အတက်ေရာဂါ (သင်ကားချိန် စုစုေပါင်း ၂နာရီ ၃၀ မိနစ်)
 အတက်ေရာဂါဟု သတ်မှတ်ြခင်း
 တက်ြခင်းကို ြဖစ်ေစိုင်ေသာ လတ်တေလာ အေကာင်းရင်းများ
 အတက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ
၁။ ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း (First Aid Measures)
၂။ လူနာေဟာင်းများအား ပုံမှန် ကည့် စစ်ေဆးေပးြခင်း (Follow-up care) တွင်
သတိြပရန်ှင့်မှာကားရန် အချက်များ
၃။ လူနာများအား ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းသို န်းပိုေပးြခင်း (Referral pathway)
(သင်ကားချိန်- ၁ နာရီ )
 အတက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ
၄။ အတက်ေရာဂါ အေကာင်း ပညာေပးေဆွးေွးြခင်း (Health Education)
(က)

အတက်ေရာဂါရှိသူများအတွက် ေဆာင်ရန်၊ေရှာင်ရန်မျာ:
(Dos & Don’ts)

(ခ)

အယူအလွဲများှင့် အချက်အလက်မှန်များ
(Misconceptions & Reality)

 အတက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ဆက်လက်ေလ့လာိုင်ရန◌် Tablet အတွင်း
ထည့်သွင်းထား ေသာ Guideline များ၊ Pamphlet များ ရှင်းလင်းြခင်း
(သင်ကားချိန်- ၁ နာရီ)
-

အေထွေထွေဆွးေွးြခင်း - ၃၀ မိနစ်

တက်ြခင်း (Convulsive Seizure)
လူတစ်ေယာက်
ခာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး

တက်သည်

(Convulsive

ေကာက်ေကွးကာ

ဆတ်ကနဲ၊

Seizure)
ဆတ်ကနဲ

ဟုသတ်မှတ်ရန်
(၁-၂မိနစ်ခန်)

ထိုလူသည်
အကာ

တုန်

(၍လပ်)ေနသည့် အြပင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လကဏာများ အနက်မှ အနည်းဆုံး (၂)ခု ရှိရပါမည်။
ေရာဂါလကဏာများ
-

သတိလုံးဝ လစ်သွားြခင်း။

-

ေတာင့်တင်းေနြခင်း။

-

လာကိုက်မိြခင်း (သိုမဟုတ်) လူနာလဲကျသွားစဉ် ဒဏ်ရာရရှြိ ခင်း။

-

ဆီး၊ဝမ်း ထွက်ကျြခင်း၊ မထိန်းိုင်ြခင်း။

-

တက်ပီးေနာက်

ေမာပန်းွမ်းနယ်ြခင်း။

အိပ်ငိုက်ြခင်း၊

သတိေကာင်းစွာ

မရေသးပဲ

ဇေဝဇဝါြဖစ်ေနြခင်း၊ အြပအမူများ ပုံမှန်မြဖစ်ြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း/ခာကိုယ် နာကျင်ြခင်း၊
ခာကိုယ်တစ်ြခမ်း/ဖက် လပ်ရှားမ အားနည်းေနြခင်း။

အတက်ေရာဂါ (Convulsive Epilepsy)
လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ှစ်အတွင်း လတ်တေလာ အေကာင်းရင်းခံ မရှိဘဲ (၂၄)နာရီြခား၍ အနည်းဆုံး
(၂)ကိမ်ှင့် အထက် (ခာကိုယ်တစ်ခုလုံး ေတာင့်ပီးတုန်၍) တက်မှသာ အတက်ေရာဂါ (Convulsive
Epilepsy)ဟု ေခဆို သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။

တက်ြခင်းကို ြဖစ်ေစိုင်ေသာ လတ်တေလာ အေကာင်းရင်းများ
-

ကေလးများ (အသက် ၆လမှ ၆ှစ်အတွင်း) အဖျားကီး၍ တက်ြခင်း။

-

ဦးေှာက်အတွင်း ေရာဂါပိုးဝင်ေရာက်ြခင်း (ဦးေှာက်အေြမးပါးေရာင်ြခင်း၊ ဦးေှာက်အတွင်း
ဌက်ဖျားပိုးဝင်ြခင်း)။

