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လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား

သင့္တြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္ -
 � သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လူနာ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ 

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အခ်က္လက္မ်ားကို 
ရရွိခြင့္ရွိသည္။ 

 � သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္

 � အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္သင့္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
သိရွိပိုင္ခြင့္

 � သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လူနာအား ကုသမႈ၊ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္အျပင္ 
ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္လက္မ်ားကို ရရွိပိုင္ခြင့္

 � သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လူနာအား  ခြင့္မေပးမီ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခြင့္

 � သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လူနာကိုယ္စား ေနာက္ထပ္ 
ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္

 � လူနာ၏ ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းကန္႔သတ္ထားမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး အခ်က္လက္မ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္

 � ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္ 
အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို 
ပိုင္ခြင့္

 � စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးမွ လူနာ၏ ဆႏၵမပါဝင္မႈ အေနအထား 
အား ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္  
(ဖုန္း - 08  6145 3900)

 � စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 
အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိေပးခံရခြင့္ႏွင့္ 
၄င္းမွျပဳလုပ္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၾကားနာခြင့္

 � စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္အျမင္မ်ားအား ခ်ျပပိုင္ခြင့္

 � စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူနာအား 
ကိုယ္စားျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ မိမိမွကိုယ္စားျပဳခံရခြင့္

 � စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မသန္စြမ္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေစာဒကေျဖရွင္းေရး 
ဌာန (HaDSCO) သုိ႔ ေစာဒကတက္လႊာမ်ား တင္သြင္းႏိုင္ 
သည္ (ဖုန္း - 1800 813 583) သို႔ ေက်နပ္မႈမရွိက 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ သည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ အက္ဥပေဒ 
ပိုင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္ 
မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ -
 � စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိ္တ္က်န္းမာေရး 

ဆရာဝန္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း
 � အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္
 � ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္
 � ဆႏၵျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ 

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

ျပဳလုပ္ျပီး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ 

အျခားလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔မွ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 � စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုး
 � စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အားေပးကူညီေရးဝန္ေဆာင္မႈ 

ဌာန
 � စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ 

၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိလိုပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးေကာ္မစ္ရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ 
www.mhc.wa.gov.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟုတ္ (08) 6272 1200 သို႔ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။



လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား

လူနာေစာင့္ေရွာက္သူဆုိသည္မွာ ဘယ္သူျဖစ္သနည္း။

အကယ္၍ သင္မွ

 � လူနာ၏ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္လွ်င္ (အခေၾကးေငြမရရိွပဲ 
လူနာအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာသူ)

 � မိသားစုဝင္မ်ား (လူနာအားေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ အမ်ိဳး 
ေတာ္စပ္သူ)

 � ကေလး၏မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ
 � အရြယ္ေရာက္သူျဖစ္လွ်င္ ၄င္း၏အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ 

ေရရွည္အုပ္ထိန္းသူ
 � ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ (လူနာမွ ေဖာင္ပုံစံ 12A အားအသုံးျပဳျပီး 

တရားဝင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ) စသည့္သူမ်ားအနက္ 
တစ္ဦးဦးျဖစ္ပါက သင့္အား “လူနာေစာင့္ေရွာက္သူ” အျဖစ္ 
သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

သင့္၏တာဝန္မွာ အဘယ္နည္း။

ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ ကုသေရးႏွင့္ လူနာအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
တုိ႔တြင္ သင္မွ ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္။

 � ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈပုံစံတုိ႔အား သုံးသပ္ျခင္း၊
 � လူနာအား ပ့ံံပုိးကူညီျခင္း၊
 � ၄င္းအား ကုသေရး၊ ပ့ံပုိးေရးႏွင့္ ေဆးရုံဆင္းခြင့္ျပဳေရးတုိ႔အား 

ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္
သင့္ဘက္မွ ပါဝင္ပတ္သက္လုိသည့္ အတုိင္းအတာအား 
ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အသိေပးထားႏုိင္ပါသည္။ 

လူနာအားေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳတုိ႔အား သင့္ဘက္မွေလးစားသမႈ 
ရိွရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ လူနာ 
ႏွင့္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ အျမဲသိရိွေနရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ မွ်တေသာေကာက္ခ်က္မ်ားကုိ ဆြႏုိဲင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္အခ်က္လက္မ်ား သင္ရရိွပါမည္နည္း။

လူနာေစာင့္ေရွာက္သူအေနျဖင့္ သင့္တြင္ သင္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေနေသာ လူနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကုိ 
ရရိွပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။

 � လူနာမွ ကုသမႈခံယူေနရေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ 
ကုသမႈဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈေပးသည့္အေပၚ 

တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား၊
 � အတြင္းလူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္သုိ႔မဟုတ္ 

ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈခံယူေရး ညႊန္ၾကားခ်က္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
သည့္ အေၾကာင္းရင္း

 � လူနာအား အမ်ားႏွင့္ခြထဲားရျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၵာအားခ်ဳပ္ထား 
ခ့ဲရသည့္ အေျခေနမ်ိဳးႏွင့္

 � လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖည့္ဆည့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရရိွႏုိင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္လက္မ်ားအားအသိေပးရန္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူအား ဆက္သြယ္ရန္ 
ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထုိက္သင့္သေလာက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ အကယ္၍ သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာလူနာတြင္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးသူေျမာက္ျမားစြာရိွေနၿပီး ကုိယ္ပုိင္လူနာေစာင့္ေရွာက္ 
သူမ်ားစြာလည္း ရ္ိွေနပါက ယင္းပုဂၢိဳ လ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးအား 
အခ်က္လက္မ်ားကုိ ေပးပါမည္။
သင္မွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိမေပးခံရမည္နည္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပါဝင္ရမည္ မဟုတ္ေတာ့သနည္း။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဆႏၵအရကုသမႈခံယူေသာ လူနာမွမိမိ၏ 
ေစာင့္္ေရွာက္သူမ်ားအား အသိေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္ရန္ လုိ/မလုိအား ၄င္းကုိယ္တုိင္မွ သေဘာတူ/မတူ 
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵအရ ကုသမႈခံယူေသာ 
လူနာမွ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းစြာမက်န္းမာ 
ပါက ယင္းအခ်က္လက္မွာ လူနာအက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ပါက 
သင့္အား အေၾကာင္းၾကားအသိ ေပးမည္/ပါဝင္ပတ္သက္ 
ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဆႏၵမပါပဲ ေဆးကုသမႈ 
ခံယူရေသာ လူနာ၏ေစာင့္ေရွာက္သူအားအသိေပးၿပီး ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေစပါသည္။ ႃခြင္းခ်က္မ်ားမွာ -

 � ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္မွာ လူနာအတြက္ အက်ိဳးမရိွလွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္

 � ဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေနေသာလူနာမွ သင့္အား အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား၍ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မျပဳေစလုိေသာအခါ 
ႏွင့္ လူနာမွ ယင္းအေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ျပဳလုပ္ႏုိင္ကာ အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္သည္ဟု 
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ။.

အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား

သင့္၏ အေၾကာင္းၾကားခံရပုိင္ခြင့္/ ပါဝင္ပတ္သက္ပုိင္ခြင့္တုိ႔အျပင္ 
သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာလူနာတြင္ အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္ 
သင့္သည့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအနက္ တစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေန 
သည့္အခါ အနည္းဆုံး လူနာေစာင့္ေရွာက္ေနသူတစ္ဦးအား 
အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္သည္။

 � ထိန္းသိမ္းထားရန္ညႊန္ၾကားျခင္း၊ အတြင္းလူနာအျဖစ္ 
ကုသမႈခံယူရန္ညႊန္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈ 
ခံယူရန္ညႊန္ၾကားမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္သည့္္အခါ၊ ရုပ္သိမ္းသည့္ 
အခါ(ဖ်က္သိမ္း) သို႔မဟုတ္ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
သက္တမ္းကုန္သည့္အခါ 

 � စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ထပ္ 
ျပဳလုပ္ရန္ အျခားညႊန္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္သည့္အခါ

 � ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေနအထားမွ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ 
သည့္အခါ

 � ၾကိဳပို႔ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္သည့္အခါ
 � လူနာအား ေဆးရံုတစ္ရံုမွ ေနာက္တစ္ရံုသို႔ လႊဲေျပာင္း 

သည့္အခါ 
 � လူနာမွ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္သည့္အခါ၊ ေဆးရံုမွ ခဏဆင္းရန္ 

ခြင့္ရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ခြင့္အား ရက္တိုးေပးသည့္အခါ၊ 
ေျပာင္းလဲသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ

 � အတြင္းလူနာအျဖစ္ႏွင့္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ အေရးေပၚ 
စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ ကုသမႈတစ္ရပ္အား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္အခါ။

သင္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လူနာမွ သေဘာမတူသည့္တုိင္ေအာင္ 
သင္ (သုိ႔မဟုတ္ အျခားလူနာေစာင့္ေရွာက္သူ) အား ယင္းျဖစ္ 
ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ 
အသိေပးမႈမျပဳမည့္ တစ္ခုတည္းေသာျခြင္းခ်က္မွာ ယင္းသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူနာ၏အက်ိဳးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အခါတြင္ 
မႈျုဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၾကိဳးပမ္းဆက္သြယ္ 
ေသာ္လည္း မည္သူ႔ကုိမွ် ဆက္သြယ္၍ မရသည့္အခါတြင္မွသာ 
ျဖစ္သည္။


