ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း�ှင့်
ေနာက် ဆက် တဲွ

ေရာဂါလက္ခဏာများပို မိုဆိုးရွ ားလာြခင်း
ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း
ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်းသည် အလွနအ
် မင်းေြခကုနလ
် က် ပန်းကျသည့် ခံ စားချက်တစ်
ခု ြဖစ်�ပီ း နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ေရာဂါတွင် အြဖစ်အများဆံုးေသာ ေရာဂါလက္ခဏာြဖစ်
ပါသည်။ ၄င်းသည်

•အနားယူလိက
ု ်ြခင်း သို့ မဟုတ် အိ ပ်စက်လိက
ု ်ြခင်းြဖင့် လွယ်ကူစွာသက်သာ
သွားသည်မ�ှ ိ ပါ။

•ပံုမှနမ
် ဟုတ်ေသာ ခက်ခဲသည့်လပ
ု ် ေဆာင်မှုတစ် ခု၏ ရလဒ်လည်းမဟုတ်ပါ။
•ေနစ�်
့ လပ
ု ် ငန်းေဆာင်တာများကို ကနသ
် ့ တ်ထိခိုက်ေစ�ိင
ု ်သည်။

ေနာက် ဆက် တဲွ ေရာဂါလက္ခဏာများပို မိုဆိုးရွ ားလာြခင်း
(PESE)

PESE ဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းမှုတစ်မျ ိ�းြဖစ်�ပီး အားစိုက်မှုပမာဏ�ှင့်

အချ ိ�းအစားကိက
ု ်ညမ
ီ မ
ှု �ှ ိသည့်ေြခကုနလ
် က်ပန်းကျြခင်းကိုမ�ကာခဏ
ခံ စားရြခင်း ြဖစ် သည်။ ၄င်းအား တခါတရံ Crash (ချ ံ�းချ ံ�းကျြခင်း)

ဟု ေဖာ် ြပေလ့�ှိသည်။ ဤေရာဂါလက္ခဏာများကို ပိုမိုဆိုးရွ ားလာေစ
�ိင
ု ်သည့် လှုပ်�ှားမှုများသည် ယခင်ကမူ လွယ်ကူစွာေဆာင်ရွက်�င
ုိ ်ခဲ့
ေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများြဖစ် ေန�ိင
ု ်ပါသည်။ ဥပမာ

•ဘဝကို ဆိုးကျ ိ�းများသက်ေရာက်ေစ�ိင
ု ်ပါသည်။

• ေနစ�်
့ လပ
ု ် ငန်းေဆာင်တာတစ် ခု(ဥပမာ - ေရချ ိ�းြခင်း)
• လူမှုေရးကိစ္စတစ် ခု
• လမ် းေလျှာက်ြခင်း (သို့ မဟုတ် အြခားေလ့ကျင့်ခန်းများြပ�လုပ်
ြခင်း)
• စာဖတ်ြခင်း၊ စာေရးြခင်း သို့ မဟုတ် စားပွဲတင
ွ ်ထိုင်၍ အလုပ်လု
ပ် ြခင်း
• စိ တ်လပ
ှု ် �ှားထိခိုက်လယ
ွ ်ေသာ စကား၀ိုင်းတစ် ခု
• အာ�ံု များေစေသာပတ်ဝန်းကျင် (ဥပမာ - ကျယ်ေလာင်ေသသ
ချင်းသံ သို့ မဟုတ် �ပိ �း�ပိ �းြပက်ြပက်အလင်းေရာင်များ)

နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါခံ စားေနရသူများ �ကံ�ေတွ့ေနရသည့် ေရာဂါလက္ခဏာအများစုသည် �ကက်သားေပျာ့ေရာဂါ (ME)၊ နာတာ�ှ
ည်ေမာပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်းေရာဂါ(CFS) များ�ှင့် ပံုစံတပ
ူ ါသည်။ ကမ္ဘာက
့ ျန်းမာေရးအဖွ့ဲက အ�ကံြပ�ထားသည်မှာ

နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါအတွက်ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသရာတွင် လက်တေလာခံ စားေနရေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ၏ အကနအ
် ့ သက်

z

z

z

အတွင်း၊ လံြု ခံ �၍ သင့်ေတာ် သည့် ပမာဏသာ�ှ ိ ေသာ အားစိုက်ထုတ်မှုြဖင့်သာ ေနစဥ်
့ လပ
ု ် ငန်းေဆာင်တာများ ြပန်လည်လပ
ု ် ေဆာင်

ရန် အသိပညာေပးြခင်းများပါ၀င်သင့်သည်ဟဆ
ု ိုသည်။ ထို့ အြပင် ေမာပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း�ှင့် ေရာဂါလက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာသည်
အထိ အားစိုက်ထုတ်ြခင်းများ မြပ�လုပ်သင့်ေ�ကာင်းလည်း အ�ကံြပ�ထားပါသည်။
PESE သည် ေလ့ကျင့်ခန်းများ�ှင်ခ
့ �္ဓာကိုယ်လှုပ်�ှားမှူ ေ�ကာင့် မ�ကာခဏပိုမိုဆိုးရွ ားလာ

ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ ရာဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွ ားမလာေစရန် �ကက်သားေပျာ့ေရာဂါ

ကူ းစက်�ပီ း ၆ လ�ကာသည်အထိပင်လျှင် ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ ရာဂါလက္ခဏာများဆိုးရွ ားလာ

ခံ စားေနရသည့်လူနာများအတွက် အသံုးြပ�သည့် လှုပ်�ှားမှု အား ေြဖးေြဖး�ှင်မ
့ ှနမ
် ှ

တတ်ပါသည်။ နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ေရာဂါခံ စားေနရသူ ၇၅ ရာခို င်�ှ�န်း နီးပါးသည် ေရာဂါ
ြခင်းကို ခံ စားေနရဆဲ ြဖစ် ပါသည်။

လှုပ်�ှားအားထုတ်မှုေ�ကာင့် ပိုမိုဆိုးရွ ားလာေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများတွင် ေအာက်ပါတို့

ပါ၀င်ပါသည်။

• ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း

• အသိစိတ် ကေမာက်ကမ ြဖစ် ြခင်း (သို့ ) brain fog
• နာကျင်ြခင်း

• အသက်မ�ှူ �င
ုိ ်ြခင်း

(ME) �ှင့် နာတာ�ှ ည်ေမာပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်းေရာဂါ (CFS) တို့

န် စီ မံခန�် ခွ
့ ဲြခင်းြဖင့် သင်၏ ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေပးသူမှ သင့်ကိုလမ် း�ွှနေ
် ပး�ို
င်ပါသည်။
STOP

သင်၏အကနအ
် ့ သက်ကိုေကျာ် လန
ွ ေ
် သာ အြပင်းအထန်လပ
ှု ် �ှားြခင်းများကို
ရပ် တနပ
် ့ ါ။ ၄င်းသည် သင်၏နာလန်ထူမှုကို ထိခိုက်ေစ�ိင
ု ်ပါသည်။

အနားယူ ြခင်းသည် အေရးအ�ကီးဆံုးေသာ နည်းဗျ�ဟာတစ် ခုြဖစ် ပါသည်။

• �ှလံးု တုနြ် ခင်း

အနားယူရန်အတွက် သင်သည် ေရာဂါလက္ခဏာများ ခံ စားလာရသည့်အချ ိန်

• အိ ပ်ေရးပျက်ြခင်း

သင်၏တေနတာလု
့
ပ်ငန်းေဆာင်တာများ �ှင့် သိြမင်ြခင်း�ှင်ဆ
့ ိုင်ေသာလုပ်

• ဖျားြခင်း

• ေလ့ကျင့်ခန်းသက်လံက
ု ျြခင်း

ပံုမှနအ
် ားြဖင့် ေရာဂါလက္ခဏာများသည် လှုပ်�ှားမှုတစ် ခုခုအ�ပီ း ၁၂ နာရီ မှ ၄၈ နာရီ ေနာ
က် ပိုင်း ပိုမိုဆိုးရွ ားလာတတ်�ပီ း၊ ရက်များစွာ၊ ရက်သတ္တပတ်များစွာ သို့ မဟုတ် လေပါင်း
များစွာအထိလည်း�ကာ�ှ ည်�င
ုိ ်ပါသည်။

ထိ ေစာင့်ဆိုင်းေနစရာမလိပ
ု ါ။

ငန်းေဆာင်တာများလုပ်ကိုင်ရာတွင် ေြဖးေြဖး�ှင်ပ
့ ံုမှနသ
် ာလုပ်ေဆာင်ပါ။

၄င်းသည် ေရာဂါလက္ခဏာများကို ပိုမိုမဆိုးရွ ားေစသည့် လံြု ခံ �စိ တ်ချရေသာ
ချည်းကပ် နည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။

နာတာ�ှ ည် ကိုဗစ်ေရာဂါခံ စားေနရသူများ၊ အေမာေဖာက်ြခင်းလက္ခဏာများကို မ�ကာခဏခံ စားေနရသူများ၊ မူမမှန�
် ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းြမန်ြခ

င်း �ှင့် ရင်ဘတ်နာြခင်းကိုခံစားေနရသူများအတွက် ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသြခင်းများအြဖစ် ကိုယ်လက်လပ
ှု ် �ှားမှုများ�ှင့် ေလ့ကျင့်ခန်း
များ အသံုးြပ�ရာတွင် အထူး သတိထားရပါမည်။

အထူ းသြဖင့် ေရာဂါေနာက် ဆက် တဲွလက္ခဏာများ ကျန်�ှိေနေသးပါက အဆင့်ြမင့်ေလ့ကျင့်ခန်းကုသမှု များ အသံုးမြပ�သင့်ပါ။
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