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 စာမ်က္ႏွာ 1 အနက္ 1Receiving a Blood Transfusion – Burmese / ျမန္မာ-

ေသြးသြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ဤအခ်က္အလက္စာရြက္တြင္ သင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရန္ လိုအပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည္တို႔ကို 
ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ ေသြးသြင္းရန္လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္ 
လိုေကာင္းလိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း) ႏွင့္ သင့္ ကိစၥ၌ အျခား နည္းလမ္းမ်ား ရွိမရွိ သင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ 

ကြ်ႏ္ုပ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသနည္း။ 
အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ေသြးသြင္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္- 

> သင္သည္ ခြဲစိတ္ကုသရာ၌၊ ကေလးေမြးဖြားရာ၌ သို႔မဟုတ္ ႀကီးက်ယ္ေသာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေသြး 
အလြန္မ်ားမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့လွ်င္ 

> သင့္တြင္ anaemia (ေသြးနီဥ ေလွ်ာ့နည္းမႈ) ရွိၿပီး ၄င္းကို သံဓာတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဗီတာမင္မ်ားျဖင့္သာ ကုသ၍ 
မရႏိုင္လွ်င္။ 

> သင့္ ကုိယ္ခႏၶာသည္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာသည့္ ေသြးဆဲလ္ကလပ္စည္း အသစ္မ်ားကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္လွ်င္။ ၄င္းမွာ 
ရိုးတြင္းျခင္ဆီ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသမႈ (chemotherapy) သက္ေရာက္မႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေသြးသြင္းျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
အလွဴေပးထားသည့္ေသြးမ်ားကို အစိတ္အပိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခား၍ အထူး အိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုလင္းမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ထားပါ 
သည္။ ယင္းေနာက္ သင့္အား သင့္ ကိုယ္ခႏၶာက လိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုသာ သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ အစိတ္အပိုင္း 3 
မ်ဳိး တြင္ ပါဝင္သည္မွာ- 

> ေသြးနီဥမ်ား၊ ၄င္းသည္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ကို အသားမွ်င္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ 
သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

> ပလိပ္လက္ ေခၚ ေသြးကလပ္စည္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔သည္ ေသြးထြက္ယိုစီးသည့္အခါ ေသြးတိတ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္။ 
> ပလာစမာ ေခၚ ေသြးရည္ၾကည္၊  ၄င္းတြင္ ေသြးကိုခဲေစသည့္ အေၾကာင္းခံမ်ား (ေသြးထြက္ယိုမႈကို ေသြးတိတ္ေအာင္ 

လုပ္ရန္) ပါရွိၿပီး အျခား ပရိုတင္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကိုခုခံသည့္ ပဋိပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

ေသြးသြင္းျခင္း၏ အႏၱရာယ္ အလားအလာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻေပၚရွိ စိတ္အခ်ရဆံုး ေသြးျဖန္႔ခ်ိေရးမ်ား အနက္ တစ္ခုရွိပါသည္ သို႔ေသာ္ အားလံုးေသာ 
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နည္းတူ ေသြးသြင္းျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မွ မကင္းလြတ္ပါ။ 

ေသြးသြင္းျခင္း၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ- 

> အေပ်ာ့စား ကိုယ္ပူအဖ်ား သို႔မဟုတ္ အေရျပားအဖုေပါက္ျခင္းကဲ့သို႔ အေသးအဖြဲ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား။ 
> အရည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ၄င္းမွာ အသက္ရူရန္ အခက္အခဲကို ျဖစ္ေပၚေစသည္၊ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးလူမ်ားႏွင့္ 

ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ားတို႔တြင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေသြးသြင္းျခင္း၏ အလြန္နိမ့္က်ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ- 

> သင္ႏွင့္ ‘လႈိက္ဖက္မႈ’ မရွိေသာ ေသြးကို လက္ခံရယူျခင္း။ 
> ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား၊ ဥပမာ- ဓာတ္မတည့္မႈ သို႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ အဆုတ္ ပ်က္စီးျခင္း။ 
> ကူးစက္မႈကို ကူးစက္ေစျခင္း၊ ဥပမာ- ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရတ္စ္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားအား အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေပးရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။

ေသြးသြင္းျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ သြင္းေပးပါသလဲ။ 
ေသြးကို ေသြးျပန္ေၾကာတြင္းသို႔ အစက္ခ်သြင္းေပးသည္၊ သာမန္အားျဖင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ပလပ္စတစ္ ပိုက္ကိုသံုး၍ သင့္ 
လက္ေမာင္း သို႔မဟုတ္ လက္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေသြး သြင္းျခင္း (တစ္ခါသြင္းစာ) တစ္ခုခ်င္းသည္ 4 နာရီအထိ ၾကာႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လိုအပ္လွ်င္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ 
သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ေဆးဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေသြးကိုထုတ္ယူသည့္အခါ သင္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံကို အတင္းအက်ပ္ 
စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ ေသြးသြင္းျခင္းကို မလုပ္မီ စိစစ္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ID လက္ပတ္ကို ဝတ္ထားရန္ႏွင့္ 
ေမးသည့္အခါ သင့္ အမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ကို ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၄င္းမွာ သင့္အား 
မွားယြင္းေသာ ေသြး (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္) ကိုသြင္းေပးမိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ထမ္းက သင္ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္သည့္အခါ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိလွ်င္ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာပါ။ သင့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ (စာလံုးေပါင္း အပါအဝင္) ရာႏႈန္းျပည့္ 100% မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။



လူနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရာမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆုိက္- 
www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ - 
အကယ္၍ သင့္တြင္ အင္တာနက္ လုပ္ႏုိင္ၿပီး ေသြးသြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ အသံုးဝင္ေၾကာင္း သင္ 
ေတြ႔ရႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္- www.mytransfusion.com.au
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*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group (SQCAG).

