Burmese

PULSAR သတင္းစာေစာင္ CALD အငယ္စား ေလ့လာမႈ		

QPR: The Process of Recovery Questionnaire
QPR: နာလန္ထ ျဖစ္စဥ္ ေမးခြန္းလႊာ

Please sum up how things stand for you at the present time, in particular over the last 7 days, with
regards to your mental health and recovery. Please respond to the following statements by putting a tick
in the box which best describes your experience.

2018 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ

ေက်းဇူးျပဳ၍ လက္ရွိကာလ၌ သင့္အတြက္ အရာရာမ်ားသည္ မည္ကဲ့သ႔ရ
ို ွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ 7 ရက္အတြင္း သင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ နာလန္ထကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ အေတြ႕အႀကံဳကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပသည့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ျခင္းအားျဖင့္ အေျဖေပးပါ။
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PULSAR ယဥ္ေက်းမႈ
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သေဘာတူ

တူ

လည္းမဟုတ္၊
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Strongly
အလြန္
သေဘာတူ

သေဘာမတူလည္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါင္းစပ္ေနေသာ

1.

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး

2.

းမဟုတ္

I feel better about myself
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းစြာ ခံစားရသည္

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈ ေမးခြန္းလႊာ

(QPR)

I feel able to take chances in life
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဘဝ၌ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ခံစားရသည္

3.

I am able to develop positive relationships with other
people

စီမံကိန္း သတင္းစာေစာင္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေကာင္းသည့္
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသတင္းစာေစာင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သုေသတန၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတိုင္း

4.

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အထီးက်န္ေနမည့္အစား အသိုင္းအဝိုင္း၏

အတြက္ျဖစ္ပါသည္၊ ရလဒ္အေျဖမ်ားအေၾကာင္း သင့္အား အသိေပးရန္ႏွင့္ သင္၏
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
PULSAR သုေတသန အဖြဲ႕က သင့္ထံ ေပးပို႔ပါသည္။

PULSAR သည္

သုေတသနစီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး လူနာမ်ား၏
ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေပးေစရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခံစားရပါသည္။

5.

I am able to assert myself
ကြ်ႏု္ပ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ႏုိင္ပါသည္။

6.

I feel that my life has a purpose
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ဘဝ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္ဟု ခံစားရပါသည္

7.

My experiences have changed me for the better
ကြ်ႏု္ပ္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ -

www.med.monash.edu.au/scs/psychiatry/
southern-synergy/health-services/pulsar-dev/ တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

I feel part of society rather than isolated

ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါသည္

8.

I have been able to come to terms with things that
have happened to me in the past and move on with
my life
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အတိတ္က ကြ်ႏု္ပ္အား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဘဝကို ေရွ႕ဆက္ခဲ့ပါသည္

ဤသုေတသနမွာ ဘာအေၾကာင္းျဖစ္ပါသလဲ။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမက်န္းမႈသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အဓိက ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာ
ႏွစ္မ်ားအတြင္း နာလန္ထျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး-ယဥ္ပါးသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆီသို႔ေျပာင္းလဲကာ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္၊ ၄င္းတြင္ လူမ်ားအား မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေရးကို တိုးတက္ေစရန္၊ ကိုယ္တိုင္-ဦးေဆာင္သည့္ ဘဝ တစ္ခုကို ရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏

ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထားေသာ QPR – နမူ
နာ پرسشنامۀ فرآیند
بهبودی

The questionnaire about the process of recovery (QPR)

لطفا به عبارات زیر در قسمتی که به بهترین وجه بیان کننده وضعیت بهداشت روانی و بهبودی تان (در حال حاضر و به خصوص در
. روز گذشته) بوده است با گذاشتن عالمت )√( پاسخ دهید7
ًکامال
مخالفم

