
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အချျကာအ်လကာမ်ျားျား
ချငွ့့်ပ်ြု�ုချျကာဆ်ေး�ာင့်တ်ွငွ့် ်လကာမ်ျားတှွမ်ျားဆေး�းထိုးး�းမီျား ဆေးအာကာ�်ါအချျကာအ်လကာမ်ျားျားကား� ဂရု�တွစိုး�ကာ ်�တွရု်ု�ါ။ �း�များး�ဆေးလလ့ာ�န်အ်တွကွာ ်healthywa.wa.gov.au/immunisation တွငွ့် ်ဝင့်ဆ်ေး�ာကာက်ြကာည့့်ရု်ု�ါ

ကြွ��န်ို့့� �ရော�ာဂါါပ့ိုး�� (HPV) ဆုံံ�ဆုံ့� �နာာ-ရော��ခ့ို�င်ရ်ော�ာဂါါ-ကြ��ည်ှာာာရောခိုာာင်�်ဆုံ့��ရော�ာဂါါ (dTpa)

ဘာာရော�ာဂါါလဲ။ဲ ကြွ��န်ို့့� �ရော�ာဂါါပ့ိုး�� (HPV) သညှာ ်လးင့်ပ်ြု�စ်ိုတွည့်မ်ျားအုားလး�းကား� ကားးစိုကာတ်ွတွဆ်ေး�ာ ပြု�စ်ိုဆေးလပ့ြု�စ်ိုထိုးရှိှး�ည့့် ်ဆေး�ာဂါ�း�း
တွစ်ိုများျးုးပြု�စ်ို�ည့်။် HPV �ည့် ်အလနွ်က်ားးစိုကာတ်ွတွပ်ြီး�ီး လးင့်�်ကာ�်း�းများျား၏ 90% အထိုးး�ည့် ်�းတွး�၏့ဘဝ 
တွစ်ိုချျးန်ခ်ျျးန်၌် ကားးစိုကာခ်ျး�များည့်ပ်ြု�စ်ို�ည့်။် အများျားအားပြု�င့့် ်ကား�ယ်ခ်ျန္ဓာာာ�ည့် ်ကားးစိုကာမ်ျားကုား� အလး�အဆေးလျာကာ ်
ဆေး�ျာကာက်ာင့်း်ဆေးစိုပြီး�ီး HPV အများျးုးအစိုား အများျားစို�တွငွ့် ်ဆေး�ာဂါလကာခဏာာများရှိှး�ါ။ �း�ဆ့ေး�ာ် HPV အများျးုးအစိုား
အချျးု ��ည့် ်လးင့်အ်ဂါ ါဇာာတွ ်ကြွကာကာန်္ဓား�မ့ျားျား ပြု�စ်ို�ာွးဆေးစိုန္ဓား�င့်ပ်ြီး�ီး ဆေး�ာဂါ�း�းအချျးု ��ည့် ်ကား�ယ်ခ်ျန္ဓာာာတွငွ့်း် �ကာလ်ကာရ်ှိှးဆေးန်
န္ဓား�င့်�်ည့်၊် န္ဓာစ်ှိုဆေး�ါင့်း်များျားစိုာွ ကြကာာ�ည့့်အ်ချါ �ားအးမ်ျားဆေးချါင့်း်၊ လးင့်အ်ဂါ ါဇာာတွဆ်ေးန်�ာများျား (များးန်း်များကား�ယ်၊် အများျးုး�မီျားး
အဂါ ါဇာာတွ၊် အများျးုး�ားလးင့်တ်ွး)၊ စိုအး�၊ �ါးစို�်န္ဓာငှ့့်လ်ည့်ဆ်ေးချျာင့်း် ကာင့်�်ာများျားကား� ပြု�စ်ို�ာွးဆေးစို�ည့်။်

ဆုံံ�ဆုံ့� �နာာ �ည့် ်ကားးစိုကာတ်ွတွပ်ြီး�ီး အ�ကာအ်န္ဓာတ�ာယ်ဆ်ေး�းန္ဓား�င့်ဆ်ေးပြုချရှိှးဆေး�ာ ဘတွတ်ွးီ�ီးယ်ားကားးစိုကာမ်ျား ုတွစ်ိုချ�
ပြု�စ်ို�ည့်၊် ၎င့်း်�ည့် ်အပြု�င့်း်အထိုးန် ်အ�ကာရ်ှိှ��ချကာခ်ျပဲြုချင့်း်များျား၊ န္ဓာလှး�း��်ပြုချင့်း်န္ဓာငှ့့် ်အာရုး�ဆေးကြကာာ �ျကာစီ်ိုးများတုွး�က့ား� 
ပြု�စ်ို�ာွးဆေးစို�ည့်။်

