ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ကျန်းမာေရးဝန်က
 ီးဌာန

ြပင်ပလူနာေရာဂါစာရင်းြဖည့်စွက်နည်းလမ်းည"န်

၂၀၀၈ ခု ှစ်၊ ေမလ

ကျန်းမာေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
*ုံးအမှတ်(၄)၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်

ြပင်ပလူနာေရာဂါဖ
ြ စ်ပွားမ.အစီရင်ခံစာပုံစံ
Out)
Out-Patient Report Form (Revise/2008)
(Revise/
လမ်းည"န်
ြပင်ပလူနာေရာဂါစာရင်း Out-Patient Report Form အား (၁) ှစ်လBင် (၃) ကိမ် (ေ ွရာသီ၊
မိုးရာသီ၊ ေဆာင်းရာသီ) ရာသီအလိုက် ြပFစုေပးပိGု ရန် ြဖစ်သည်။ ရာသီအလိုက် စာရင်းေကာက်ယူရမည့်
ရက်၊ လအား ဗဟိုမှ အေ Lကာင်း LကားေပးပိGု မည်ြဖစ် Mပးီ သက်ဆိုင်ရာ ြပင်ပလူနာဌာနမှ သတ်မှတ်ရက်တွင်
လာေရာက်ြပသေသာ ြပင်ပလူနာ အားလုံးအား စာရင်း ြပFစုပ
M းီ ရာသီတစ်ခုချင်းအလိုက် စာရင်းေကာက်ယူ
သည့်ေနGမှ (ရ)ရက်ထက်ေနာက်မကျေစဘဲ ကျန်းမာေရးဝန်က
 းီ ဌာန၊ ကျန်းမာေရးစီမံကိ
ကနိ ်းဦးစီးဌာန၊
သတင်းအချက်အလက်ဌာန၊ *ုံးအမှတ် (၄၇) ေနပ
ြ ည်ေတာ်
တာ သိုG ေပးပိုGရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(က) ြပင်ပလူနာဌာနအမည်

(ခ) MမိFGနယ်

(ဂ) ြပည်နယ်/တိုင်း

(ဃ) စာရင်းေကာက်ယူသည့်ရက်

သက်ဆိုင်ရာ ြပင်ပလူနာဌာန၏အမည်
ဥပမာ - ရွာသစ် ကးီ တိုက်နယ်ေဆး*ုံ
- မင်းကွန်းေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာန
- ခင်သာမိခင်ကေလးကျန်းမာေရးဌာန
သက်ဆိုင်ရာ ြပင်ပလူနာဌာနတည်ရိှသည့်MမိFGနယ်၏အမည်
ဥပမာ - ရွာသစ် ကးီ တိုက်နယ်ေဆး*ုံ၊
စစ်ကိုင်း MမိFGနယ်
ြပင်ပလူနာဌာနနယ်ပယ် ှင့်သက်ဆုိင်သည့်ြပည်နယ်/တိုင်း၏
အမည်ကုိေဖာ်ပ
ြ ရန်
ဥပမာ - ရွာသစ် ကးီ တိုက်နယ်ေဆး*ုံ
စစ်ကိုင်း MမိFGနယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုငး်
ြပင်ပလူနာအစီရင်ခံစာစာရင်းေကာက်ရန်အတွက်ဗဟိုမှ
သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်ကုိဆုိလုိပါသည်။
(အကယ်၍သတ်မှတ်ထားေသာရက်တွင်အေ Lကာင်းအမျိFးမျိFး
ေ Lကာင့် စာရင်းေကာက်ယူရန် မ ြဖစ် ုိင်ပါက သတ်မှတ်ထားေသာ
ရက် ှင့်အနီးစပ်ဆးံု ရက်ကုိသတ်မှတ်ေဖာ်ပ
ြ ၍စာရင်းေကာက်ယူရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။)
ဥပမာ - (၁၃-၈-၀၈) ဗဟိုမှသတ်မှတ်ရက်
မိုးရာသီအတွက် စာရင်းေကာက်ယူရန် (၁၃-၈-၀၈)ကို
သတ်မှတ်ထားေသာ်လည်း
ြပင်ပလူနာဌာနအေနဖ
ြ င့်
ထိုရက်တွင် အေ Lကာင်း အမျိFးမျိFးေ Lကာင့် စာရင်း
ေကာက်ယူရန် မဖ
ြ စ် ိုင်ပါက သတ်မှတ်ထားေသာ
ရက် ှင့်အနီးကပ်ဆးံု ေဆးခန်းဖွင့်ရက်ကုိ ေရွးချယ်Mပီး
စာရင်းေကာက်ယူေပးပိGု ရပါမည်။

ေကာ်လံအမှတ်
အမျိFးအမည်
(1)
အမှတ်စဥ်

(၂)

