MRN: MRN:_________________
Today’s Date:

ယေန႔ရက္စြဲ - _______________

Patient Information:
Name:

လူနာ၏ အခ်က္အလက္မ်ား -

အမည္ -_________________________________________

SSN# - _______________________ Marital Status:
Address:

လိပ္စာ -___________________________

Home Phone:

Date of Birth:
□S

အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ -

City:

အိမ္ဖုန္းနံပါတ္ - _______________________

ၿမိဳ႕ - ____________

Cell Phone:

အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ - _________________________

Relationship:

_____________

Patient Employer:
Address:

Referring Physician:
Due Date:

Phone:

City:

ၿမိဳ႕ -

အိမ္ေထာင္သည္ □

ျပည္နယ္ - ____

LMP:

D

Zip:

ကြာရွင္းၿပီး

□W

စာပိ႔က
ု ုဒ္ -

_________

Phone:

ဖုန္းနံပါတ္ - __________________

ျပည္နယ္ - ____

Zip:

စာပို႔ကုဒ္ -

________

ေနာက္ဆံုးရာသီစက္ဝန္း၏ ပထမဆံုးရက္ - _____________

ေမြးဖြားမည့္ သတ္မွတ္ရက္ - ___________

Primary language?

အဓိကေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားမွာအဘယ္နည္း ________________________________

How well do you speak English?

□ Well

အဂၤလပ
ိ ္လို ဘယ္ေလာက္ေျပာတတ္သလဲ

ကြ်မ္းက်င္စြာ

□ Fair

အသင့္အတင့္

□ Poor

အနည္းငယ္

Email: အီးေမးလ္ လိပ္စာ -____________________________________________
Spouse’s Information:
Spouse’s Name:

ခင္ပြန္းသည္၏ အခ်က္အလက္မ်ား -

ခင္ပြန္းအမည္ - ______________________________

Date of Birth:

ေမြးသကၠရာဇ္ - _______________

SSN#: __________________________

Phone #:

ဖုန္နံပါတ္ #: __________________________________

Employer:

Phone #:

ဖုန္းနံပါတ္ #: __________________________________

အလုပ္ရွင္ - _________________

Insurance Information:
Primary Insurance:
Insured’s Name:

အာမခံကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား -

အဓိက အာမခံကုမၸဏီ - ________________

Insurance Co. Address:
စာပိ႔က
ု ုဒ္ - ______

ဒုတိယအာမခံ -

City:

_____________________ Group #:

အာမခံထားသူအမည္ - ____________________________

Insurance Co. Address:
စာပိ႔က
ု ုဒ္ - ________

Date of Birth:
ၿမိဳ႕ -

ID#: ________________
ေမြးသကၠရာဇ္ -

_____________

□ HMO □ PPO □ POS □ EPO

___________ State:

ျပည္နယ္ -

______

ဖုန္းနံပါတ္ #: ____________________________

SSN#: ________________ Relationship to patient:
Zip:

အုပ္စု #: ________

လူနာႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု - ______________

အာမခံကုမၸဏီ၏ အျခားလိပ္စာ - ________________

Phone #:

Secondary Insurance:
Insured’s Name:

Group #:

အာမခံထားသူအမည္ - ____________________________

SSN#: ______________ Relationship to patient:
Zip:

မုဆိုးဖို/မ

_______________________________

______________ State:

ညႊန္းဆိုေပးသည့္ ဆရာဝန္ - _______________________

_________________________

ဖုန္နံပါတ္__________________

လူနာ၏ အလုပ္ရွင္ - ____________________________________

လိပ္စာ - ___________________________

□M

State:

ဆဲလ္ဖုန္းနံပါတ္ -

Emergency Contact:
ေတာ္စပ္ပံု -

လူလြတ္

ရက္စြဲ -

လူနာႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု -

အာမခံကုမၸဏီ၏ အျခားလိပ္စာ - ________________

Phone #:

အုပ္စု #: _______

Date of Birth:

ID#: ______________

ေမြးသကၠရာဇ္ - _____________

______________□ HMO□ PPO□ POS □ EPO
City:

ၿမိဳ႕ -

___________ State:

ဖုန္းနံပါတ္ #: ____________________________

ျပည္နယ္ - _____

ထိန္းသိမ္းထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္
မိဘမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္
Integrated Genetics/LabCop မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သည့္ ရက္စြဲမ်ား၊ အႀကိမ္ေရမ်ား၊ ေနရာ၊ ယခင္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊
ေဆးစစ္တမ္းမ်ား၊ ကုသမႈမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းရလာဒ္မ်ား၊ေရာဂါအလားအလာခန္႔မွန္းခ်က္၊ ဘ႑ာေရး၊ အာမခံႏွင့္
ေငြေပးေခ်ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းျပဳလုပ္မည္ကို နားလည္ပါသည္။ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကို
ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ HIPAA ကို လိုက္နာေသာ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏
စာျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုခု မျပဳလုပ္ခင္အထိ ဤခြင့္ျပဳခ်က္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီထံသ႔ို PHI အား ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္ 1.__________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
___ ခြင့္ျပဳသည္

___ခြင့္မျပဳပါ

ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္/ကြ်ႏု္ပ္တ႔ႏ
ို ွင့္အတူ အခန္းအတြင္းတြင္ရွိေနေသာ

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္သ႔ိုမဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး
အေၾကာင္းအရာမ်ားေဝမွ်ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္းအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္းအား ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား(ဓာတ္ခြဲခန္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္)ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး
ေအာက္ပါတိ႔တ
ု ြင္ ေျပာၾကားရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္ အိမ္ဖုန္းနံပါတ္ - ______________________________

ဆဲလ္ဖုန္းနံပါတ္ - _______________________________

__ အေၾကာင္းအရာ - ႏႈတ္အားျဖင့္ ေျပာၾကားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား (ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္အား
ကြ်ႏု္ပ္ေထာက္ပံ့ထားေသာ အႀကိမ္ေရ(မ်ား)ထက္ ေက်ာ္လြနၿ္ ပီး) ထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။

________________________________
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ လူနာအမည္
________________________________

____________________________

လူနာ/တာဝန္ရွိကိုယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္

လက္မွတ္ထုိးသည့္ ရက္စြဲ

တာဝန္ရွိကိုယ္စားလွယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား သက္ေရာက္ရန္ လူနာ၏ကိုယ္စား ေအာက္ပါတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ  မိဘ/ဥပေဒေၾကာင္းအရ အုပ္ထိန္းသူ

 ေရွ႕ေန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

*လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္အတူ တင္ျပရပါမည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်င့္သံုးမႈမ်ားအား အသိေပးခ်က္ လူနာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပံုစံ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်င့္သံုးမႈမ်ား အသိေပးခ်က္ (“အသိေပးခ်က္”) တြင္ 1) ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ လူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 2) ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို၏ လူနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထိန္းသိမ္းထားသည့္
က်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ထုတ္ျပန္ပံု အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားအရ ကြ်ႏု္ပ္တ႔အ
ုိ ေနျဖင့္ ဤအသိအမွတ္ျပဳမႈပံုစံအား လက္မွတ္မထုိးမီ လူနာမ်ား သိ႔ုမဟုတ္
တာဝန္ရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို၏ အသိေပးခ်က္အား ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစရာမ်ားရွိပါက
privacy_officer@pediatrix.com သို႔ အီလက္ထေရာနစ္ မက္ေဆ့ခ်္(အီးေမးလ္) သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပု႔ိပါ။

Privacy Officer
Pediatrix Medical Group, Inc.
1301 Concord Terrace
Sunrise, FL 33323
ဤပံုစံအားလက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသိေပးခ်က္အား ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ကို အသိေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါမည္။
________________________________________

____________

လူနာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာဝန္ရွိကုိယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္

