ကျန််းမာရ ်းနှင့််အာ်းကစာ်း၀န်ကက်းဌာန
ကုသရ ်းဦ်းစ်းဌာန
ရ

ရအာက်စဂျင်ဓာတ်ရငွေ့သည် -

်းရုသု်းဓာတ်ရငွေ့စမခန်ခွဲမှု

ုင
ိ ် ာလိုက်နာရ

ာင် က
ွ ် န် ကိစစ ပ်မျာ်း Version 1 (31-7-2021)
ရဆ်းရိုသို်းရအောက်စဂျင်ဓောတ်ရငွေ့၏ သနံ့စ
် င်မှု (Purity) သည်

အရရောင်အဆင််းမရှိ၊ အရသောမရှိ၊ အနမ
ံ့ ရှိရသော ဓောတ်ရငွေ့ ဖြစ်ပ ်း

ကှိိုယ်တှိိုင်မ်းမရေောင်ရသော်ေည််း

ရအောက်စဂျင်ဓောတ်ရငွေ့ကှိို ဆေင်ဒါဘ်းမျော်းအတင််း

ရေထက် ှိိုမှိိုရေ်းေရသောရ ကောင် အေို ှိတ်အခန််း ထဲတင်

မ်းရေောင်ဖခင််းကှိို အော်းရ ်းရသော

ြှိအော်းဖမင် နည််း ညောဖြင် အဆ-၁၀၀ ရကျော်ခနံ့်

အခန််းတင််း ရေထို၏ ရအောက် ှိိုင််းတင် တည်ရှိ ါသည်။

ဓောတ်ရငွေ့ ဖြစ် ါသည်။

ဖြည်သင််းထော်းဖခင််းဖြစ်၍ သတှိထော်း၍ ကှိိုင်တယ်

ရဆ်းရိုသို်းရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါမျော်းကှိို သ်းသနံ့်ထော်းရှိရမည်

အသို်းဖ ြုရ ါမည်။

ဖြစ်ပ ်း စက်မှုေို ်ငန််းသို်း ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါမျော်းနင်

လိုက်နာရ

ာင် ွက် န်

 ရအောက်စဂျင် ဓောတ်ရငွေ့

ါရှိရသော ဆေင်ဒါမျော်းနင် အသို်းဖ ြုပ ်း ဆေင်ဒါမျော်းကှိို အမှတ်အသာ်းဖ ြုေို ်ပ ်း

သ်းဖခော်းထော်းရှိရမည်။

 ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါဘ်းမျော်းကှိို အ

ချှိန် (၄၀)ဒဂ စင်တဂ ိတ်ရအာက်ရှိပ ်း ရေဝင်ရေထက်

ရကောင််းမန်ရသော အခန််းတင် ထော်းရှိရ ါမည်။

 ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါမျော်းနင် ဆက်စ

ရရောရနာထော်းရှိဖခင််း၊ ေဲေယ်အသို်းဖ ြုဖခင််း မဖ ြုေို ်ရ ါ။

ရ ှာင်ကကဉ် န်

×
×

ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါဘ်းရှိ အြင်အ တ
ှိ ် ဘာ်းအာ်း အလျင်အခမန်ဖင့််ခခင််း၊ မဖ ြုေို ်ရ ါ။
မ်းရေောင်ဖခင််း ဖြစ်ရစတတ် ါသည်)

×

ဆေင်ဒါဘ်းထဲရှိ ရအောက်စဂျင်ဓောတ်ရငွေ့အော်း လု်းဝကုန်သည်အထိ အသို်းမဖ ြုရ ါ။ (50-100
psi ခနံ့်ကျန်ချှိန်တင် ဘော်းအော်း ေိုရအောင် ှိတထ
် ော်းရ ါမည်)

်း ဓောတ်ရငွေ့ယှိိုစှိမ်မှု မရရ
ှိ စရရ်းအတက်

(ဓောတ်ရငွေ့ေက်ကျန်ေို်းဝကိုန်သော်းပ ်း ဘော်း ှိတမ
် ထော်း ါက ဖ င် မ ရေမျော်း/

မည်သည့်် ရလထက်သမျှ မ ှိရစ န် အပမဲစစ်ရဆ်းရမည်။

 စှိိုထှိိုင််းမှုထှိန််းသည် ဘ်းအတင််း သန်

ွဲခခင််း စသည် ထှိခှိိုက် ျက်စ်းရစနှိင
ို ်ရသော သယ်ရဆောင်ဖခင််းမျော်း မဖ ြုေို ်ရ ါ။

(ဓောတ်ရငွေ့မျော်း၊ ေျင်ဖမန်စော န််းထက်ေောနှိိုင်ပ ်း Flow Meter ရှိ ရောဘောကင််းအော်း