ရော��ခ့ို�င်ရ်ော�ာဂါါ �ည့် ်အာရုး�ဆေးကြကာာစိုန်စ်ိုကား� တွး�ကာခ်ျး�ကာ�်ည့့် ်ပြု�င့်း်ထိုးန်ပ်ြီး�ီး တွစ်ိုချါတွစို်�း ဆေး�ဆေးစိုန္ဓား�င့်ဆ်ေး�ာ ဘတွ်
တွးီ�ီးယ်ားဆေး�ာဂါတွစို်ချ� ပြု�စ်ို�ည့်။် ဆေးများးချး�င့်ဆ်ေး�ာဂါရှိှး�းများျား�ည့် ်အပြု�င့်း်အထိုးန် ်န်ာကာျင့်ဆ်ေး�ာကြွကာကာတ်ွကာ်
များမုျားျား၊ အဆေးကြကာာ�ွပဲြုချင့်း်များျားန္ဓာငှ့့် ်ဆေးများးချး�င့်ပ်ြုချင့်း်တွး�က့ား� ချးစိုား��ါ�ည့်။် ယ်င့်း်ကြွကာကာတ်ွကာမ်ျားမုျားျား�ည့် ်တွစ်ိုကား�ယ််
လး�းတွငွ့် ်ပြု�စ်ို�ာွးန္ဓား�င့်ပ်ြီး�ီး အ�ကာရ်ှိှ��းတွပ်ြုချင့်း်န္ဓာငှ့့် ်န္ဓာလှး�း��်ပြုချင့်း်ကား� ပြု�စ်ို�ာွးဆေးစိုန္ဓား�င့်�်ါ�ည့်။် ဆေးချတွမီ်ျားဆေး�ာ အထိုးးး
ကြကာ�်များတွ ်ကာ��ဆေးစိုာင့့်ဆ်ေးရှိာှကာမ်ျားမုျားျားစိုာွဆေး�း�ည့့်တ်ွး�င့် ်ဆေးများးချး�င့်ဆ်ေး�ာဂါ��း အဆေးယ်ာကာ ်50 တွငွ့် ်တွစ်ိုဆေးယ်ာကာ ်
ဆေး��း�းများည့်ပ်ြု�စ်ို�ည့်။်

ပိုးါတ�စ်စ ်�း�မ့ျားဟု�တွ ်ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါ�ည့် ်အလနွ်က်ားးစိုကာတ်ွတွဆ်ေး�ာ အ�ကာရ်ှိှ�လမ်ျားးဆေးကြကာာင့်း်
�း�င့်�်ာ ဆေး�ာဂါတွစ်ိုချ�ပြု�စ်ိုပြီး�ီး ကာဆေးလးအ�ွယ်မ်ျားျားတွငွ့်ပ်ြု�စ်ိုလှင့် ်အ�ကာက်ား�ပြီးချးမ်ျားးဆေးပြုချာကာန်္ဓား�င့်�်ည့်။် 
ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါကားးစိုကာခ်ျး��ည့့် ် 

6 လဆေးအာကာ ်ကာဆေးလး 125 ဆေးယ်ာကာလ်ှင့် ်တွစ်ိုဆေးယ်ာကာခ်ျန် ့�်ည့် ်အ��တွဆ်ေး�ာင့်ပ်ြုချင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်ဦးးဆေးန္ဓာာှကာ်
ထိုးးချး�ကာပ်ြုချင့်း်ဆေးကြကာာင့့် ်ဆေး��း�းများည့်ပ်ြု�စ်ို�ည့်။် ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါရှိှး�ည့့် ်�ယ်ဆ်ေးကာျာ်�ကာအ်�ွယ််
များျားန္ဓာငှ့့် ်လးကြီးကားီများျား�ည့် ်အဆေးအးများး�ည့့်�်း�စိုး လကာခဏာာများျားကား� ချးစိုား�များည့်ပ်ြု�စ်ိုပြီး�ီး �း�းလအထိုးး အပြု�င့်း်အထိုးန် ်
ဆေးချျာင့်း်�း�းန္ဓား�င့်�်ည့်။်

