နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် �ှင့်

ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးရာကုသြခင်း
လံြု ခံ �၍ ထိေရာက်ေသာ ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးရာကုသြခင်း
သည် ြပန်လည်ကျန်းမာနာလန်ထူြခင်းအတွက် အဓိ က ကျ
ေသာ အစိတ်အပိုင်းတစ် ခုြဖစ် သည်။

ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးရာကုသြခင်းဆို တာ ဘာလဲ ?
ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးရာကုသြခင်းဆိုသည်မှာ

ေနစဥ်
့ လပ
ု ် ငန်းေဆာင်တာများကို ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် အာင်

ေဆာင်ရွက်�င
ုိ ်ေစြခင်း၊ တစ် စံုတစ် ဦး၏ ြပန်လည်ကျန်းမာလာြခင်း

သို့ မဟုတ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွြဖစ်လာ�ိင
ု ်ေစရန်အတွက် ကူညီေပးြခင်း၊

၄င်းတို့ ၏ လုပ်ကိုင်�င
ုိ ်စွမ်းတို့ အြပည့်အ၀ရ�ှ ိ ေရး �ှင့် ပညာေရး၊အလုပ်အကိုင်
၊အပန်းေြဖြခင်း၊ အဓိ ပ္ပာယ်ြပည့်၀ေသာဘ၀က�များရ�ှ ိ �င
ုိ ်ေရးတို့ အတွက်
ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင
ု ်မှု တစ် ခုအြဖစ် သတ်မှတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
့ ိုပါသည်။

နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ေရာဂါအတွက်
ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေရးသည် တစ် ဦးချင်းစီ
၏ေရာဂါလက္ခဏာများ၊ ပန်းတိင
ု ်များ�ှင့် ဦး
စားေပးမှုများေပ� မူတည်၍
အံ ဝင်ခွင်ကျြဖစ် ေအာင်စီမံကုသေပးရပါမည်။

ကမ္ဘာက
့ ျန်းမာေရးအဖွ့ဲက အ�ကံြပ�ထားသည်မှာ နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါအတွက်ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသရာတွင် လက်တေလာခံ စားေန

ရေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ၏ အကနအ
် ့ သက်အတွင်း၊ လံြု ခံ �၍ သင့်ေတာ် သည့် ပမာဏသာ�ှ ိ ေသာ အားစိုက်ထုတ်မှုြဖင့်သာ ေနစဥ်
့ လု

ပ် ငန်းေဆာင်တာများ ြပန်လည်လပ
ု ် ေဆာင်ရန် အသိပညာေပးြခင်းများပါ၀င်သင့်သည်ဟဆ
ု ိုသည်။ ထို့ အြပင် ေမာပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း�ှင့်
ေရာဂါလက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာသည်အထိ အားစိုက်ထုတ်ြခင်းများ မြပ�လုပ်သင့်ေ�ကာင်းလည်း အ�ကံြပ�ထားပါသည်။
• ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါမှ ြပန်လည်နာလန်ထူလာေသာ သူများအတွက် ြပ
န်လည်သန်စွမ်းေရးရာကုထံုးသည် အားလံးု အတွက်ကဲွြပားပါသည်
။ ေအာက်တင
ွ ် သင်�ကံ�ေတွ့�င
ုိ ်ရသည့်အရာများအတွက် အချ ိ�ေသာ
အသံုးအ�ှ�န်းများကို ေဖာ် ြပထားပါသည်။
• အထူး�ကပ် မတ်ကုသမှုများအ�ပီ းေနာက် �ကံ�ရသည့်လက္ခဏာများ
• ဗိုင်းရပ် စ်ေနာက်ဆက်တဲ ွ ေမာပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း

သင်�ကံ�ေတွ့ရေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ မည်သို့ပင်ြဖစ်ေစ ၊ သင်၏ ြပန်
လည်သန်စွမ်းပညာ�ှ င်က တစ်ဦးချင်းစီအလိက
ု ် ကုသေပးမည်ြဖစ်�ပီ း၊