ဖခင်ရဆ်းရခ/ ရဆ်းေှိ ်မ်း စသည်တန
ှိိုံ့ င် န်းက ်မှု မရှိရစရမညအ
် ဖ င် မ်းရလာင်နိုင်ရသာ မည်သည့်် ခ င်မ်/

 ဆေင်ဒါဘ်းနင် Flow Meter မျော်းအော်း သနံ့်ရင််းစော ထော်းရှိရမည်ဖြစ်ပ

ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါမျော်းကှိို သယ်ယရောတင် ကကမ််းခပင်ရပေါ်တင် လှွဲ၍ လှိမ့််ပပ်း သယ်ယူခခင််း၊
တ ွတ်တိုက်

် စစည််းမျော်းကှိို ကှိိုင်တယ်ရောတင် မ်းရတောက်/မ်းဖခစ်/ အရမ်းတှိိုင်မ်း/

အမျိ ်းအစာ်းကိုမျှ ရပကျခခင််း မ ှိရစ န် သတှိဖ ြုရ ါမည်။

အနည််းဆို်း ၉၅ % ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

အမှုန်အမော်းမျော်း/ ရရရငွေ့/ ဆရငွေ့မျော်း ဝင်ရရောက်နှိိုင်ပ ်း သနံ့်စင်မှုကှိို ထှိခှိိုက်နင
ှိို ် ါသည်)

ှင််းရသာ ရ ကိုသာ သတ်မှတ်ထာ်းရသာ အမှတ်ထိ ဖြည်ထော်းရ ါမည်။

(အေန်မျော်းဖခင််း/ နည််းဖခင််း မရှိရစရန် သတှိထော်းရမည်ဖြစ်ပ ်း အရက် ျကဲသှိရ
ိုံ့ သော အဖခော်းအရည် မျော်း
ထည်သင််း ဖခင််း မဖ ြုရ ါ)

ရအောက်စဂျင် ဆေင်ဒါဘ်းမျော်းနင် Flow Meter မျော်းအော်း မရတော်တဆထှိခှိိုက်မှုနင် ရဆ်းေှိ ်

 ေနာအော်း သတ်မတ်ထော်းရသော ရအောက်စဂျင်

မောဏကှိိုသော ရ ်းရမည်ဖြစ်ပ ်း ဆက်သယ်ထော်းရသော

ရအောက်စဂျင် က
ှိို ် (Oxygen Cannula/ Oxygen Mask) တှိသ
ိုံ့ ည်ေည််း စနစ်တကျ ချိတ်

ရသောက်ဖခင််း၊ ဖခင်ရဆ်းရခထန််းဖခင််း၊ ြရယောင််းတှိိုင်ထန််းဖခင််း၊ စသည်တရ
ှိိုံ့ ကောင် အနတရောယ်

က်ထော်းရ ကောင်၊

ဖြစ် ော်းမှုမျော်း ရှိနှိိုင် ါသဖြင် ရဆ်းရို/ ေနာရဆောင်/ ဌောနမျော်းရှိ ဝန်ထမ််းမျော်း အော်းေို်းအော်း

ဖ ြုတ်ထက်မှုမရှိရ ကောင််း စစ်ရဆ်းရ ်းရမည်။

 Flow Meter နင် ဆက်စ

ရအောက်စဂျင်ဓောတ်ရငွေ့နင် တ်သက်သည် ေှိိုက်နာရဆောင်ရွက်ရန်မျော်းကှိို သင်တန််းရ ်းဖခင််း၊

် စစည််းမျော်းရှိ ရောဘောကင််းမျော်း၊ ဂတ်စကတ်မျော်း ျက်စ်းယှိိုယင််းမှု ရှိ ါက ဓောတ်ရငွေ့

ညန် ကော်းချက်မျော်း ထိုတ်ဖ န်ရ ်းဖခင််း၊ ေှိိုက်နာမှု ရ/ှိ မရှိ စစ်ရဆ်းဖခင််းမျော်းကှိို ိုမန်ရဆောင်ရွက်

ယှိိုစှိမ်မှု ဖြစ်ရ ေါ်နှိင
ို ် ါသဖြင် ၃-လ တစ်ကကိမ် ိုမန်စစ်ရဆ်းရ ်းရ ါမည်။

 ရအောက်စဂျင်ဆေင်ဒါမျော်း၏ အတင််းသနံ့်ရင််းမှုအော်းနည််း
စစ်ရဆ်းသင် ါသည်။

ရ ါမည်။

ါက Purity ကှိို ထှိခှိိုက်ရစနှိင
ို ်သဖြင် နှစ်စဉ်
*ရ

်းရုစမခနခ
် ွဲမှုလက်စွဲ (ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခပည့်န
် ှစ်)မှ ရကာက်နုတ်ချက်ခဖစ်ပါသည်။

