ကိယ
ု ဝ
္ န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း - ေဆးဝါးနည္း

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ကို တမင္တကာ အဆံုးသတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္
ပထမ အဆင့္မွာ ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအတြက္ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူနာျပဳတစ္ဦးသည္လည္း
ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ေတာအတြင္း က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္/မ်ားသည္•

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္သည္ ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးပါမည္

•

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါမည္

•

သင့္အား ပံ့ပိုးေပးရန္ သင့္အိမ္၌ရွိသည့္ အစီအမံမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါမည္

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ အကယ္၍ သင္ လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သင္လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေဆးညႊန္းစာ ေရးေပးရန္အပါအဝင္
အစီအမံမ်ားကို လုပ္ပါမည္

•

သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို လက္မွတ္ထိုးေပးရန္ သင့္အား ေပးပါမည္။

သင္သည္ ဤရက္ခ်ိန္း၌ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရက္ခ်ိန္းေနာက္ထပ္တစ္ခု၌ တီဗြီဓါတ္မွန္ (ultrasound) ႏွင့္ ေသြးစစ္ေဆးမႈ (blood tests) တိ႔က
ု ို
လုပ္ရႏိုင္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို လုပ္မည္ဆိုပါက လုပ္ထံုးလုပ္ထံုးနည္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္•

သင္ ပထမ ေဆးျပား (mifepristone) ကို ေဆးခန္းတြင္ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အိမ္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ ေသာက္ပါ။ မီဖီပရစ္စတံုး Mifepristone (RU486
အျဖစ္ ယခင္က လူသိမ်ားသည္) ေဆးသည္ ကိုယ္ဝန္ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ပရိုဂ်က္စ္စတိုရုန္း (progesterone) ေဟာ္မုန္း၏ အာနိသင္ကို
ပိတ္ဆို႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ကို အဆံုးသတ္ေစပါသည္။

•

သင္သည္ ဒုတိယ ေဆးျပား မီဆိုပရုိစ္ေတာလ္ (misoprostol) ကို 24 မွ 48 နာရီ ၾကာၿပီးေနာက္ (သာမန္အားျဖင့္ အိမ္၌) ေသာက္ပါ။
မီဆိုပရိုစ္ေတာလ္ (Misoprostol) သည္ သားအိမ္ေခါင္းကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး သေႏၶသားကို သားအိမ္အိမ္မွ ညစ္ထုတ္ေစသည္။

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ဒုတိယ ေဆးျပား မိဆိုပရိုစ္ေတာလ္ (misoprostol) ေသာက္ၿပီးေနာက္ ေလးနာရီမွ
ေျခာက္နာရီအတြင္း ပ်က္က်ပါသည္။ ၎ထက္လည္း ပို၍ၾကာေကာင္း ၾကာႏိုင္သည္။

•

သင္သည္ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစ္ရက္ အနားယူရလိမ့္မည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈကို ေလွ်ာ့ရလိမ့္မည္။

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်စဥ္ အေတာအတြင္း
မိဆိုပရိုစေတာလ္ (misoprostol) ေဆးျပားကို ေသာက္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္•

ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ာျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္ အဖ်ားတက္ျခင္း (၎သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကား
ကြဲျပားျခားနားသည္)

•

နာရီဝက္အတြင္း ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း (ဗိုက)္ နာက်င္မႈ (သာမန္အားျဖင့္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ နာက်င္ျခင္းထက္ ပိုမိုျပင္းထန္သည္) ႏွင့္ တစ္နာရီမွ
ေလးနာရီၾကာၿပီးေနာက္ ေသြးယိုဆင္းျခင္း (ရာသီေသြးေပၚသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား)။ ဤကိစၥျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ပါ။

•

ေျခာက္နာရီၾကာၿပီးေနာက္ ေသြးယိုဆင္းျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ရက္မွ ဆယ့္ေျခာက္ရက္အထိ သင္၏ ပံုမွန္
ရာသီေပၚသည့္အဆင့္သို႔ သက္သာသြားပါသည္။

•

မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ၊ မူမမွန္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာရွည္ေနေသာ ေသြးယိုဆင္းျခင္းသည္ ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္
ေလးပတ္အထိ ၾကာရွည္ႏိုင္သည္။

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း
ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို သင္ လုပ္ၿပီးသြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္မွ သံုးပတ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ
အဆံုးသတ္ၿပီးစီးၿပီး သင္ ကိုယ္ဝန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင္ ေတြ႕ခဲ့သည့္ဆရာဝန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္
ေဆးခန္းတြင္ ေသြးစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ရက္ခ်ိန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ေသခ်ာေစပါ။

Abortion procedure – medication – Burmese

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ၎ရက္သတၱပတ္အတြင္း ပိုးကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ သင္သည္ -

• သင္၏ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ထဲသို႔ တမ္ပြန္ (tampons) အပါအဝင္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ထိုးမသြင္းပါႏွင့္
• မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္
•

ေသြးယိုထြက္မႈ မရပ္သာြ းမခ်င္း အားကစား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေလးအပင္ အလုပ္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ အားသြန္ခြန္စိုက္
ပင္ပန္းသည့္လႈပ္ရွားမႈကိုမွ် မလုပ္ပါႏွင့္

