
  

 

မခ ွဲစိတ်မီအချက်အလက် 

သင၏် ခ ွဲစိတ်မမ ွေးဖ  ွေးခခငွ်ေးအတ က် 

အမျ  ျိုးသမ ျိုးကျန့်ျိုးမာရ ျိုးရ ာင ့်ရ  ာက့်မှုဝန့်ရ ာင့်မှု 

 

သင့်၏ခွွဲ  တ့်မှုက ို __________ တငွ့် ____________   ဉ်ထာျိုးပါသည့်။ 

 

ခ ွဲစိတ်ကုသခခငွ်ေးမျ ွေးကို နနံက် ၈ န ရီမ ှ၁၂ န ရီကက ွေးတ င ်ခပြုလုပ်မလေ့ရှိသည။်  မရ က်ရှိမညေ့အ်ချိန၊် ခပနလ်ည်စစ်မ ွေးရနည်ွှနက်က ွေးချက်မျ ွေးနငှေ့ ်

သငေ့တ် ငရ်ှိနိငုမ်ညေ့မ်မွေးခ နွ်ေးမျ ွေးကို အတညခ်ပြုရန ်သငေ့ခ် ွဲစိတ်မှုမတိုငမီ် တစ်ရက်အလိုတ င ်မမ ွေးဌ နသူန ခပြုတစ်ဦွေးထံမ ှဖုနွ်ေးမခေါ် ိုမှုကို 

လက်ခံရရှိမညခ်ဖစ်သည။် 

 

သတ်မတှ်ချိနအ်တ ငွ်ေး သငေ့ခ် ွဲစိတ်မှုကို စတငရ်န ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့ကကိြုွေးစ ွေးအ ွေးထတု်ပါမည။် ကမလွေးမမ ွေးဖ  ွေးခခငွ်ေး၏ ခန ေ့မ်ှနွ်ေးမရမသ  သမ   

သ  ဝမကက ငေ့ ်သငေ့ခ် ွဲစိတ်မှုစတငခ်ျိန၌် မန ှငေ့မ်နွှေးနိငုမ်ခခရှိနိငုပ်ပီွေး မစီစဉ်ထ ွေးမသ  ခ ွဲစိတ်မှုမျ ွေးကို ခပြုလုပ်ရပါမည။် သင၏် မမ ွေးဖ  ွေးခခငွ်ေး 

အချိနဇ်ယ ွေးတ င ်မခပ ငွ်ေးလွဲမှုမျ ွေးရှိပါက သငေ့အ် ွေး အသမိပွေးရန ်ကျွန်ပ်ုတို ေ့ အမက ငွ်ေး ံုွေးလုပ်မ  ငပ်ါမည။် 

 

ကက  တင့် မ့်ျိုးသပ့်မှုမျာျိုး 

ခ ွဲစိတ်ကုသခခငွ်ေးမခပြုလုပ်မီ မသ ွေးစစ်မ ွေးမှုမျ ွေးခပြုလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည။် ၎ငွ်ေးကို မညသ်ညေ့ ်UVMMC ခပငပ်လူန ဓ တ်ခ ွဲခနွ်ေးတ င ်သို ေ့မဟုတ် 

ACC မကျ ငွ်ေးဝငွ်ေးရှိ ဤမနရ တ င ်ခပြုလုပ်နိငုပ်ါသည။် ခွွဲ  တ့်မှုမတ ိုင့်မ  ၃  က့်ထက့်မပ ိုရ ဘွဲ ဓာတ့်ခွွဲခန့်ျိုးဝင့်သင ့်ပါသည့်။ 

ခ ွဲစိတ်မှုမတိုငမီ် မအ က်ပါမနရ မျ ွေးတ င ်ဓ တ်ခ ွဲခနွ်ေးဝငန်ိငုပ်ါသည်- 

University of Vermont Medical Center Main Campus 

Ambulatory Care Center (ACC) 

