ပြင််းထန်သသောသ ောဂါကုသမှုအောမခံစည််းကမ််းချက်မျော်း
ပြင််းထန်သသောသ ောဂါကုသမှုအောမခံအကောအကွယ်အမ ်းအစော်းအလုက်
နုင်သည် အက ်းခံစော်းခွင်မ ော်း
၁။ Heart Attack (နလံ်းု ြ်ပခင််း)
Heart Attack ဆုသည်မော နလံု်းသသ်းသ ကော ရုတ်တ က် ြတ်ဆက
ုို့ ော နလံု်းတစ်ရ ်းသသသော်းပခင််းကု
သခေါ်ဆုြါသည်။ Heart Attack ၏ သ ောဂါလကခဏောမျော်းကု ECG တင် ထင် ော်းစောသတွေ့ပမင်နုင်ြါသည်။
အက ံ ်းမဝင်သည်အခ က်မ ော်း
အောမခံစောချျုြ်မစတင်မီ သ ောဂါ ပြီ်းသော်းပြစ်သနပခင််း (သ)ုို့ သ ောဂါလကခဏော ပြီ်းသော်း ပြစ်သနပခင််းတတ
ုို့ င်
သလျော်သ က်းသြ်းသချ န် အကျံျု်းမဝင်ြါ။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
နလံု်းအထ်းကုမ သ ောဂါကု အတည်ပြျုပြီ်း သဆ်းရံတ
ု က်သ ောက်ကုသမှုခံယမသော သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်
ပြစ်ြါသည်။
၂။ Stoke (သလပြတ်ပခင််း)
သလပြတ်ပခင််းဆုသည်မော ဦ်းသနှောက်သသ်းသ ကောသြါက်ပခင််း (သ)ုို့ သသ်းခဲြတ်ဆပုို့ ခင််းကု သခေါ်ဆုြါသည်။
ဤသ ောဂါသည် ရုတ်တ က် ပြစ်သြေါ်တက်သကဲဲ့သုို့ သ ောဂါ ောသြ စစ်သဆ်းပခင််းပြငဲ့်လည််း သတွေ့ နုင်ြါသည်။
အကယ်၍ ြံမ
ု န်မဟုတ်သသော သ ောဂါလကခဏောမျော်း သတွေ့ ြါက CT scan ပြငဲ့် အတည်ပြျု မည် ပြစ်ြါသည်။
သသ
ုို့ သော် သောမန် (မပြင််းထန်သသော) သလပြတ်ပခင််းတုို့ကု မလုအြ်ြါ။
အက ံ ်းမဝင်သည်အခ က်မ ော်း
အောမခံစောချျုြ်မစတင်မီ သလပြတ်ပခင််း (သ)ုို့ သလပြတ်သညဲ့်လကခဏော ပြီ်းသော်းပြစ်သနပခင််းတတ
ုို့ င်
သလျော်သ က်းသြ်းသချ န် အကျံျု်းမဝင်ြါ။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ သ ောဂါကု အတည်ပြျုပြီ်း သဆ်းရံုတက်သ ောက်ကုသမှုခံယမသော
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။
၃။ Cancer (Life – Threatening) - ကင်ဆော
အလံု်းအကျတ် (သ)ုို့ လျင်ပမန်သသော ဆဲလ်ြော်းနှုန််း သညဲ့် အြုအကျတ်တသ
ုို့ ည်
အပခော်းကုယ်အဂဂါအစတ်အြင
ု ််းမျော်းသုို့ ြျံနသ
ံို့ ော်းပခင််းကု Life – Threatening ကင်ဆောဟုသခေါ်ဆုြါသည်။
အထ်းကုဆ ောဝန်၏ အတည်ပြျုချက်လုြါသည်။

