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 WISEWOMAN ပ�ုိဂရမ်တငွ ်ပါဝငရ်န် သေဘာတညူခီျက ်

WISEWOMAN ပ�ိုဂရမ် (“WISEWOMAN”) က (�လှံုးေရာဂါဟုလည်း လူသမိျားေသာ) �လှံုးေသွးေ�ကာေရာဂါ၊ 

�လှံုးအေမာေဖာက်ြခငး်၊ ေလြဖတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ဆးီချိုေရာဂါများ ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည့် အ��ရာယ်များ �ှိ၊ မ�ှိကို 

ေဖာ်ထတု်ေပးေနပါသည်။ WISEWOMAN သည် က��်ပ်ုတွင ်အဆိုပါေရာဂါများ ြဖစ်လာ�ိငုမ်ည့ ်အ��ရာယ်များ 

ေလျာက့ျေစ�ိငုသ်ည့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ညီ�ွတ်ေသာ လူေနမ�ပုံစံ အေြပာငး်အလဲများ ြဖစ်ေစရန ်က��်ပ်ု�ငှ့အ်တ ူ

လက်တွဲေဆာငရွ်က်မည် ြဖစ်ပါသည်။ WISEWOMAN တွင ်အကျံုးဝငေ်စရနအ်တွက် အမျိုးသမီးများသည် အသက ်40 �ငှ့ ်

64 �စ်ှ�ကား�ှိ�ပီး အိမ်ေထာငစု်ဝငေ်ငမှွာ ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲမဲွေတမ�အဆင့2်50% �ငှ့ေ်အာက�်ငှ့ညီ်မ�ရမည်ြဖစ်�ပီး 

အာမခံအနည်းငယ် သိုမ့ဟုတ ်လံုးဝမ�ှိသူ ြဖစ်ရပါမည်။ 

ေဒသခံ WISEWOMAN ေဆာငရွ်ကေ်ပးသသူည် ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုြပုလပ်ုမည်ြဖစ်ပါသည်- 

• က��်ပ်ု၏အရပ်၊ ကိုယ်အေလးချိန�်ငှ့ ်ေသွးဖိအားတိုက့ို တိုငး်တာြခငး် 

• က��်ပ်ု၏ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် (ဂလူးကိုစ့်) �ငှ့ ်ကိုလက်စထေရာ (စုစုေပါငး် ကိုလက်စထေရာ၊ HDL၊ LDL 

ကိုလက်စထေရာ�ငှ့ ်အဆဓီာတ်) တိုက့ို တိုငး်တာြခငး် 

• က��်ပ်ု၏ ကျနး်မာေရးရာဇဝင၊် က��်ပ်ုမိသားစု၏ ကျနး်မာေရးရာဇဝငတ်ိုအ့ြပင ်က��်ပ်ုစားသံုးသည့ ်သစ်သးီ�ငှ့ ်

ဟငး်သးီဟငး်ရွက်ပမာဏ�ငှ့ ်ကိုယ်လက်လ�ပ်�ှားမ� မည်မ�လုပ်သည်တို ့ ကဲသ့ိုေ့သာ က��်ပ်ု၏ လူေနမ�ပုံစံအေ�ကာငး် 

ေမးခွနး်များကိုေမးြခငး် 

• က��်ပ်ု၏ တိုးတက်မ�ကို တိုငး်တာရန�်ငှ့ ်ပ�ိုဂရမ်ကိ ုြခံုငံအုကဲြဖတ်ရနအ်တွက် က��်ပ်ုေပးထားေသာ ခ��ာကိုယ် 

အတိုငး်အတာများ�ငှ့ ်အချက်အလက်တိုက့ို အသံုးြပုြခငး် 

• က��်ပ်ုက လတ်တေလာတွင ်ရငသ်ား သိုမ့ဟုတ ်သားအိမ်ေခါငး်ကငဆ်ာ စိစစ်ြခငး်ကို မြပုလုပ်ထားပါက 

မီချီဂနြ်ပည်နယ် ရငသ်ား�ငှ့ ်သားအမ်ိေခါငး်ကငဆ်ာ လမ်း��နမ်� ပ�ိုဂရမ် (Michigan Breast and Cervical Cancer 

Control Navigation Program, BC3NP) သို ့ လ�ဲေပးြခငး်။ ယငး်ပ�ိုဂရမ်တွင ်ကငဆ်ာေရာဂါ �ှိ၊ မ�ှိ စစ်ေဆးြခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေနာက်ဆံုးရ အချက်အလက်တိုက့ို သ�ိှိ�ိငုမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 

• က��်ပ်ု၏ စစ်ေဆးမ�ရလဒ ်တစ်ခုခုသည် ပုံမှနမ်ဟုတ်ပါက WISEWOMAN ေဆာငရွ်က်ေပးသူသည် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ 

