သြားျမစ္တုမ်ား
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တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လစ္ဟာေနေသာသြားမ်ား တြင္အစားထုိးရန္ သြားစုိက္ျမစ္တုကိုအသုံးျပဳသည္။
ယခုစာေစာင္တြင္ သြားျမစ္တုနွင့္ပတ္္သက္ေသာအေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပထားသည္။
သြားျမစ္တု ဆုိတာဘာလဲ?

သြားျမစ္တုဆုိသည္မွာ ေမးရုိးထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းရေသာအ
ျမစ္တုတစ္ခုျဖစ္သည္။သြားမရွိေသာေနရာတြင္အစားထုိး
ရန္ အလုိ႔ငွါသြားဆရာ၀န္သည္ထုိအျမစ္တုပုံစံသုိ႔ သြားေခါင္း
စြပ္သုိ႔မဟုတ္သြားကပ္တြဲ တြယ္ခ်ိတ္ထားႏုိင္သည္။
သြားျမစ္တုမ်ားသည္ ၀က္အူရစ္ပုံစံျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကို
တုိင္ေတနီယမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားကာ ၃-၅မီလီမီတာ ထူ၍
၈-၁၆ မီလီမီတာ ရွည္သည္။သြားတုတစ္ေခ်ာင္းမတပ္
ဆင္မွီအရုိးထဲသုိ႔သြားျမစ္တုခုိင္ခုိင္မာမာစြဲျမဲရန္ အခ်ိန္
အားျဖင့္ ၃- ၆ လၾကာတတ္ပါသည္။ အခ်ဳိ ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ေဆာလ်င္စြာျဖစ္နုိင္သည္။
သြားအစားထုိးတပ္ဆင္ရာတြင္ပစၥည္း ၃ မ်ဳိးပါ၀င္သည္။
အရုိးထဲသုိ႔စုိက္ရေသာ ၀က္အူရစ္သ႑န္ သြားျမစ္တု၊ သြားဖုံမွ
တဆင့္တပ္ဆင္ေသာသြားျမစ္တုေခါင္း၊ ႏွင့္အေပၚမွစြပ္ရေသာ
သြားေခါင္းစြပ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သြားမည္မွ်အစားထုိးမည္ဆုိသည္႔
အေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ ၄-၈ၾကိမ္ သြားႏွင့္ဆုိင္ရာခ်ိန္းဆုိမႈ
မ်ားလုိသည္၊ ၎တြင္ကနဦးသြားဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္းပါ၀င္
သည္။

ဘာေၾကာင့္သြားျမစ္တုအသုံးျပဳရသလဲ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ သြားပ်က္စီးျခင္း၊ သြားဖုံးေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္
သြားလုံး၀မေပါက္ျခင္း( agenesis)တုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးသြားေသာ
သြားမ်ားအားအစားထုိးရန္သြားျမစ္တုကုိအသုံးျပဳရသည္။သင့္
သြားမ်ားစြာဆုံးရႈံးပါက သြားဆရာ၀န္ သည္သြားျမစ္တုအမ်ဳိးအ
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အျဖစ္ထားရွိႏုိင္သည္။ သြားဆရာ၀န္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အ
ခ်ိန္မၾကာလွေသာ္လည္း သြားျမစ္တုႏွင့္ အရုိးတုိ႔တြဲခ်ိတ္ဆက္
ပူးေပါင္းရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာေစာင့္ဆုိင္းရလိမ့္မည္။ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္
ကာလသည္လူနာတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားသည္။

ဘယ္သူေတြသြားျမစ္တုတပ္ဆင္ႏုိင္သလဲ?

