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အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးဘီ)
ဤပံုနိွပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အျကံ
ဥာဏ္ကိုအစားမထိုးနိုင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွလွ်င္ က်န္းမာေရးပညာရွင္တစ္ဦးကိုသြားေတြ့ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္ အလက္မ်ား
ရနိုင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကို ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အသည္းေရာင္(ပိုးဘီ)ေရာဂါဆိုတာဘာလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါဆိုသည္မွာ အသည္း၌ နာမက်န္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္္။ ယင္းကို အသည္းေရာင္ေရာဂၚဗိုင္းရတ္္ပိုးမ်ားျဖစ္ေသာ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊
အီးနွင့္ဂီ်၊အရက္၊ အခို့်ဓါတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို့က ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္(ပိုးဘီ)ကို သင္ဘယ္လိုရရိွသလဲ၊
ဟိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ထက္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ကူးစက္ရန္ပိုလြယ္ကူပါသည္။ အသည္းေရာင္(ပိုးဘီ) ဗိုင္းရတ္္ပိုးသည္ ေရာဂါ ပိုးရိွျပီး
သူ၏ေသြးနွင့္ ေသြးပစၥည္းမ်ားျဖင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ့မႈမွအဓိကကူးစက္ေစသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊သုတ္ရည္နွင့္ အမို်းသမီး အဂၤါဇာတ္ အရည္အပါအဝင္အျခားခနၶာအရည္မ်ား- တို့မွ တဆင့္လည္း ကူးစက္ေစနိုင္ပါသည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ကို
■ အလြန္ေသးငယ္၍ မ်က္စိျဖင့္မျမင္နိုင္ေသာ ေသြးအစအနည္းငယ္မွ၊
■ ေရာဂါရိွထားသူနွင့္ ကြန္ဒံုးမသံုးဘဲ အမို်းသမီးအဂၤါဇာတ္၊ ပါးစပ္ သို့မဟုတ္ စအိုတို့ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံလွ်င္၊
■ ေရာဂါရိွထားသူနွင့္ ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ ေဆးထိုးျြပန္မ်ားနွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးထိုးပစၥည္းမ်ားကို အတူတူမွ်သံုးလွ်င၊္
■ သင့္အလုပ္အရ လူ့ေသြးမ်ား သို့မဟုတ္ ခနၶာအရည္မ်ားနွင့္ ထိေတြ့နိုင္ရေျခရိွလွ်င္- တို့မွ သင္ရရိွနိုင္ပါသည္။
သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ရိွလွ်င္၊ သင္ကေလးေမြးဖြါးစဥ္ သို့မဟုတ္ မျကာခင္အခိ်န္အတြင္း ကေလးငယ္ထံ ကူးစက္နိုင္ပါ သည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ရနိုင္ေျခ နည္း
ယင္းပိုးကို သယ္ေဆာင္ထားသူနွင့္ တစ္အိမ္ထဲေနထိုင္လွ်င္၊ သင္အထူးဂရုျပုရန္ လိုပါသည္ (အသည္
ေအာင္ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလ
မလဲ ကိုဖတ္ပါ) ။
ျသစေျတးလ်ားနိုင္ငံ၌ သင့္အေနျဖင့္ ေသြးသြင္းမႈ သို့မဟုတ္ ခနၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအစားထိုးမႈမွတဆင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ရနိုင္ ေျခမရိွ
ေလာက္ပါ။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)၏ လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ရိွလူျကီးထက္ဝက္ေလာက္နွင့္ ကေလးအမ်ားဆံုးမွာ လံုးဝ ေရာဂါ လကၡဏာ အေထာက္အထားမ်ားမရိွပါ။ အခို့်လူ
မ်ားသည္ ေရာဂါ လကၡဏာအေထာက္အထားမ်ားမရိွမီ၊ လေပါင္းမ်ားစြာ က်န္းမာေနသည္ဟု ခံစားရပါသည္။
ေရာဂါ လကၡဏာ အေထာက္အထား မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို့ပါဝင္ပါသည္။
■ ကိုယ္ပူျခင္၊း
■ အပါတ္သို့မဟုတ္ လေပါင္းမ်ားစြာ တရားလြန္ေမာပန္းျခင္း၊
■ အဟာရပ်က္ျခင္း၊ ပို့်ျခင္း (ေအာ့အန္လိုျခင္း) နွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း၊
■ အဆစ္နာျခင္းမ်ား၊
■ မ်က္လံုး သိုမဟုတ္ အသားအေရဝါလာျခင္း (အသားဝါ)၊