ရော�ာဂါါ ဘာယ်လ်ဲ့�
ပိုးာံ� နို့့ံ �သလဲ။ဲ

HPV သညှာ ်ဆေး�ာဂါ�း�းရှိှး�းန္ဓာငှ့့် ်လးင့်�်ကာ�်းဆေးန်စိုဉ်အတွငွ့်း် လးင့်အ်ဂါ ါအဆေး�ပြု�ားတွစို်ချ�န္ဓာငှ့့်တ်ွစ်ိုချ� ထိုးးဆေးတွွ� များမုျားှ
တွစ်ို�င့့် ်ကားးစိုကာ�်ျး� န္ဓာှး�့ည့်။် HPV ဆေး�ာဂါ�း�း�ည့် ်ဆေး�းင့်ယ်မ်ျားနု်မ်ျား �ားဆေး�ာဆေးကြကာာင့့် ်အဆေး�ပြု�ားရှိှး ဆေး�းင့်ယ်ဆ်ေး�ာ
ဆေး�ါကာ�်ာများျားများတှွစ်ို�င့့် ်�ျး� န္ဓာ ှးန့္ဓာ း�င့်�်ည့်။် ၎င့်း်�ည့် ်ဆေး�းွများတှွစ်ို�င့့် ်များ�ျး� န္ဓာှး�့ါ။ ကာနွ်ဒ်ုံးး�းများျား�ည့် ်HPV ကား� အကာန် ့်
အ�တွပ်ြု�င့့်�်ာ ကာာကာယွ်မ်ျားဆုေး�း�ါ�ည့်၊် အဘယ်ဆ်ေးကြကာာင့့်�်း�ဆေး�ာ် ၎င့်း်တွး��့ည့် ်လးင့်အ်ဂါ ါအဆေး�ပြု�ားအားလး�းကား� 
�း�းများထိုးားန္ဓား�င့်ဆ်ေး�ာဆေးကြကာာင့့် ်ပြု�စ်ို�ည့်။်

ဆုံံ�ဆုံ့� �နာာ ဘတွတ်ွးီ�ီးယ်ား�ည့် ်ကားးစိုကာခ်ျး��းတွး�င့်း်၏ �ါးစို�်၊ န္ဓာာှဆေးချါင့်း်၊ လည့်ဆ်ေးချျာင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်အဆေး�ပြု�ားတွး� ့
တွငွ့် ်ရှိှင့်�်န်ဆ်ေးန်န္ဓား�င့်�်ည့်။် �း��း�ဆ့ေး�ာဂါကားးစိုကာခ်ျး�းကာ ဆေးချျာင့်း်�း�းပြီး�ီးဆေးန်ာကာ ်�း�မ့ျားဟု�တွ ်န္ဓာာှဆေးချျပြီး�ီးဆေးန်ာကာ ်ထိုးကွာ်
လာ�ည့့် ်ဘတွတ်ွးီ�ီးယ်ားများျားကား�ရှိှ�များးပြုချင့်း်ပြု�င့့် ်�း��း�ဆ့ေး�ာဂါ ကားးစိုကာခ်ျး�န္ဓား�င့်�်ည့်။် ကားးစိုကာခ်ျး��း၏ �ါးစို�်၊ 
န္ဓာာှဆေးချါင့်း်၊ လည့်ဆ်ေးချျာင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်အဆေး�ပြု�ားများထှိုးကွာ�်ည့့် ်အ�ည့်မ်ျားျားန္ဓာငှ့့် ်န်းီန်းီကာ�်ကာ�် ထိုးးဆေးတွွ� ပြုချင့်း်

များတှွစ်ို�င့့်လ်ည့်း် �း��း�ဆ့ေး�ာဂါ ကားးစိုကာခ်ျး�န္ဓား�င့်�်ည့်။်

ရော��ခ့ို�င်ရ်ော�ာဂါါ �ည့် ်ဆေးပြုများကြီးကားီန္ဓာငှ့့် ်န္ဓာာွးဆေးချျးတွး�တ့ွငွ့် ်ဆေးတွွ��ဆေး�ာ ဘတွတ်ွးီ�ီးယ်ားဆေးကြကာာင့့် ်ပြု�စ်ို�ာွး�ါ�ည့်။် ဘတွ်
တွးီ�ီးယ်ား�း�း�ည့် ်အ�်ဆေး�ာကာ�်ာကာဲ�့း� ့ ဆေး�းင့်ယ်�်ည့့် ်အန်ာများတှွစ်ို�င့့် ်ချန္ဓာာာကား�ယ်အ်တွငွ့်း်�း� ့ ဝင့်ဆ်ေး�ာကာ်
န္ဓား�င့်�်ည့်။် ၎င့်း်�ည့် ်လးတွစ်ိုဦးးများတှွစ်ိုဦးး�း� ့ များကားးစိုကာန်္ဓား�င့်�်ါ။