သြားျမစ္တုတပ္ဆင္ျခင္းသည္မ်ားစြာေသာလူမ်ားအ
တြက္သင့္ေတာ္ေသာေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္ထား
သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။လူအမ်ားအျပားသြားျမစ္
တုကုိအသုံးျပဳႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ကိစၥအနည္းစုမွာသြား
ဖုံးရုိး မလုံေလာက္၍ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္သူတုိ႔က်န္း
မာေရးအေျခအေနတစ္ခု ရွိႏုိင္သည္၊သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္မႈ
ကန္႔သတ္ထားသည္႔ ေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သုံးေနျခင္းလည္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေဆးရြက္ၾကီးေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ သြားျမစ္တု
မ်ားကုိ္ေခ်ာင္သြားေစျပီး ဖယ္ထုတ္ပစ္ရသည္အထိအလြန္

X-ray ဓါတ္မွန္ႏွင့္အေပၚဓါတ္ပုံတုိ႔သည္
လူနာခ်င္းတူသည္၊ သြားျမစ္တုပုံကုိ
အေပၚမွထပ္ထားသည္။

စုိးရိမ္ရသည္။ သင္၏သြားဆရာ၀န္မွ သြားဆုိင္ရာအေသးစိတ္
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး သင္သြားျမစ္တုသုံး၍ရႏုိင္၊
မရႏုိင္ႏွင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားက
သင့္အတြက္အဆင္ေျပႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိေျပာျပလိမ့္ မည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သလဲဲ

1. X-rays ဓါတ္မွန္ျဖင့္အေသးစိတ္အားလုံးစစ္ေဆးျခင္း
ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်သြားပုံစံခြက္ရယူျခင္းႏွင့္ေမးရုိးပုံစံ အေန
အထားမ်ားစစ္ေဆးသည္။
2. သြားျမစ္တုအားခြဲစိတ္ထည္႔သြင္းျပီး အခ်ိန္ ၃-၆ လ
ကာလအတြင္းအရုိး နွင့္ျမစ္တြယ္ထိစပ္ေစသည္။
3. သြားဆရာ၀န္မွ သြားျမစ္တုအား အရုိးႏွင့္
ျမစ္တြယ္ထိစပ္ေစေသာကာလၾကာေအာင္
သြားဖုံးေအာက္တြင္ ဖုံးအုပ္ထားသုိရန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္
သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ သြားဖုံးမွတဆင့္သြားျမစ္တုေခါင္း
တစ္ေခ်ာင္းတြယ္ခိ်တ္ ႏုိင္ရန္ သင္သည္အေသးစား
ခြဲစိပ္မႈျပဳလုပ္ရန္လုိလမ့္သည္။
4. သြားျမစ္တုခုိင္ခုိင္မာမာစြဲျမဲပါက သြားဆရာ၀န္သည္ သြား
ပုံစံခြက္ရယူျပီးသြားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သြားတုစြပ္ေခါင္း၊
သြားကပ္တြဲ သုိ႔မဟုတ္ သြားတုအရွင္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။
5. သြားဆရာ၀န္သည္ အဆုံးသတ္ပစၥည္းမ်ားကုိ
ခံတြင္းတြင္တပ္ဆင္ထားရွိသည္။
6. သြားဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆရာ၀န္မွ သြားျမစ္တု
ျပီးစီးမႈေနာက္ဆုံးအေနအထားစစ္ေဆးသည္။

သြားျမစ္တုကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္လဲ?

ကုန္က်စရိတ္သည္သြားမည္မွ်အစားထုိးရသည္ဆုိသည္႔အေပၚ
တြင္သို႔မဟုတ္သင္ေရြးခ်ယ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ဳိးအစားတုိ႔
တြင္သိသာစြာကြဲျပားသည္။သင္ကုသမႈမျပဳလုပ္မွီသင့္သြားဆရာ
၀န္ထံမွကုန္က်ေငြအေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႈရယူႏုိင္သည္။သြား
တစ္ေခ်ာင္းစီအားသြားျမစ္တအ
ု စားထုးိ မႈသည္သာြ းကပ္တတ
ဲြ ပ္ဆင္
အစားထုိးျခင္း ထက္ပုိ၍ေစ်းၾကီးသည္၊သုိ႔ေသာ္သင္၏က်န္းမာ
ေနေသာအနီးရွိသြားမ်ားအားျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ရမည္။
အခ်ိဳ ႔ကိစၥ မ်ားတြင္ေနာ္ေ၀းျပည္သူအမ်ဳိးသားအာမခံအစီအစဥ္
ေအာက္ရွိသြားဘက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားတြင္ေထာက္ပံ့အကူအညီ
အရင္စာမ်က္နွာေပၚအတိုင္းတူေသာလူနာမ်ား၊ သုိ႔ေသာ္
ရယူႏင
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သြားကပ္တြဲတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ
ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးလိမ့္မည္။

သင္ဘာလုပ္ဘုိ႔လုိအပ္သလဲ?