Main Pavilion - 2 

111 Colchester Ave 

Burlington, VT  

န ရီ- တနလလ -မသ ကက  မနက် ၇ န ရီမ ှည ၇ န ရီ 

 စမန-တနင်္လမန  မနက် ၉ န ရီမ ှမန ေ့လည ်၁ န ရီ 

မက ငတ် တ င ်စ ရငွ်ေးသ ငွ်ေးခခငွ်ေးခဖငေ့ ်ဝငမ်ရ က်စစ်မ ွေးပပီွေး သငေ့အ် ွေး မနရ မနှသ်ို ေ့ ပို ေ့မ  ငမ်ပွေးမညခ်ဖစ်သည။် 

University of Vermont Medical Center Fanny Allen Campus 

790 College Parkway 

Colchester, VT 

န ရီ- တနလလ -မသ ကက  မနက် ၇ န ရီမ ှည ၉ န ရီ 

 စမန-တနင်္လမန  မနက် ၉ န ရီမ ှညမန ၄ န ရီ 

မတှ်ပံတုငဌ် နတ င ်စ ရငွ်ေးသ ငွ်ေးပါ။ 

    (036853) 8/2022 

BURMESE 



 

လိုပ့်ထ ိုျိုးလိုပ့်နည့်ျိုးမတ ိုင့်မ  အ ာရ  ာင့်ခခင့်ျိုးအတကွ့် လမ့်ျိုးညွှန့်ချက့်မျာျိုး 

ခွွဲ  တ့်သည ့်ရန  တငွ့် 

• ခ ွဲစတိမ်ည်ေ့မန ေ့မနကတ် င ်သငေ့အ် ွေး ကျွန်ပ်ုတို ေ့မပွေးထ ွေးမသ   ကတ်ွီေးရီွေးယ ွေးပိွုေးသတ ်ပ်ခပ မရခမ ြုပ်ခဖငေ့ ်မရချိြုွေးပါ သို ေ့မဟတု ်သတုလ်မိ်ွေးပါ 

(ဤစ တမွ်ေး၏မန က ်ံွုေးစ မျကန် ှတ င ်မရချိြုွေးရနည်ွှနက်က ွေးချကမ်ျ ွေးကိ ုကကညေ့ပ်ါ)။ 

• မတိက်ပ်၊ လကဝ်တရ်တန မျ ွေး မ၀တပ်ါနငှေ့ ်အဖိုွေးတနပ်စစညွ်ေးမျ ွေး အ ွေးလံွုေးကိ ုအမိတ် ငထ် ွေးခွဲေ့ပါ။ 

• အထကမ်ဖ ်ခပပါ အစ မရှ ငခ်ခငွ်ေး ညွှနက်က ွေးချကမ်ျ ွေးကိ ုလိကုန် ပါ။ 

သင၏်ခ ွဲစတိမ်ှုကိ ုUVMMC Main Campus ရှိ သ ွေးဖ  ွေးစငတ် တ င ်စစီဉ်ထ ွေးသည။် 

Valet ဝနမ်  ငမ်ှုမျ ွေး ရရှိနိငုပ်ပီွေး က ွေးပါကငပ်ိမုိလု ယက်မူစရန ်ကညူမီပွေးနိငုပ်ါသည။် 

Valet ဝနမ်  ငမ်ှုအတ က ်အခမကကွေးမင မ ှ တစရ်ကလ်ျှင ်$8.00 ခဖစ်သည။် ဤဝနမ်  ငမ်ှုသည ်ည ၉ န ရီတ င ်ပိတမ်ညခ်ဖစမ်ကက ငွ်ေး သတခိပြုပါ။ 

က ွေးရပ်ရနမ်နရ ကိ ုက ွေးပါကငတ် င ်ရရှိနိငုသ်ည။် ကိယုပိ်ငုက် ွေးပါကငမ်နရ အတ က ်အခမကကွေးမင မ ှ တစရ်ကလ်ျှင ်$7.00 ခဖစသ်ည။် 

