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အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)
ဤပံုနိွပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အၾကံံ
ဥာဏ္ကိုအစားမထိုးနိုင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွလွ်င၊္ က်န္းမာေရးပညာရွင္တစ္ဦးကိုသြားေတြ့ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္ အလက္မ်ား
ရနိုင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကို ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အသဲေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ဆိုတာဘာလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ အသည္း၌ နာမက်န္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္္။ ယင္းကို အသည္းေရာင္ေရာဂါဗိုင္းရတ္္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊
အီးနွင့္ဂီ်၊ အရက္၊ အ ခ်ိဳ႕ ဓါတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတ ို႔ က ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ကို သင္ဘယ္လိုရရိွသလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ဗိုင္းရတ္္ပိုး ကို ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ား၏မစင္ထဲတြင္ေတြ့ရိွနိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာဂါပိုးရိွသူမ်ားနွင့္ လက္ပြန္း
တတီးရိွလွ်င္၊ သို့မဟုတ္ ပိုးရိွေသာ (မသန့္သည့္)အစာနွင့္ေရတို႔ကိုေသာက္သံုးလွ်င္ ကူးစက္ေစပါသည္။
ျဖစ္နိုင္ေျခအမ်ားဆံုးလူမ်ားမွာ■ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ရိွထားသူနွင့္ တစ္အိမ္ထဲေနသူမ်ား၊
■ သန့္ရွင္းမႈ- အထူးသျဖင့္လက္ေဆးမႈ -လုပ္ေလ့မရိွသူမ်ား၊
■ လုပ္ငန္းခြင္ရွိလူမ်ားသည္ ၄င္းေနရာမွ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို သူတို႔ထိေတြ႔ႏိုင္ ေကာင္းထိေတြ႕ႏိုင္သည္၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ မိလႅာ
အလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။၊
■ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) အျဖစ္မ်ားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားသည့္လူမ်ား
ကေလးငယ္မ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္း အနီးကပ္ ထိေတြ့မႈမ်ားသည့္အတြက္၊ အထူးသျဖင့္အနီွးထုပ္ထားဆဲျဖစ္လွ်င္၊ ဗိုင္းရတ္္ပိုး ကူးစက္ျပန့္ပြါးမႈ
လြယ္ကူပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊
ေရာဂါ လကၡဏာ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ကူးစက္ရရိွျပီးေနာက္ ၄ ပါတ္ခန့္အျကာတြင္ေပၚလာေလ့ရိွပါသည္။ ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ ေရာဂါ လကၡဏာ
အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို့ပါ ဝင္ပါသည္။
■ ေမာပန္းျခင္း၊
■ ခနၶာကိုယ္ ကိုက္ခဲျခင္းနွင့္နာက်င္ျခင္း၊
■ အဟာရပ်က္ျခင္း၊
■ ပို့်ဳ႕ခင္း နွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း၊
■ ကိုယ္ပူျခင္း နွင့္ ေအးစိမ့္ျခင္၊း
■ အစာအိမ္အေပၚပိုင္း-မ်ားေသာအားျဖင့္ ညာဘက္ပိုင္း၌နာျခင္း၊
■ မ်က္လံုး သိုမဟုတ္ အသားအေရဝါလာျခင္း (အသားဝါ)။
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာမ်ားမရိွေသာ္လည္း၊ ပိုျကီးသည့္ကေလးမ်ား နွင့္ လူျကီးအမ်ားဆံုးမွာ ရိွပါသည္။
လကၡဏာမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အပါတ္အနည္းငယ္ျကာေသာ္လည္း၊ ေမာပန္းျခင္းကိုပိုျကာရွည္ ခံစားရနိုင္ပါသည္။ သင္နွင့္သင့္ကေလး တြင္
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အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)
ဤသို့ေသာ ေရာဂါ လကၡဏာ အေထာက္အထား မ်ားရိွလာလွ်င္၊ သင့္ ဆရာဝန္ထံေသြးသြားစစ္ပါ။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ေျကာင့္ေသဆံုးမႈျဖစ္ခဲေသာ္လည္း၊အခို့်လူမ်ားမွာအလြန္ေနမေကာင္းျဖစ္ေစပါသည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ရိွမရိွ ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ၊
လူနာ၏ ေရာဂါ လကၡဏာ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚတည္၍ ေသြးစစ္မႈတစ္ခုျဖင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) အေပၚကိုယ္ခံအား
ျပသည္ ့IgM အရ ေရာဂါ ရိွ မရိွသတ္မွတ္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ရိွေနလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင့္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ရိွနိုင္သည္ထင္လွ်င္ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ သင္ေရြးထားသည့္ဆရာဝန္တစ္ဦးထံ အျမန္ဆံုး
သြားေတြ႕ပါ။

