
တိǽကျိǿခတိရပ်ကကွ ်

ကိǽǸိ ǽနာ ကာကယွေ်ဆးထိǽးရန ်အေƭကာငး်ƭကားြခငး် 

 
ကာကယွေ်ဆးထိǽးစားရိတအ်ခမဲ ့( အားလံǽးǳိǽငင်ေံတာ်မǺ ကျခမံည ်) 

 
ကာကယွေ်ဆးထိǽးချိနအ်ထ ိအဆင့မ်ျား 

 
၁ ေဆးထိǽးǳိǽငသ်ည့အ်ချိနအ်ားအတညြ်ပǿရန ်

 
      ကိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆးသည ်ကျမး်မာေရးဝနထ်မး်၊အသကƳ်ကးီသǾ၊ေရာဂါအခǹံǺိသǾများမǺစ၍ အစǶအလိǽက ် 

ကာကယွေ်ဆးအား စတငထ်ိǽးǳ Ǻေံပးမည့ ်အစအီစǶ ǳǺင့ ်ြပǿလǽပ်သာွးမည။်မမိထိိǽးǳ Ǻရံမည့ ်အလǺည့က်ိǽ အတညြ်ပǿ 
ချကရ်ယǾƱပီး အလǺည့က်ျသည့အ်ချိနထ်ေိစာင့ဆ်ိǽငး်ေပးပါ။ 
 ǳိǽငင်ေံတာ်မǺေƭက ြငာချကအ်ားေစာင့ပ်ါ။ကျမး်မာေရး ဌာန၏အငတ်ာနက ်ပငမ်စာမျကǳ်Ǻာ ǳǺင့ ်မမိေိနထိǽငေ်သာ 

     ရကက်ကွ၊် Ʊမǿိ ˺၊ရွာ၏ေဆးွေǳးွǳိǽငသ်ည့ ်ေကာငတ်ာသိǽသ့ာွးကာ အတညြ်ပǿချက ်ရယǾပါ။ 
 အသကအ်ရွယƳ်ကးီသǾများ၊ ေရာဂါအခǹံǺိသǾများ ǳǺင့ ်ပတသ်က၍် ေနာကေ်ကျာဖကသ်ိǽ ့ƭကည့Ǹ˪်ပါ။ 
 အနညး်ငယေ်စာင့ရ်ǳိǽငဖ်ွယǹ်Ǻိေသာလ်ညး် ေဆးထိǽးǳ Ǻရံနအ်တကွ ်ေမȂာ်လင့သ်Ǿအားလံǽး ထိǽးǳǺǳံ ိǽငရ်နအ်တကွ် ကာ 

    ကယွေ်ဆးအား အစǶအလိǽက ်ေထာကပ်◌့မံေ˪ပးသာွးမည။်ယံǽƭကညစ်တိခ်ျစာွ ေစာင့ဆ်ိǽငး်ေနƭကပါ။ 
  ကျမး်မာေရးဌာန / ေဆးထိǽးမည့်ေနရာကိǽǹǺာေဖွြခငး်။ 
ရပ်ကကွ၊်Ʊမǿိ ˺၊ရွာ၏ေƭကြငာချက၊်အငတ်ာနကǳ်Ǻင့က်ာကယွေ်ဆးကိǽထိǽးǳိǽငသ်ည့ေ်ဆးǸံǽ/ေဆးခနး်၊ေဆးထိǽးမည့ေ်နရာများကိǽǹǺာ
ေဖွƭကရမည။် 
  ကိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆး လမး်ǷȄန ်( နာဗီ ) မǺတိǽကǸ်ိ ǽက ်Ƴကǿိတငအ်ချိနယ်Ǿမ(˪ဘိǽကင)် ြပǿလǽပ်၍မရပါ။ 
      အေသးစတိအ်ား ညာဘက၏်ကာကယွေ်ဆးအေထေွထလွမး်ǷȄန(် ဝကဆ်ိǽဒ)် [ ကိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆး နာဗီ ] 
      [ ကိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆးလမး်ǷȄန(်နာဗီ)] ဝကȘ ǿိ ဒ Ȯပိȗာ :https://vsys.mhlw.go.jp 