ရက္စြဲ

ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္မ်ားအတြက္ ပူပန္ေနၾကၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖုိးအခမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္
အေတာ္အတန္ အားထုတ္မႈျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖုိးအခမ်ားတြင္ သင့္က်န္မာေရးအေျခအေနမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ
အရည္အေသြးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအတြက္ ပါဝင္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဟာ မ်ားစြာေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း သင္၏ သီသန္႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးလုိပါက သင္၏အာမခံ ကုမၸဏီကို
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ သင္၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္လိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေငြေပးေခ်မႈ႐ံုးခန္း
888.822.2855 သိ႔ဆ
ု က္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္။ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး SB1731 အတုိင္း ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုခ်င္းစီအား ရွင္းျပထားေသာ
အမ်ိဳးအမည္တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္စာရင္းရွင္းတမ္းတစ္ခုကို ႐ံုးဖြင့္ရက္ (10) ရက္အတြင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးအကူအညီစီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ HMO
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးအျပင္ သင္၏ လက္ဦးဆရာဝန္ထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳရန္ တာဝန္ရိွသည္ကို နားလည္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ - ထုိအေၾကာင္းအရာအား ေထာက္ပံ့ရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္အားလံုးအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ
တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ကြ်ႏု္ပ္သည္ Obstetrix Medical Group of Dallas အား လူသာ ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္(HIV) ႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ (AIDS) ကဲ့သို႔ေသာ
ကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းေဆးစစ္ခ်က္ ရလာဒ္မ်ား၊ ယခင္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊ တုိးတက္မႈမွတ္သားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားေသာဆက္စပ္သတင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအဝင္ အျခားအရာမ်ားအား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ထုတ္ျပန္ရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။
1.) ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 2.) ကြ်ႏု္ပ္၏အာမခံကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းမွသတ္မွတ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 3.)
က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ ကြ်ႏု္ပ္၏ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအရ ေငြေရးေၾကးေရးအရ တာန္ရွိသူ(မ်ား)
အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းရန္ ကြ်ႏု္ပ္၏အာမခံကုမၸဏီမွ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလိုအပ္မည္ဆုိသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္နားလည္ပါသည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္အား
လက္မွတ္မထုိးျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ဟာ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အျပည့္အဝတာဝန္ရွိသည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိခ်ိန္တြင္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးေပးရမည္ကို လက္ခၿံ ပီးျဖစ္သည္ကို
နားလည္ပါသည္။
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း/ဘ႑ာေရးအရaရွိမႈ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔ သင္၏ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ေလွ်ာက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ားတြင္ သင့္အား ကူညီရျခင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေသာ္လည္း
သင္၏အာမခံမူဝါဒသည္ သင္ႏွင့္ သင့္အာမခံကုမၸဏီအၾကား သေဘာတူညီမႈျဖစ္သည္ကို နားလည္ပါ။ အာမခံကုမၸဏီမွ ေလ်ာ္ေၾကးရသည္ျဖစ္ေစ မရသည္ျဖစ္ေစ
သင္ဟာတရားဝင္ က်သင့္တဲ့ကုန္က်စရိတ္အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈရရွိခ်ိန္မွာ အခြန္ႏုတ္ျခင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ MasterCard၊ Visa၊ Discover ႏွင့္ American Express၊ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြသားႏွင့္ ေငြလႊဲစာမ်ားကို လက္ခံပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုခုအား လႊဲေျပာင္းျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေဆး႐ံုတင္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈ ဒါမွမဟုတ္ ရရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုအတြက္ အျခားေသာ
အာမခံရရွိမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈကို Obstetrix Medical Group of Dallas သုိ႔ေပးေခ်ျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသည္။ ဤအေကာင့္တြင္ ေငြမရွိေတာ့လွ်င္လည္း ေကာက္ခံေငြမ်ား
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေန၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏ အာမခံကုမၸဏီမွလုိအပ္ေသာ မူဝါဒသတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေပးရန္ သေဘာတူပါသည္။
အထက္ပါအရာမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္နားလည္သည္ကို ကြ်ႏု္ပ္၏လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္မွ အတည္ျပဳပါသည္။
_______________________________________________
လူနာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိကုိယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္

