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ေဆးရံုတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
 � သင့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိပိုင္ခြင့္ရွိ 

သည္။ သင့္အားေပးေသာ ကုထံုးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ အျပည့္အဝသိရွိပိုင္ခြင့္ရွိျပီး သင့္ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖဆို 
ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 � ေဆးရံုတက္ျပီးေနာက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ ခံယူပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။

 � စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ 
 � သင္မလိုလားသည့္ မည္သည့္ကုသမႈကိုမဆို ျငင္းဆန္ 

ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 � မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေဆးရံုမွ ထြက္ခြာပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
 � ေရြးခ်ယ္ထားသူအား ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ 

(‘ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား’ လက္ကမ္းစာေဆာင္ကို ၾကည့္ပါ)
 � လူမ်ားအား စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျပီးအလည္ 
လာရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ (မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈ 
ခံယူေသာလူနာမ်ားအား တင္ထားႏိုင္သည့္ေဆးရံုမ်ားတြင္ 
ဤအခြင့္အေရးအား ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္) 

 � ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးခြင့္
 � သင့္ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္ 

(ဤအခြင့္အေရးကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္)
 � သင္ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား လံုျခံဳစြာ 

ထိန္းသိမ္းေပးခံရခြင့္
 � စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

မသန္စြမ္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေစာဒကေျဖရွင္းေရး 
ဌာန (HaDSCO) သုိ႔ ေစာဒကတက္လႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ 
သည္ (ဖုန္း - 1800 813 583 )

 � မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေသာ လူနာမ်ားအားတင္ထား 
ႏိုင္သည့္ေဆးရံုတြင္ သင္မွ မိမိသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
တက္ေရာက္ေသာသူျဖစ္ေနပါက သင့္ျဖစ္ရပ္အား 
စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးမွ သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ 
(ဖုန္း - 08 6145 3900)

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ အက္ဥပေဒပိုင္း 
အခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 
တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ -
 � စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိ္တ္က်န္းမာေရး 

ဆရာဝန္ထံသို႕ လႊဲေျပာင္းျခင္း
 � အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္
 � ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္
 � ဆႏၵျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အခ်က္ 

လက္မ်ား
 � စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ ကုသမႈခံယူျခင္း
 � လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား
 � ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူမ်ား - ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားမည္သို႔ 

ျပဳလုပ္ျပီး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ 

အျခား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔မွ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 � စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုး
 � စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အားေပးကူညီေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
 � စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ 

၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိလိုပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးေကာ္မစ္ရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည့္ 
www.mhc.wa.gov.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟုတ္ (08) 6272 1200 သို႔ ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။



ေဆးရံုတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား

ေဆးရုံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူျခင္း
သင့္ဘက္မွ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆးရုံတက္ရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းမွာ 
 � သင္ ေဆးရုံမွရရိွေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

သင့္အတြက္ အက်ိဳးရိွမည္ဟု စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ 
ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ 

 � သင္(သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္စား သေဘာတူညီမႈ ဆႏၵေပးႏုိင္ 
သည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ဥပမာ အုပ္ထိန္းသူ) မွ ေဆးရုံ 
တက္ရန္ သေဘာတူခ့ဲျခင္းေၾကာင့္

သင္မည္သည္တုိ႔ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသနည္း။
သင့္သည္ ေဆးရုုံကုသေဆာင္အတြင္း လူနာတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ 
ျဖစ္ျပီး ေဆးရုံကုသေဆာင္အတြင္း ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ားကုိ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရွင္းျပေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေဆးရုံတက္ေနစဥ္ သင္ေတြ႔ဆုံရမည့္သူမ်ားမွာ 
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္၊ အျခားေဆးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ 
စိတ္ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး 
ကုသမႈပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သင့္စိတ္ 
က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆုံးကုထုံးမ်ားႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ သင္ခံယူရမည္။
မည္သည့္ ကုထုံးမ်ား သင္ခံယူႏုိင္ပါသနည္း။
ကုထုံးမ်ားတြင္ ေဆးေပးကုသျခင္း၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးကုထုံး၊ 
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လုိက္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း
၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအစီစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္အား လွ်ပ္စီးရုိက္၍ 
ကုသျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ကုသျခင္းမွာ သင့္ထံမွ (သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ကုိယ္စားသေဘာတူညီမႈ ဆႏၵေပးႏုိင္သည့္ တစ္စုံတစ္ 
ေယာက္ ဥပမာ အုပ္ထိန္းသူ)ထံမွ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္း 
ၾကား၍ရရိွေသာဆႏၵမပါပဲ သင့္အား ကုသမႈေပး၍မရဟူသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။
ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျပီး သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ 
သင့္ဘက္မွ 