-

ဦးေခါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်း။

-

ခာကိုယ်၏ ေသွးအတွငး် ဓာတ်ဆားများ ပုံမှန်မြဖစ်ြခင်း (သကား၊ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်များ
ေလျာ့နည်းြခင်း)။

-

အရက်၊ မူးယစ်ထုံထိုင်းေစတတ်ေသာ ေဆးများ သုံးစွဲမ လွန်ကဲြခင်း၊ ုတ်တစ်ရက် အသုံးြပမ
ေလျာ့ချြခင်း/ ရပ်ပစ်ြခင်း။

အတက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်၍ PHS2 များ ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ
၁။

ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း (First Aid Measures)

၂။

လူနာေဟာင်းများအား ပုံမှန် ကည့် စစ်ေဆးေပးြခင်း (Follow-up care)တွင်
သတိြပရန်ှင့်မှာကားရန် အချက်များ

၃။

လူနာများအား ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းသို န်းပိုေပးြခင်း (Referral pathway)

၄။

အတက်ေရာဂါ အေကာင်း ပညာေပးေဆွးေွးြခင်း (Health Education)
(က)

အတက်ေရာဂါရှိသူများအတွက် ေဆာင်ရန်၊ေရှာင်ရန်မျာ: (Dos & Don’ts)

(ခ)

အယူအလွဲများှင့် အချက်အလက်မှန်များ(Misconceptions & Reality)

ေရှးဦးသူနာြပစုြခင်း (First Aid Measures)
လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ဆက်တိုက် တပိင်တည်း လုပ်ေဆာင်သွားရန် ြဖစ်ပါသည်။
၁။

လူနာ ှင့် အတူေန၍ အတက်ကျသည်အထိေစာင့်ပါ၊ လူနာ ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ရှိ လူများအာ
မေကာက်ရွံရန် ှင့် စိတ်ငိမ်ငိမ်ထားရန် ရှင်းြပပါ ။

၂။

အတက်ကာြမင့်သည်အထိ အချိန်ကို မှတ်သားထားပါ ။

၃။

လူနာအား ထိခိုက် ဒဏ်ရာမရေအာင် ကာကွယ်ေပးပါ၊ လူနာ အနားရှိ အရာယ် ြဖစ်ေစမည့်
အရာမှန်သမ ဖယ်ရှားေပးပါ ။

၄။

လူနာ ၏ ေခါင်းေအာက်တွင် အဝတ်စေခါက် သို အဝတ်စငယ် တစ်ခု ကို ထားေပးပါ။

၅။

အဝတ်အစားများ တင်းကပ်ေနပါက ေြဖေလျာ့ေပးပါ ။

၆။

တက်ေနေသာ လူနာအား ချပ်မထားပါှင့် ။ ှိပ်နယ်ြခင်း မြပပါှင့် ။

၇။

လူနာ ၏ ပါးစပ်ထဲသို မည်သည့်အရာမှ မထည့်ပါှင့် ။

၈။

အသက်လမ်းေကာင်းတွင်

လာေခါက်ပီး

တံေတွးများြဖင့်

ပိတ်မေနေစရန်

လူနာအား

ေဘးတေစာင်း အေနအထားတွင် ထားေပးပါ ။
၉။

ေဘးတွင် ဝိုင်းအုံ ကည့်မေနပါေစှင့် ။

၁၀။

အတက်ကျသည့် အချိန်အထိ လူနာ အနားတွင်ေနေပးပါ။ စိတ်ငိမ်ငိမ် ထား၍ လူနာအား
ှစ်သိမ့် အားေပးပါ။ လူနာအား အနားယူပါေစ ။

၁၁။

လူနာထိခိုက် ဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ခု ရရှိခဲ့ပါက စနစ်တကျ ေဆးထည့်ပီး ပတ်တီးစည်းေပးပါ။

