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စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာအတြက္ ကုသမႈခံယူျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရးခုံရုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း လုိအပ္ပါေသး 
သည္။

 � အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ မိမိဆႏၵ 
အရ ကုသမႈခံယူေသာ (၄င္္းမွ သေဘာတူညီခ်က္မေပးႏုိင္ 
သည့္အခါ လူနာကိုယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ခြင့္ရိွေသာ 
အုပ္ထိန္းသူက့ဲသုိ႔ ပုဂၢိဳ လ္မ်ိဳး၏ဆႏၵျဖင့္ ကုသမႈခံယူေသာ) 
အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသုိ႔ ECT ကုထုံးေပးႏုိင္ပါသည္။

 � မိမိဆႏၵအရမဟုတ္ပဲ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ားသုိ႔ ECT ကုထုံး 
အား စိတ္က်န္းမာေရးခုံရုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ျပဳ 
လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ECT ကုထုံးျပဳလုပ္ေပးရန္ စိတ္က်န္းမာေရးခုံရုံးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အား 
လုိအပ္သည့္အခါ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ခုံရုံးသုိ႔ 
စာေရးသားေပးပုိ႔ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစၿပီး ခုံရုံးမွ 
သင့္ျဖစ္ရပ္အား သုံးသပ္ပါမည္။ 
အကယ္၍ သင္သည္ မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေနရကာ 
သင့္ကုိယ္သင္ ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ေစမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္အသက္အား ကယ္တင္ရန္ ECT ကုထုံးအား 
လုိအပ္ခ့ဲပါလွ်င္ ECT ကုထုံးျပဳလုပ္ရန္ ခုံရုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္အား 
မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ECT ကုထုံး 
မျပဳလုပ္မီ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ 
လုိအပ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 
အက္ဥပေဒပိုင္းအခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္ -
 � စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ 

စိ္တ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ထံသို႕ လႊဲေျပာင္းျခင္း
 � အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္
 � ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္
 � ဆႏၵျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ 

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

ျပဳလုပ္ျပီး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ 

အျခား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔မွ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 � စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုး
 � စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

အားေပးကူညီေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
 � စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ 

၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိလိုပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးေကာ္မစ္ရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည့္ 
www.mhc.wa.gov.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟုတ္  (08) 6272 1200 သို႔ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။



စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာအတြက္ ကုသမႈခံယူျခင္း

ကုသမႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမွ သင္ခံယူေနသည့္ ကုထုံးမွာ 
‘စိတ္ေရာဂါကုထုံး’ ျဖစ္ျပီး ယင္းကုထုံးတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ေနာက္ ထပ္ကုထုံး မ်ားမွာ ေဆးေပးကုသနည္း၊ ဦးေႏွာက္ 
လွ်ပ္စီးရုိက္ကုသျခင္း၊ အေရးေပၚစိတ္ေရာဂါကုထုံး ႏွင့္ အျခား 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပုံစံမ်ား ျဖစ္သည္။ 

အေကာင္းဆုံးကုထုံးအား ရရိွခံယူရန္မွာ လူနာတစ္ေယာက္ 
အေနျဖင့္ သင့္ဘက္မွအခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး သင့္စိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ကုထုံးေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး သင့္အား အသိေပးေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္အား ကုသေရး၊ ပ့ံပု္ိးေရးႏွင့္ ေဆးရုံဆင္းခြင့္ျပဳေရးဆုိင္ရာ 
အစီစဥ္တြင္ သင္မွ ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ဆႏၵ 
(သေဘာတူညီခ်က္)အား အျမဲေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။

သင့္အား သင့္ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ျပီး ကုသႏုိင္ပါသလား။

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ကုသျခင္းမွာ သင့္ထံမွ(သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ကုိယ္စား သေဘာတူညီမႈဆႏၵ ေပးႏုိင္သည့္ တစ္စုံ 
တစ္ေယာက္ ဥပမာ အုပ္ထိန္းသူ)ထံမွ ႀကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား၍ ရရိွေသာဆႏၵမပါပဲ သင့္အား ကုသမႈေပး၍ 
မရဟူသည့္ သေဘာျဖစ္ သည္။ သိရိွသေဘာတူညီခ်က္ ဆုိ 
သည္မွာ သင့္ဘက္မွလုိအပ္ေသာ လုိခ်င္ေသာအခ်က္လက္မ်ား 
အားလုံးကုိ ရရိွၿပီး ကုသေရးအားခံယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 
ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးသပ္ၿပီးမွသာ လက္ခံသည့္သေဘာျဖစ္ 
ပါသည္။

အကယ္၍ ယင္းကုသမႈမွာ သင့္အသက္အားကယ္တင္ႏုိင္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ 
သည္ဟုယူဆပါက သင့္ဆႏၵမပါပဲ သင့္အား ကုသမႈအတင္း 
ေပးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ယင္းအား အေရးေပၚစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုသ 
မႈဟု ေခၚပါသည္။

အကယ္၍ သင္မွ မိမိဆႏၵမပါေသာကုသမႈအား ခံယူရမည့္လူနာ 
ျဖစ္လာေသာအခါ (အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအတြင္းကုသမႈခံယူေရး 
ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္) သင့္အား စိတ္ေရာဂါကုထုံးမ်ားကုိ သင့္ 
ဆႏၵမပါပဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ဆႏၵအား 

