမႈ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ရန္ အလြန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။
မက္သဒုန္း ကုသမႈကို စတင္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ကုသေနသည့္ လူမ်ားသည္ ကုသမႈ၏ ပထမ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း
သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ ေဆးခြက္ခ်ိန္မွာ အလြန္ မ်ားေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အရက္ သို႔မဟုတ္ ဘင္ဇိုဒိုင္ယာဇီပင္ ကဲ့သို႔ေသာ
အာရံုေၾကာစနစ္ကို နိမ့္ခ်သည့္ အျခားေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုေရာသံုးလွ်င္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ၏ တိုးျမွင့္ေသာ အႏၱရာယ္
ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈျဖစ္လွ်င္ သံုးစြဲရန္ရရွိႏိုင္ေသာ နလိုဇုန္းကိုထိုးျခင္းအားျဖင့္
အက်ဳိးေက်းဇူး ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ေဆးဝါး သက္သာခြင့္မ်ား အစီအစဥ္ [Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)] အရ နလိုဇုန္း
[Naloxone] ကို UCB minijet 400mcg/1Ml အရည္အျဖစ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဆးညႊန္းစာ တစ္ခု (minijets ငါးခုပါဝင္သည္)
သည္ က်န္းမာေရး ကတ္ျပား [Health Care Card] ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ $6.20 ကုန္က်မည္ (သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရးကတ္ျပား မရွိသူမ်ားအတြက္ $38.30 ကုန္က်မည္) (Jan 2016 ခုႏွစ္အရ လက္ရွိေစ်းႏႈန္း)။ တစ္ခါသံုး minijet
နလိုဇုန္းကို ယခုအခါ ေဆးညႊန္းစာ မပါပဲ ေကာင္တာ၌လည္း ေဆးဝါးေဗဒပညာရွိ ေဆးဝါးသာအျဖစ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ နလိုဇုန္း
minijet သည္ အသားေဆးထိုးသြင္းမႈမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူသည္ သင့္အတြက္ နလိုဇုန္းကို ေဆးညႊန္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေကာင္း ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
သင့္အတြက္ ေဆးညႊန္းေပးရန္ သူတို႔အား သင္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ နလိုဇုန္းကို မည္ကဲ့သို႔သံုးရမည့္အေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်န္း အြန္လိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.copeaustralia.com.au
တြင္ပိုမိုသိရွိႏိုင္ပါသည္-
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အဆိပ္သင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ သတိေပးခ်က္
အကယ္၍ ဦးေႏွာက္လႈပ္ရွားမႈကို ေႏွးေကြးေစေသာ သို႔မဟုတ္ ငိုက္ျမည္းေစေသာ အျခားေဆးဝါးမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မရွိသည့္ အေရအတြက္မ်ားျဖင့္ မက္သဒုန္းႏွင့္ေရာသံုးလွ်င္ အဆိပ္သင့္ျခင္း (ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ) ႏွင့္
ေသဆံုးမႈ အႏၱရာယ္ ရွိပါသည္။
လူအေျမာက္အျမားတို႔သည္ မက္သဒုန္း သံုးစြဲရင္း ေသဆံုးခဲ့ၾကပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မက္သဒုန္းႏွင့္
အျခားေဆးဝါးမ်ား၏ ေပါင္းစပ္သြားသည့္ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ရွားရမည့္ ေဆးဝါးမ်ားမွာ•

အရက္

•

ၿငိမ္ေဆးမ်ား (Rohypnol, Serepax, Valium, Mogadon, Normison, Euhypnos, Xanax ႏွင့္အျခား)

•

စိတ္ၿငိမ္ေဆးမ်ား

•

Digesic or Doloxene ကဲ့သို႔ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား

•

ဘိန္းျဖဴ

•

ဤေဆးမ်ား အေရာအေႏွာ သို႔မဟုတ္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားထားသည္ထက္ ပိုမို၍
၄င္းတို႔ကို ေဆးခြက္ခ်ိန္ မ်ားမ်ားေသာက္သံုးျခင္း

သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳသည္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဆးျပတ္နာလကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစရန္
ငိုက္ျမည္းေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအခ်ဳိ႕ကို ေဆးညႊန္းေကာင္း ညႊန္းေပးႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကို ညႊန္ၾကားထားသည့္
အေရအတြက္ကိုသာ သင္ ေသာက္သံုးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အရက္တို႔ကို မက္သဒုန္းႏွင့္ အတိုင္းအဆမရွိ
ေရာေႏွာျခင္းႏွင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ မ်ားလြန္းျခင္းတို႔သည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးမႈ အေျမာက္အျမား
ျဖစ္ပြားေစသည္။
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အရက္တို႔ကို မက္သဒုန္းႏွင့္ေရာေႏွာျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။
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မက္သဒုန္း အဆိပ္သင့္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ လြန္ကဲမႈ လကၡဏာမ်ား
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈသည္ မက္သဒုန္းကို အရက္၊ ေဆးညႊန္းစာ တည္ၿငိမ္ေဆးမ်ားႏွင့္ အိပ္ေဆးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခား
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေရာေႏွာရာမွ သာမန္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ အႏၱရာယ္သည္ မက္သဒုန္း ကုသမႈ၏ ပထမ အပတ္တြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လွ်င္
သင့္ေဆးညႊန္းစာေပးသူႏွင့္၄င္းကို ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ မက္သဒုန္း ေနာက္ထပ္ ေဆးခြက္ခ်ိန္တစ္ခုကို
မေသာက္ပါႏွင့္။
လကၡဏာမ်ားသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္ မတူကြဲျပားၾကသည္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍
ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္အဆင့္တစ္- ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစပဲ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ သို႔မဟုတ္
အကယ္၍ သင္ မေသခ်ာလွ်င္ ဖုန္း 000 ကိုခ်က္ခ်င္းေခၚပါ
•

ဗလံုးဗေထြး စကားေျပာသံ

•

ယိုင္တိရိုင္တိုင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္မညီျခင္း

•

ငိုက္ျမည္းျခင္း

•

မ်က္လံုးသူငယ္အိမ္ က်ဥ္းျခင္း

•

ေႏွးေကြးေသာ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ ေႏွးေကြးစြာ စားျခင္း

•

မိန္းေမာေနျခင္း (‘မူးယစ္ေနျခင္း’ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း)

အဆင့္ ႏွစ္- ၄င္းသည္ ျပင္းထန္လြန္ကဲသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ခုျဖစ္သည္- အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို ခ်က္ခ်င္း
ေခၚပါ၊ ‘ယစ္မူးေျပေအာင္ အိပ္ေနရစ္ရန္’ အဆိုပါလူကို မထားပါႏွင့္။ ဖုန္း 000 ကိုေခၚပါ
•

ႏႈိး၍မရႏိုင္ေသာ အေျခအေန (ႏႈိး၍မရႏိုင္၊ မူမမွန္ေသာ က်ယ္ေလာင္သည့္ေဟာက္သံ၊ လည္ေခ်ာင္းဂလုတ္သံ သို႔မဟုတ္
အသက္ရွဴေသာအခါ တစ္ဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ေနျခင္း)

•

ေျခလက္မ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္လည္ပင္းတို႔ ငိုက္စိုက္က်ေနျခင္း