အဓိပVါယ်ဖွင့်ဆုိချက်
မှတ်ချက်
စာရင်းေကာက်ယူရမည့် ေဆးခန်းဖွင့်ရက်တွင် လာေရာက်
ြပသေသာ လူနာများ၏ အမှတ်စဥ်ကုိ အမှတ်စဥ်(၁)မှစ၍
လူနာအေရအတွက် ကုန်ဆုံးသည်အထိ အစဥ်အတိုငး် ေရး
သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
ြပင်ပလူနာမှတ်ပုံတင် ေဆးခန်းဖွင့်လှစ်သည့်ေနGတွင်လာ ြပေသာလူနာများအား
အမှတ်
ေပးထားသည့် လူနာမှတ်ပံုတင်အမှတ်ကုိဆုိလုိသည်။
ဥပမာ - (၁-၁-၂၀၀၈) ေနGတွင်ေဆးခန်းဖွင့်လှစ်ေသာ ရက်၌
ေဆးခန်းလာပ
ြ ေသာ လူနာများအား Lကည့်မည်ဆုိပါလBင်
ပထမလာ ြပသူသည် ေမာင် ြမြဖစ်ပါက ၄င်း၏အမှတ်စဥ်
သည် (၁) ြဖစ်ပ
M ီး ၄င်း၏လူနာမှတ်ပံု တင်အမှတ်ကုိ (၁/၀၈)
ဟုေရးေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယင်းေနGအတွက်
အခ
ြ ားလူနာများအား (၂/၀၈) (၃/၀၈) (၄/၀၈) စသည် ြဖင့်
အစဥ်လိုက် (Serial Number) ေပးရန်ဖ
ြ စ်ပါသည်။
အကယ်၍ တစ် ှစ်အတွငး် ထပ်က
 ိမ်အြဖစ်လာြပေသာလူနာ
များအား မှတ်ပုံတင်နံပါတ်အသစ် မေပးဘဲပထမဆုးံ အ ကိမ်
လာပ
ြ သည့်ေနGတွွင် ရရှိထားေသာ လူနာမှတ်ပုံတင်အမှတ်
ကိုသာ ဆက်လက်၍ သုံးစွဲရမည် ြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ - (၁၃-၈-၂၀၀၈) ရက်ေနGတွင် မိးု ရာသီအတွက် ြပင်ပ
လူနာစာရင်းေကာက် ယူမည်ဆုိပါစိGု ။
(၁၃-၈-၂၀၀၈)ရက်ေနGတွင် ထိုြပင်ပလူနာဌာနသိုG
(၂၀၀၈) ခု ှစ်အတွငး် တစ် ကိမ်မBလာမပ
ြ ဘူးေသာ လူနာ
သစ်ဖ
ြ စ်လBင် အစဥ် အတိုငး် (Serial Number) အလိုက်
ထို ှစ်အတွက်လူနာမှတ်ပုံတင်အသစ်တစ်ခုကုိ ေရးရပါမည်။
ေနာက်ဆုံးေပးထားေသာ (Serial Number) အစဥ်အလိုက်
လူနာမှတ်ပုံတင်မာှ ၁၉၇/၀၈ ြဖစ်သည် ဆိုလBင် ၂၀၀၈ ခု ှစ်
အတွင်း တစ်ခါမB လာမပ
ြ ဘူးေသာ ေနာက်ထပ် လူနာသစ်
အတွက် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မာှ ၁၉၈/၀၈ ြဖစ်မည်။
အကယ်၍

၂၀၀၈ခု ှစ်အတွငး်

ယခင်ကလာ

ေရာက်ပ
ြ သဘူးသူဖ
ြ စ်ပါက ပထမဦးဆုးံ အ ကိမ် လာေရာက်
ြပသစဥ်က ရရှိထားေသာ ြပင်ပလူနာမှတ်ပံုတင်နံပါတ်
အေဟာင်းကို ေရးသားရန်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒ^လှဝင်းသည် (1၁-၀၈)ရက်ေနGတွင် ထိုြပင်ပလူနာဌာနသိGု လာ ေရာက်
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ေကာ်လံအမှတ်

အမျိFးအမည်

အဓိပVါယ်ဖွင့်ဆုိချက်
ြပသသည့် ြပင်ပလူနာမှတ်ပုံတင်အမှတ်မာှ ရ/၀၈ ြဖစ်သည်။
(၁၃-၈-၀၈)ရက်ေနGတွင် ထိုေဆးခန်းသိGု ထပ်မံလာြပလBင်
ေဒ^လှဝင်း၏ ြပင်ပလူနာမှတ်ပုံတင်အမှတ်မာှ ရ/၀၈ကို သာ
ဆက်လက် သုံးစွဲရန်ဖ
ြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၈ခု ှစ် အတွင်း
ေဒ^လှဝင်းလာပ
ြ သမB သူမ၏ ြပင်ပ လူနာ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
မှာ ရ/08ကိုသာဆက်လက်သးံု စွဲရန် ြဖစ်ပါ သည်။