က ွေးင်္ိမု ါငမ် ှထ ကခ်  သညေ့အ်ခါ မင မက ကခ်ပံါမည။် 
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လ ိုက့်နာ န့် လမ့်ျိုးညွှန့်ချက့်မျာျိုး 

• ခ ွဲစတိမ်ှုမခပြုလပ်ုမီ ညနငှေ့န်နံကတ် င ်မရချိြုွေးပါ။ 

• ခ ွဲစတိရ် မနရ ကိ ုမတု ်တိခ်ဖငေ့ ်မရတိပ်ါနငှေ့။် 

• မရချိြုွေးအပပီွေးတ င ်မရနငှေ့ ်မဝွေးရ  ကသ်ို ေ့ မျကန် ှမူရငွ်ေး  ွူေးထွဲတ င ်ညွှနခ်ပထ ွေးမသ  

မနရ တစဝ်ိကုက်ိ ုမပွေးထ ွေးမသ  ပ်ခပ တိကု ်ွူေးမှ 

ရ ခမ  ပ့်ဘက့်ပ ိုင့်ျိုးကိအုသံွုေးခပြုပပီွေး၂ မနိစက်က  အခပညေ့အ်ဝ မ ွေးမကက ပါ 

• ၎ငွ်ေးမနရ ကိ ုမန ကထ်ပ် တစမ်ိနစ်မလ က ် ပ်ခပ  ရညအ်ခမ ြုပ်ခဖငေ့ ်တိကုမ်ပွေးပါ 

• တကိယုလ်ံွုေးကိမု ွေးမကက ပါ။ 

• သန ေ့ရ်ငှွ်ေးမသ  မျကန် ှသတုပ်ဝုါခဖငေ့ ်ညငသ် စ   မခခ ကမ်အ ငသ်တုပ်ါ။ 

• မရချိြုွေးပပီွေးမန က ်မပါင ်ါမှုန ေ့၊် ခရငမ်် သို ေ့မဟတု ်အသ ွေးအရညထ်နိွ်ေးသမိ်ွေးမ ွေးရည ်

မသံွုေးပါနငှေ့ ်

• ညမနခငွ်ေးမရချိြုွေးပပီွေးမန က ်မကက မသွေးမကီ မလျှ ်ဖ ပ်ပပီွေး အမခခ ကလ်နှွ်ေးထ ွေးမသ  

အပ်ိရ ခငွ်ေး နငှေ့ ်အဝတအ်စ ွေး (ဥပမ  - ညအပ်ိဝတစ်ံု) တို ေ့ခဖငေ့ ်လွဲသံွုေးမပွေးပါ 

မခွွဲ  တ့်မ  ရ ချ  ျိုးခခင့်ျိုး   ိုင့် ာ ညွှန့်ကကာျိုးချက့်မျာျိုး 

သငေ့အ်မရခပ ွေးကို ပိွုေးမ ွှ ွေးကငွ်ေးစငန်ိငုသ်မျှ ကငွ်ေးစငန်ိငုမ်အ င ်ကကိြုတငက် က ယ်ခခငွ်ေးအ ွေးခဖငေ့ ်ခ ွဲစိတ်ထ ွေးရ မနရ တစ်ဝိကု် ပိွုေးဝငခ်ခငွ်ေးကို 

က က ယ်တ ွေး ွီေးရ တ င ်သငသ်ည ်အမရွေးကကီွေးမသ  အခနွ်ေးကဏ္ဍမ ှပါဝငပ်ါသည။် သင၏် ခ ွဲစိတ် ရ ဝနက် သငေ့က်ို ကျွန်ပ်ုတို ေ့ 