ေတာင္းဆုိမႈျပဳသင့္ပါေသးသည္။

သင့္အား ကုသေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မေက်နပ္ပါက 
ဘာလုပ္ႏုိင္သနည္း။

သင့္အား ကုသေပးေနေသာ ကုသေရးအဖြဲ႔အား သင္ 
စတင္အသိေပး ေျပာဆုိႏုိင္ျပီး သင့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ မိမိဆႏၵအရ ကုသမႈခံယူေနသည့္ 
အေနထား တြင္ရိွပါက သင္ခံယူလုိသည့္ ကုသမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အကယ္၍ အျခား စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦးထံမွ 
ဒုတိယထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေတာင္းခံျခင္းသည္ သင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဆုိပါက သင္ယင္း သုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 
ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။

အကယ္၍ သင္မွ မိမိဆႏၵအရမဟုတ္ပဲ ကုသမႈခံယူေနေသာ 
လူနာျဖစ္ပါက သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ခ်ဳပ္အား သင့္အတြင္ အျခား 
ထင္ျမင္ခ်က္ ရရိွႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏ္ုိင္ပါသည္။ 
သီးျခားလုပ္ေဆာင္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ 
သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ 
ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါမည္။ သင့္ ပထမစိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္မွ ယင္းထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ယင္းထင္ျမင္ခ်က္အား လုိက္နာရန္ တာဝန္မရိွေပ။  

ေနာက္ထပ္ ဒုတိယထင္ျမင္ခ်က္အား ရရိွျပီးသည့္ေနာက္ 
သင့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္ခ်ဳပ္အား ေနာက္ထပ္ ထင္ျမင္တစ္ခုရရိွေအာင္ 
စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတတိယ 
ထင္ျမင္ခ်က္အား ပယ္ခ်ရန္ အလားလာရိွႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္တြင္ မေက်နပ္သည့္အေၾကာင္းရိွေနေသးပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ခ်ဳပ္အား သင့္ျဖစ္ရပ္အေပၚသုံးသပ္ 
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ခ်ဳပ္မွ 
ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္အား 
ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလွ်င္လည္းေတာင္းဆုိ 
ႏုိင္ပါသည္။ မေတာင္းဆုိလွ်င္လည္း မေတာင္းဆုိႏုိင္ပါ။ 

(သင့္ကုိယ္ကာယပုိင္း က်န္းမာေရးအတြက္) ေဆးဝါးကုသမႈ

သင္လူနာ အျဖစ္ ကုသမႈခံယူေနသည့္အခါ သင္လုိအပ္သည့္ 
မည္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ိဳးကုိမဆုိရယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ 
ေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္မေပးႏုိင္ပါက 
သင့္ကုိယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားသူမွ 
သင့္အတြက္ သေဘာတူခ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အကယ္ဤ 
သင္မွ ေဆးရုံတြင္ မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေနရျပီး အေရးေပၚ 
ေဆးဝါးကုသမႈတစ္ရပ္ လုိအပ္ပါက ယင္းကုသမႈအားျပဳလုပ္ရန္ 
သင့္ဆရာဝန္မွ သင့္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရယူစရာမလုိအပ္ 
ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းဆရာဝန္မွ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ခ်ဳပ္ 
ထံသုိ႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးရမည္ျဖစ္ 
သည္။
အကယ္ဤ သင္မွ ေဆးရုံတြင္မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေနရ 
ပါက အျခားေဆးရုံသုိ႔သြားျပီး ကုသမႈခံယူရန္သင့္အား ခြင့္ရက္ 
ေပးေကာင္းေပးႏ္ုိင္ပါသည္။ သင္မွ ခြင့္ရက္ရထားသည့္ အခ်ိန္ 
တြင္သင္သည္ ေဆးရုံတြင္ မိမိဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈခံယူေန ေသာ 
လူနာျဖစ္ေနေသးသည္ဟု သတ္မွတ္သည့္အတြက္ သင့္ကုသမႈ 
အစီအစဥ္အား သင္ဆက္လက္လုိက္နာရမည္ျဖစ္္ၿပီး ခြင့္ရက္ 
အဆုံးသတ္သည့္အခါ ျပန္လာရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဦးေႏွာက္အား လွ်ပ္စီးရုိက္ကုထုံး (ECT)

ECT မွာ စိတ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကုထုံးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
သင့္အား ေဆးေပးကုသျခင္းသည္ သင့္ေရာဂါအေျခေနအား 
တုိးတက္ေစျခင္းမရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရာဂါအေနထားမွာ 
ဆုိးရြားျပင္းထန္လြန္းေနလွ်င္ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ 
သင့္အား ECT ကုထုံးေပးႏ္ုိင္ပါသည္။
ECT အားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အကန္႔ 
အသတ္ရိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -
 � ECT ကုထုံးအား အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ မည္သူ႔ကုိမွ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။
 � အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းရိွေသာ မိမိဆႏၵအရ 

ကုသမႈခံယူေသာ (ကေလးမွ သေဘာတူညီခ်က္မေပးႏုိင္ 
သည့္အခါ ၄င္း၏မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူဆႏၵျဖင့္ 
ကုသမႈခံယူေသာ) ကေလးမ်ားသုိ႔ ECT ကုထုံးေပးႏုိင္ပါ 
သည္။  