လူနာေဟာင်းများအား ပုံမှန် ကည့် စစ်ေဆးေပးြခင်း (Follow-up care)
ေဆးကုသမခံယူေနသာ

လူနာများတွင်

ေဆးမှန်မှန်ေသာက်ြခင်း

ရှိ/မရှိ

(ေဆးအမျိးအစား၊

ပမာဏာှင့် အကိမ်အေရအတွက် မှန်/မမှန်) စစ်ေဆးေပးရန် အလွန်အေရးကီးပါသည်။
လူနာှင့်

၎င်း၏

မိသားစုများသည်

ေအာက်ပါ

စည်းကမ်းများကို

တိတိကျကျ

လိုက်နာရန်

လိုအပ်ေကာင်း ေသချာစွာရှင်းြပ ရမည်။ နားလည်၊ မှတ်သား၊ လိုက်နာြခင်းရှိ/မရှိ ကိုလည်း ဆန်းစစ်
သုံးသပ်ကာ လိုအပ်သလိုြပြပင် ေပးရမည်။
-

ေဆးကို

မှန်မှန်ေသာက်။

တစ်ကိမ်တစ်ခါမပင်

ပျက်ကွက်ြခင်း

မရှိေစရပါ။

အကယ်၍

ေဆးေသာက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက သတိရလင်ရြခင်း ြပန်ေသာက်ပါ။
-

ေဆးေသာက်ရန် တစ်ကိမ်ပျက်ကွက်ုံြဖင့် ြပန်လည် တက်ိုင်သည်။

-

ဆရာဝန်၏ န်ကားချက်မရှိဘဲ မိမိသေဘာြဖင့် ေဆးတိုးြခင်း၊ ေဆးေလာ့ြခင်း/ ေဆးရပ်ြခင်း
မြပလုပ်ရပါ။

-

မှန်မှန်ြပသရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုမှသာ ေဆးအန်းကို စီစစ်ိုင်ပီး ေဘးထွက်ဆိုးကျိးများ
ရှ/ိ မရှိကို လည်းသိိုင်ပါသည်။

-

ေဆးများကို ကေလးများလက်လှမ်းမမီသည့် ေနရာတွင် သိမ်းထားပါ။ တစ်ခါ တစ်ရံတွင်
ကေလးများ

ေဆးမှားေသာက်ြခင်း

ြဖစ်တတ်ပါေသာေကာင့်

ကေလးတိုှင့်

ေဝးိုင်သမ

ေဝးေအာင်ထားပါ။
-

မည်သည့် အစားအစာမ ေရှာင်ရန် မလိုပါ။

လူနာများအား ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းသို န်းပိုေပးြခင်း (Referral Pathway)
ေအာက်ပါ အချက်အလက်များှင့် ကိုက်ညီပါက လူနာကို ေဆးုံသို အေရးေပ အြမန်ဆုံး
လဲေြပာင်း ေပးရပါမည်။
-

(၅)မိနစ် ေကျာ်သည်အထိ အတက်မကျလင်လည်းေကာင်း

-

တစ်ကိမ်ှင့် တစ်ကိမ်ကားတွင် ပုံမှန်ြပန် မြဖစ်ဘဲ ဆက်တက်ေနလင်လည်းေကာင်း

-

အတက်ကျသွားေသာအခါ သတိမလည်လင် (သို) အသက်ရှမမှန်ေတာ့လင်လည်းေကာင်း

-

အတက်ကျပီး (၁) နာရီ ကာသည် အထိ သတိေကာင်းစွာ ြပန်မရရှိလင်လည်းေကာင်း

-

ေရထဲတွင် တက်၍ ေရများ အဆုတ်ထဲဝင်သည်ဟု ယူဆရလင်ေသာ်လည်းေကာင်း

-

ပထမဆုံး အကိမ်တက်ြခင်းြဖစ်လင်လည်းေကာင်း

-

လူနာတွင် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့လင်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိလင်၊ ဆီးချိရှိလင် လည်းေကာင်း

ေအာက်ပါ အချက်များှင့် ကိက
ု ်ညီပါက ေရာဂါ အေကာင်းကို ရှင်းလင်းြပ၍ နီးစပ်ရာေဆးုံ (သို)
ဆရာဝန်ှင့် ြပသရန် တိုက်တွန်းပိုေဆာင်ေပးရပါမည်။
-