•

ေႏွးေကြးေသာ သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း အသက္ရွဴျခင္း

•

ျပာနမ္းေနသည့္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား
အကယ္၍ သင့္တြင္ နလိုဇုန္း [naloxone] ရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းထိုးေပးလိုက္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ မက္သဒုန္း
ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ ျပန္ေျဖေပးမႈကို ယာယီ (30-90 မိႏွစ္) သာ လုပ္ေပးလိမ့္မည္။ မက္သဒုန္းသည္
ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းတြင္ 24 နာရီ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ၾကာရွည ္ခံပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါလူကို
အျမန္ဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေပးရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
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ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အျခား ဘိန္းအမ်ဳိးအစား စြဲမႈမ်ားကို ကုသေပးသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဆးဝါးအသစ္မ်ား လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္
ကာလအတြင္း ရရွိႏိုင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ မည္သည့္ေဆးဝါးမွ် လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေကာင္းႀကီးႏိုင္သည့္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
ဘူပရင္ေနာ္ဖင္း တြင္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိသည္၊ ဘိန္းသံုးစြဲျခင္းမွ ဘိန္းျဖတ္လိုေသာ
လူမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
နာလ္ထရက္ဇုန္း သည္ လူတစ္ဦးအား ဘိန္းျဖဴကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းမ်ားမွ ျပတ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္၊ ယင္းေနာက္ အကယ္၍
ထပ္သံုးလွ်င္ ဤဘိန္း၏အာနိသင္ကို အတားအဆီးလုပ္ေပးထားသည္။ ဤေဆးဝါးအား သံုးစြဲျခင္းကို ဘိန္းေဆးဝါး သံုးစြဲျခင္းမွ
လံုးဝ ရပ္စဲထားမႈအေပၚ အေျခခံထားသည္။ အကယ္၍ ၄င္းကို ရပ္စဲလိုက္လွ်င္ ေဆးခြက္ခ်ိန္လြန္ကဲမႈ၏ အႏၱရာယ္ ပိုမိုမ်ားေကာင္း
မ်ားႏိုင္ပါသည္။
မက္သဒုန္းႏွင့္ ဤအျခား ေဆးဝါးမ်ားအၾကား အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းသည္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးႏိုင္သည္၊ ၄င္းအျပင္
တန္ျပန္ဓါတ္ျပဳမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ မက္သဒုန္းႏွင့္ အျခား ေဆးဝါးမ်ားကို
တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းကို သင့္ဆရာဝန္က ဂရုတစိုက္ျဖင့္ စီမံရမည္။
သင္သည္ အျခားေသာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ားအတြက္ သင့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္လိုက္ဖက္မႈကို သင့္ဆရာဝန္
ႏွင့္ ေဆးဝါးေဗဒပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ကုသမႈယူေနစဥ္အေတာအတြင္း အခ်ိန္မေရြး သင့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို သင္
ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္၊ အထူးသျဖင့္ သင္ ရယူေနသည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္မႈ ရွိမရွိ ျဖစ္သည္။
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ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္တို႔၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ထပ္ဆင့္
ရရွိရာဇစ္ျမစ္မ်ား
တိုက္ရိုက္လိုင္း (DirectLine)

အဆိပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဖုန္း- 1800 888 236

ဖုန္း- 13 11 26

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.directline.org.au

အေရးေပၚ ကိစၥမ်ား- 000

အခ်က္အလက္ေပးကမ္းသည့္ 24 နာရီ
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊
ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ မက္သဒုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေပးအပ္သည့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးသူ
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေဆးဝါးအားလံုးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လႊဲပို႔စာ၊
၄င္းအျပင္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ေဆးထိုးျပြန္
အလဲအလည္လုပ္သည့္ေနရာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား။

Hepatitis Victoria
အခ်က္အလက္ေမးျမန္းဖုန္းလိုင္း- 1800 703 003
ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.hepvic.org.au

Victorian Aids Council
ဖုန္း- (03) 9865 6700
ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.vac.org.au

Living Positive Victoria

ေဆးဝါးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အခ်က္အလက္ ေပးအပ္သည့္ 24 နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈ၊
အဆိပ္သင့္သည့္ကိစၥတြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳ
အႀကံဥာဏ္ႏွင့္အတူေပးအပ္သည္။

Self Help Addiction Resource Centre Inc.
(SHARC)
140 Grange Road, Glenhuntly 3163
ဖုန္း- (03) 9573 1700
SHARC မိသားစု ေဆးဝါး အကူအညီ ဖုန္း- 1300 660 068
ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.sharc.org.au
SHARC သည္ အရင္းအျမစ္ရယူရာစင္တာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ကိုယ္တိုင္-ပံ့ပိုးလုပ္ရသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အလုပ္ကြန္ျခာ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သင့္အား ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္တိုင္ပံ့ပိုးလုပ္ရသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးမည္။