  ေဆးǸံ ǽေဆးခနး် ǳǺင့ ်ေဆးထိǽးေပးမည့ ်ေနရာကိǽ ǹǺာေဖွ၍မရခဲလ့Ȃင ်ေနထိǽငသ်ည့ ်ရပ်ကကွ၊်Ʊမǿိ ˺၊ရွာ သိǽ ့ စံǽစမး် 
      ǳိǽငပ်ါသည။် 
   ေဆးǸံ ǽတကေ်နသǾ၊ရိပ်သာဝငေ်နသǾများ မပါဝငပ်ါ။ 
       ကာကယွေ်ဆးသည ်အမိေ်ထာငစ်ǽဇယား ǹǺိသည့ ်ရပ်ကကွ၊်Ʊမǿိ ˺၊ရွာ( လပိ်စာǹǺိသည့ေ်နရာ ) တငွ ်ထိǽးǳǺရံမည။် 
       ေနရပ်လပိ်စာ မဟǽတသ်ည့ေ်နရာတငွက်ာကယွေ်ဆးထိǽးǳ Ǻမံခ˪ ံြခငး် ǳǺင့ ်ပတသ်က၍် အေနာကဘ်က်စာမျက ်

       ǳǺာအား ƭကည့ပ်ါ။ 
    Ƴကǿိတငအ်ချိနယ်Ǿြခငး်( ဘိǽကင)် လǽပ်ြခငး်ǳǺင့ပ်တသ်က၍် ခတိရပ်ကကွ ်၏ ေဆးǸံ ǽေဆးခနး်သိǽ ့ တိǽကǸ်ိ ǽက ်တယ ်

       လဖီǽနး်ဆကြ်ခငး် ကိǽ ေǹǺာငƭ်ကညပ်ါ။ 
. Ƴကǿိတင ်အချိနယ်Ǿ၍ ကာကယွေ်ဆး ထိǽးǳǺမံ ˪ 

      Ƴကǿိတင ်အချိနယ်Ǿမစ˪နစြ်ဖင့ ်Ƴကǿိတင ်အချိနယ်Ǿြခငး် ဖǽနး် ဆကသ်ယွမ်စ˪ငတ်ာသိǽ ့ ေမးြမနး်ǳိǽငပ်ါသည။် 
      ခတိ အငတ်ာနကပ်ငမ်စာမျကǳ်Ǻာ မ�  Ƴကǿိတင ်အချိနယ်Ǿမစ˪နစသ်ိǽ ့ ဆကသ်ယွပ်ါရန။် 

      htttps://www.city.kita.tokyo.jp/wakuchin.html 

 

https://vsys.mhlw.go.jp


Ƴကǿိတငစ်နံစြ်ဖင့အ်ချိန(်ဘိǽကင)် ယǾမခ˪ကခ်ခဲဲလ့Ȃင ်ဖǽနး်နပံါတ ်၀၁၂၀-၈၀၁-၂၂၂ သိǽဆ့ကသ်ယွǳ်ိǽငပ်ါသည။် 
Ǹံ ǽးဖွင့သ်ည့ေ်န ့ နနံက ်(၉) နာရီမ� ညေန (၅) နာရီထ ိ

 
ထိǽေနတ့ငွ ်ယǾေဆာငလ်ာရမည့ပ်စȗညး်များ 
ကǾပနွ(် ၍အေƭကာငး်ƭကားစာǳǺင့အ်တǾပါလာမည)် 

မညသ်Ǿမညဝ်ါြဖစ ်ေƭကာငး် အသအိမǺတြ်ပǿစာရွကစ်ာတမး်( ကားလိǽငစ်င၊်ကျမး်မာေရးကဒ ်စသညြ်ဖင့)် 
အေƭကာငး်ǳǺင့အ်တǾƳကǿိတင ်အချိန(်ဘိǽကင)်ယǾǳိǽငသ်ည့ဇ်ယား( ၂ Ƴကမိစ်ာပါဝငမ်ည ်) 

 
 ေဆးမထိǽးမǺ ီေနအမိတ်ငွ ်ကိǽယအ်ပǾချိနတ်ိǽငး်၍ အပǾချိနြ်မင့ေ်နြခငး်၊ကျမး်မာေရးမေကာငး်ခဲလ့Ȃငေ်ဆးထိǽးခံယǾမ ˪