ကွင်းဆင်း၍ ေဆးကုသစဉ် အတက်ေရာဂါ ရှိသည် ဟု သံသယရှိသူကို ေတွပီး ထိုသူသည်
အတက်ေရာဂါကို ေဆးကုသမ ခံယူြခင်းမရှိေသးလင်လည်းေကာင်း

-

ေသာက်လက်စ အတက်ေရာဂါေဆးှင့် သက်သာေပျာက်ကင်းမ မရှိလင် လည်းေကာင်း

-

အတက်ေရာဂါရှိ၍ စိတ်ပုံမှန် မဟုတ်လင်လည်းေကာင်း

ှစ်သိမ့် ပညာေပး ေဆွးေွးြခင်း (Health Education)
အတက်ေရာဂါရှိသူများအတွက် ေဆာင်ရန်၊ေရှာင်ရန်များ
-

အတက်ေရာဂါရှိသူသည် ပုံမှန်လပ်ရှားသွားလာေနစဉ် အလွန်ပင်ပန်းလာလင် တက်ချင် သလို
ခံစားရလင် ဂုြပ၍ အနားယူသင့်သည်။

-

ချက်ြပတ်ြခင်းအစရှိေသာ
မီးေဘးအာရယ်

အိမ်မကိစများကို

ရှိေသာေကာင့်

ြပလုပ်ိုင်သည်။

အေဖာ်ရှိမှသာ

မီးြဖင့်

သိုေသာ

တက်ခဲ့ပါက

ချက်ြပတ်သင့်သည်။

ဓားများ၊

ခန်ထက်ေသာ ပစည်းများ၊ ေရေွးအိုးများကို သတိြပ၍ သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
-

ြဖစ်ိုင်လင် ထိုင်၍သာ အလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။

-

ေရချိးေနစဉ် ေရချိးခန်း တံခါးကို ဂျက်ချမထားသင့်ပါ။ ေရတိုင်ကီ၊ ေရချိးကန်များအတွင်း
ေရစိမ်၍ မချိးသင့်ပါ။

-

အြမင့် မတက်သင့်ပါ။

-

အိပ်ချိန် ပုံမှန်ြဖစ်ရပါမည်။ အိပ်ေရးမပျက်ေစရပါ။

-

မိမိအား တက်ေအာင်လံေဆာ်ေလ့ရှိေသာ အေြခအေနများကို သတိြပပီး ေရှာင်ကည်ပါ။

-

ဆရာဝန်၏

န်ကားချက်

မရှိဘဲ

မိမိသေဘာြဖင့်မိမိ

ေဆးတိုးြခင်း၊

ေဆးေလာ့ြခင်း၊

ေဆးရပ်ြခင်း မြပလုပ်သင့်ပါ။

အတက်ေရာဂါှင့် ပတ်သက်ေသာ အယူအဆ အလွဲများှင့် အမှန်များ

အယူလွဲများ
အတက်ေရာဂါသည်
 မေကာင်းဆိုးဝါး ပူးကပ်ြခင်း၊

အချက်အလက်မှန်များ
 အတက်ေရာဂါသည် ဦးေှာက်အတွင်းရှိ
လပ်စီးေကာင်းများ

ြပစားခံရြခင်း၊ ပေရာဂေကာင့်

မူမမှန်ေြပာင်းလဲမေကာင့်

ြဖစ်သည်။

ြဖစ်ေပလာေသာေရာဂါလကဏာစု

 ဘုရားသခင်မှ

ြဖစ်သည်။

အြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါသည် ေရရှည်ေဆးကုသမ
ခံယူ ရေသာဦးေှာက်ှင့်
အာုံေကာေရာဂါ တစ်မျိး ြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါသည်
ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်သည်။
 အတက်ေရာဂါရှိသူ၏
တံေတွး၊ေသွးှင့် ကိုယ်ခာမှ

 ကူးစက်ေရာဂါ မဟုတ်ပါ။
အတက်ေရာဂါရှိသူ ၏ တံေတွး၊ ေသွးှင့်
ကိုယ်ခာမှထွက်ေသာ အရည်များမှ
မကူးစက်ိုင်ပါ။

