စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း
ကုသမႈ

ေနာက္ထပ္ အခ်က္လက္မ်ား

လႊဲေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း သင့္အားေဆးေပးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင္ဘက္မွလက္ခံႏိုင္သလို ျငင္းဆန္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ သင့္ဘက္မွ ကုသမႈကိုျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ေဆးဝန္
ထမ္းမ်ားက ယင္းကုသမႈမွာ သင့္အသက္အား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္
သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္ႏွင္အျခားသူမ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္
ဟုယူဆပါက သင့္ဆႏၵမပါပဲ သင့္အားကုသမႈအတင္းေပးပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။ ယင္းအား အေရးေပၚစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈဟု ေခၚပါသည္။

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္လက္မ်ားသည္
၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ပါသည္။ အက္ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

လႊဲေျပာင္းစဥ္အတြင္း သင့္အခြင့္အေရးမ်ား

 အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္

 သင့္တြင္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္လက္မ်ား
ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုခံရခြင့္ရွိသည္။
သင့္ခံယူရမည့္ ကုသမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိအေၾကာင္းၾကား
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 သင့္အားေဆးရံုတြင္ထိန္းသိမ္းထားပါက သင့္အလုပ္ႏွင့္
မိသားစုဝင္မ်ားအပါအဝင္ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အခြင့္အေရး
ရွိပါသည္။
 သင့္တြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးထိန္ခ်န္ခြင့္
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။
 မွ သင္အကူအညီေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းမွာ အခမဲ့
လြပ္လပ္စြာရယူႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္
(ဖုုန္း - 1800 999 057)။
 တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်နပ္မႈမရွိပါက စိတ္က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ သင္ေစာဒကတက္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈပိုင္းေစာဒကေျဖရွင္းေရးဌာန
(HaDSCO) သို႔လည္း ေစာဒကတက္ႏိုင္ပါသည္။
(ဖုုန္း - 1800 813 583)။
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အခ်က္လက္မ်ား
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လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A သည္ သင္စိတ္
က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦးျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ
ခံယူရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ
၂၀၁၄ အရ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္မွ သင္အား လႊဲေျပာင္း
မႈ႕ေဖာင္ပံုစံ 1A ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရန္ရွိသည့္အခါ
သင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ သင္ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္လက္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း
လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A တစ္ရပ္သည္ အေထြေထြကုဆရာဝန္
တစ္ဦးမွ အထူးကုႏွင့္ျပသရန္ သာမန္လႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္မတူပါ။
လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A သည္ သင္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္
တစ္ဦးျဖင့္ စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ
၂၀၁၄ အရ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္အား လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရန္
ရွိသည့္အခါ ယင္းသို႔ စီစဥ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ဆရာဝန္တစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းအလြန္ျပည့္ဝသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးပိုင္း
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး (ခြင့္ျပဳခ်က္ရ အသိအမွတ္ျပဳ စိတ္က်န္းမာ
ေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး လည္းျဖစ္သည္) မွ သင့္အား
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့ျပီး သင့္အတြက္ သင့္ဘက္မွသေဘာတူညီ
ခ်က္မပါေသာ စိတ္က်န္းမာေရးကုမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနသည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာ
ဝန္မွသာလွ်င္ သင့္အတြက္ ဆႏၵမပါပဲျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ
စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈတစ္ရပ္အား လိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္
သည့္အတြက္ သင့္အား စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ စိတ္က်န္းမာေရး
ဆရာဝန္တစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ပင္မဆရာဝန္/
လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A အား
ျဖည့္စြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္
လႊဲေျပာင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A သည္ ၃ ရက္ သက္တမ္းရွိပါသည္။
ျမိဳ႕ျပတြင္မဟုတ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ေနထိုင္ပါက လႊဲေျပာင္းစာ
သက္တမ္းအား ၆ ရက္ထိ တိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္ပံုစံ 1A ရရွိထားျခင္းသည္ လႊဲေျပာင္းမႈေဖာင္တြင္
အမည္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာ၌ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦး
မွ ျပဳလုပ္မည့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈကို သင္သြားေရာက္ခံယူရမည့္
သေဘာျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္/လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္
သူမွ သင္စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈခံယူရမည့္ ေနရာကို မေရာက္မခ်င္း
သင့္အားေဆးရံုတြင္ ဆက္လက္တင္ထားႏိုင္ပါသည္။
လံုျခံဳေစမည့္ အျခားနည္းလမ္းမရွိလွ်င္ သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆး
မည့္ေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးသြားမည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္း
သို႔မဟုတ္ ရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား ၄င္းဆရာဝန္မွ စီစဥ္ေပးႏိုင္
ပါသည္။
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည့္ေနရာသို႔ သင္ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္စိတ္က်န္း
မာေရးဆရာဝန္မွ သင့္အား စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ မျပီးခင္အထိ
သင္ထြက္ခြာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ (အကယ္၍သင့္ဘက္မွ၂၄နာရီ
ထက္ပိုျပီး ေစာင့္ဆိုင္းရမည္မဟုတ္ပါက။ ယင္းသို႔ေစာင့္ရမည့္
အေနအထားတြင္ သင္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။)

စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္အား စကားေျပာျခင္း၊ ေမးခြန္း
ေမးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။
လိုအပ္ပါက စကားျပန္တစ္ဦးထားေပးပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုင္းျပည္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအား ဗီဒီယိုလင့္ခ္
တစ္ခုမွေန၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ ေဒသခံလူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ Torres Strait
ကၽြန္းသားျဖစ္ပါက စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအား ေဒသခံလူမ်ိဳး
သို႔မဟုတ္ Torres Strait ကၽြန္းသားျဖစ္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရး
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင့္ရပ္ရြာတြင္းမွ ထင္ရွားသူ
တစ္ဦးဦး၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ
သင့္အတြက္ ဆႏၵမပါေသာ စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈအားေပးရန္
သင့္မသင့္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ရာ ေအာက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကို ထည့္သြင္း
သံုးသပ္ပါမည္။

 သင္မွ ဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ျပီး ေဆးရံုတြင္
ကုသမႈခံယူရပါမည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ အတြင္း
လူနာ ကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ (ေဖာင္ပံုစံ
6A သို႔မဟုတ္ 6B) ျဖစ္ျပီး သင့္အား ေဆးရံုတင္ေပးမည္
ျဖစ္သည္။
 သင္မွ ဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း
ေဆးရံုတက္ရန္မလိုအပ္ပဲ ရပ္ရြာတြင္းမွာသာ ကုသမႈခံယူ
ႏိုင္သည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈ
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး (ေဖာင္ပံုစံ 5A)
သင့္ဘက္မွ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရမည့္ ပထမဆံုးအခ်ိန္ႏွင့္
ေနရာကို သင့္အားအသိေပးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈအား ဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေနေသာ
လူနာမ်ားကို လက္ခံသည့္ေဆးရံုတြင္ ျပဳလုပ္ပါက (ေဆးခန္း
သို႔မဟုတ္ ED ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္) စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ
အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအနက္ မည္သည္ကိုမဆို

 ကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ
ရွိေနပါသလား။

သင္ေဆးရံုသို႔လာျပီး ၇၂ နာရီအတြင္း အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းထားႏိုင္
သည္။ သို႔မွသာ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

 သင့္ဘက္မွ ကုသမႈမခံယူလွ်င္ သင့္ကိုယ္သင္ႏွင့္ အျခားသူ
တစ္ဦးဦးအား ထိခိုက္ေစမည့္ အလားအလာ သိသိသာသာ
ရွိပါသလား။

စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ျပဳလုပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး သင့္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ အျခား
ကိုယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးဦးအား အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

 ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံယူရန္ သင္ က်န္းမာ
သင့္သေလာက္ က်န္းမာပါရဲ႕လား။
 သင့္ဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းထက္ သင့္အား
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းနည္းျဖင့္ ကုသမႈေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းရွိပါ
သလား။
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ျပဳလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သင့္အား စကားေျပာဆိုျပီး စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္
ျပီးေနာက္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ေအာက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအနက္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
 သင္မွ ဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈခံယူရန္မလိုအပ္ပဲ အိမ္ျပန္ခြင့္
ျပဳပါသည္။ (သို႔ေသာ္ သင့္ဘက္မွ ဆႏၵရွိျပီး ကုသမႈခံယူရန္
လည္း သေဘာတူႏို္င္ပါသည္)။

ဆရာဝန္/လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္သူမွ ျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးရန္ လႊဲေျပာင္းျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

မိမိစိတ္ဆႏၵမပါေသာ
ကုသမႈအား မလိုအပ္ပါ
(ထြက္သြားႏိုင္ပါသည္)

အတြင္းလူနာအျဖစ္
ကုသရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္
(ေဆးရံုတြင္
မိမိဆႏၵမပါေသာ
ကုသမႈခံယူရျခင္း)

ရပ္ရြာတြင္း
ကုသမႈခံယူေရး
ညႊန္ၾကားခ်က္
(ရပ္ရြာတြင္း
မိမိဆႏၵမပါေသာ
ကုသမႈခံယူရျခင္း)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပဳလုပ္မီ
လိုအပ္ေသာ ေနာက္ထပ္
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