လူနာ

သစ် - ေဆးခန်းဖွင့်လှစ်ေသာေနGတွင် လာ ြပေသာလူနာများ
အနက််တစ် ှစ်အတွငး် ပထမဆုးံ အက
 ိမ်လာြပေသာ လူနာကို
ဆိုလိုMပီး "သစ်" စာတိုင်တွင်  အမှတ်အသားေရးသွငး် ရ
ပါမည်။
ေဟာင်း - ေဆးခန်းဖွင့်လှစ်ေသာေနGတွင် လာြပေသာ လူနာ
များအနက်တစ် ှစ်အတွငး် ထပ်က
 ိမ်အြဖစ် လာေရာက်ပ
ြ သ
ြခင်း ြဖစ်ပါက 4င်းလူနာကို "ေဟာင်း" စာတိုင်တွင်  အမှတ်
အသား ေရးသွင်းရပါမည်။
ဥပမာ - (၁-၁-၀၈)ေနGတွင်ေဆးခန်းသိုG လာ ြပခဲ့ေသာလူနာ
ေမာင်မ
ြ သည်စာရင်းေကာက်ယူရမည့် (၁၃-၈-၀၈)ရက်ေနG
တွင် ထပ် ကိမ်အြဖစ် ေဆးခန်းလာြပလBင် လူနာေဟာင်းဟု
သတ်မှတ်ရပါမည်။

(၃)

ကျား/မ

ေဆးခန်းသိGု လာြပေသာ လူနာကိုကျား/မဖ
ြ င့် ေဖာ် ြပရန် ြဖစ်
ပါသည်။
(ကျား) ြဖစ်လBင်" ကျား” စာတိုင်တွင်  ၄င်းအမှတ်အသား
ေရးေပးရ ပါမည်။
(မ) ြဖစ်လBင် "မ" စာတိုင်တွင် ၎င်းအမှတ်အသားေရးေပး
ရပါမည်။

(4)

အသက်

ှစ် - ြပည့်Mပီးအသက် ( ှစ်) ကိုဆိုလိုြခင်း ြဖစ်သည်။
ဥပမာ -(၁၂) ှစ် (၄) လအား ( ှစ်) စာတိုင်
ေအာက်တွင်

ြပည့်Mပီး အသက်ဖ
ြ စ်သည့် (၁၂)

ကိုသာ ြဖည့်သွင်းရပါမည်။
(က) (၁) ှစ်ေအာက်ဖ
ြ စ်လBင် - ြပည့်Mပီးသည့်လကိုသာ
ေဖာ်ပ
ြ ရန်
ဥပမာ - ကေလးတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၆)
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မှတ်ချက်

ေကာ်လံအမှတ်

အမျိFးအမည်

အဓိပVါယ်ဖွင့်ဆုိချက်
မှတ်ချက်
လ ှင့် (၁၀)
ရက် ြဖစ်ပါက ြပည့်Mပးီ လြဖစ်သည့်
(၆) လကိုသာ ေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)

ကေလးတစ်ေယာက်သည် ရက်သား ြဖစ်ပါက ၄င်း
ကေလး၏ အသက် (ရက်) ကိုေဖာ်ြပရပါမည်။

ဥပမာ - ကေလး၏အသက်သည် (၂၉) ရက်ဖ
ြ စ်ပါက
ရက်စာ

တိုင်တွင်ကေလး၏အသက်

(၂၉)

ရက်ကို

ြဖည့်သွင်းရပါမည်။
(၅)

ြပင်ပလူနာဌာနတည်
ရှိသည့်MမိFGနယ်/
ရပ်ကွက်ေကျးရွာ
အုပ်စုတွင်ေနထိုင်သူ

ဟုတ် - ေဆးခန်းသိGု လာေရာက်ြပေသာသူသည် ြပင်ပလူနာ
ဌာနတည်ရိှသည့်

MမိFGနယ်/ရပ်ကွက် ေကျးရွာအုပ်စုတွင်

ေနထိုင် သူဖ
ြ စ်ပါက "ဟုတ်" စာတိုင်တွင်  ၎င်းအမှတ်
အသား ေရးသွငး် ရပါမည်။
မဟုတ် - အကယ်၍ေဆးခန်းသိGု လာေရာက်ြပေသာသူသည်
ြပင်ပ လူနာဌာနတည်ရိှသည့် MမိFGနယ်/ရပ်ကွက်ေကျးရွာ
အုပ်စုတွင်ေနထိုင်သူ မဟုတ်လBင် (ဧည့်သည်/ေခတd ခဏ
လာေရာက်တည်းခိုသူြဖစ်လBင်) မဟုတ်စာတိုင်တွင်  ၎င်း
အမှတ်အသားေရးသွငး် ရပါမည်။