ထွက်ေသာအရည်များမှ
ေရာဂါကူးစက်သည်။
 အတက်ေရာဂါသည် ြဖစ်ပွားန်း
နည်းေသာ ေရာဂါြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါသည် လူ၂၀၀တွင်
၁ေယာက် ြဖစ်တတ်သည်။ ကမာတစ်ဝန်း
အသက်အရွယ် မေရွး
လူမျိး၊ဘာသာ၊ိုင်ငံမေရွး ြဖစ်တတ်
သည်။

 အတက်ေရာဂါသည်
ကေလးများတွင်သာ ြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါသည် အရွယ်မေရွး
ြဖစ်ပွား ိုင်သည်။ ကေလးဘဝှင့်
သက်ကီးပိုင်းတွင် အြဖစ်များသည်။
ကေလးဦးေှာက်သည် မူမမှန်ေသာ
လပ်စီးေကာင်းများ ြပန်ှံြခင်းကို
ထိန်းချပ်ိုင်မ နည်းေသာေကာင့်
ပိုြဖစ်တတ် ြခင်းြဖစ်သည်။
ဦးေှာက်ဖွံဖိးလာသည်ှင့် အမ
မူမမှန်ေသာ လပ်စီးေကာင်းများ အြဖစ်
နည်းလာသည်။သိုရာတွင်
သက်ကီးပိုင်းတွင် ြဖစ်တတ်ေသာ
တက်ြခင်းသည် ဦးေှာက် ကျံြခင်း၊
ဦးေှာက်ေသွးေကာများှင့်
ဦးေှာက်ဆဲလ်များ
ပျက်စီးယိုယွင်းြခင်းှင့် ဇီဝြဖစ်စဉ်များ
ယိုယွင်းြခင်းတိုေကာင့် ြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါရှိသူအားလုံးသည်

 အတက်ေရာဂါြဖစ်ြခင်း၏

မျိးိုးလိုက်ြခင်းေကာင့်တက်ြခင်း

အေြခခံအေကာင်းရင်း အားလုံးကို

ြဖစ်သည်။

ေသချာမသိေသးေသာ်လည်း

အတက်ေရာဂါရှိသူအားလုံးသည်
မျိးိုးလိုက်ြခင်းေကာင့် တက်ြခင်း
မဟုတ်ပါ။
 အချိသည် မိခင်ဝမ်းအတွင်း
သေသား၏ ဦးေှာက် ေကာင်းမွန်စွာ
မဖွံဖိးြခင်းေကာင့် ေမွးရာပါ
ဦးေှာက်ချိယွင်းြခင်း၊ ေမွးဖွားချိန် တွင်
ညပ်ဆွဲြခင်း၊ ေမွးချိန်ကာြခင်းတိုေကာင့်
ဦးေှာက်ဒဏ်ရာရြခင်းှင့်
ဦးေှာက်ထိခိုက်ေစ
ေသာေရာဂါများေကာင့် ြဖစ်သည်။
 အတက်ေရာဂါရှိသူများသည်

 အတက်ေရာဂါရှိသူ အများစုသည် ပုံမှန်

ာက်ဏ်ရည်မမှီြခင်း၊ထုံထိုင်းြခင်း

ာဏ်ရည်ရှိကပီး ပုံမှန်အတန်းပညာကို

တိုေကာင့် စာသင်၍မရိုင်ပါ။

ဆည်းပူးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် မကာခဏ
အချိန်ကာြမင့်စွာ တက်မှသာ
ဦးေှာက်အတွင်း ေအာက်ဆီဂျင်
ြပတ်လပ်၍ မှတ်ာဏ်ကို ပံ့ပိုးိုင်သည့်
ဦးေှာက်ဆဲလ်များ ပျက်စီးပီး
ာဏ်ရည်ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။