________________________
ရက္စြဲ

______________________________________

_____________________________________________________

ရွင္းလင္းစြာေရးသားထားသည့္ လူနာအမည္

ရွင္းလင္းစြာေရးသားထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္၏ အမည္

ဓာတ္မွန႐
္ ိုကစ
္ စ္ေဆးျခင္းႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာမ်ား
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းသည္ ဆိုနာကိရိယာျဖင့္ အသံလွိဳင္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုျခင္းတူပါသည္။ ဓာတ္မွန္ စမ္းသပ္ကိရိယာအတံမွ အသံလွိဳင္းမ်ားသည္
(လူသားမ်ားၾကားႏိုင္ေသာအသံႏွင့္ မ်ားစြာေဝးကြာပါသည္) သားအိမ္၊ အခ်င္းႏွင့္ ကေလးကို ႐ိုက္ခတ္ၿပီး ျပန္ကန္ထြက္လာေသာ ပဲ့တင္သံမ်ားကုိ
ကြန္ျပဴတာမွ အေသးစိတ္ဓာတ္ပံုတစ္ပံုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပါသည္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းဟာ ကေလးနဲ႔ မိခင္ရ႕ဲ တင္ပါးဆံုမွာရွိတဲ့
အဂၤါမ်ား၏ ဓာတ္ပံုကို အဆက္လိုက္ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းက အႏၱရာယ္ကင္းရဲ႕လား။
ေရာဂါရွာေဖြတဲ့ ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ကင္းမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ပံုမွန္ပါဝါႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းကိုအသံုးျပဳထားလွ်င္ ေရာဂါရွာေဖြတဲ့
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းက မိခင္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးတစ္ဦးဦးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတယ္လ႔ို အေထာက္အထားျပထားတဲ့ သက္ေသေတာ့မရွိပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ဆ
ုိ ီမွာ
ျပဳလုပ္ေသာ ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းအား ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရရွိေလာက္႐ံုလိုအပ္ေသာ အနည္းဆံုးပါဝါကိုသာ အသုံးျပဳပါသည္။
သာမန္ ဓာတ္မွန္ပံုရိပ္သည္ ကြ်နု္ပ္ကေလးမွာ မူမမွန္တဲ့လကၡဏာ တစ္ခုမွမရွိဘူးဆိုသည္ကို ျပသႏုိင္သလား။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းက မူမမွန္တဲ့လကၡဏာမ်ားစြာကို ျပသႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မူမမွန္တဲ့လကၡဏာေတြကို ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းနဲ႔ မျမင္ႏုိင္ပါဘူး။
စစ္ေဆးျခင္းဟာ ကေလး၏ အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ကေလး၏ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာအေၾကာင္းမ်ားကိုေပးႏုိငၿ္ ပီး ကေလးဟာလံုးဝ
“က်န္းမာ” တဲ့ကေလးလို႔ေျပာလိ႔ုရေအာင္ ကေလး၏ အဂၤါမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အဝ မေပးႏုိင္ပါဘူး။
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြၿံ ဖိဳးမႈနည္းျခင္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းစဥ္ မူမမွန္ျခင္းမ်ားကို ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းျဖင့္ မသိရွႏ
ိ ုိင္ပါ။ ထု႔ျိ ပင္၊ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ကူးခ်ိန္တြင္
ပံုမွန္ဟုထင္ရေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ၾကာျမင့္လာမွ ထင္ရွားလာေသာ အခ်ိန္ၾကာလာမွေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းတစ္ခုႏွင့္ပင္ ရွိေနေသာ သေႏၶသား မူမွန္ျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ၾကာျမင့္လာမွ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေမြးဖြားၿပီးမွ ေပၚလာတဲ့ မူမမွန္ျခင္းရွသ
ိ ည္ကို သေဘာေပါက္သင့္သည္။ ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းက အလြန္အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း
ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးဟာပံုမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အလံုးစံုသက္ေသျပႏုိင္သည္ဟု မယူဆသင္ပ
့ ါ။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းက aီဇလုိက္ေသာ မူမမွန္မႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သလား။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မ်ားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာမ်ဳိး႐ိုးဗီဇလိုက္သည့္ မူမမွန္မႈမ်ားကို ညႊန္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း တိက်ျခင္းေတာ့မရွိပါ။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကေလး၏ ခရိုမိုဇုမ္းမ်ားကို အတိအက်ၾကည္ႏုိင္ေစသည့္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ သေႏၶသားအရည္အိတ္အတြင္းရွိ
အေရမ်ားရယူကာ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ကိုယဝ
္ န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ကေလးမ်ဳိး႐ိုးဗီဇတြင္ ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း သိ႔ုမဟုတ္ ကေလး၏ေသြးအား
နမူနာယူျခင္းျဖင့္သာ ကေလး၏ ဆဲလ္နမူနာကိုရယူျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသာ ရွိပါေသးသည္ မိခင္၏ အသက္အရြယ္၊ ေသြးစစ္ျခင္းရလာဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားတြင္ သေႏၶသား ခ႐ိုမိုဇုမ္း မူမမွန္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္အလားအလာမ်ား
တုိးလာပါသည္။ ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ကေလး၏ ခ႐ိုမိုဇုန္းအေရအတြက္ဟာ ပံမ
ု ွန္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္သည္ကို
အတိအက်ေျပာႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပံုမွန္ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ခ႐ိုမိုဇုမ္းမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္သည္ကို
အာမမခံႏုိင္ပါ။
ဓာတ္မွန႐
္ ိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္မ်ားေမးရန္ရွိပါက ဓာတ္မွန္႐ိုက္ ပညာရွင္၊ သေႏၶသားေဗဒဆုိင္ရာ ပညာရွင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္၏ဆရာဝန္ကို
ေမးရန္ဝန္မေလးပါႏွင့္။ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စစ္ေဆးျခင္းမစမီ ဤပံုစံတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈနားလည္ထားၿပီးျဖစ္ကာ
ေမးခြန္းေမးျမန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို အတည္ျပဳရန္ ဤစာရြက္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
_______________________________
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ
_______________________________
ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားသည့္ အမည္