မပွေးထ ွေးသညေ့ ် က်တီွေးရီွေးယ ွေးပိွုေးသတ် ပ်ခပ ရညအ်ခမ ြုပ် သို ေ့မဟုတ် ကိုယ်တိုက် ပ်ခပ ရညခ်ဖငေ့ ်မရချိြုွေးခိုငွ်ေးပါသည။် 

၎ငွ်ေးတ င ်ကလိုရုိဟက်ဇ ငွ်ေး င်္ရူငိ်္နုတိ် (CHG) ပါဝငသ်ည်- သငေ့တ် င ်CHG နငှေ့ ်ဓ တ်မတညေ့်မှုတစ်ခုခုရှိခွဲေ့ပါက ဤ ပ်ခပ ကို မသံုွေးသငေ့ ်ွဲ 

သငေ့ခ် ွဲစိတ် ရ ဝန ်သို ေ့မဟုတ် သူန ခပြုကို အသမိပွေးပါ။ ဤအမခခအမနမျိြုွေးတ င ်သငသ်ည ်Dial™ တံ ပ်ိ သို ေ့မဟုတ် Safeguard™ 

တံ ပ်ိ ပ်ခပ ကို အသံုွေးခပြုသငေ့သ်ည။် 

ရ ျိုးဘက့်  ိုင့် ာရမျိုးခွန့်ျိုးမျာျိုးအတွက့် ရကျျိုးဇ ျိုးခပ ၍ 

သင့်၏ OB ဝန့်ရ ာင့်မှုရပျိုးသ မျာျိုးရ ို ျိုးသ ို   ရခေါ်  ိုပါ။ 

န ရီပုိငွ်ေးအတ ငွ်ေး ဖုနွ်ေးမခေါ် ိုပါက ဖုနွ်ေးမခေါ် ိုမှုတ င် OB 

ဝန်မ  င်မှုမပွေးသူနငှေ့် စက ွေးမခပ ရန် မတ ငွ်ေး ိုပါ။ 
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လ နာတာဝန့်မျာျိုး 

UVM Medical Center C-Section Guide က ိုဖတ့်ပါ။  

• သငေ့အ် ွေးမပွေးထ ွေးမသ  စ ွေးမသ က်မှုလမ်ွေးညွှနခ်ျက်မျ ွေးကို လိုက်န ပါ။ 

• ခ ွဲစိတ်မှုမခပြုလုပ်မီ ညတ င ် က်တီွေးရီွေးယ ွေးပိွုေးသတ် ပ်ခပ  (Dial) ခဖငေ့ ်မရချိြုွေးပါ။ 

• သငေ့မ် ွေးဝါွေးမျ ွေးနငှေ့ ်ပတ်သက်၍ သငမ်ပွေးထ ွေးသညေ့ ်ညွှနက်က ွေးချက်မျ ွေးကို လိုက်န ပါ။ ရှှူမ ွေး ူွေးမျ ွေး၊ ရှှူမ ွေးမျ ွေးနငှေ့ ်အင ်ူလငမ်ျ ွေးကို 

မ ွေးရုံသို ေ့ ယူမ  ငလ် ပါ။ 

• ရကျျိုးဇ ျိုးခပ ၍ သင ့်အချ န့်ဇယာျိုးအတ ိုင့်ျိုး အတ အကျရ ာက့်   ပါ။ မန က်ကျပါက ခ ွဲစိတ်မှုကို မရွှွှေ့ ိုငွ်ေးနိငုသ်ည ်သို ေ့မဟုတ် 

ပယ်ဖျက်နိငုသ်ည။် 

• ခ ွဲစိတ်မှုမခပြုလုပ်မီတ င ်သငသ်ည ်မနမမက ငွ်ေးခဖစ်မနပါက သို ေ့မဟုတ် ခ ွဲစိတ်ထ ွေးမသ  မနရ တစ်ဝိကု်တ င ်အစက်အမခပ က်မျ ွေး၊ 