ပိုးါတ�စ်စ ်�း�မ့ျားဟု�တွ ်ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါ�ည့် ်ကားးစိုကာခ်ျး��း ဆေးချျာင့်း်�း�း�ည့့်အ်ချါ �း�မ့ျားဟု�တွ ်
န္ဓာာှဆေးချျ�ည့့်အ်ချါ ဆေးလထိုး�ဲး�ဆ့ေး�ာကာရ်ှိှး�ည့့် ်ဘတွတ်ွးီ�ီးယ်ားကား� အန်းီရှိှး အပြုချားလးများျားကာ ရှိှ�များး�ာများ ှအလနွ််
လယွ်က်ားစိုာွ �ျး� န္ဓာ ှး�့ါ�ည့်။် များကာ��ဘထဲိုးား�ါကာ ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါရှိှး�း�ည့် ်ဆေး�ာဂါလကာခဏာာ စိုပြု�ပြီး�ီး
ဆေးန်ာကာ ်�း�း�တွအ်ထိုးး အပြုချား�းများျားအား ကားးစိုကာဆ်ေးစိုန္ဓား�င့်�်ည့်။်

Burmese

http://www.healthywa.wa.gov.au/immunisation


ကြွ��န်ို့့� �ရော�ာဂါါပ့ိုး�� (HPV) ဆုံံ�ဆုံ့� �နာာ-ရော��ခ့ို�င်ရ်ော�ာဂါါ-ကြ��ည်ှာာာရောခိုာာင်�်ဆုံ့��ရော�ာဂါါ (dTpa)

�ာ�ယွ်ရ်ောဆုံ�
� ရောဘာ��င်�်
လဲံ�ခြုံခံို�ပြီးပိုးး� ထိ့
ရော�ာ�အ်�ာ့��ရ့့ှိ
ပိုးါသလဲာ�။

ဆေးဘးကာင့်း်လး�ပြုချးု ပြီး�ီး ထိုးးဆေး�ာကာအ်ကာျးုးရှိှး�ါ�ည့်၊် 2007 ချ�န္ဓာစ်ှိုများစှို၍ HPV ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေး�ါင့်း် 350 �န်း်ဆေးကာျာ်
ကား� ကာများာာတွစို်ဝန်း် ထိုးး�းဆေး�းချဲပ့ြီး�ီးပြု�စ်ို�ည့်၊် ၎င့်း်ကား� ကာများာာက့ာျန်း်များာဆေး�းအ�ဲွ�ကာ ဆေးထိုးာကာခ်ျးဆေး�းထိုးားပြီး�ီး ဆေး�းများာှ 
ဆေးဘးကာင့်း်လး�ပြုချးု ကာာ ဆေး�းကား� ဆေးကာာင့်း်စိုာွ ချးန္ဓား�င့်�်ည့်ရ်ှိှးကြကာ�ည့်။် HPV ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းန္ဓာှးပြုချင့်း်�ည့် ်င့်ယ်�ွ်ယ််
စိုဉ် ထိုးး�း�ါကာ အဆေးကာာင့်း်�း�း ထိုးးဆေး�ာကာ�်ည့်၊် အဘယ်ဆ်ေးကြကာာင့့်�်း�ဆေး�ာ် ကား�ယ်ခ်ျးစိုမ်ွျားးအား တွး� ့ပြု�န်မ်ျားမုျားာှ အားအပြု�င့်း်
�း�း အချျးန်ပ်ြု�စ်ိုဆေးန်ဆေး�ာဆေးကြကာာင့့်၊် လးင့်�်ကာ�်းများ ုများစိုတွင့်မီ်ျား ထိုးး�းထိုးား�ည့့်အ်ချါ ၎င့်း်များာှ အထိုးးဆေး�ာကာ�်း�းပြု�စ်ိုဆေး�ာ
ဆေးကြကာာင့့် ်ပြု�စ်ို�ည့်။် HPV ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း�ည့် ်ကာင့်�်ာများျားန္ဓာငှ့့် ်လးင့်အ်ဂါ ါ ကြွကာကာန်္ဓား�မ့ျားျားကား� ပြု�စ်ို�ာွးဆေးစိုဆေး�ာ HPV 
ဆေး�ာဂါကားးစိုကာမ်ျား�ုး�င့်�်ာ အဓိးကာ အများျးုးအစိုားများျားကား� ကာာကာယွ်�်ာတွငွ့် ်85–100% ထိုးးဆေး�ာကာ�်ါ�ည့်။် HPV 
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းထိုးား�ည့့် ်အများျးုး�မီျားးအားလး�းန္ဓာငှ့့် ်�ားအးမ်ျားဆေးချါင့်း်ရှိှး�းများျား�ည့် ်�ားအးမ်ျားဆေးချါင့်း်ကာင့်�်ာ
စိုစ်ိုဆေး�းများကုား� �း�များနှ် ်ပြု�ုလ��်�န်လ်း� ဆေးန်ဆေး�း�ါ�ည့်၊် အဘယ်ဆ်ေးကြကာာင့့်�်း�ဆေး�ာ် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း�ည့် ်HPV အများျးုး
အစိုားတွး�င့်း်အတွကွာ ်အကာျးုးဝင့်လ်း�ဆေးလာကာမ်ျား ုများရှိှးဆေး�ာဆေးကြကာာင့့် ်ပြု�စ်ို�ည့်။်