အက ံ ်းမဝင်သည်အခ က်မ ော်း
အက်ြီသီလျန်အလောအတင််းပြစ်သသော အလံု်းအကျတ်၊ အသ ပြော်း၊ အသက်ရှု၊ အစောနငဲ့်
ဆီ်းလမ််းသ ကောင််းတ၏
ုို့ အသခါင််းအဂဂါလမ််းသ ကောင််းအော်းလံု်း ဆဲလ်အလောတင်
အလံု်းအကျတ်ပြစ်ြော်းပခင််းတတ
ုို့ င် သလျော်သ က်းသြ်းသချ န် အကျံျု်းမဝင်ြါ။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ ကင်ဆောသ ောဂါအသပခအသနကု အတည်ပြျု ြါမည်။ အောမခံထော်းသသည်
ြထမအကကမ်ပြစ်သသော ကင်ဆောပြစ် မည်ပြစ်ပြီ်း သဆ်းကုသမှု စတင်ခံယလျှင် သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်
ပြစ်ြါသည်။
၄။ Rental Failure - (သက ောက်ကြ်ြ က်စ်းပခင််း)
ရုတ်တ က် (သ)ုို့ နှောတော ည်သကျောက်ကြ်သ ောဂါ ခံစော်း သညဲ့်အတက် သကျောက်ကြ် (၂)
ြက်စလံု်းြျက်စီ်းပခင််းသ ကောငဲ့် ြံုမန်သကျောက်ကြ်သဆ်းပခင််း၊ သကျောက်ကြ်လဲပခင််း စသညဲ့် ကုသမှုမျော်းပြျုလုြ် န်
လုအြ်သညဲ့အ
် သပခအသနကု သကျောက်ကြ်ြျက်စီ်းပခင််းဟု သခေါ်ဆုြါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ သ ောဂါကု အတည်ပြျုသြ်း ြါမည်။
၅။ Major Organ Transplant – (အစော်းထု်းကုသပခင််း)
Major Organ Transplant ဆုသည်မော ကုသ၍ မ သသော နလံု်း၊ အဆုတ် (၂) ခုလံု်း၊ အသဲ၊
သကျောက်ကြ် (၂) ြက်လံု်း၊ ရု်းတင််းချဉ်ဆီတက
ုို့ ု အစော်းထု်းကုသပခင််း ပြစ်ြါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ Major Organ မျော်း ြျက်စီ်းသော်းသည်ဟု အတည်ပြျုပြီ်း လနှောမလည််း ကုသမှု
စတင်ခံယြါက သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။
၆။ Heart Valve Replacement or Repair – (နလံု်းအဆို့ု င် အစော်းထု်းပခင််း (သုို့) ပြ ပြင်ပခင််း)
Heart

Valve

ြံုမန်မဟုတ်ပခင််းအတက်

Replacement
အစော်းထု်းပခင််း

or

Repair
(သ)ုို့

ဆုသည်မော

နလံု်းအဆုို့ င်

ပြျုပြင်ပခင််းတအ
ုို့ တက်

ြျက်စီ်းပခင််း

(သ)ုို့

ခဲစတ်ကုသမှုပြျုလုြ်ပခင််းကု

သခေါ်ဆုြါသည်။ နလံု်းြျက်စီ်းပခင််း (သ)ုို့ နလံု်း ြံုမန်မဟုတ်သညဲ့် အသပခအသနမျျု်းတင် ပြျုလုြ်ြါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထု်းကုဆ ောဝန်မ ခဲစတ်ကုသ န် လုအြ်သည်ဟု အတည်ပြျုပြီ်းမသော သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။

၇။ Coronary Artery bypass surgery – (လမ််းသ ကောင််းလွှဲ၍ နလံု်းခွွှဲစတ်ကုသပခင််း)
Coronary Artery bypass surgery ဆုသည်မော နလံု်းသသ်းသ ကောကျဉ််းပခင််း (သ)ုို့ နလံု်းသသ်းသ ကော (၁)
သချောင််း/ (၁) သချောင််းထက်ြု၍ ြတ်ပခင််းစသညဲ့် အသပခအသနမျော်းတင် လမ််းသ ကောင််းလဲ၍ ခဲစတ်ကုသပခင််းကု
သခေါ်ြါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ ခဲစတ်ကုသ န် လုအြ်သည်ဟု အတည်ပြျုပြီ်းမသော သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်
ပြစ်ြါသည်။
၈။ Severe Burns – (ပြင််းထန်စွောမ်းသလောင်ပခင််း)
အသ ်းပြော်းသအောက်

နက်နဲသသော

မီ်းသလောင်ပခင််း (ခနဓှောကုယ်မျက်နှောပြင်တင်

အနည််းဆံု်း

(၂၀)