•

ေရးကူးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရဇလားျဖင့္ေရစိမ္ျခင္း (ေရပန္းျဖင့္ခ်ဳိးႏိုင္သည္) တိ႔က
ု ို မလုပ္ပါႏွင့္။

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ျဖစ္သည့္ သမားရိုးက် ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ•

သားအိမ္ေရာင္ၾကြက္တက္မႈေၾကာင့္ နာက်င္မႈ

•

မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ၊ မူမမွန္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာရွည္ေနေသာ ေသြးယိုဆင္းျခင္း

•

ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္း

•

ေအာ့အန္ျခင္း။

ေဆးဝါးနည္းအရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ အျဖစ္မမ်ားပါ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ၎တြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္မွာေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

လကၡဏာမ်ား

ေသြးယိုဆင္းျခင္း (အလြန္

•

ကုသမႈ

တစ္နာရီလွ်င္ သန္႔စင္သုတ္သင္သည့္ဂြမ္းပိတ္ဖတ္

•

အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ

မ်ားလြန္းေသာ

အႀကီးစား ႏွစ္ခုထက္ပိုၿပီး စိုသာြ းသည့္

•

ေသြးယိုဆင္းျခင္း)

ႏွစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ေနေသာ ေသြးယိုဆင္းျခင္း

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို

•
အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ 1,000
လွ်င္ တစ္ေယာက္ထက္နည္းၿပီး

•

ဖုန္း 000 ျဖင့္ေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္

သံပုရာသီး အငယ္စား အရြယ္ခန္႔ ေသြးခဲမ်ား

သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ေဆးရံု

ထြက္က်ျခင္း

အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ

အားနည္းေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မူးေဝေသာ ခံစားမႈ

(သင္ကိုယ္တိုင္ ကား
မေမာင္းပါႏွင့္၊ တစ္စံု

ျဖစ္သည္

တစ္ေယာက္ကို ေမာင္းခိုင္းပါ)
•

ေသြးသြင္းရန္ လိုအပ္ႏုိင္သည္

ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ-

•

အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ

•

နာက်င္ျခင္း

•

ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးႏွင့္

•

ဝမး္ပိုင္း မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ယိုစီးထြက္က်မႈ

အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ 100

•

ကိုယ္ပူအဖ်ားတက္ျခင္း

လွ်င္ တစ္ေယာက္၌ ျဖစ္သည္

•

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

•

ဝမ္းေလ်ာျခင္း

ပိုးကူးစက္မႈ

ခ်က္ခ်င္းကုသရန္ သင့္ ေဆးခန္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ GP သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးရံု
အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ

• ေအာ့အန္ျခင္း
က်န္ရစ္ေနသည့္ ကိုယ္ဝန္

•

အပိုင္းအစမ်ား

ကိုယ္ဝန္ အေျမွးပါး အစအနအခ်ဳိ႕ သားအိမ္ထဲ ရွိေနၿပီး

•

ဆက္တိုက္ ေသြးယိုဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္

၎တိ႔က
ု ို ဖယ္ရွားရန္ ေဆးျပား
ထပ္ေသာက္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြစ
ဲ ိတ္မႈ အေသးစား

အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ 100

လုပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္

လွ်င္ 2 ေယာက္မွ 5 ေယာက္
အထိ ျဖစ္သည္
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အလုပ္မျဖစ္

•

ေအာ့အန္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္းကဲ့သို႔
ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း

အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ 100
လွ်င္ 2 ေယာက္၌ ျဖစ္သည္

•

ေဆးဝါးနည္းအရ
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္
ေဆးျပားမ်ားကို ထပ္မံ ေသာက္ရ
ႏိုင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြစ
ဲ ိတ္နည္း
အရ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
လိုအပ္ႏိုင္သည္*
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*အကယ္၍ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာ ေဆးဝါးေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ မျဖစ္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ သံုးစြထ
ဲ ားသည့္ ေဆးဝါးသည္ သေႏၶသား
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးလာမႈကို ကိုယ္လက္ပ်က္ယင
ြ ္းမႈ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ကို ဆက္လက္ မထားရန္ သင့္အား အႀကံျပဳလိမ့္မည္။
ေဆးကုသမႈကို ရွာပါ အကယ္၍ သင္သည္•

မီဆိုပရိုစ္ေတာလ္ misoprostol (ဒုတိယ ေဆးျပား) ကိုေသာက္ၿပီး 24 နာရီၾကာၿပီးေနာက္ လံုးဝ ေသြးမဆင္းလွ်င္

•

အဆက္မျပတ္ အမ်ားအျပား ေသြးဆင္းေနလွ်င္

•

တစ္ပတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနေသးလွ်င္ တိ႔ျု ဖစ္သည္။

သင္သည္ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို ဆက္သယ
ြ ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆးကုသႏိုင္သည္•

ေဆးဝါးနည္းျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ေပးသည့္ေဆးခန္း

•

အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္

•

သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ေဆးရံု အေရးေပၚလူနာဌာန။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤအခ်က္အလက္စာရြက္သည္ က်န္းမာေရး ဘာသာျပန္ အဘိဓာန္ (Health Translations Directory) ရွိ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္စာရြက္ သံုးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ိုလည္း ၾကည့္ရႈပါ•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း

•

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း - ခြစ
ဲ ိတ္နည္း

အမွတ္ 1 Treasury Place, Melbourne တြင္တည္ရွိသည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳၿပီးထုတ္ေဝသည္။
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