HPV ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းတွစ်ိုလး�း�ည့် ်ထိုးးးကာဆဲေးကာာင့်း်များနွ်ဆ်ေး�ာ ကာာကာယွ်မ်ျားကုား� ဆေး�းစိုမ်ွျားးန္ဓား�င့်ဆ်ေးကြကာာင့်း် လတွတ်ွဆေးလာ
အပြု�စ်ို�း�း န္ဓား�င့်င့််းတွကာာန္ဓာငှ့့် ်ဆေး�း�ည့်ာ�း�င့်�်ာ အဆေးထိုးာကာအ်ထိုးားတွစို်ချ�ကာ �ကာဆ်ေး�ပြု��း�ထိုးား�ည့်။်

dTpa ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း�ည့် ်�း��း�န့်ာန္ဓာငှ့့် ်ဆေးများးချး�င့်ဆ်ေး�ာဂါကား� ကာာကာယွ်�်ာ၌ အလနွ်ထ်ိုးးဆေး�ာကာပ်ြီး�ီး 
ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါကား� ကာာကာယွ်�်ာတွငွ့် ်80% ချန် ့ ်ထိုးးဆေး�ာကာမ်ျားရုှိှး�ည့်။်

ဤအားပြု�ည့့်ဆ်ေး�းတွငွ့် ်ကာဆေးလးဘဝအ�ွယ်၌်ထိုးး�းဆေး�း�ည့့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းန္ဓာငှ့့်န်္ဓာ ုးင့်း်ယ်ဉှ်လှင့် ်�း��း�န့်ာန္ဓာငှ့့် ်
ကြကာကာည့််ာာဆေးချျာင့်း်�း�းဆေး�ာဂါ �ါဝင့်�်စိုစည့်း်များျား၏ ဆေးလှာခ့ျျထိုးားဆေး�ာ �း�်�ည့်း်�များျား �ါဝင့်�်ါ�ည့်။် 

အားပြု�ည့့်ဆ်ေး�း�ည့် ်ဆေးဘးကာင့်း်လး�ပြုချးု ပြီး�ီး ၎င့်း်ကား� ဆေးကာာင့်း်စိုာွ ချးန္ဓား�င့်�်ည့်ရ်ှိှးကြကာ�ါ�ည့်။် 

ခြုံ�စလ်ဲာနို့့�င််
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အခြုံ�စ�်ာာ�သညှာ� ်ရောဘာ�ထိ�ွဆ်ုံ့���ာ့���ာာ�

ဆေး�းထိုးး�း�ည့့်ဆ်ေးန်�ာ လကာဆ်ေးများာင့်း်၌ န်ာကာျင့်က်ား�ကာခ်ျပဲြုချင့်း်/န်ပီြုများန်း်ပြုချင့်း်/ယ်ားယ်းပြုချင့်း်/အ��င့်ယ်ပ်ြု�စ်ိုပြုချင့်း် �ကာ�်ာဆေးစို
�န် ်ပြု�စ်ို�ည့့်ဆ်ေးန်�ာဆေး�်တွငွ့် ်ဆေးအး၍စိုး�စိုတွွဆ်ေး�ာအဝတွက်ား� တွင့်ထ်ိုးားဆေး�း�ါ။