 အတက်ေရာဂါသည် ူးသွပ်ေသာ
စိတ်ေရာဂါ တစ်မျိးြဖစ်သည်။

 အတက်ေရာဂါသည် စိတ်ေရာဂါ
သိုမဟုတ် ူးသွပ်ေသာေရာဂါ မဟုတ်ပါ။
အချိအတက် ေရာဂါ (ဥပမာ
သတိလွတ်၍ ခာကိုယ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတက်ြခင်း) များတွင်
မတက် ခင်ှင့် တက်ေနချိန်တွင် ခဏတာ
ေငးငိုင်သွား ြခင်း၊ တစ်ခုခုကို
ြမင်ဖူးသလိုြဖစ်ြခင်း၊ အသံတစ်ခုခုကို
ကားေနြခင်း၊ ဦးေှာက်၏
လံေဆာ်မေကာင့် အလိုအေလျာက်
ပါးစပ်က တစ်ခုခုကိုဝါးေနသလိုြဖစ်ြခင်း၊
လက်အချင်း ချင်းပွတ်ေနြခင်း၊
ဦးတည်ရာမဲ့ ေလာက်သွား တတ်ြခင်း
စသည်တိုေကာင့် စိတ်ပုံမမှန်ြဖစ်
သည်ဟုထင်ရတတ်ပါသည်။

 အတက်ေရာဂါသည်ကုသ၍
မရပါ။

 အတက်ေရာဂါရှိသူများ၏
၇၀%မှ၈၀%သည်
အတက်ေရာဂါကုသေဆးများကို ပုံမှန်
စွဲေသာက်ြခင်းအားြဖင့်
လုံးဝမတက်ေအာင်
ထိန်းထားိုင်ပါသည်။

 အတက်ေရာဂါရှိသူများတွင်
တက်ြခင်းကို ကာကွယ်၍ မရပါ။

 အတက်ေရာဂါရှိသူများတွင် တက်ြခင်းကို
ကာကွယ်ိုင်ပါသည်။
 အတက်ေရာဂါကုေဆးများကို
ပုံမှန်စွဲေသာက် ြခင်း၊ တက်ြခင်းကို
ြဖစ်ေအာင် လံေဆာ်ေသာ
အေြခအေနများ(ဥပမာအိပ်ေရးပျက်ြခင်း၊ စိတ်လပ်ရှားြခင်း၊
အရက်အလွန်အကံေသာက်
ြခင်း)ကိုေရှာင်ကဉ်ြခင်းြဖင့်ကာကွယ်ိုင်
ပါသည်။

 တက်ေနေသာလူနာတစ်ဉီး

 ထိုကဲ့သို ြပလုပ်ြခင်းများမှှာ

အလင်အြမန်အတက်ကျေစရန်

လုံးဝမှားယွင်း ေသာ

လူနာ၏လက်ထဲသို

ကုထုံးများြဖစ်ပါသည်။ အတက်ေရာဂါ

ေသာ့ထည့်ေပး ြခင်း၊လူနာကို

ကုသေဆးဝါးများကို စနစ်တကျ

ကက်သွန်နီ(သိုမဟုတ်)

သုံးစွဲြခင်းြဖင့် သာ ကုသိုင်ပါသည်။

ဖိနပ်ကိုရှေစြခင်းများ
ြပလုပ်ရမည်။
 အတက်ေရာဂါရှိသူများသည်

 အတက်ေရာဂါကုသေဆးှင့်

လူမေရး ကိစများ၊ အားကစားှင့်

မတက်ေအာင် ထိန်းထားိုင်ေသာ

အြခားအပန်း ေြဖြခင်းှင့်

သူများသည် လူမေရးကိစ များ၊

ပတ်သက်သည့် လပ်ရှားမ

အားကစားှင့် အြခားအပန်းေြဖြခင်းှင့်

များတွင် မပါဝင်ိုင်ပါ။

ပတ်သက်သည့် လပ်ရှားမများကို
ြပလုပ်ိုင်ပါ သည်။ သိုေသာ် ေရငုပ်ြခင်း၊
အြမင့်တက်ြခင်း၊ ေလထီးခုန်ြခင်း
ကဲ့သိုေသာ အရာယ်ရှိသည့်
အြပအမူများကို မြပလုပ်သင့်ပါ။
ေဆးှင့် မတက်ေအာင်