ောခင
ု ်နှုန််း) ကု Severe Burns ဟု သခေါ်ဆုြါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ ခဲစတ်ကုသ န် လုအြ်သည်ဟု အတည်ပြျုပြီ်းမသော သလျော်သ က်းသြ်းသချမည်
ပြစ်ြါသည်။
၉။ Coma – (သတသမပခင််း)
ပြင်ြလံှုွေ့သဆော်ပခင််း (သ)ုို့ ခနဓှောကုယ်တင််းမ လံှုွေ့သဆော်ပခင််းတက
ုို့ ု တုနို့်ပြန်မှုမ ဘဲ (၉၆) နှော ီ ဆက်တုက်
သတသမဲ့သနပခင််းကု Coma ဟု သခေါ်ဆုြါသည်။ ယင််းအသပခအသနတင် Glasgow coma score သည် (၄)
သမ
ုို့ ဟုတ် (၄) သအောက်တင် သန ြါမည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန
အထ်းကုဆ ောဝန်မ

သ ောဂါအသပခအသနကု

အတည်ပြျုပြီ်းသဆ်းရံုတက်၍

သဆ်းကုသမှုခံယမသော

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။
အက ံ ်းမဝင်သည်အခ က်မ ော်း
သ ောဂါအတက် သံု်းသသောသဆ်းမျော်းလန်ကဲ ောမ ပြစ်သြေါ်လောသသော သတသမဲ့ပခင််း။
အ က် (သ)ုို့ မ်းယစ်သဆ်းဝါ်းသံု်းစဲပခင််း၏ အကျျု်းဆက်သ ကောငဲ့် သတသမဲ့ပခင််း။
ဦ်းသနှောက်သသဆံု်းပခင််းသ ကောငဲ့် သတသမဲ့ပခင််း။
၁၀။ Bacterial Meningitis – (ဘက်တ်း ်းယော်းသ ကောင်ပြစ်သသော ဦ်းသနှောက်အသပမ်းသ ောင်ပခင််း)
Bacterial Meningitis ဆုသည်မော ဘက်တီ်း ီ်းယော်းသ ကောငဲ့်ပြစ်သသော ဦ်းသနှောက်အသပမ်းသ ောင်ပခင််းကု
သခေါ်ဆုြါသည်။

ဦ်းသနှောက်သကျောရု်းမကကီ်းမ

ြု်းသမ်းစစ်သဆ်းပြီ်းမ အတည်ပြျုနုငြ
် ါသည်။
သလ ော်သ က်းသြ်းသခ မည်အသပခအသန

ထုတ်ယသသော

အ ည်

(Cerebrospinal

Fluid)

ကု

အထ်းကုဆ ောဝန်မ သ ောဂါအသပခအသနကု အတည်ပြျုပြီ်း သဆ်းရံုတက်၍ သဆ်းကုသမှုခံယမသော
သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။
အကျံျု်းမဝင်သညဲ့အ
် ချက်မျော်း
ဗုင််း ြ်သ ကောငဲ့်ပြစ်သသော ဦ်းသနှောက်အသပမ်းသ ောင်ပခင််း။
အထ်းကုဆ ောဝန်မ ခဲစတ်ကုသ န် လုအြ်သည်ဟု အတည်ပြျုပြီ်းမသော သလျော်သ က်းသြ်းသချမည် ပြစ်ြါသည်။
သသဆံု်းသညဲ့်အခါ (သသ
ုို့ သော် အထက်သြော်ပြြါ ပြင််းထန်သသောသ ောဂါသ ကောငဲ့်
အကျျု်းခံစော်းခငဲ့်သြ်းသချထော်းပြီ်းသသော အသပခအသနပြစ်ြါက အောမခံစောချ ြ်သည် သြျောက်ြျက်သော်းမည်ပြစ်ပြီ်း
သသဆံု်းမှုအကျျု်းခံစော်းခငဲ့်ကု သြ်းသချမည်မဟုတ်ြါ)
အက ်းခံစော်းခွင် အက ံ ်းမဝင်သည်အခ က်မ ော်း
သအောက်သြော်ပြြါ ကစစ ြ်တစ်ခုခုနငဲ့ြ
် တ်သက်၍ တုကရ
် ုကပ် ြစ်သစ၊ သယ်ဝုက၍
် ပြစ်သစ ပြစ်သြေါ်ခံစော်း သသော
ပြင််းထန်သ ောဂါ (သ)ုို့ သသဆံု်းပခင််းတအ
ုို့ တက် အကျျု်းခံစော်းခငဲ့် အကျံျု်းဝင်မည်မဟုတ်ြါ သဆ်းကုသမှုခံယသနပခင််း၊ သဆ်းကုသ န် ဆ ောဝန်၏ သထောက်ခံချက်ကု