مخالفم

بی تفاوتم

موافقم

ًکامال
موافقم

ေရွ႕ေရး အလားအလာအျပည့္အဝကို ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
PULSAR ၏ အငယ္စားေလ့လာမႈ တစ္ခု အျဖစ္တည္ရွိသည့္ ဤစီမံကိန္း သုေတသန
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ “Questionnaire about the Process of Recovery” (QPR) ဟုအမည္ရေသာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး ကိုယ္တုိင္-အစီရင္ခံတုိင္းတာမႈတစ္ခုမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္
ဘာသာစကားအရ ကြဲျပားျခားနား က်ယ္ျပန္႔သည့္ (CALD) လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
သက္ဆုိင္မႈ ရွိသည္ မရွိသည္ကို ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါသည္။ QPR တြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဖာ္ျပခ်က္ 22
ခုပါရွိၿပီး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ 7 ရက္အတြင္း သူတို႔မည္ကဲ့သို႔ တည္ရွိခဲ့သည္ကို
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ၎ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီသည့္အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း CALD ေနာက္ခံမ်ားမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ 9 ဦး (ျမန္မာ 4 ဦး၊ အီရန္ 5 ဦး) တို႔အား
မိမိတို႔၏ အရပ္သံုးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ေမးခြန္းလႊာ QPR ကိုေျဖဆိုေပးရန္
ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အေပၚ သူတို႔၏ နားလည္မႈအေၾကာင္း အျပင္ သူတို႔အတြက္ႏွင့္ သူတို႔၏
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ QPR ၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္သက္ဆိုင္မႈအေပၚ
သူတို႔၏အႀကံဥာဏ္အေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ GP ႏွစ္လံုးကိုလည္း သူတို႔၏ CALD လူနာမ်ားအား ေမးခြန္းလႊာ QPR
ေျဖခိုင္းျခင္းအေပၚ သူတို႔၏အျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ပါသည္။

.1
.2

.می توانم رابطه خوب و مثبتی با دیگران برقرار نمایم

.3

احساس میکنم عضوی از جامعه هستم نه یک فرد تنها و منزوی

.4

می توانم خودم را اثبات کنم

.5

احساس میکنم زندگیم هدفمند است

.6

تجربه هایم من را به سمت بهتر بودن تغییر داده است

.7

توانسته ام با اتفاقاتی که در گذشته برایم پیش آمده کنار بیاییم و زندگیم

.8

را ادامه دهم

(နမူနာေမးခြန္းမ်ား အတြက္ အကြက္မ်ားကိုၾကည့္ပါ)။
ဤအငယ္စား ေလ့လာမႈ၌ ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ဘာသာစကားအရ ကြဲျပားျခားနား က်ယ္ျပန္႔သည့္

.احساس بهتری درباره خودم دارم
.احساس میکنم میتوانم فرصت های زندگیم را دریابم

ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထားေသာ QPR – နမူနာ

اصوال انگیزه ای محکم و قوی برای بهتر شدن دارم

.9

) به کارهای مثبتی را که انجام داده ام واقفم (آگاهم.10
 می توانم خود را بهتر بشناسم.11
 می توانم مسئولیت زندگیم را بپذیرم.12
 به حمایت مستقل میتوانم دسترسی یابم.13
 می توانم جوانب مثبت و منفی درمان روانپزشکی را ارزیابی نمایم.14
 احساس می کنم تجربیاتم مرا نسبت به دیگران حساس ترکرده است.15
 مالقات با افرادی که تجربیات مشابهی داشته اند باعث می شود احساس.16
بهتری داشته باشم
) بهبودی من کمک کرده دیدگاه دیگران را درباره بهترشدن (سالمتی.17
)زیر سوال ببرم (به چالش بکشم
 می توانم تجربیات استرس زای خود را ارزیابی و درک نمایم.18
 می توانم به طور فعال به زندگی سرگرم و مشغول شوم.19

 میدانم که دیدگاه برخی از متخصصان و کارشناسان بهداشت روانی.20
www.pulsarrecovery.org.au
تنها راه نگاه کردن به مسائل نیست
 می توانم جوانب زندگیم را مدیریت نمایم.21