Burmese – Hepatitis B

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးဘီ)
လူျကီးအမ်ားစုသည္ လံုးဝသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားျကသည္။ သူတို့သည္ ေနာက္ထပ္ အသည္းေရာင္ေရဂါ(ပိုးဘီ)ကို မရရိွနိုင္ေတာ့ပါ။
သို့ဆိုေသာ္လည္း၊ အခို့်လူျကီးမ်ားနွင့္ ေမြးကင္းစကေလးအမ်ားဆံုးသည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)သယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သြားျကပါ သည္။
ပိုးသယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနမေကာင္းမျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူတို့၏ ေသြးထဲ၌ ထိုပိုးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနပါ လိမ့္မည္။
သယ္ေဆာင္သူမ်ား၌ အသည္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္းနွင့္ အသည္းကင္ဆာ အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာ အအသည္းေရာဂါမ်ားကို ပထမဆံုး
အသည္းေရာင္ေရာဂါဘီပိုးရရိွျပီး နွစ္ ၂ဝသို့မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာနွစ္မ်ားတြင္ ရရိွနိုင္လာပါသည္။ ပိုးသယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သူတို့ကိုယ္
တိုင္ေနေကာင္းျပီး လကၡဏာမ်ားမရိွပါေသာ္လည္း၊ အျခားသူမ်ားအားကူးစက္ေစနိုင္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ရိွမရိွ ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ၊
ေသြးစစ္မႈတစ္ခုျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ယခင္က အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)ရရိွခဲ့ဘူးသည္နွင့္ ယခုအခါ ကာလျကာေရာဂါရိွေနမေနတို့ကို ျပနိုင္ပါသည္။
အသည္းအလုပ္လုပ္ပံုစစ္ျခင္းကဲ့သို့ အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ားက၊ သင့္အသည္း၌ အပ်က္အစီးရိွမရိွကို ျပနိုင္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ရိွေနလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင့္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ရိွနိုင္သည္ထင္လွ်င္ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္သြားလိုသူ ဆရာဝန္တစ္ဦးထံ အျမန္ဆံုးသြား ေတြ့ပါ။
သင့္တြင္ ဤပိုးရိွေနလွ်င္■ ေသြး၊ ခနၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားနွင့္ တစ္ရႈးအသားမွ်င္မ်ား မလွူပါနွင့္
■ သင့္ဆရာဝန္နွင့္ သြားဆရာဝန္ကို ပိုးရိွေျကာင္း အသိေပးပါ။
■ အျခားသူမ်ား သင့္ေသြးသို့မဟုတ္ ခနၶာအရည္မ်ားနွင့္ မထိေတြ့ရန္ လြန္စြာသတိထားပါ၊ ထြက္က်သည္မ်ားကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ စကၠူပါး
(တစ္ရွူး)ျဖင့္ စုပ္ယူျပီး၊ေရကို ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ေရာလ်က္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ အစြန္းမ်ားလံုးဝ မက်န္သည္အထိေဆး ေျကာပါ။ အကယ္၍
ျကမ္းခင္းေကာ္ေဇာ ေပၚ ေသြးမ်ားဖိတ္စဥ္ခဲ့လွ်င္၊ ထိုေကာ္ေဇာကို ဆပ္ျပာရည္ သို့မဟုတ္ ေရေငြ့ျဖင့္ ေဆးေျကာရန္ လိုအပ္နိုင္ပါသည္။
■ သင့္အနာမ်ားကို ေရမစိမ့္သည့္ အနာဖံုးအုပ္အကပ္ျဖင့္ကပ္ပါ။
■ လိင္ျကင္ေဖာ္ဖက္အသစ္၊ ေရာဂါကိုယ္ခံအားမရိွေသာလိင္ျကင္ေဖာ္ဖက္တို ့နွင့္လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ ကြန္ဒံုး၊ ေရအေျခခံသည့္ ေခ်ာဆီနွင့္
ပါးစပ္တြင္း အရည္ခံအကာတို့ကိုသံုးပါ။
■ ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ ေဆးျြပန္မ်ား သို့မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိုးပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ အတူတူမွ်မသံုးပါနွင့္။ အသစ္စက္ စက္
နွင့္/သို့မဟုတ္ ပိုးကင္းေသာေဆးထိုးပစၥည္းျဖစ္ေျကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