အကဲြဖတ်မ� တစ်ခုအတွက် က��်ပ်ုကိုလ�ဲေပးေကာငး် လ�ဲေပး�ိငုသ်ည် 

• လိုအပ်ပါက WISEWOMAN ေဆာငရွ်က်ေပးသူသည် ကိုလက်စထေရာ�ငှ့ ်ဆးီချိုတိုအ့တွက် 

ေနာက်ထပ်ေသွးစစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ရန ်က��်ပ်ုကိုလ�ဲေပးြခငး်လည်း �ှိ�ိငုပ်ါသည် 

• ေဒသခံ WISEWOMAN ကျနး်မာေရးနည်းြပတစ်ဦးက က��်ပ်ုစိတ်ဝငစ်ားမည့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ 

ေြခလှမ်းငယ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်�ိငုေ်အာင ်ကူညီေပးမည် ြဖစ်ပါသည် 
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• ဆးီချိုေသွးချိုေရာဂါ ကာကွယ်တားဆးီေရး အစီအစဉ် (Diabetes Prevention Program)၊ TOPS၊ Weight Watchers 

သိုမ့ဟုတ ်Cooking Matters တိုက့ဲသ့ိုေ့သာ ရပ်ရွာ�ှ ိပ�ိုဂရမ်တစ်ခုတွင ်ပါဝငရ်န ်က��်ပ်ုေရွးချယ်ပါက WISEWOMAN 

သည် ကုနက်ျစရိတ်အချို� သိုမ့ဟုတ ်အားလံုးကို ေပးမည်ြဖစ်ပါသည် 

• က��်ပ်ုက စာြဖင့ေ်ရးသားကာ ခွင့ြ်ပုချက်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ဥပေဒအရ လိုအပ်ြခငး်မှလွဲ၍ က��်ပ်ု၏ 

အချက်အလက်ကို လ�ို� ဝှက်ထားမည်ြဖစ်�ပီး WISEWOMAN ြပငပ်�ှိ မည်သူ�ငှ့မ်ဆို မ�ေဝမည်မဟုတ်ပါ။ 

WISEWOMAN ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်မည်သကူ ေပးေချမှာလ။ဲ 

• က��်ပ်ုတွင ်အာမခံမ�ှိပါက WISEWOMAN တွင ်က��်ပ်ုအကျံုးဝငေ်နသေရွ� �ငှ့ ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေသာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသူတစ်ဦး�ငှ့ ်��န�်ကားသည့်အတိုငး် က��်ပ်ုြပသေနသေရွ� 

အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် WISEWOMAN က ေပးေချမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• က��်ပ်ုတွင ်အာမခံ�ှိပါက က��်ပ်ု၏အာမခံက မေပးေချေသာ အကျံုးဝငသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက ်WISEWOMAN 

က ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

• WISEWOMAN သည် က��်ပ်ုကိ ုကသုမ�ေပးသကူ ��န်�ကားေသာ အြခားမည်သည့် ေနာက်ဆက်တွဲ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ 

ချိနး်ဆိုမ�များ၊ ေနာက်ဆက်တွဲ စစ်ေဆးမ�များ သိုမ့ဟုတ ်ေဆးဝါးများအတွက်မဆို ေပးေချမည် မဟုတ်ပါ။  

• ေဆးဝါးအတွက် က��်ပ်ုမတတ်�ိငုပ်ါက ေဆးဝါးအတွက် ေပးေချရာတွင ်အကူအညီြဖစ်ေစရနအ်တွက် က��်ပ်ု၏ 

ေဒသခံ WISEWOMAN ေဆာငရွ်က်ေပးသူသည် ေဆး��နး်လိုေသာေဆးဝါး ပ့ံပုိးကူညီေရး ပ�ိုဂရမ်များ�ငှ့ ်

က��်ပ်ုချိတ်ဆက်�ိငုရ်န ်ကူညီေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤပုံစံတွင ်ပါ�ှိေသာ အချက်အလက်များကို က��်ပ်ုအြပည့်အဝ နားလည်�ပီး WISEWOMAN တွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရန ်

သေဘာတူပါသည်။ က��်ပ်ုသည် မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆို ဤဝနေ်ဆာငမ်�များကို ြငငး်ဆနခ်ွင့�်ှိေ�ကာငး်ကိုလည်း 

နားလည်ပါသည်။ ေမးြမနး်လိုပါက 844-I GOT SCREENED (844-446-8727) သိုမ့ဟုတ ်MDHHS-

MiWISEWOMAN@michigan.gov သို ့ ဆက်သွယ်ေပးပါ။ 

 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သူ၏လက်မှတ် ေနစဲွ့ 

 

LWA ဝနထ်မ်း သိုမ့ဟုတ ်မျက်ြမငသ်က်ေသ၏ လက်မှတ်

 ေနစဲွ့ 

 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သူ၏ စာလံုးအ�ကီးြဖင့အ်မည် 

 

LWA ဝနထ်မ်း သိုမ့ဟုတ ်မျက်ြမငသ်က်ေသ၏ 

စာလံုးအ�ကီးြဖင့အ်မည် 
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