(၆)

ကုသေပးသည့်
ေရာဂါ

ေဆးခန်းသိGု လာြပသည့်လူနာတွင်

ြဖစ်ပာွ းေနေသာေရာဂါ

အမည်ကုိ

ေဖာ်ပ
ြ ရန်ြဖစ်ပါသည်။

အဂလိ
f ပ်ဘာသာြဖင့်

လူနာခံစားေနရေသာ ေရာဂါလကgဏာများကို ေဖာ် ြပရန်
မဟုတ်ပါ။
ဥပမာ - လူနာတစ်ေယာက်သည် အချိန်မှန်မှန် ဖျားခ
ြ င်း၊
ချမ်းတုန်ခ
ြ င်းတိGု ေ Lကာင့် ြပင်ပလူနာဌာနသိGု လာေရာက်ပ
ြ သ
သည်ဆိုပါစိGု ။

လူနာ၏ေရာဂါရာဇဝင်ကုိ

ေမးြမန်းြခင်း၊

စမ်းသပ် Lကည့်*.ခ
ြ င်းလိုအပ်ပါကအခ
ြ ားစစ်ေဆးမ.များပ
ြ Fလုပ်
ြခင်းတိုGေဆာင်ရွက်Mပီးေရာဂါသတ်မှတ်၍ကုသမ.ြပFလုပ်ပါ
သည်။ ထိုသတ်မှတ် ကုသMပးီ ေသာ ေရာဂါအမည်ကိုဥပမာ - Malaria ဟု ေရးသား ေဖာ်ပ
ြ ရန်ဖ
ြ စ်ပါသည်။
ချမ်းတုန်၍ ဖျားခ
ြ င်းဟု ေဖာ်ပ
ြ ရန်မဟုတ်ပါ။ ေရာဂါအမည်
ြဖည့်စွက်ေရးသားေပးပိGု ရာတွင်အတိုေကာက်များေရးသား
ြခင်းမပ
ြ Fရပါ။ အချိFGေသာ ေရာဂါအတိုေကာက်များသည်
အဓိပVါယ်(၂)မျိFးယူဆရရှိ ိုင် ပါသည်။

4

ေကာ်လံအမှတ်

အမျိFးအမည်

အဓိပVါယ်ဖွင့်ဆုိချက်
ဥပမာ CP=(cerebral palsy)
CP= (cleft palate)
CSM=( chronic suppurative Mastoiditis)
CSM= (Clinical Suspected Malaria)

(၇)

ခွဲစိပ်မ.အမျိFးအစား
(အကယ်ရှိ ခဲ့လBင်)

ေဆးခန်းသိGု လာေရာက်ြပသ၍ ကုသမ.အတွက်လုိအပ်၍
ခွဲစိပ်ကုသမ. ြပFလုပ်ခ့ဲရပါက ခွဲစိပ်ကုသမ.အမျိFးအမည်ကို
ေရးသားေပးရပါ မည်။

5

မှတ်ချက်

ြပင်ပလူနာေရာဂါြဖစ်ပွားမ.အစီရင်ခံစာပု
ာပုံစံ
။ ဤပုံစံကိုမ ြဖည့်စွက်မီ ပုံစံ ြဖည့်စွက်ရန်အည"န်းကို ဦးစွာဖတ်ပါရန်။

မှတ်ချက်။

(က) ြပင်ပလူနာဌာနအမည် …………………. (ခ) MမိFGနယ် …………….. (ဂ) ြပည်နယ်/တိုင်း …………..….. (ဃ) စာရင်းေကာက်ယူသည့်ရက် …………...
(၁) အမှတ်

(၂) ြပင်ပလူနာမှတ်ပုံတင်

(၃)

(၄) အသက်

စဥ်

အမှတ်

သစ်

ေဟာင်း ကျား မ

Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …
Code …

Code … အမှတ်အသားပါေသာလိုင်းကိုအသုံးမပ
ြ Fပါရန်။

(၁) ှစ်ေအာက်
ြဖစ်လBင်
ှစ်
လ ရက်

(၅) ြပင်ပလူနာဌာန

(၆) ကုသေပးသည့်ေရာဂါ

(၇) ခွဲစိတ်မ.

တည်ရှိသည့်MမိFGနယ်/ရပ်ကွက်

အမျိFးအစား

ေကျးရွာအုပ်စုတွင်ေနထိုင်သူ

(အကယ်၍
ရှိခဲ့လBင်)

ဟုတ်

မဟုတ်