 � သင့္ကုသမႈဆုိင္ရာ အခ်က္လက္မ်ား၊ အျခားကုထုံးမ်ား 
အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ဆုိးက်ိဳး 
မ်ားအေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရမည္။

 � သင့္အား ကုသေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား နားလည္ရမည္။

 � သင့္အား ကုသေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈကုိ နားလည္ျခင္း

 � သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ 
မ်ားကုိ ေသခ်ာစဥ္းစားသုံးသပ္ရမည္။ 

 � သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အသိေပးရမည္။
ယင္းအခ်က္လက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သုံးသပ္စဥ္းစားရန္၊ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းဆုိရန္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ရိွရမည္။ 
အကယ္၍ သင့္ဘက္မွ ကုသမႈကုိျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ေဆးဝန္ 
ထမ္းမ်ားက ယင္းကုသမႈမွာ သင့္အသက္အားကယ္တင္ႏုိင္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ 
သည္ဟုယူဆပါက သင့္ဆႏၵမပါပဲသင့္အား ကုသမႈအတင္းေပး 
ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ယင္းအား အေရးေပၚစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုသမႈဟု 
ေခၚပါသည္။
ေဆးရုံဆင္းျခင္းႏွင့္ ေဆးရုံမွ ထြက္ခြာျခင္း 
မိမိသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေသာလူနာတစ္ဦးအေန 
ျဖင့္ သင္ဆႏၵရိွသည့္အခါတုိင္းတြင္ သင္ေဆးရုံမွဆင္းႏုိင္သည္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္အား ေဆးရုံ 
ဆင္းခြင့္ျပဳႏ္ုိင္သည္။ သင့္ဘက္မွ ေဆးရုံဆင္းလုိပါက မဆင္းမီ 
သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္အျပင္ အျခားေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးစြာေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
သင့္ဆႏၵအားဆန္႔က်င္ျပီး သင့္အား ေဆးရုံတြင္ ဆက္တင္ထား 
ႏုိင္ပါသလား။
အကယ္၍ သင့္ဘက္မွ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ဆန္႔က်င္ျပီး ေဆးရုံမွ ထြက္ခြာလုိေသာ္လည္း ဆရာဝန္ 
သုိ႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳ စိတ္က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္ပညာ

ရွင္မွ (အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ စိတ္က်န္းမာေရးလက္ေတြ႔ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္)မွ သင့္အား မိမိဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈေပး 
ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လုိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ယင္း 
ပုဂၢိဳ လ္မွ လႊေဲျပာင္းေဖာင္ပုံစံ 1A ကုိအသုံးျပဳ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆး 
မႈျပဳလုပ္ရန္ လႊေဲျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ သင္သည္ မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေသာလူနာမ်ား 
အား တင္ထားႏုိင္သည့္ေဆးရုံတြင္ တက္ေရာက္ေနပါက 
သင့္အား ေဆးရုံမွ ထြက္ခြာမႈမျပဳရန္ ၆ နာရီထိ တားျမစ္ထား 
ႏုိင္ျပီး ဆရာဝန္/ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ သင့္အားစိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္တစ္ဦးထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ လုိမလုိအား ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္ 
အတြက္ ဆႏၵမပါေသာ စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈအား ေပးရန္ 
သင့္မသင့္ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ရာ ေအာက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကုိ ထည့္ 
သြင္းသုံးသပ္ပါမည္။
 � ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ 

ရိွေနပါသလား။
 � သင့္ဘက္မွ ကုသမႈမခံယူလွ်င္ သင့္ကုိယ္သင္ႏွင့္ 

အျခားသူတစ္ဦးဦးအား ထိခုိက္ေစမည့္ အလားလာ 
သိသိသာသာရိွပါသလား။

 � ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခံယူရန္ သင္ 
က်န္းမာသင့္သေလာက္ က်န္းမာပါရဲ႕လား။

 � သင့္ဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းထက္ သင့္အား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းနည္းျဖင့္ ကုသမႈေပးႏုိင္သည့္နည္းလမ္း 
ရိွပါသလား။

အကယ္၍သင့္အား မိမိဆႏၵမပါေသာကုသမႈေပးရန္ သင့္ဘက္မွ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွပါက သင့္အား ေဆးရုံ 
မွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳပါမည္။