_____________________
ရက္စြဲ
_____________________
ရက္စြဲ

Today’s Date

ယေန႔ရက္စြဲ

__________

Patient Name လူနာအမည္ ____________________________ Date of Birth ေမြးသကၠရာဇ္ _____________
Social Security Number

လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္

_______________________

Are you currently Pregnant? □ Yes/ရွိ □ No/မရွိ

What is your height? ___________________

ယခု ကိုယ္ဝန္ရွိသလား။

သင္၏ အရပ္အျမင့္။

What was the first day of your last menstrual period? __________________
ေနာက္ဆံုး ရာသီစက္ဝန္း၏ ပထမေန႔။

What is your due date?:______________________ What is your blood type?:______________
ေမြးဖြားမည့္ သတ္မွတ္ရက္

ေသြးအမ်ိဳးအစား

Have you had a sonogram / ultrasound during the current pregnancy? □ Yes/ၿပီး □ No/မၿပီး
လက္ရွိကုိယ္ဝန္အတြက္ ဆိုႏုိဂရမ္/ အယ္လ္ထရာေဆာင္း ရုိက္ၿပီးပါသလား

Do you wish to know the sex of the baby? □ Yes/သိလုိ

□ No/မသိလုိ

ကေလးသည္ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလးဟု သိလုိပါသလား

Is this an IVF pregnancy?

IVF ကုိယ္ဝန္ ဟုတ္ပါသလား

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

Are there any problems with your current pregnancy?:______________________________________
လက္ရွိကိုယ္ဝန္တြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိပါသလား။

Prior Pregnancies:

ယခင္ ကုိယ္ဝန္မ်ား

____ Number of total pregnancies /

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႀကိမ္စုစုေပါင္း

____ Number of pregnancies carried to full term /

လေစ့ေအာင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေရအတြက္

____ Number of pregnancies delivered prematurely /
____ Number of miscarriages /

ကုိယ္ဝန္ပ်က္က်မႈ အေရအတြက္

____ Number of tubal / ectopic pregnancies /
____ Number of abortions /

လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကုိယ္ဝန္အေရအတြက္

သားအိမ္ျပြန္ထဲတြင္ / ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္

ပ်က္က်ခဲ့ေသာ အေရအတြက္

____ Number of multiple births /

အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမြးဖြားခဲ့ရေသာ အေရအတြက္

____ Number of living children /

အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ ကေလးအေရအတြက္

Complete the table below for each pregnancy (living or deceased) start with your first pregnancy
သားဦး ကိုယ္ဝန္မွစ၍ (ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ သားေလွ်ာျခင္းတို႔အပါအဝင္) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ အသီးသီးတို႔အတြက္ ေအာက္ပါဇယားကြက္ကို
ျဖည့္စြက္ပါ။

Year

Weeks (full

Labor

Birth

Sex

Type of Delivery

Type of

Place of Birth

ခုႏွစ္

term =

Length

Weight

က်ား/မ

(Vaginal /

Anesthesia

ကေလးေမြးသည့္ေနရာ

40 wks)

မီးဖြားမႈ

မီးဖြားစ
ကေလး၏

C-section)

ထံုေဆး/ေမ့ေဆး

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

ရက္သတၱပတ္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္

ကေလးေမြးသည့္ပံုစံ (ရုိးရုိး
(သုိ႔) ဗုိက္ခြဲေမြးျခင္း)

