နာမက်န္းမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္တြင္ထားရန္အတြက္
အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
တစ္ခါတစ္ရံ နာမက်န္းမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အိမ္မွာထားရမည္ကုိ သိႏုိင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ သင့္ကေလးကုိ ေက်ာင္းပို႔သင့္ မပို႔သင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစမည့္ အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕
ျဖစ္သည္။ ေမးျမန္းစရာမ်ား ႐ွိပါက သင့္ ေက်ာင္းမွ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ သင္၏ က်န္းမာေရးလက္ေထာက္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ဖ်ားနာေနေသာ ကေလးအား အိမ္တြင္ ထားရမည့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ သုံးခ်က္႐ွိပါသည္•

ကေလးငယ္သည္ ေက်ာင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖ်ားေနျခင္း။ (ဥပမာ- အလြန္အမင္း
ပင္ပန္းေနျခင္း၊ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံႏုိင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ မရပ္မနား ငိုေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုႀကီးေသာ ကေလးျဖစ္လွ်င္ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး
မေလ့လာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ နာမက်န္းျဖစ္ေနျခင္း)။

•

ကေလးငယ္သည္ အျခားကေလးမ်ားကုိလည္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ ဆရာ/မႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးႏုိင္သည္ထက္ ပို၍ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္လိုအပ္ေနျခင္း။

•

ဤစာရင္းတြင္ ပါ႐ွိေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္လွ်င္ အိမ္တြင္ေနရင္ အႀကံေပးလိုပါသည္။
ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
ကေလး၏ ပုံမွန္ဝမ္းအေနအထားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အစာ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးေၾကာင့္
မဟုတ္ဘဲ အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ သို႔မဟုတ္ အရည္မ်ားသြားျခင္း

ကေလးအား အိမ္တြင္ မျဖစ္မေန ေနခုိင္းရပါမည္လား။
ေနခုိင္းပါ- ကေလးသည္ ေနမေကာင္းပုံ ေပၚေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနမေကာင္းသကဲ့သို႔
ျပဳမူေနျခင္း၊ ကေလးသည္ ဝမ္းေလွ်ာေနၿပီး အဖ်ားတက္ေနကာ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ
အျပဳအမူ႐ွိျခင္း၊ ကေလးသည္ ေအာ့အန္ၿပီး ဝမ္းသြားျခင္း၊ ကေလးသည္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္စ
ေပါက္ထြက္သည္အထိ သို႔မဟုတ္ အိမ္သာခြက္မွ လွ်ံက်သည္အထိ ဝမ္းသြားေနျခင္း။

အဖ်ားတက္ျခင္း- အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္

ေနခုိင္းပါ- ကေလးတြင္ အနီေရာင္အကြက္႐ွိျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊

အျခားေရာဂါတစ္ႏွင့္တြဲေနေသာ အဖ်ား။ အသက္ ၄ လ သို႔မဟုတ္ ၄

ဝမ္းသြားျခင္း၊ အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ လည္ပင္းေတာင့္ေနျခင္း၊

လေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အဖ်ား 100°F သို႔မဟုတ္

အသက္႐ွဴခက္ခဲျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ျဖစ္ေနျခင္း။

ယင္းထက္ပုိမ်ားေနလွ်င္ ဆရာဝန္ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပရန္ လိုအပ္သည္။
“တုပ္ေကြးကဲ့သ”ုိ႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေနခုိင္းပါ-အဖ်ားက်ေဆးမသုံးဘဲ အဖ်ားေပ်ာက္သြားၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး 24

အပူခ်ိန္ 100°F ေက်ာ္႐ွိ၍ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။ အျခား

နာရီအတြင္း။

တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားတြင္ ေမာပန္းျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း

ေနခုိင္းပါ- ျပင္းထန္၍ ထိန္းမရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
သလိပ္ပါျခင္း၊ အသက္႐ွဴျမန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရခက္ျခင္းမ်ားခံစားရၿပီး
ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ေနျခင္း။

အေပ်ာ့စား အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ အေအးမိ လကၡဏာမ်ား

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ ေက်ာင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ခုိင္းႏုိင္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပင္းထန္ပါက အိမ္တြင္ေနခုိင္းပါ။ယင္းတုိ႔တြင္ ကေလးငယ္ သို႔မဟုတ္
အဖ်ားသည္ ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရခက္ခဲေနလွ်င္
ဆရာဝန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အဖ်ားတက္၍ အနီကက
ြ ္မ်ားထြက္ျခင္း

ေနခိုင္းပါ- ဆရာဝန္ေခၚပါ။ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ေသာ ၊ အရည္ထြက္ေနေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ကု၍မေပ်ာက္ေသာ မည္သည့္ အနီကြက္မ်ဳိးမဆုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈသင့္သည္။
မွတ္ရန္- အဖ်ား မ႐ွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ မေျပာင္းလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ
အိမ္တြင္ ေနရန္ မလုိပါ။

ေအာ့အန္ျခင္း
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ၂ ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႀကိမ္ထက္ ပို၍ အန္ျခင္း။

ေနခုိင္းပါ- ေအာ့အန္မႈ မရပ္မခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္က မကူးစက္ပါဟု
ေျပာသည့္အခ်ိန္အထိ။ ကေလးငယ္သည္ မၾကာမီက ေခါင္းတြင္ ထိခိုက္မိထားၿပီး
အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရလွ်င္
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ဖ်ားနာျခင္း
ေရေက်ာက္
မ်က္စိနာျခင္း(မ်က္လုံးနီျခင္း)
မ်က္လုံးအေရာင္ နီေနၿပီး အဝါေရာင္/အစိမ္းေရာင္ မ်က္ဝတ္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္