ရလဒ္အေျဖမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမ်ား

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရအားျဖင့္

GP လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမ်ား

လက္ခံႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ နားလည္ရန္ လြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း
အခ်ဳိ႕ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအဖို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အႀကံဥာဏ္မ်ားကို နားလည္ရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေမးခြန္းလႊာ QPR အေပၚ ေကာင္းေသာအေတြးအျမင္ရွိၾကပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္
သူတို႔အား သူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ျမင္သာသိျမင္ေစရန္
အခြင့္အလမ္းေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ား GPs တို႔တင္ျပခဲ့သည္မွာ CALD အသိုင္းအဝိုင္းမွ သူတို႔၏လူနာမ်ားတြင္
နည္းပါးလွေသာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္အခ်က္အလက္သာရွိၿပီး သူတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
နာမက်န္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုသလိုစိတ္နည္းပါးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္
GPs ႏွစ္ဦးလံုးအေနျဖင့္ QPR မွာ ဤလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အသံုးဝင္သည့္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ သူတို႔တင္ျပခဲ့သည့္ QPR ၏ အခ်ဳိ႕အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ- လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာ၌
ကူညီေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လႊဲပို႔စာမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

မဟုတ္ပါ၊ နားလည္ရန္ အလြန္ မခက္ခဲပါ၊ အလြန္ ရိုးရိုးေလးျဖစ္ၿပီး
ေလးေလးနက္နက္ရပ
ိ ွ ါသည္… စိတပ
္ င
ု ိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာက်နး္ မာေရးႏွင့ ္
ျပႆနာတစ္ခုရွိေနေသာလူမ်ားအတြက္ ေကာင္းပါသည္။
ဤေမးခြန္းလႊာသည္ သူတို႔အား သူတုိ႔၏
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အေျခအေနအေၾကာင္း
စဥ္းစားရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထုိ႔ျပင္
၎သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တုိင္အေၾကာင္း
စဥ္းစားရန္ကိုလည္း
အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။

၎သည္ လံုးဝ အဓိပၸါယ္ရွိႏုိင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးအရာမ်ားအတြက္ ညႊန္းခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးေတာ့ ဟုတ္ပါသည္၊ ၎မွာ ေကာင္းေသာ (ကိရိယာ)
တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ လက္ခံပါသည္၊ အကယ္၍
သူတို႔ ၎ကိုအျပည့္အဝ နည္းလည္လွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

၎မွာ ေရွ႕သို႔ဆက္ေလွ်ာက္မည့္ ေကာင္းေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္အခါ
ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္
အခ်ိန္ရခဲ့ပါသည္၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ လက္ရွိဘဝကို
ကြ်ႏ္ုပ္ သိခဲ့ပါသည္။
… ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္ကိုကြ်ႏု္ပ္

ကြ်ႏု္ပ္ ထင္ျမင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အထင္မွာ... ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
အရာမ်ားရွိျခင္းသည္ အလြန္အသံုးဝင္ပါမည္... အခ်ဳိ႕ကိရိယာမ်ားကို
ရိုးရိုးရွင္းရွင္းလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ ကြ်ႏု္ပ္ မသိပါ၊… ကြ်ႏု္ပ္အထင္၊
အကယ္၍ ၎ကိုစဥ္းစားေပးႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ကိရိယာမ်ားကို ပိုမိုၿပီး
အဆင့္သင့္စြာျဖင့္ လက္ခံပါလိမ့္မည္။

ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

သိသာထင္ရွားမႈ
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏွင့္အီရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ QPR သည္ အလြန္ အသံုးဝင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္းျမင္မႈကို
ျပသခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ QPR ကို ေအာင္ျမင္စြာ သြတ္သြင္းရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ေနေသးသည့္တိုင္ ဤေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက CALD လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကီးထြားေနသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရာ၌ QPR မွာ သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးခ်ရန္အလားအလာကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား CALD လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ဤေလ့လာမႈ၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ သင္၏ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ရရွိခဲ့သည့္ ရလဒ္အေျဖမ်ားသည္
ဤလုပ္နည္းကို GPs ႏွင့္ CALD လူနာမ်ား ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးရာ၌ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ကိုင္ရမည့္အလုပ္ကို လမ္းညႊန္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးစံုေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရး အယူအဆကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အား အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

PULSAR ကိုဆက္သြယ္ပါ
အကယ္၍ သင့္တြင္ PULSAR ႏွင့္ ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးရန္ေမးခြန္း တစ္ခုခုရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါဖုန္း-
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