How would you describe your ancestry (check all that apply):
သင္၏မ်ဳိး႐ိုးကို ေဖာ္ျပပါ (သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို အမွန္ျခစ္ပါ)

□ White

□ French Canadian

လူျဖဴ

ျပင္သစ္ကေနဒါ

□ African

□ Native American

အာဖရိက

မူရင္း အေမရိကန္တုိင္းရင္းသား

□ Hispanic

□ Greek

ဟစ္စပါနစ္

ဂရိ

□ Ashkenazi Jewish
အက္စ္ကန္နာဇီ ဂ်ဴး

□ Japanese ္
ဂ်ပန

□ Samoan
ဆာမုိအာ

□ Chinese
တရုတ္

□ Cambodian
ကေမၻာဒီးယား

□ Vietnamese
ဗီယက္နမ္

□ Laos
လာအုိ

□ Taiwanese
ထုိင္ဝမ္

□ Italian

□ Filipino

□ Korean

အီတလီ

ဖိလစ္ပုိင္

ကုိရီးယား

□ Other Southeast Asian
အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံသား

□ Unknown Race
မသိေသာလူမ်ိဳး

□ Asian-East Indian
အေရွ႕အာရွ အိႏၵိယ

□ Hawaiian
ဟာဝုိင္အီ

□ Guamanian
ဂြာမာနီယမ္

□ Middle Eastern
အေရွ႕အလယ္ပုိင္း

□ Other _________________________
အျခား

How would you describe the ancestry of the father of this baby (check all that apply):
ကေလးအေဖ၏ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ကုိ မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပမည္နည္း။ (သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကုိ အမွန္ျခစ္ပါ)

□ White

□ French Canadian

လူျဖဴ

ျပင္သစ္ကေနဒါ

□ African

□ Native American

အာဖရိက

မူရင္း အေမရိကန္တုိင္းရင္းသား

□ Hispanic

□ Greek

ဟစ္စပါနစ္

ဂရိ

□ Ashkenazi Jewish
အက္စ္ကန္နာဇီ ဂ်ဴး

□ Japanese
ဂ်ပန္

□ Samoan
ဆာမုိအာ

□ Chinese
တရုတ္

□ Cambodian
ကေမၻာဒီးယား

□ Vietnamese
ဗီယက္နမ္

□ Laos
လာအုိ

□ Taiwanese
ထုိင္ဝမ္

□ Italian

□ Filipino

□ Korean

အီတလီ

ဖိလစ္ပုိင္

ကုိရီးယား

□ Other Southeast Asian
အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံသား

□ Unknown Race
မသိေသာလူမ်ိဳး

□ Asian-East Indian
အေရွ႕အာရွ အိႏၵိယ

□ Hawaiian
ဟာဝုိင္အီ

□ Guamanian
ဂြာမာနီယမ္

□ Middle Eastern
အေရွ႕အလယ္ပုိင္း

□ Other ____________________
အျခား

Are you and the father of this baby blood relatives (ex: cousins)?

□ Yes/ဟုတ္ □ No/မဟုတ္

သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ ဖခင္သည္ ေသြးရင္းခ်ာ ျဖစ္ပါသလား (ဥပမာ ေမာင္ႏွမတစ္ဝမ္းကြဲ)

What is your occupation? သင့္အလုပ္အကုိင္ ___________________________________________________________
What is the name of the father of this baby? ___________________________________________________________
ဤကေလး၏ ဖခင္အမည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

What is the occupation of the father of this baby?_______________________________________________________
ကေလးဖခင္၏ အလုပ္အကုိင္

What is the age of the father of this baby? ကေလးဖခင္၏ အသက္ _____________________
Is the father of this baby your partner? ဤကေလး၏ ဖခင္သည္ သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ ဟုတ္ပါသလား

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

Comments / မွတ္ခ်က္မ်ား_______________________________________________________________________________________

Have you had exposure to: ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ပါသလားCat litter