Narcotics Anonymous
GPO Box 2470V Melbourne 3000

HIV ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး

ဖုန္း- (03) 9525 2833 (24-နာရီ အကူအညီ ဖုန္းလုိင္း)

အဆက္အသြယ္ဖုန္းလိုင္း- 1800 038 125

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.navic.net.au

ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.livingpositivevictoria.org.au

Narcotics Anonymous (NA) သည္

Living Positive Victoria သည္ အျမတ္အစြန္းအတြက္-

ဘိန္းေဆးဝါး ကင္းလြတ္ေနရန္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး

မဟုတ္ေသာ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား အေျခခံေသာ

ကူညီေပးေနၾကေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 1988 ခုႏွစ္ ကတည္းကစ၍

အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ NA သည္ မဲလ္ဘုန္း

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ HIV ျဖင့္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ

လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား တစ္ေလ်ာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္-

လူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ပံ့ပိုးလုပ္ရသည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား 40 ေက်ာ္ကို လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

တိုးတက္ေရးႏွင့္ HIV ျဖင့္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူအားလံုး၏
သာယာဝေျပာေရးကို တာဝန္ယူထားပါသည္။
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ကူညီေျဖရွင္းေပး ပါသည္။ PAMS သည္ ဤျပႆနာမ်ားကို
ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးရာ၌ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သီးျခား
ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ ရုတ္သိမ္း

Locked Bag 300, Parkville 3052

လိုက္ရန္ စဥ္းစားျခင္းမျပဳမီ PAMS အားဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း- (03) 8345 3931 or (03) 8345 2996

ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားကို တိုက္တြန္းပါသည္။

ဌာနသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီး ဓါတုေဆးဝါးစြဲေနသည့္

DrugInfo

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးမႈ၊
အထူးျပဳအႀကံဥာဏ္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
WADS သည္ ျပည္နယ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္၍ ရႈပ္ေထြးေသာ
မူးယစ္ေဆး စြဲေနသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား
အထူး ေဆးခန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Harm Reduction Victoria (HRV)
128 Peel Street, North Melbourne 3051
ဖုန္း - (03) 9329 1500
Fax: (03) 9329 1501
အီးေမးလ္- admin@hrvic.org.au
ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.hrvic.org.au
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
အက်ယ္တဝန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္။
၄င္းသည္ လုပ္ကိုင္ဖက္ အေထာက္အပ့ံ၊ လုပ္ကိုင္ဖက္
ပညာေပးေရး၊ လႊဲပို႔စာမ်ား၊ ေဆးသံုးစြဲသူမ်ားအား ေဆးထိုးအပ္
အလဲအလွယ္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ကိုလည္း
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Pharmacotherapy, Advocacy, Mediation
and Support Service (PAMS)

ဖုန္း- 1300 858 584
Druginfo သည္ ၾသစေၾတးလ်န္း ေဆးဝါးေဖာင္ေဒးရွင္း၏
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္
ေဆးဝါးမ်ားကို ပညာသင္ယူေနၿပီး သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားကို
ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေနရသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္သည့္အျပင္
ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳကုစားေပးမႈ အတြက္ လႊဲပို႔စာမ်ားကို
လုပ္ေပးပါသည္။

Youth Drug and Alcohol Advice Line
(YoDAAline)
ဖုန္း- 1800 458 685
အီးေမးလ္- advice@yodaa.org.au
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လူငယ္ ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္၊
အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ လႊဲပို႔စာတို႔ကို 24 နာရီ ရယူရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊
၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား
ပူပန္ေနသည့္ မည္သူမဆိုတို႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

ဖုန္း- 1800 443 844 or (03) 9329 1500
ဝက္ဘ္ဆိုက္ - www.hrvic.org.au/pharmacotherapy
PAMS သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါးဆိုင္ရာ
ကုစားမႈယူေနေသာလူမ်ား၊ ေဆးညႊန္းေပးသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေဗဒ ပညာရွင္မ်ား တို႔အတြက္ ရရွိႏိုင္ၿပီး
ေဆးဝါးဆိုင္ရာကုစားေပးမႈကို ရယူရန္ သို႔မဟုတ္
ကုစားေပးရန္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို
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