     မြပǿပဲ Ƴကǿိတငအ်ချိနယ်Ǿစနစြ်ဖင့ဖ်ျကသ်မိး်ြခငး် သိǽမ့ဟǽတ ်တယ်လဖီǽနး်စငတ်ာသိǽ ့ အေƭကာငး်ƭကားပါ။ 
  ကာကယွ ်ေဆးသည ်သာမာနလ်ကေ်မာငး်အထက ်Ǥကကသ်ားတငွ ်ထိǽးǳǺမံညြ်ဖစေ်သာေƭကာင့ပ်ǽခံǽးအား အြပင ်

      ထǽတရ်လယွေ်သာ အဝတြ်ဖင့ ်လာေရာကပ်ါရန။် 
 ကာကယွေ်ဆး၏ အာနသိင ်ေကာငး်စာွရǹǺိǳိǽငရ်နအ်တကွတ်Ǿညေီသာ ကာကယွေ်ဆး အမျိǿးအစားကိǽ သတမ်Ǻတ ်

     ထားသည့ ်အခ◌ိျနက်ာလကိǽခာွထားƱပီး (၂ )Ƴကိမ ်ထိǽးǳǺမံက˪ိǽ ခယံǾရǳȮိ ǿ အပ်ပါသည။် 
  အတǾပါသည့က်Ǿပနွသ်ည ်(၂ )Ƴကမိ်စာ အတကွ ်(ေဆးထိǽးလကမ်Ǻတ ်) သိǽမ့ဟǽတ ်( ကာကယွေ်ဆးထိǽးƱပီးေƭကာငး် 
     ေထာကခ်စံာ ) တရွကပ်ါဝငပ်ါသည။်ေဆးထိǽးရနလ်ာေရာကသ်ည့Ƴ်ကမိတ်ိǽငး် အတွလဲိǽက ်ပိǽထ့ားသည့အ်တိǽငး် 
     ယǾေဆာငလ်ာရန။် 
အသကƳ်ကးီသǾအား ကာကယွေ်ဆးစတင ်ထိǽးǳǺမံ˪ 
    ၂၀၂၁ ခǽǳǺစတ်ငွ ်၆၅ ǳǺစ ်ြပည့သ်Ǿ ၁၉၅၇-၄-၁ ရကေ်နာကပ်ိǽငး်ေမးွဖွားသǾများမǺစတင၍် ေဆးထိǽးရနစ်စီǶထား 
    ေသာ်လညး် ထိǽအထတဲငွ ်အချနိက်ိǽခွြဲခားထားြခငး်ǹǺိပါသည။် 
ေရာဂါအခǹံǺိသǾသည ်ေအာကပ်ါတငွအ်ƭကǿံးဝငသ်Ǿ။ 
    ( ၂၀၂၁/၃/၁ ) ရက ်အချိနြ်ဖစƱ်ပးီအေြပာငး်အလ ဲǹǺိǳိǽငဖ်ွယ ်ǹǺိပါသည။် 
၁. ေအာကပ်ါေရာဂါǳǺင့အ်ေြခအေနတငွǹ်ǺိသǾြဖစƱ်ပီး အြပငလ်ǾနာေဆးǸံ ǽတကေ်နသǾ။ 
    ၁. နာတာǹǺည ်အသကǹ်ǺȀလမး်ေƭကာငး် ဆိǽငရ်ာေရာဂာ။ 
    ၂. နာတာǹǺည ်ǳǺလံǽးေရာဂါ ( ေသးွတိǽးြခငး် အပါအဝင ်) ။ 
    ၃. နာတာǹǺည ်ေကျာကက်ဒေ်ရာဂါ ။ 
    ၄. နာတာǹǺည ်အသေဲရာဂါ ( အသညး်ေြခာကြ်ခငး် )။ 
    ၅. အငဆ်Ǿရင ်ǳǺင့ ်ေသာကေ်ဆးြဖင့ ်ေရာဂါကǽသမခ˪ေံနသည့ ်ဆးီချိǿေရာဂါ (သိǽ)့ အြခားေရာဂါြဖစပ်ာွးေနသည့ ်
        ဆးီချိǿေရာဂါ။ 
    ၆. ေသးွǳǺင့ပ်တသ်ကေ်သာေရာဂါ ( သိǽေ့သာ် သဓံါတအ်ားနညး်ေသာ ေသးွအားနညး်မ ˪မပာဝင ်)။ 
    ၇. ကိǽယခ်အံားနညး်သည့ေ်ရာဂါ ( ကǽသမခ˪ယံǾေနသǾ၏ မေကာငး်သည့ ်အƳကတိအ်ပါအဝင ်)။ 
    ၈. Steroid ကဲသ့ိǽ ့ ကိǽယခ်အံားကိǽ ချသည့ ်ကǽသမက˪ိǽ ခယံǾေနသǾ။ 
    ၉. ကိǽယခ်အံား ပံǽမǺနမ်ဟǽတြ်ခငး် ǳǺင့ ်ေနာကဆ်ကြ်ဖစပ်ာွးသည့ ်အာǸံ ǽေƭကာဆိǽငရ်ာ ေရာဂါǳǺင့ ်အာǸံ ǽေƭကာǤကက ်

