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Burmese
July 2016

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 
သေႏၶတားနည္းမ်ား 

အမ်ဳိးသမီးတုိင္းတြင္ 

သူ၏ မိသားစုအတြက္ 

စီမံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ သားသမီး 

ရယူရန္ သင့္ေတာ္ေသာ 

အခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ 

ခြင့္ရွိသည္။

သင္သည္ သားသမီးယူမည့္အခ်ိန္ကုိ ၾကဳိတင္စီစဥ္ ထားလိုပါ 
က သေႏၶတားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳရန္လုိသည္။ 
အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးပါသေႏၶတားနည္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္
ပါသည္။

 ဤလက္ကမ္းစာေစာင္၌ အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတး 
လ်ႏုင္ိငံတြင္ ရရွႏုိင္ိသည့္ သေႏၶတားနည္းအခ် ိဳ႕ကုိ က်ႏုုပ္္ 
တိုု ့ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဤလက္ကမ္း စာေစာင္ 
သည္ သေႏၶတားနည္း အမ်ဳ ိးအစားမ်ားအား ျခဳငံုံေဖာ္ျပထား 
ျခင္းျဖစ္ရာ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္း လမ္းကုိ 
သိရွိႏုင္ိရန္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။



2

ခႏၶာကိုယ္တြင္းပစၥည္း ထည့္သြင္းျခင္း (IMPLANON)

အလုပ္လုပ္ပု ံ- 
ဆရာဝန္မွ သင့္လက္ေမာင္းအေပၚဘက္ အေရျပားေအာက္ 
တြင္ ပလတ္စတစ္ျပြန္ေသး ေလးတစ္ခုအား ထည့္သြင္းေပး 
မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမ်ဳိးသမီး၏ သားအိမ္မွ လစဥ္ 
ထုတ္ေပးေနက်ျဖစ္ေသာ မမ်ဳိးဥ တစ္လံုးထုတ္ေပးမႈအား 
ရပ္တန္႔ေစမည့္ပရိုဂ်က္စတင္ေဟာ္မုန္းအနည္းငယ္ကုိထုတ္ 
ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤခႏၶာ ကိုယ္တြင္းထည့္သြင္းပစၥည္းကိုု
ဆရာ၀န္တစ္ဦးကညႊန္ၾကားရမွာျဖစ္ျပီး၊ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ဖ်ယ္ရွားျခင္းကုုိလည္းဆရာ ၀န္ကသာျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား -  
၄င္းသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း စတင္ထည့္သြင္းခ်ိန္မွ ၃ ႏွစ္အထိ 
ၾကာရွည္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ သေႏၶတားေဆးအားေန ့စဥ္မီွ၀ဲရန္မွတ္သားထား 
ရန္ မလိုပါ။ ၎သည္အလြန္ေစ်း သက္သာသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
တခါတရံ အခမ့ဲ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သားသမီးယူရန္ 
ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါက ၎အား ဖယ္ရွားလုိက္ျပီး မၾကာမီ တြင္ 
ကိုယ္ဝန္ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား -
စတင္အသံုးျပဳသည့္ ၆ လအတြင္းအမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕သည္ 
ဓမၼတာလာစဥ္တြင္ပံုမွန္ ထက္ရာသီေသြးပိုမ်ားျခင္း၊ 
ရာသီေသြး လံုးဝမဆင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဓမၼတာလာ 
ခ်ိန္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေသြးအနည္းငယ္ အဆက္မျပတ္ 
ဆင္းေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

ကုန္က်စရိတ ္-
သင့္တြင္ Health Care ကတ္ သို႔မဟုတ္ Medicare 
ကတ္တစ္ခုခုရိွပါက ၎အား အစိုးရမွ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပး 
ထားေသာေၾကာင့္ အခမ့ဲရရိွႏိုင္ပါသည္။
သင့္တြင္ Medicare ကတ္မရိွပါက ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္အတြက္ 
၃၅ေဒၚလာ က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ သေႏၶတားနည္းမ်ား 
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သားအိမ္တြင္းထည့္ ကိရိယာ (IUD)

အလုပ္လုပ္ပုံ - 
‘T’ ပံုသ႑န္ ပလတ္စတစ္အပိုင္းေလးတစ္ခုအား  
သင္၏ သားအိမ္အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ မမ်ဳိးဥႏွင့္ ဖိုမ်ဳိးဥ ေတြ႔ဆံုျခင္းကုိ တားဆီးေပးမည့္ 
ပရိုဂ်က္စတိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္းႏွင့္ အလားတူ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးကုိ 
အနည္းငယ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ IUD ကို ဆရာဝန္ 
တစ္ဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ထည့္ သြင္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား - 
၄င္းသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း စတင္ထည့္သြင္းခ်ိန္မွ ၅ ႏွစ္အထိ 
ၾကာရွည္ခံမည္ ျဖစ္သည္။သင္သည္ သေႏၶတားေဆးအား 
ေန ့စဥ္မီွ၀ဲရန္မွတ္သားထားရန္ မလိုပါ။၎သည္ အလြန္ေစ်း 
သက္သာသည္ သုိ႔မဟုတ္ တခါတရံ အခမ့ဲ ျဖစ္သည္။
၎သည္ ရာသီေသြး အလြန္မ်ားျခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။သင္သည္ သားသမီး ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ 
လုိက္ပါက ၎အားဖယ္ရွားလုိက္ျပီး မၾကာမီတြင္ ကိုယ္ဝန္ရ 
ရိွႏိုင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား - 
အစတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွေသာ္လည္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာျပီး 
ေနာက္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရာသီေသြး ေလ်ာ့နည္းလာျပီး 
အခ်ိန္တို လာမည္ ျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္ - 
သင့္တြင္ Health Care ကတ္ သို႔မဟုတ္ Medicare 
ကတ္တစ္ခုခုရိွပါက ၎အား အစိုးရမွ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပး 
ထားေသာေၾကာင့္ အခမ့ဲရရိွႏိုင္ပါသည္။
သင့္တြင္ Medicare ကတ္မရိွပါက ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္အတြက္ 
၃၅ေဒၚလာ က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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Burmese
July 2016အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သေႏၶတားနည္းမ်ား 