ကြ်နု္ပ္ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊
သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) နွင့္ အထိအေတြ့ရိွခဲ့လွ်င္၊ ဆရာဝန္တစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္းသြားေတြ့ျခင္းျဖင့္ေရာဂါမကူးရန္ အထူး ကုသမႈ ရိွပါသည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကို ကာလရွည္ျကာသယ္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ ကုစရာေဆးမ်ားရိွပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရဂါ(ပိုးဘီ) ရရိွဖို့နည္းေအာင္ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆးကို အျပည့္အစံုထိုးထားျပီးလွ်င္၊ ရာနႈန္းျပည့္နီးပါး လံုျခံုစိတ္ခ်ရပါမည္။ ယင္းမွာလူျကီးမ်ားတြင္ ၆
လအတြင္း ေဆး ၃ ခါထိုးမႈ လုပ္ရပါမည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) နွင့္ အျခားေရာဂါပိုးမ်ားကို လြယ္လြယ္ကာကြယ္နိုင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရိွပါသည္။

Burmese – Hepatitis B

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးဘီ)
■ ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ ေဆးထိုးျြပန္မ်ား သို့မဟုတ္ ေဆးထိုးပစၥည္းတစ္ခုကို မည္သည့္အခါမွ မွ်သံုးမႈမလုပ္ပါနွင့္၊ အသစ္နွင့္/သို့ မဟုတ္
ပိုးကင္းေသာေဆးထိုးပစၥည္းျဖစ္ေျကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
■ အနၲရာယ္ကင္းလိင္ဆက္ဆံမႈကို ေလ့က်င့္ပါ- ကြန္ဒံုးသို့မဟုတ္ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာ နွင့္ ေရအေျခခံသည့္ ေခ်ာဆီ ကို သံုးပါ။ သင့္တြင္
လိင္ျကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားမ်ားရိွလွ်င္၊ စအိုမွဆက္ဆံမႈ နွင့္/သို့မဟုတ္ အမို်းသမီးရာသီေသြးလာခိ်န္၌ လိင္ဆက္ဆံ လွ်င္ ေရာဂါပိုးကူးနိုင္ေျခ
ပိုျမင့္ပါသည္။
■ ခနၶာကိုယ္ေပၚ၌ အနုအလွဆင္မႈ (ထိုးကြင္း၊ အေပါက္ေဖါက္ျခင္း)ကိုျပုလုပ္ရန္ မစဥ္းစားမီ၊ ယင္းပညာရွင္သည္ ပိုးကင္းျပီး သား
ပစွၥည္းကရိယာနွင့္ ဓါးနွင့္အပ္အသစ္မ်ားကိုသာ အခါတိုင္းသံုးေျကာင္းေသခ်ာပါေစ။
■ အေမြးရိတ္ဓါး၊ သြားပြတ္တန္နွင့္ သြားျကားရွင္းျကိုးမ်ားကဲ့သို့ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန့္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို သူမ်ားနွင့္အတူ မသံုးပါနွင့္၊
■ ေသြးထြက္သည့္ထိခိုက္ျပတ္ရာမ်ားနွင့္ရွနာမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းေဆးေျကာျပီး ဖံုးအုပ္လိုက္ပါ။
■ ေျခာက္ေသြ့သြားျပီးျဖစ္ျခင္းအပါအဝင္ ေသြးထြက္သည့္ေနရာမ်ား အားလံုးကို ေဆးေျကာလိုက္ျပီး၊ (အိမ္သံုးခြ်တ္ေဆး တစ္ ပံု၊ ေရ ၁ဝ
ပံု)ခြ်တ္ေဆးနွင့္ ေရေရာထားသည္ကို သံုးျပီး ပိုးသတ္သင့္ပါသည္။ ေသြးဖိတ္က်မႈကို ေဆးေျကာတိုင္းလက္အိတ္ မ်ားသံုးသင့္ပါသည္။
ေျခာက္ေနေသာ ေသြးပင္လွ်င္၊ အမ်ားအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစနိုင္သည္။ လက္သုတ္ပုဝါမ်ား နွင့္ လက္ အိတ္မ်ားကို ပလပ္စတိတ္အိတ္ထဲ၌
ထုပ္ျပီးမွ အမိႈက္ပံုးထဲထည့္ပါ။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) အတြက္ ကာကြယ္ေဆးရိွသလား၊
ရိွပါသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆးသည္ အနၲရာယ္ကင္းျပီး ထိေရာက္မႈရိွပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္သူထိုးခံသင့္သလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကို သယ္ေဆာင္ထားသူ၏လိင္ျကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားနွင့္ တစ္အိမ္ထဲေနသူမ်ားသည္အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ)
ကို စစ္ေဆးသင့္ပါ သည္။ အကယ္၍ ပိုးမရိွေသးလွ်င္၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။ ကာကြယ္ေဆးကို ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာအုပ္စုမ်ား အတြက္
အခမဲ့ရေစသည့္အတြက္၊ သင့္မိသားစုဆရာဝန္သို့မဟုတ္ သင္ေရြးထားသည့္ ဆရာဝန္ကို ေျပာပါ။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ ေအာက္ပါလူမ်ားကို အျကံျပုပါသည္။
■ မူးယစ္ေဆးအေၾကာသြင္းေဆးထိုးျခင္း၊ ေဆးမင္ထိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာေဖာက္ထြင္းအလွဆင္ျခင္း၊ ေရွာင္တခင္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္
လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ အဂၤါဇာတ္၊ ႏုတ္၊ သို႔မဟုတ္ စအို တို႔ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံမႈတို႔ကို သင္လုပ္ဘူးသည္
■ သင္သည္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္လိင္ဆက္ဆံသည္
■ သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရဂါ(ပိုးဘီ) မဟုတ္သည့္ ကာလျကာအသည္းေရာဂါရိွေနလွ်င၊္
■ သင္သည္ အေျမွးပါးသံုးခဲြထုတ္စက္ျဖင့္ေသြးသန္ ့စင္ ေအာင္ျပုလုပ္ေနရလွ်င္၊
■ သင္သည္ သင့္အလုပ္ေျကာင့္ ေသြးသို့မဟုတ္ အျခားခနၶာအရည္မ်ားနွင့္ ထိေတြ့မႈရိွရလွ်င္၊
■ သင္သည္ အခု်ပ္ထားရာဌါန(ေထာင္)တြင္ အက်ဥ္းသားသို့မဟုတ္ဝန္ထမ္းျဖစ္ေနလွ်င္၊
■ သင္သည္ ဥာဏ္ရည္ခို့်တဲ့သူမ်ားနွင့္ အတူေန သို့မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရလွ်င၊္
■ သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရဂါ(ပိုးဘီ) အျဖစ္မ်ားသည့္ နိုင္ငံမ်ားသို့ ခရီးထြက္လွ်င္ (သင့္ဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ ခရီးသြားက်န္းမာေရးပညာရွင္
ကိုေမးပါ။)
■ သင္သည္ နိုင္ငံျခားမွ ကေလးမ်ားကို ေမြးစားသည့္မိသားစုဝင္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္၊
■ သင္သည္ က်န္းမာေရးျကည့္ရႈသူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္၊