ထိန်းထားိုင်သည့် အချိန်တွင်
ေရကူးလိုလင်လည်း ေရကူးကမ်းကျင်သူ
အေဖာ်တစ်ဦးပါမှသာ ကူးသင့်ပါသည်။
 အတက်ေရာဂါရှိသူ

 အတက်ေရာဂါရှိသူ အမျိးသမီးများသည်

အမျိးသမီးများ သည်

သာမန်အမျိးသမီးများ ကဲ့သိုပင်

အိမ်ေထာင်မြပသင့်ပါ။

အိမ်ေထာင်ြပ ိုင်သည်။

ကေလးမယူသင့်ပါ။

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်၍ ကျန်းမာေသာ

 ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ပါက

ကေလးကို ေမွးဖွားိုင်သည်။ သိုေသာ်

အတက်ေရာဂါ

ကိုယ်ဝန် ေဆာင်စဉ် အတက်ေရာဂါကို

ေပျာက်ကင်းိုင်ပါသည်။

ထိန်းမထားိုင်ပါ က
ကေလးပျက်ကျြခင်း၊ ကိုယ်ဝန်လမေစ့ဘဲ
ကေလးေမွးဖွားြခင်း၊
ကေလးအေသေမွးဖွား ြခင်းှင့်
ကိုယ်လက်အဂါမစုံေသာ ကေလးေမွး
ဖွားြခင်းများ ြဖစ်တတ်သည်။
 ထိုေကာင့်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ် မူလ
ေသာက်လက်စ အတက်ေရာဂါကုသ
ေဆးများကို ဆက်လက်ေသာက်
သင့်သည်။ မိမိသေဘာ ြဖင့် မရပ်သင့်ပါ။
အတက်ေရာဂါကုသေဆး၏
ေဘးထွက်ဆိုးကျိးေကာင့်
ြဖစ်တတ်ေသာ ကိုယ်လက်အဂါမစုံေသာ
ကေလးေမွးဖွားြခင်းကို ေဖာလစ် အက်
ဆစ် (Folic Acid) တစ်ေနတစ်လုံး ထည့်
ေသာက်ြခင်းြဖင့်ကာကွယ်ိုင်ပါသည်။

 အတက်ေရာဂါရှိသူများကို
အလုပ်မခန်သင့်ပါ

 အတက်ေရာဂါရှိသူများသည်
အြခားသူများ နည်းတူ
အလုပ်လုပ်ိုင်စွမ်း ရှိေသာေကာင့်
အလုပ်လုပ်ရန် အားေပးသင့်သည်။
 သိုေသာ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တက်ပါက
မိမိှင့် လူအများ၏ အသက်ကို
အရာယ်ြဖစ်ေစိုင် ေသာအလုပ်များ
ဥပမာ ဘတ်စ်ကားေမာင်းြခင်း
ေလယာဉ်ေမာင်းြခင်း

စသည့်အလုပ်များ၊မီးနား ေရနားှင့်
အြမင့်ေနရာများတွင်အလုပ်လုပ်ြခင်း ၊
မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်ေစိုင်ေသာ
စက်ယရား ကီးများ၊ စက်တပ်
ပစည်းများှင့် အလုပ်လပ
ု ် ြခင်း
စသည်တိုကို ေရှာင်ကဉ်သင့်ပါသည်။
ေဆးေသာက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက
လုပ်ငန်းခွင် တွင် တက်ိုင်ပီး မိမိ၏
ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးကို ထိခိုက်ကာ
လူအများ အထင်အြမင်ေသး ိုင်ေသာ
ေကာင့်လည်း ေဆးမှန်မှန်ေသာက်၍
လုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။
 ပုံမှန်ထက် ကာြမင့်စွာ မနားမေန
အလုပ်လုပ် ြခင်း၊ အိပ်ေရးပျက်ခံြခင်း
တိုကိုလည်း ေရှာင်ကဉ်ပီး
ေဆးမှန်မှန်ေသာက်ြခင်းအားြဖင့်
ကျန်းမာေပျာ်ရင်၍ စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိ
ေသာဘဝ ကို ပိုင်ဆိုင်ိုင်ပါသည်။