ကုသမှုများမစခင် နဂိုေရာဂါအေြခအေနများအား သိ�ှိ�င
ုိ ်ရန်ြပ�လုပ်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ ေရာဂါလက္ခဏာများကို စီမံကုသရာတွင် ကူညီေပး�ိင
ု ်ရန်

ထိေရာက်ေသာြပန်လည်သန်စွမ်းကုသြခင်းအစီအစဥ်များတွင် ေအာက်
ပါတို့ ပါ၀င်ပါသည်။

• လှုပ်�ှားမှုများအား ေြဖးေြဖး�ှင့် ပံုမှနခ
် ျ ိန်ကိုက်စီစဥ်ြခင်း (Pacing)

• ကိုယ်တင
ွ ်းအဂ� ါများ ပျက်စီးမှု

• �ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းအား ေစာင့်�ကည့်စမ် းစစ်ြခင်း

• နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါ

သင်၏လိအ
ု ပ် ချက်များ�ှင့် အကိုက်ညီဆံုးြဖစ် ေစရန် ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေပးသူက အြခားေသာ ကျန်းမာေရး၀န်ထမ် းများ�ှင့် အတူတကွပူးေပါ

င်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေရာဂါ�ှ ာေဖွဆန်းစစ် ြခင်း �ှင့် ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသြခင်းများ ြပ�လုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါေရာဂါလက္ခဏာများ၏ြဖစ်ေစသည့်
အေ�ကာင်းအရာများကို နားလည်ရန်�ှင့် �ှ ာေဖွေတွ့�ှိ�င
ုိ ်ရန်အတွက် များစွာေသာ ေလ့လာစမ် းစစ်မှုများကို ေဆာင်ရွက်�င
ုိ ်ပါသည်

• အသက်မ�ှူ �င
ုိ ်ြခင်း

• အားနည်းြခင်း သို့ မဟုတ် မူးလဲြခင်း

• ရင်ဘတ်နာြခင်း

• မူးေဝြခင်း

• �ှလံးု တုနြ် ခင်း

O2

• ေသွးတွင်းေအာက်စီဂျင်နည်းြခင်း

• ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း

ကိုဗစ်ေရာဂါအတွက် ေလ့ကျင့်ခန်းများ �ွှနး် ရာတွင် ဂ�ု တစိုက် ချည်းကပ် သင့်ပါသည်။ ထိုမှသာ ထိခိုက်မှုအ�္တရာယ်တို့ နည်းပါးမည်ြဖစ် ၍ ေလ့ကျ

င့်ခန်းအစီ အစဥ်များသည်လည်း ြပန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းေစ�ပီ း၊ ေရာဂါလက္ခဏာများကို ပိုမို မဆိုးရွ ားေစမည် ြဖစ်သည်။ ြပန်လည်သန်စွမ်းကုထံုး

များသည် ပင်ပန်းမှုေ�ကာင့် ေသွးတွင်းေအာက်စီဂျင်ေလျာ့ကျြခင်းကို ကာကွယ်ရန် ရည်မှနး် ထားသင့်ပါသည်။ အသက်�ှုြပင်းထန်ြခင်း �ှင့် အသက်�ှု

သည့်ပံုစံမှားယွင်းေနြခင်း ေရာဂါလက္ခဏာများကျန်�ှိေနပါက အသက်�ှုလမ် းေ�ကာင်းဆိုင်ရာ အထူးြပ� ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသသူမှ ကူညီေပး�ိင
ု ်ပါ
သည်။ အထူ းသြဖင့် ေရာဂါေနာက် ဆက် တဲွလက္ခဏာများ ကျန်�ှိေနေသးပါက အဆင့်ြမင့်ေလ့ကျင့်ခန်းကုသမှု များ အသံုးမြပ�သင့်ပါ။
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