Burmese – Hepatitis B

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးဘီ)
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆး ဘယ္လိုထိုးရမလဲ၊
လူျကီးမ်ားအတြက္ ေဆး ၃ လံုးကို ၆ လတာကာလအတြင္းထိုးပါသည္။ ျသစေျတးလ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးတိုင္းနွင့္ ၇ တန္းရိွ ကေလးတိုင္း
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆးကို အခမဲ့ ရရိွပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) အတြက္ အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ၊
သင့္မိသားစုဆရာဝန္သို့မဟုတ္ ေရြးထားသည့္ဆရာဝန္၊ သင့္ရပ္ကြက္ဆိုင္ရာ လူဦးေရက်န္းမာေရးအဖဲြ့၊ လူထုက်န္းမာေရးသူနာျပု သို့မဟုတ္
က်န္းမာေရး လုပ္သားးကို ဆက္သြယ္ပါ၊ သို့မဟုတ္■

Central Immunisation Clinic
(08) 9321 1312

■ တိုက္ရိုက္က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ်ား (healthdirect


■

Australia)

1800 022 222

Sexual Health Helpline
 9227 6178 သို႔မဟုတ္
 1800 198 205 (အခမဲ့ဖုန္းကို အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရွိမည္)

■ အသည္းေရာင္ေရာဂါ

WA

 9328 8538 (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္) သို႔မဟုတ္
 1800 198 205 (နယ္စြန္ဖုန္းေခၚသူမ်ား - အခမဲ့ဖုန္းကို အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရွိမည္)

အသည္းေရာင္ေရာဂါ အေၾကာင္း ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ သင္ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္-

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာမွတ္စာတမ္းကို
အျခားပံုစံျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ အလိုရွိႏိုင္ပါသည္။

ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 2013 မွထုတ္လုပ္သည္။
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