ကြ်နု္ပ္အလုပ္ကိုသြားနိုင္ေသးလား၊
အစားအစာ သို့မဟုတ္ ေသာက္စရာမ်ားကို လုပ္ငန္းအရကိုင္တြယ္သူမ်ား၊ ကေလးထိန္းနွင့္က်န္းမာေရးျကည့္ရႈသူဝန္ထမ္းမ်ား၊ နွင့္ေရကူး
သင္တန္းပို့ခ်သူမ်ားသည္အသားဝါျဖစ္ျပီးေနာက္ အနည္းဆံုးတစ္ပါတ္အလုပ္သို့မသြားရန္လိုပါသည္။ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္
သင္ေရြးထားသည့္ဆရာဝန္ကို ေမးပါ။

ကြ်နု္ပ္ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊
သင့္မိသားစုဆရာဝန္သို့မဟုတ္ သင္ေရြးထားသည့္ ဆရာဝန္ကို ေမးပါ။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)အတြက္အထူးကုသမႈမရိွပါ။လူအမ်ား
စုသည္ လအနည္းငယ္ျကာျပီးေနာက္အလိုလိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားျကသည္။သို့ေသာ္လည္း၊ အခို့်ပိၾုကီးသည့္ကေလးမ်ား နွင့္ လူ ၾကီး မ်ားမွာ
ေဆးရံုတက္ရန္လိုအပ္နိုင္ပါသည္။ နားစက္မႈမ်ားမ်ားယူျပီးေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ျခင္းကအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ သင့္တြင္ေနာက္ ထပ္တစ္ခါ
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ကို မရရိွနိုင္ေတာ့ပါ။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ေရာဂါရရိိွဖို႔နည္းေအာင္ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ရိွထားသူနွင့္ အနီးကပ္ရိွခဲ့လွ်င္၊ သင့္ဆရာဝန္ကို အျမန္ဆံုးသြားေတြ႕ပါ၊ထို့မွ ေရာဂါကူးမႈရပ္္တန္႔ရန္ သို့မဟုတ္
ျပင္းထန္မႈနည္းရန္လုပ္နိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရိွပါသည္။

လက္ေဆးမႈ နွင့္ သန့္ရွင္းမႈ
အျမဲလက္ေဆးပါ (ဆပ္ျပာသံုး၍လက္မ်ားကို ၁၅ စကၠန့္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းပြတ္ေဆးပါ)၊ယင္းကို■ အိမ္သာတက္ျပီးေနာက၊္
■ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနီွးလဲေပးျပီးေနာက၊္
■ အစာမစားမီ၊
■ အစား အေသာက္မျပင္ဆင္မီ - ျပဳ ုလုပ္ပါ။
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အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)
စိုထိုင္းေသာေနရာမ်ား၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ဗိုင္းရတ္္သည္ အပါတ္မ်ားမ်ားရွင္ေနနိုင္ပါသည္။ သင္ သို့မဟုတ္ သင့္မိသားစုတစ္ ဦး ၌
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ရိွလွ်င္၊အသားဝါျပီးေနာက္ ဗိုင္းရတ္္ပိုးရိွနိုင္သည့္မ်က္နွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အနည္းဆံုးတစ္ပါတ္ခန့္ အထိေဆးေျကာရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္တခါးလက္ကိုင္မ်ား၊ အိမ္သာထိုင္ခံုနွင့္လက္ကိုင္မ်ား၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားနွင့္အနီွးလဲလွ်င္သံုး သည့္စားပဲြမ်ားတို့ပါ ဝင္ပါသည္။
သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ) ရိွလွ်င္၊ အျခားသူမ်ား၏အစားအေသာက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မႈ သို့မဟုတ္ ကိုင္တြယ္မႈမလုပ္ ပါနွင့္။