ထော်းပခင််း၊

သ ောဂါလကခဏော ပြီ်းသော်းပြစ်သနပခင််း
စတ်သြါ ဲ့သြ်ပခင််း၊ စတ်သ ောဂါသဝဒနှောမျော်းသ ကောငဲ့်ပြစ်ပခင််း
ကျန််းမောသ ်းသဆ်းစစ် န်နငဲ့် အနှော်းယအော်းသမ်း န် သဆ်းရံုတက်ပခင််း
အလအြအတက်ပြစ်ပခင််း
နှော်း ကော်းက ယောတြ်ဆင် န်အတက်ပြစ်ပခင််း
ကုယ်ခနဓှောချျုွေ့ယင််းပခင််း (သ)ုို့ မသန်စမ််းပခင််း
မ်းယစ်သဆ်းဝါ်းသံု်းစဲပခင််း
ကုယ်တုင် ောဇဝတ်မှုကျ ်းလန်ပခင််း
AIDS/ HIV ပြစ်ပခင််း
အ ကမ််းြက်ြျက်စီ်းပခင််း၊ အဓကရုဏ််း၊ စစ်နငဲ့်စစ်အသင်ပြစ်ြော်းပခင််း (စစ်ပြျုပခင််းမျော်း၊ စစ်ြဲကဲ့သ
ဲ ုို့
တုကခ
် ုက်ပခင််း၊ စစ်တြ် (သ)ုို့ အောဏောသမ််းပခင််းနငဲ့် သြော်ပြြါ အပြစ်အြျက်တစ်ခုခု၏ တုကရ
် ုက် (သုို့)
သယ်ဝုကသ
် သော အကျျု်းသက်သ ောက်မှု တစ် ြ် ြ်သ ကောငဲ့် တုကရ
် ုကသ
် သော်လည််းသကောင််း၊
သယ်ဝုက၍
် သသော်လည််းသကောင််း၊ နီ်းကြ်စောသသော်လည််းသကောင််း၊ သဝ်းလံစောသသော်လည််းသကောင််း
ပြစ်သြေါ်သစသသော၊ အော်းသြ်းသသော၊ အသပခခံသသော၊ သြေါ်သြါက်သသော မည်သညဲ့မ
် သတော်တဆပြစ်ြော်းပခင််း၊
ဆံု်းရံှု်းပခင််း၊ ြျက်စီ်းပခင််း)
လမ်လည်သတောင််းခံသညဲ့်ပြစ် ြ်မျော်း
မမကယ
ု ်ကသ
ု တ်သသပခင််း (သ)ုို့ မမကယ
ု ်ကု ဒဏ် ောအနှောတ ပြစ်သအောင်ပြျုလုြ်ပခင််း
အောမခံစသညဲ့်သနို့ (သက်တမ််းဆက်ထော်းသညဲ့်စောချျုြ်ပြစ်ြါက သက်တမ််းမဆက်မီ စောချျုြ်၏
အောမခံစသညဲ့်သနို့) မစပြီ်း က်သြါင််း ၉၀ အတင််း သ ောဂါအမည် သတ်မတ်ခံ သညဲ့် ကင်ဆောပြစ်သသော
အလံု်းအကျတ် (Malignant Tumor) ကု ကုသပခင််း
Carcinoma in situ/ Intraepithelial Neoplasm (အက်ြီသီလျှမ်အလောအတင််း အလံု်းအကျတ်၊ အသ ပြော်း၊
အသက်ရှု၊ အစောနငဲ့်ဆီ်းလမ််းသ ကောင််းတ၏
ုို့ အသခါင််းအဂဂါ လမ််းသ ကောင််းအော်းလံု်း
အက်ြီသီလျှမ်ဆဲလ်အလောတင် အလံု်းအကျတ် ပြစ်ြော်းပခင််း)