        သားေရာဂါ။ 
    ၁၀. အာǸံ ǽေƭကာဆိǽငရ်ာေရာဂါǳǺင့အ်ာǸံ ǽေƭကာǤကကသ်ားေရာဂါ အေြခခ၍ံ ကိǽယခ်ǳȥာအငအ်ားချိနဲေ့နသည့ ်အေြခ 

          အေန ( အသကǹ်ǺȀလမး်ေƭကာငး်ဆိǽငရ်ာ ေရာဂါများ )။ 



    ၁၁. ခǸိ ǽမိǽဆǽနး် မǾမမǺနြ်ခငး်။ 
    ၁၂. ကိǽယခ်ǳȥာမသနစ်မွး်မြ˪ပငး်ထနြ်ခငး်( Ƴကးီေလးသည့ ်ကိǽယခ်ǳȥာ မသနစ်မွ်းြခငး်ǳǺင့ ်Ƴကးီေလးသည့ ် 
           အသညိာဏပ်ျကစ်းီြခငး် ǳǺစမ်ျိǿးလံǽးြဖစပ်ာွးေနသည့ ်အေြခအေန )။ 
    ၁၃. အပိ်ေနချိနအ်သကǹ်ǺȀရပ်သည့သ်Ǿများ ( အနန်ာေရာဂါ ရွိသǾမာ်း )။ 
    ၁၄. ြပငး်ထနသ်ည့စ်တိေ်ရာဂါ ( စတိေ်ရာဂါကǽသမခ˪ယံǾရနေ်ဆးǸံǽတကေ်နြခငး် ) စတိေ်ရာဂါေƭကာင့လ်Ǿမက˪ျမး်မာ 

          ေရးေထာကပ်ံမ့မ˪Ǻတစ်ǽ ကိǽငေ်ဆာငထ်ားြခငး် သိǽမ့ဟǽတ ်ရပ်တညမ်အ˪တကွ ်ေထာကပ်ံက့ǽသမ ˪( စတိေ်ရာဂါ 
          ေƭကာင့ ်ြပငပ်လǾနာအြဖစ ်ǳǺင့ ်ကǽသမခ˪ယံǾေနြခငး် ) ေƭကာင့ ်( ေရာဂါြပငး်ထနြ်ခငး်၊ဆကလ်ကြ်ဖစေ်နြခငး်ǳǺင့ ်
          သကဆ်ိǽငေ်နြခငး်) ǳǺင့ ်ဉာဏရ်ညမ်မǺသီည့မ်သနစ်ွမး်သǾ ( ြပǿစǽပျိǿးေထာငသ်ည့မ်Ǻတစ်ǽစာအǽပ်ကိǽငေ်ဆာငထ်ား 
          ခဲမ့ညဆ်ိǽလȂင ်) 

၂. စǳံန˪း် ( BMI 30 အထက ်) ကိǽ ေကျာ်သည့ ်အဝလနွသ်Ǿ။ 

  
  BMI = ကိǽယအ်ေလးချိန(် kg ) အရပ် ( cm အရပ် ( cm ) 

  BMI 30 ကိǽရညရွ်ယ၍် အရပ် ၁၇၀ စငတ်မီတီာ တငွ ်ကိǽယအ်ေလးချိန ်၈၂ ကလီိǽဂရမ၊်အရပ် ၁၆၀ စငတ်မီတီာ 

     တငွ ်ကိǽယအ်ေလးချိန ်၇၇ ကလီိǽဂရမ။် 
လပိ်စာမǺတပ်ံǽတငထ်ားသည့ေ်နရာ( ေနထိǽငသ်ည့ေ်နရာ )မဟǽတသ်ည့ေ်နရာတငွ ်ထိǽးǳǺြံခငး်ǳǺင့ပ်တသ်က၍် 