အနၲရာယ္ပိုကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ
အသည္းေရာင္ေအေရာဂါ ကူးစက္ျပန့္ပြါးမႈမျဖစ္ရန္၊ ပါးစပ္-စအို လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ ပါးစပ္အရည္ခံအကာတို့ကိုသံုးပါ။ ယင္းတို့ကို လိင္ဆိုင္
ရာက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား နွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားမွ ရနိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံရပ္ျခား သို့ခရီးသြားမႈ
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)ျဖစ္မႈမ်ားသည့္နိုင္ငံမ်ား (ဖဲြ့ျဖိုးဆဲနိုင္ငံမ်ားအမ်ားဆံုးပါဝင္သည္) သို့ခရီးသြားသည့္အခါ ေရာဂါမကူးရန္၊အထူး သတိျပုပါ။
အစားအေသာက္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ သို့မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရာတြင္အလြန္သတိထားပါ။ - ခ်က္ပါ၊ ႏႊာ ပါ၊ ဆူေအာင္ျပဳတ္ပါ၊ နို႔မို႔ရင္ ေမ့ျပစ္ လိုက္ပါ။ ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္သည္ေကာင္းေသာအၾကံျဖစ္ပါသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈ သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေကာင္းပါသည္။

အသည္းေရာင္(ပိုးေအ)အတြက္ ကာကြယ္ေဆးရိွသလား၊
အသည္းေရာင္ (ပိုးေအ)အတြက္ ကာကြယ္ေဆးရိွပါသည္။ သင္သည္ အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္မႈရရန္၊ ေဆး၂ လံုးကို ၆ လ နွင့္ ၁၂လ တာ ျခား ျပီး
ထိုးရပါသည္။ အသည္းေရာင္(ပိုးေအ)နွင့္ (ပိုးဘီ) ေပါင္းစပ္ကာကြယ္ေဆးလည္း ရိွပါသည္။

အသည္းေရာင္ (ပိုးေအ)ကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္သူထိုးခံသင့္သလဲ၊
■ အသည္းေရာင္(ပိုးေအ) ျဖစ္မႈမ်ားသည့္နိုင္ငံမ်ား သို့ခရီးသြားသူမ်ား(ဖံြ့ျဖိုးဆဲနိုင္ငံမ်ားအမ်ားဆံုးပါဝင္သည္)၊
■ ေဝးလံသည့္အဘိုရီးဂ်င္းနီးဝန္းက်င္မ်ားအတြင္းေနထိုင္ သို့မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား၊
■ ကေလးထိန္း ႒ာနလုပ္သားမ်ား၊
■ ဥာဏ္ရည္ခို့်တဲ့သူမ်ားနွင့္ သူတို့ကိုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊
■ မိလႅာလုပ္သားမ်ား၊
■ ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ ေယာက်ာ္းမ်ား၊
■ ကာလၾကာအသည္းေရာဂါရိွသူမ်ား၊

အသည္းေရာင္(ပိုးေအ)ကာကြယ္ေဆး ဘယ္လိုထိုးရမလဲ၊
အသည္းေရာင္(ပိုးေအ)ကာကြယ္ေဆးထိုး ရန္စဥ္းစားေနလွ်င္၊သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို႕မဟုတ္ သင္ေရြးထားသည့္ ဆရာဝန္ကိုေျပာပါ။

Burmese – Hepatitis A

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးေအ)
အသည္းေရာင္(ပိုးေအ)အတြက္ အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ၊
သင့္မိသားစုဆရာဝန္သို႕မဟုတ္ ေရြးထားသည့္ ဆရာဝန္၊ သို႕မဟုတ္■ သင့္ေဒသအစိုးရ ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးအရာရိွ၊
■ ရပ္ကြက္တြင္းရိွ လူထုက်နိးမာေရး သူနာျပု၊
■ သင့္ေဒသဆိုင္ရာ လူဦးေရက်န္းမာေရးအဖဲြ့၊
■ သင့္ရပ္ကြက္အနီးရိွေဆးရံု(နယ္ေဒသ)၊
■ သို႔မဟုတ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ

WA

 9328 8538 (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္) သို႔မဟုတ္
 1800 800 070 (နယ္စြန္ဖုန္းေခၚသူမ်ား - အခမဲ့ဖုန္းကို အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရွိမည္)
■ သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ်ား (healthdirect

Australia)

 1800 022 222

အသည္းေရာင္ေရာဂါ အေၾကာင္း ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ သင္ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္-

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကို
အျခားပံုစံျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 2013 မွထုတ္လုပ္သည္။
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www.hepatitiswa.com.au