ခပတ်ရှ ဏရ် မျ ွေး၊ အဖုအပိန ေ့မ်ျ ွေး သို ေ့မဟုတ် ပ နွ်ေးပွဲေ့မှုမျ ွေး ခဖစ်မပေါ်လ ပါက သငေ့ ်ရ ဝနအ် ွေး အမကက ငွ်ေးကက ွေးပါ။ 

• အကယ်၍ သငသ်ည ်  သ မရွေးယံုကကညခ်ျက်မကက ငေ့ ်ခ ွဲစိတ်မှုအတ ငွ်ေး မသ ွေး သို ေ့မဟုတ် မသ ွေးထ က်ပစစညွ်ေးမျ ွေးကို မခံယူလိုပါက 

ခ ွဲစိတ်မှုမတိုငမီ် သငေ့ ်ရ ဝန၊် မမေ့မ ွေး ရ ဝနန်ငှေ့ ်မ  ွေးမန ွေးပါ။ 

ရနထ ိုင့်သ မျာျိုး/အလိုပ့်သင့်မျာျိုး/ရကျာင့်ျိုးသာျိုးမျာျိုး 

University of Vermont Medical Center သည ်သငက်က ွေးမရွေးမ ွေးရုံခဖစ်ပပီွေး သငေ့က်ျနွ်ေးမ မရွေးမစ ငေ့မ်ရှ က်မှုအဖ ွဲ ွှေ့၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုငွ်ေးအမနခဖငေ့ ်မနထိငုသ်ူမျ ွေး၊ မ ွေးမကျ ငွ်ေးသ ွေးနငှေ့ ်မကျ ငွ်ေးသ ွေး သူန ခပြုမျ ွေး ရှိသည။် သငေ့ ်ရ ဝန ်(သို ေ့မဟုတ် အဖ ွဲွှေ့သည ်

သငေ့မ်စ ငေ့မ်ရှ က်မှုအတ က် အခပညေ့အ်ဝတ ဝနယ်ူပါသည။် သငေ့တ် င ်သငေ့ ်ရ ဝန၏် အခနွ်ေးကဏ္ဍနငှေ့ ်ပတ်သက်သညေ့ ်မမွေးခ နွ်ေးမျ ွေး ရှိပါက 

၎ငွ်ေးတို ေ့နငှေ့ ်မ  ွေးမန ွေးပါ။ 

 

ရေသခ ရနထ ိုင့်တည့်ျိုးခ ို န့်ရန ာမျာျိုး 

Best Western Clarion Hotel Anchorage Inn 

1076 Williston Road 1117 Williston Road 08 Dorset Street 

(802) 863-1125 (802) 658-0250 (802) 863-7000 

 ကကိြုပို ေ့ဝနမ်  ငမ်ှုမပွေးပါသည။် ကကိြုပို ေ့ဝနမ်  ငမ်ှုမပွေးပါသည။် 

 

UVMMC Fanny Allen Campus အန ျိုး 

 
Hampton Inn Fairfield Inn 

42 Lower Mountain View Drive 84 South Park 

Colchester, VT Colchester, VT 

(802) 655-6177 (802) 655-1400 

 
 

ရ ျိုးဘက့်  ိုင့် ာရမျိုးခွန့်ျိုးမျာျိုးအတွက့် ရကျျိုးဇ ျိုးခပ ၍ 

သင့်၏ OB ဝန့်ရ ာင့်မှုရပျိုးသ မျာျိုးရ ို ျိုးသ ို   ရခေါ်  ိုပါ။ 

န ရီပုိငွ်ေးအတ ငွ်ေး ဖုနွ်ေးမခေါ် ိုပါက ဖုနွ်ေးမခေါ် ိုမှုတ င် OB 

ဝန်မ  င်မှုမပွေးသူနငှေ့် စက ွေးမခပ ရန် မတ ငွ်ေး ိုပါ။ 
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