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

အညစ္အေၾကးစြန္႔သဲ

Fever

□ Yes/ဟုတ္

X-Rays

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

အိတ္ေရး

□ No/မဟုတ္

အဖ်ား

Do you smoke? ေဆးလိပ္ေသာက္သလား

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

ဓာတုပစၥည္းမ်ား

Infections

□ Yes/ဟုတ္

ေရာဂါကူးစက္မႈ

□ Yes/ဟုတ္

Chemicals

□ No/မဟုတ္

□ No/မဟုတ္

Rashes

□ Yes/ဟုတ္

□ No/မဟုတ္

အနီအဖုမ်ား ထိျခင္း

If yes, how much? ေသာက္လွ်င္ မည္မွ် ေသာက္သလဲ___________

Do you or have you taken any medications in the last year? ယခင္ႏွစ္က ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္သံုးခဲ့ပါသလား (သုိ႔) ယခု ေသာက္သံုးေနပါသလား။
Medications taken / ေသာက္သံုးသည့္ ေဆးဝါးမ်ား

Date taken / ေသာက္သံုးသည့္ရက္စြဲ

Do you, the father of this baby, or any close relatives have any of the following? If yes, please specify which relative:
သင္၊ ကေလး၏ဖခင္ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ရွိပါသလား။ ရွိလွ်င္ မည္သည့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားတြင္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ-

Thalassemia (Greek, Mediterranean, or Asian Background) MCV <80

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Congenital Heart Defect / ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Down Syndrome / ေမြးရာပါ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Tay-Sachs (Jewish, Cajun, French Canadian) / မ်ိဳးရုိးလုိက္ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါ (ဂ်ဴး၊ ကဂြ်န္၊ ျပင္သင္ ကေနဒါ)

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Sickle Cell Disease or Trait (African) /ဆစ္ကယ္လ္ဆဲလ္ေရာဂါ (သုိ႔) ဗီဇလုိက္ေရာဂါ (အာဖရိက)

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Hemophilia or Bleeding Problems / ဟီမုိဖီးလီးယား (သုိ႔) ေသြးထြက္လြန္ေသာ ျပႆနာမ်ား

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Muscular Dystrophy / ၾကြက္သားအားနည္းေရာဂါ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Cystic Fibrosis / ဆစ္တဆစ္ ဖုိင္ဘေရာဆစ္ေရာဂါ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Canavan Disease / မ်ိဳးရုိးဗီဇလုိက္ေသာ အာရံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေရာဂါ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

If Yes; Tested for Fragile X? ရွိပါက Fragile X အား စစ္ေဆးထားသလား။

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Huntington Chorea / သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဂဏာမျငိမ္မႈမ်ား

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Other Inherited Genetic or Chromosomal Disorder

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Recurrent Pregnancy Loss or Stillbirth / ခဏခဏကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သားေလွ်ာျခင္း

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Blindness or Deafness / မ်က္စိကန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ နားကန္းျခင္း

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Bone or Skeletal Disorder (Dwarfism) / အ႐ိုးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း (လူေကာင္ေသးႏုပ္ျခင္း)

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

ေမြးရာပါ ေသြးအားနည္းေရာဂါ (ဂရိ၊ ေျမထဲပင္လယ္ (သုိ႔) အာရွတြင္ ေနထုိင္ဖူးသူ) MCV<80

Neural Tube Defect (Meningomyelocele Spina Bifida, or Anencephaly)
ေမြးရာပါ အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း (ေက်ာရုိးမ အာရံုေၾကာႏွစ္ခုကြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းတြင္ရွိေသာ အဓိကအဂၤါမ်ား မပါဝင္ျခင္း)

Mental Retardation/Autism/Learning Disorder
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း/ေအာ္တစ္ဇင္/သင္ယူႏုိင္စြမ္း မွတ္ဥာဏ္ ခက္ခဲမႈ

အျခားေသာ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ေသာ ကစဥ္႔ကလ်ားျဖစ္ျခင္း

Maternal Metabolic Disorder (Insulin dependent diabetic, PKU)
မိခင္မ်ဳိး႐ိုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈဆိုင္ရာ ေရာဂါ (အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းေပၚမူတည္ေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ)

Patient of Baby’s Father had a child with Birth Defects not listed.
ကေလးလူနာ၏ ဖခင္တြင္ ေဖာ္ျပမထားသည့္ ေမြးဖြားစဥ္က ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသလား။

Breast, Ovarian or Colon Cancer / ရင္သား၊ သားဥအိမ္သို႔မဟုတ္ အူမႀကီးကင္ဆာ

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Kidney Disorder / ေက်ာက္ကပ္ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Do either you or any parents, siblings, or children have diabetes

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Blood Clots, Stroke / ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Have you taken any medications other than Prenatal vitamins since becoming Pregnant?