ဤစာရြက္စာတမ္းကို သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ SQCAG*  
က သံုးသပ္ထားၿပီး အတည္ျပဳေပးထားပါသည္ ၾသဂုတ္လ 2016 ခုႏွစ္

ေသြးသြင္းေနစဥ္ အေတာအတြင္း ကြ်ႏု္ပ္ မည္သို႔ ခံစားရမည္နည္း။ 
လူအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ ေသြးသြင္းခ်ိန္၌ ထူးထူးျခားျခား မခံစားရပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ အဖ်ားအနည္းငယ္တက္သည္၊ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ 
ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ အေရျပားအဖုေပါက္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ သာမန္အားျဖင့္ အေပ်ာ့စား အျပန္အလွန္ဓာတ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ 
ဓာတ္မတည့္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို ေဆးဝါးျဖင့္ (အဖ်ားက်ရန္) ကုသေပးႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ေသြးကို ပိုမို၍ေႏွးေကြးစြာ 
သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကုသႏုိင္သည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေသြးသြင္းေပးေနစဥ္ ျပႆနာ တစ္ခုခုအတြက္ သင့္အား ဂရုစိုက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကိုယ္အပႈခ်ိန္ကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးေပးေနမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေသြးသြင္းေနစဥ္ 
ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ သင္ ခ်က္ခ်င္း သူနာျပဳကို အသိေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ေသြးသြင္းျခင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါသလား။ 
ကုသမႈမွာ သင့္ အႀကိဳက္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ျငင္းဆိုရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ မျငင္းဆိုမီ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ကိစၥမ်ားကို အျပည့္အဝ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေသြးသြင္းရန္ လက္မခံႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုခု ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ ဆရာဝန္ကို ယခုပင္ အသိေပးပါ။ 

သင့္ ဆရာဝန္အား မည္သည့္အရာကို ေမးရမည ္
	ကြ်ႏု္ပ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေသြးသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။ 

	ကြ်ႏု္ပ္ ကိစၥတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္အလားအလာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

	အျခား နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

	သင္ နားမလည္သည့္၊ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ သို႔မဟုတ္ သင္ လိုလားသည့္ မည္သည့္အရာမဆို  ရွင္းျပခ္ိုင္းပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ စီစဥ္ထားသည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကို ခြဲစိတ္ေနသည္ဆိုလွ်င္- 

	ေသြးသြင္းျခင္း အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အရာတစ္ခုခု ရွိပါသလား။ 

	ကြ်ႏု္ပ္ anaemic သို႔မဟုတ္ သံဓာတ္နည္း ျဖစ္ေနၿပီးလား ၄င္းကို မည္က့ဲသုိ႔ ကုသႏုိင္ပါသလဲ။ 

	ဤခြဲစိတ္ကုသမႈ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဆုံးရႈံးသြားေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေသြးကုိ ေကာက္ခံထားၿပီး ျပန္သြင္းေပးရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ 

သင့္ ဆရာဝန္အား မည္သည့္အရာကို ေျပာရမည္ 
အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ သင့္ဆရာဝန္ကို ေျပာရန္လိုအပ္သည္- 

	သင့္တြင္ ေသြးသြင္းျခင္းကို လက္မခံရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခု ရွိလွ်င္။ 

	သင့္တြင္ ယခင္က ေသြးသြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓာတ္မတည့္မႈ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ တစ္ခု ရိွခဲ့လွ်င္။ 

	သင့္တြင္ အထူး ေသြးသြင္းရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း သင္ သိေနလွ်င္။ 

	သင္သည္ ေသြးထြက္ယိုစီးမႈကို တိုးပြားေစႏုိင္သည့္ ေသြးႀကဲေဆး တစ္ခုခု (aspirin, warfarin, clopidogrel, apixaban, 
dabigatran, rivaroxaban ကဲ့သို႔ေဆးမ်ား) ကိုေသာက္သံုးေနရလွ်င္။  အကယ္၍ သင္ ခြဲစိတ္ကုမႈကို လုပ္ရန္ရွိလွ်င္ 
ဤေဆးဝါးမ်ားကို ခြဲစိတ္မႈ မလုပ္မီ ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ ရပ္ဆိုင္းရမည္ မရပ္ဆိုင္းရမည္ကို သင့္ ဆရာဝန္အား 
ေမးပါ။ သင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အတြက္ သင့္ဆရာဝန္ကသာ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ႏိုင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရျခင္း ၏အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ရရိွမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားေကာင္း မ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ 
မွတ္သားထားပါ။

	သင္သည္ အျခား ေဆးဝါးမ်ား (တိုင္းရင္းေဆး အပါအဝင္) ႏွင့္ အလြတ္ဝယ္ယူ၍ရသည့္ ေဆးဝါးမ်ား (ဆရာဝန္ 
ေဆးညႊန္းစာ မပါပဲ) တစ္ခုခုကို ၄င္းေဆးအခ်ဳိ႕သည္လည္း ေသြးကိုႀကဲေစႏိုင္သျဖင့္ ေသာက္သံုးေနလွ်င္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးသြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တြင္ အျခား ပူပန္မႈမ်ား ရွိလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 
အကယ္၍ သင့္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ခုခု ရွိလွ်င္ ၄င္းတို႔မွာ သင့္ အထင္၌ မည္မွ်ေသးငယ္ပါေလ့ေစ သင္သည္ သင့္ 
ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းဆြဲ အားေျပာဆိုရလိမ့္မည္။
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