     ေဆးǸံǽတက၊်ရိပ်သာတငွး်ǹǺိေဆးဘကဆ်ိǽငရ်ာ အဖွဲ˺အစညး် ǳǺင့ ်ေဂဟာတိǽတ့ငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိǽးǳ Ǻမံည့သ်Ǿ 
       ေဆးဘကဆ်ိǽငရ်ာ အဖွဲ˺ အစညး် ǳǺင့ ်ေဂဟာတိǽတ့ငွေ်ဆးွေǳးွ တိǽငပ်ငပ်ါ။ 
     ေရာဂါအခǹံǺိƱပီး ကǽသမခ˪ယံǾေနသǾ၏ ေဆးဘကဆ်ိǽငရ်ာ အဖွဲ˺အစညး်တငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိǽးǳ Ǻမံည့သ်Ǿ 
      ေဆးဘကဆ်ိǽငရ်ာ အဖွဲ˺အစညး်တငွ ်ေဆးွေǳးွတိǽငပ်ငပ်ါ။ 
     ေနထိǽငသ်ည့ေ်နရာǳǺင့လ်ပိ်စာမတǾသǾအမǺနတ်ကယေ်နထိǽငေ်နသည့်ေဒသတငွက်ာကယွေ်ဆးထိǽးǳ Ǻရံသည့ ်
      အေြခအေနလညး်ǹǺိǳိǽငသ်ည။် 
     Ǹိ ǽနာကာကယွေ်ဆးလမး်ǷȄန(်နာဗီ)ြဖင့အ်တညြ်ပǿမရ˪ယǾြခငး်သိǽမ့ဟǽတအ်မǺနတ်ကယေ်နထိǽငေ်နေသာ ရပ်ကကွ၊် 
      Ʊမǿိ ˺၊ရွာǹǺိေဆးွေǳးွမေ˪ကာငတ်ာသိǽ ့ သာွးေရာကေ်မးြမနး်ပါရန။် 

 
         ကာကယွေ်ဆးထိǽးြခငး်တွင ်ကာယကǹံǺင၏်သေဘာတǾညမီလ˪ိǽအပ်ပါသည။် 
       လကǹ်Ǻိ ေရာဂါတစခ်ǽခǽကǽသမခ˪ယံǾေနဆသဲǾ သိǽမ့ဟǽတ ် ကျမး်မာေရးအေြခအေနေƭကာင့ ် ေဆးထိǽးရနစ်ိǽးရိမေ်နသǾသည ်

အƱမကဲǽသမခ˪ယံǾေနသည့ ်ဆရာဝန ်ǳǺင့ ်ေဆးွေǳးွƱပီးေနာက ်ကာကယွေ်ဆးထိǽးǳ Ǻမံခ˪ယံǾရန ်စǶးစားေစလိǽပါသည။် 
         အမျိǿးအစားသစက်ိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆး၏အကျံǿးဝငမ်၊˪စတိခ်ျရမမ˪ျားစသညြ်ဖင့ ်အေသးစတိသ်တငး်ǳǺင့ပ်တ ်

သက၍် ဝနƳ်ကီးချǿပ်အမိေ်တာ် ကာကယွေ်ဆးအထǾးစာမျကǳ်Ǻာအား ƭကည့Ǹ˪်ǳိǽငပ်ါသည။် 

           
ခတိ ကိǽǸိ ǽနာကǽြခငး် ကငဆ်ာကǽ အငတ်ာနကပ်ငမ်စာမျကǳ်Ǻာအား ƭကည့၍်မရသည့အ်ေြခအေနǹǺိခဲလ့Ȃင ်

တိǽကျိǿခတိရပ်ကကွအ်မျိǿးအစားသစ ်ကိǽǸိ ǽနာကာကယွေ်ဆး ေခȆဆိǽမစ˪ငတ်ာ  

၀၁၂၀-၈၀၁-၂၂၂ ( ဖရီးဒိǽငယ်ာ ) အခမဲေ့ခȆဆိǽြခငး် 
လကခ်ခံျိန ်Ǹံ ǽးဖွင့ရ်က ်နနံက ်(၉) နာရီမ�  ညေန (၅) နာရီထ။ိ 

 