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္မိဘ၊ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိပါသလား

ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ကတည္းက ဗီတာမင္အျပင္ အျခားေသာက္သံုးခဲ့သည့္ ေဆးဝါးမ်ားရွိပါသလား။

If yes what type / ရွိပါက အမ်ိဳးအစားမွာ အဘယ္နည္း __________________________________________________________
Have you used any street drugs since becoming pregnant

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ကတည္းက ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ (ဆရာဝန္၏ ေဆးအညႊန္းမပါဘဲ) အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးကို ေသာက္သံုးခဲ့သလား

If yes what type / ရွိပါက အမ်ိဳးအစားမွာ အဘယ္နည္___________________________________________________________
Have you consumed any alcoholic beverages since becoming pregnant

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ကတည္းက အရက္ပါ၀င္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္သံုးခဲ့သလား

If yes what type / ရွိပါက အမ်ိဳးအစားမွာ အဘယ္နည္း__________________________________________________________
Any other not mentioned above / အျခားဖ်ားနာမႈတစ္ခုခုရွိပါသလား

□ Yes/ရွိ

□ No/မရွိ

Comments / မွတ္ခ်က္မ်ား- ________________________________________________________________________________
Are you allergic to any drugs? If so, please specify _________________________________________________________
ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈ ရွိပါသလား။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးပါ

Do you have any other known allergies? __________________________________________________________________
သင့္တြင္ ဓာတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခု ရွိပါသလား

Do you have or have you had any of the following conditions / သင့္တြင္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားမွတစ္ခုခုရွိသလား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရွိခဲ့သလား
Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Unexplained Fever / အေၾကာင္းအက်ိဳးေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲေသာ ဖ်ားနာမႈ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Asthma / ပန္းနာ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Lung Problems / အဆုတ္ ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Heart Murmur / ႏွလံုးခုန္သံ မမွန္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Heart Disease / ႏွလံုးေရာဂါ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Other Heart Problems / အျခား ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

High Blood Pressure in Pregnancy / ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေသြးတုိးျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

High Blood Pressure, Other / ေသြးတုိး၊ အျခား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Liver Problems / အသည္း ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Bladder or Kidney Infections / ဆီးအိမ္ (သုိ႔) ေက်ာက္ကပ္ ပုိးဝင္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Kidney Stones / ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Diabetes (High Blood Sugar) / ေသြးခ်ိဳ (ေသြးခ်ိဳ)

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Thyroid Problems / လည္ပင္းႀကီးေရာဂါမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Other Hormone Problems / အျခား ေဟာ္မုန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Epilepsy, Seizure Disorder / ဝက္ရူးျပန္၊ တက္တက္သည့္ ေရာဂါ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Migraine, Cluster Headaches / ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Other Recurring Headaches / အျခား မၾကာခဏေခါင္းကုိက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Depression / စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Panic Attack Disorder / ရုတ္တရက္ တက္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Psychiatric, Mental, Emotional Problems / စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Skin Problems / အေရျပား ျပႆနာမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Arthritis, Joint Pains / အဆစ္ေရာင္နာ၊ အဆစ္အျမစ္ကုိက္ေရာဂါ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Lupus / နာတာရွည္အနာ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Rheumatic Fever / ေလးဘက္နာ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Blood Transfusions / ေသြးသြင္းကုသေရာဂါ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Bleeding Tendency / ေသြးထြက္လြန္ေရာဂါ

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Blood Clots, Thrombophlebitis / ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးျပန္ေၾကာပိတ္ျခင္း

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Rh Sensitized / Rh ဟုေခၚေသာ ေသြးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Any Known Allergies / သိထားေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား

Yes/ရွိ

No/မရွိ

Unsure မေသခ်ာ

Any Past Surgeries ( If yes, please list below)
ယခင္က ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားရွိ၊မရွိ (ရွိလွ်င္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ)

Past Surgeries / သင္ခံယူခဲ့ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား
Year / ခုႏွစ္

Type of Surgery / ခြဲစိတ္မႈ

Type of Anesthesia / ေမ့ေဆး အမ်ိဳးအစား

အမ်ိဳးအစား

Reviewed by:__________________________________
ျပန္သံုးသပ္သူ

Provider Name / အခ်က္အလက္ေပးသူ၏ အမည္

Hospital/City

ေဆးရံု/ၿမိဳ႕