သေႏၶတားေဆးလုံး (ေပါင္းစပ္)
အလုပ္လုပ္ပု ံ-
၎သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ မမ်ဳိးဥထုတ္ေပးမႈကုိ
တားဆီးေပးသည့္ (အီစထရိုဂ်င္ႏွင့္ ပရိုဂ်က္စတိုဂ်င္) 
ေဟာ္မုန္းႏွစ္မ်ဳိးပါဝင္သည့္ ေဆးလံုးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ 
ဤေဆးလံုးကုိ ေန႔စဥ္အခ်ိန္မွန္ ေသာက္ေပးရန္လိုသည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား -
၎သည္ ရာသီစက္ဝန္းကုိ ထိန္းညိွေပး၍ ရာသီလာ 
စဥ္ကုိက္ခဲနာက်င္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား - 
၎ကိုစနစ္တက် အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစလုိပါက ေန႔စဥ္ 
အခ်ိန္မွန္ ေသာက္သံုးရန္ လိုသည္။ ေဆးလံုးအား ၂၄ နာရီ 
ထက္ေနာက္က်၍ ေသာက္သံုးခ့ဲပါက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။

သင္သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ခံစားေနရပါက 
ယင္းေဆးလံုးသည္ သင္သံုးစြရဲန္ သင့္ေလ်ာ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ကုန္က်စရိတ္ - 
သင့္တြင္ Health ကတ္ သို႔မဟုတ္ Medicare ကတ္တစ္ခုခုရိွပါ 
က ၄ လစာအတြက္ ၈ ေဒၚလာခန္႔ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ Medicare ကတ္မရိွပါက တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀ 
ႏွင့္ ေဒၚလာ ၃၀ ၾကားက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။
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 သင္ႏွင့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရန္။
 သင့္အသက္အရြယ္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအား ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္။
 သင့္အတြက္ သေႏၶတားနည္းဆိုင္ရာ ေဆးညႊန္းတစ္ခု ေရးေပးရန္။
 ၎သည္ သင္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက သေႏၶတားနည္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး အျခားတစ္နည္းအား ေျပာင္းလဲေပးရန္။
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အေရးေပၚ သေႏၶတားေဆး (ECP)

သေႏၶတားနည္း အမ်ားစုမွာ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း 
အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဆရာဝန္ျဖစ္သူမွ -

အလုပ္လုပ္ပံု - 
အကာအကြယ္မ့ဲ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ 
ကိုယ္ဝန္ရရိွႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္  
(ဥပမာ သင္သည္ သေႏၶတားနည္းတစ္ခုကိုမွ် အသံုးျပဳထားျခင္း 
မရိွခ့ဲလွ်င္၊ သင္သည္ ပံုမွန္ ေသာက္သံုး ေနက် သေႏၶတားေဆး 
ကို ေသာက္သံုးရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခ့ဲလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ 
အတြင္း ေပါက္ျပဲ ေနေသာ ကြန္ဒံုးကို အသံုးျပဳခ့ဲလွ်င္) အကာအ 
ကြယ္မ့ဲ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး 
(အမ်ားဆံုး ၇၂ နာရီအတြင္း) ပထမအၾကိမ္ ေသာက္ေဆးကုိ 
ေသာက္သံုးရမည္ ျဖစ္ျပီး ၁၂ နာရီတိတိ ၾကာျပီးေနာက္တြင္ 
ဒုတိယအၾကိမ္ေသာက္ေဆးကုိ ေသာက္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ ဖုိမ်ဳိးေစ့အား မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး သည့္ 
သားအိမ္ေခါင္းမွထြက္သည့္ အခၽြမဲ်ားကို ထူထဲေစသည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား -
ECP ကို ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ေဆးညႊန္းမပါဘဲ မည္သည့္ေဆး 
ဆိုင္တြင္မဆုိ ဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား -
ယင္းေဆးကုိ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ၇၂ နာရီ (၃ရက္) အတြင္း 
ေသာက္သံုး လွ်င္ ပိုမုိအာနိသင္ရိွမည္ျဖစ္ျပီး ၉၆ နာရီ (၄ရက္)
အထိလည္း အက်ဳိးအာနိသင္ရိွႏိုင္ပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္ -
Health Care ႏွင့္ Medicare ကတ္တစ္ခု ရိွသည္ျဖစ္ေစ 
မရိွသည္ျဖစ္ေစ ၁၅ ေဒၚလာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ 