သြားျမစ္တုဂရုစုိက္ျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း

• လုပ္ငန္းစဥ္မွအေကာင္းဆုံးရလဒ္ရရွိရန္ မခြဲစိတ္မွီ
ႏွင့္ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည္႔အတုိင္း
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

• သြားျမစ္တုပတ္လည္ရွိသြားဖုံးေပၚတြင္
က်န္ရစ္ျခင္းေသာဘက္တီးရီးယားပုိးရွိအစြန္းထင္းသည္
သြားဖုံး ပူေလာင္မႈ ျဖစ္ေစကာ ၊ အဆုိး၀ါးဆုံးမွာ
သြားျမစ္တုေခ်ာင္ခ်ိသြားေစသည္။

• သြားဆရာ၀န္အားလုိအပ္ေသာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္
အားလုံးေျပာျပပါ၊ထုိမွသာေဘးကင္းစြာ ခြဲစိတ္မႈ လုပ္ငန္း
ျပီးစီးႏုိင္မည္၊ထုိ႔ျပင္သင္သည္ေထာက္ပံ့ကုသခြင့္ရွိျခင္းရွိ/
မရွိဆရာ၀န္မွဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္။

• သြားျမစ္တုစုိက္သည္အထိႏွင့္စုိက္ျပီးေနာက္ရက္သတၱပတ္
မ်ားစြာအတြင္းေဆးရြက္ၾကီးသုံးစြဲမႈေရွာင္က်ဥ္ပါ
• ေရရွည္ရလဒ္အတြက္ သြားျမစ္တုစြပ္သြားေခါင္းကိုသင့္ေတာ္
သလိုသန္႔ရွင္းျခင္းသည္အေရးၾကီးပါသည္။

• သြားျမစ္တုသည္ သင္၏က်န္းမာေရးတြင္
ေငြေၾကးျမွပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ေရရွည္တည္ရွိရန္
၎ကုိသင့္ေတာ္သလုိထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။

• သြားျမစ္တုအား သဘာ၀သြားမ်ားကဲ့သုိ႔ တူညီစြာဂရု
တစုိက္သန္႔စင္ေပးရန္လုိအပ္သည္။သြားဖုံးတ
ေလွ်ာက္ ႏွင့္ သြားတုေခါင္းေပၚတြင္ရွိေသာအစြန္းထင္း
မ်ားအားမနက္ ႏွင့္အိပ္ယာမ၀င္မွီေန႔စဥ္ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။
ပုံမွန္သြားတုိက္တံအျပင္ ပုလင္းငယ္ပြတ္တံ သုိ႔မဟုတ္
သြားပြတ္ၾကိဳးတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။
• ဤသုိ႔သြားသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ဂရုစုိက္မႈစံႏႈန္းျမင့္ကုိထိန္း
သိမ္းႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိသင္မေသခ်ာပါက၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာ
သြားျမစ္တုသည္ သင့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ
ျဖစ္ႏုိင္ပါ။
• သင့္ေတာ္ေသာခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္
ေန႔စဥ္သာြ းဆုင
ိ ရ
္ ာဂရုစက
ို ျ္ ခင္း ႏွငထ
့္ န
ိ း္ သိမး္ ျခင္း အညႊနး္ မ်ား
ကုိသင္၏သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ က်န္းမာေရးမွဴးအား ေမးျမန္းပါ။
• သဘာ၀သြားမ်ားကဲ့သုိ႔စစ္ေဆးသည္႔အတုိင္းသြားဆရာ၀န္/
သြားဘက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးမွဴးတုိ႔မွသြားျမစ္တုမ်ားကုိပုံမွန္
စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

သြားကပ္တြဲသုံးခုကုိ
သြားျမစ္တုနွစ္ခုတြင္တြဲကပ္ႏုိင္သည္။