ကေလးအား အိမ္တြင္ မျဖစ္မေန ေနခုိင္းရပါမည္လား။
ေနခုိင္းပါ--အဖုအပိန္႔မ်ား ေျခာက္၍ ေပါက္သြားသည္အထိ( ပုံမွန္အားျဖင့္ ၆ ရက္)။
မေနခုိင္းပါႏွင(့္ ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ ဗုိင္းရပ္စ)္ - ကေလးတြင္ အဖ်ား သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲမႈ
မ႐ွိလွ်င္ အိမ္တြင္ေနရန္ မလုိပါ။ အႀကံေတာင္းရန္ႏွင့္ ကုထုံးရ႐ွိရန္ သင့္ဆရာဝန္ကို ဖုန္းေခၚပါ။

ထြက္ေနျခင္း။
အသံအုိးေရာင္ရမ္းနာ( ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို ၾကည့္ပါ)

အႀကံေတာင္းရန္ သင့္ဆရာဝန္ကို ဖုန္းေခၚပါ။
မွတ္ခ်က္- သင့္ကေလးသည္ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဆုိး႐ြားျခင္း မ႐ွိလွ်င္
ေက်ာင္းသို႔ သြားခိုင္းႏုိင္ပါသည္။

ဝက္သက္ေရာဂါ

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ ကေလးသည္ အနီကြက္မ်ားေပၚလာသည္ႏွင့္ မကူးစက္ႏုိင္ေတာ့လွ်င္

လက္ ေျခေထာက္ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါ(Coxsackie virus)

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ ကေလး၏ ပါးစပ္တြင္ အနာေပါက္ေနၿပီး တံေထြးမ်ားထြက္ေနကာ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိလွ်င္။

သန္းကုိက္နာ သို႔မဟုတ္ ဝဲေျခာက္နာ
အသည္းေရာင္ အသားဝါ A

ေနခိုင္းပါ- ေက်ာင္းတက္ရက္ အဆုံးမွစ၍ ပထမဆုံး ကုသမႈၿပီးသည့္ အခ်ိ္န္အထိ။
ေနခိုင္းပါ- ေရာဂါစတင္ၿပီး တစ္ပတ္ အၾကာႏွင့္ သင့္ကေလးသည္ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္လွ်င္။

ေရယုန္

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ သင့္ကေလးတြင္ ေပါက္ၿပဲေနေသာ အနာမ်ား မ႐ွိေတာ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးခံတြင္းမွ
အဆက္မျပန္ တံေထြးမ်ား ထြက္ေနလွ်င္။

အနာစက္
ေပြး

ေနခို္င္းပါ- သင့္ကေလးသည္ ကုထုံးစတင္ၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီၾကာ အိမ္တြင္ အနားယူရန္ လုိအပ္လွ်င္။
ေနခိုင္းပါ- ေက်ာင္းတက္ရက္ အဆုံးမွစ၍ ပထမဆုံး ကုသမႈၿပီးသည့္ အခ်ိ္န္အထိ။ ယင္းေနရာအား ပထမ ၂
ရက္တြင္ ဖုံးထားပါ။

သူငယ္နာ ႏွင္းဆီေရာင္ အစက္အဖု

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ သင့္ကေလး အဖ်ားမ႐ွိေတာ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား မေျပာင္းလဲလွ်င္

RSV (အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆဲလ္ေထြးဗုိင္းရပ္စ)္

မေနခိုင္းပါႏွင-့္ သင့္ကေလးသည္ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းၿပီး/သုိ႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရ
ခက္ခဲေနျခင္း မ႐ွိလွ်င္ ေက်ာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။
အႀကံေတာင္းရန္ သင့္ဆရာဝန္ကို ဖုန္းေခၚပါ။

လည္ေခ်ာင္းနာေနျခင္း

ေနခိုင္းပါ- ဆရာဝန္မွ မၾကာခင္ ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ၿပီဟု မေျပာပါက ပဋိဇီဝေဆးမ်ား
စတင္ေသာက္သုံးၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီၾကာလွ်င္။ သင့္ကေလးသည္ ပုံမွန္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ဝက္သက္၊

ေနခိုင္းပါ- သင့္ကေလးသည္ ေရာဂါကူးစက္ေစႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာသည္ႏွင့္

ပါးႀကိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဂ်ာမန္ဝက္သက္၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး

ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ပါသည္။

မႈိကူးစက္ျခင္း

မေနခိုင္းပါႏွင့္- လက္ကို ေကာင္းစြာေဆးေၾကာ၍ တကိုယ္ေရ သန္႔႐ွင္းေရး ျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။

မွကၡ႐ု သို႔မဟုတ္ ခါးေတာင္းက်ဳိက္နာ အပါအဝင္

ေဆးဝါးမ်ား- ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ တုိက္ရမည့္ ေဆးဝါးမ်ားအားလုံးတြင္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့သူ၏
လက္မွတ္ထုိးထားေသာ စာျဖင့္ေရးသားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ေစာင္ ပါ႐ွိရမည္။
ယင္းတို႔တြင္ အိမ္သုံးေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးညႊန္းပါ ေဆးဝါးမ်ား အားလုံး ပါဝင္ပါသည္။
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလည္း လိုက္နာရပါည္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ေဝထားေသာ ကိုလုိရာဒို
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဌာန၊ ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကူးစက္ေစႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္
ေက်ာင္းအေနအထား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
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