အခြုံ�စန်ာညှာ�်သညှာ� ်ရောဘာ�ထိ�ွဆ်ုံ့���ာ့���ာာ�

အ�ျားအန်ည့်း်င့်ယ်တ်ွကာပ်ြုချင့်း်၊ ဆေးန်ထိုးး�င့်မ်ျားဆေးကာာင့်း်ပြု�စ်ိုပြုချင့်း်၊ များအမီျား�ာပြု�စ်ိုပြုချင့်း်၊ ဆေးချါင့်း်ကား�ကာပ်ြုချင့်း်။ 

�ကာ�်ာဆေးစို�န် ်ပြု�စ်ို�ည့့်လ်းများျား�ည့် ်�ါ�ာစီိုတွဆေးများာကား� ဆေး�းညွှ�န်း်ရှိှး ညွှ�န်က်ြကာားချျကာအ်တွး�င့်း် ဆေး�ာကာန်္ဓား�င့်ပ်ြီး�ီး 
အ�ည့်မ်ျားျား �း�ဆေး�ာကာန်္ဓား�င့်�်ည့်။် အ�ျား�ကာရ်ှိှးဆေးန်လှင့် ်အဆေးထိုးဆွေးထိုးဆွေး�ာဂါကာ���ာဝန်န်္ဓာငှ့့် ်ပြု���ါ။

အလဲနွာ �်အလဲန်ွာ ရ့ှိာ�ပိုးါ�ခြုံ�စခဲ်ိုရောသာ ရောဘာ�ထိ�ွဆ်ုံ့���ာ့��

ပြု�င့်း်ထိုးန်ဆ်ေး�ာ ဓိာတွတ်ွး� ့ပြု�န်မ်ျားမုျားျား ပြု�စ်ိုန္ဓား�င့်ဆ်ေးပြုချရှိှး�ည့်၊် �း�ဆ့ေး�ာ်လည့်း် ပြု�စ်ိုချ�ဲည့်။် ဥ�များာများျားတွငွ့် ်များျကာန်္ဓာာှဆေး�ာင့််
ပြုချင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်အ�ကာရ်ှိှ��ချကာခ်ျပဲြုချင့်း်တွး� ့ �ါဝင့်�်ည့်။် များည့်�်ည့့်ဆ်ေး�းဝါးန္ဓာငှ့့်စ်ို�်လျဉ်း၍များ�း� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း
ဆေးကြကာာင့့် ်အပြု�င့်း်အထိုးန် ်ဒုံးဏာ�်ာ�များ ု�း�မ့ျားဟု�တွ ်ဆေး��း�းများ ုပြု�စ်ို�ာွးန္ဓား�င့်ဆ်ေးပြုချများာှ အလနွ်ပ်ြု�စ်ိုချလဲ�ှါ�ည့်။်

ဓိာတွတ်ွး� ့ပြု�န်မ်ျားမုျားျားများာှ ပြု�င့်း်ထိုးန်လ်ှင့် ်�း�မ့ျားဟု�တွ ်�ကာပ်ြု�စ်ိုဆေးန်လှင့် ်ချျကာခ်ျျင့်း် ဆေး�းကာ��များခုျးယ်းပြီး�ီး �င့်၏်ဆေးဒုံး�
တွငွ့်း်ဆေး�းရုး�ထိုးး �ကာ�်ယွ်�်ါ။

အခြုံ�စ�်ာာ�သညှာ� ်ရောဘာ�ထိ�ွဆ်ုံ့���ာ့���ာာ�

ကား�ယ်အ်�းချျးန်ဆ်ေးင့်ွ�ဆေးင့်ွ� (38°C ဆေးအာကာ)်

�ကာ�်ာဆေးစို�န် ်�ါ�ာစီိုတွဆေးများာကား� ဆေး�းညွှ�န်း်ရှိှး ညွှ�န်က်ြကာားချျကာအ်တွး�င့်း် ဆေး�ာကာပ်ြီး�ီး အ�ည့်မ်ျားျား �း�ဆေး�ာကာ�်ါ။ 

အ�ျား�ကာရ်ှိှးဆေးန်လှင့် ်အဆေးထိုးဆွေးထိုးဆွေး�ာဂါကာ���ာဝန်န်္ဓာငှ့့် ်ပြု���ါ။

ဆေး�းထိုးး�း�ည့့်ဆ်ေးန်�ာ လကာဆ်ေးများာင့်း်၌ န်ာကာျင့်က်ား�ကာခ်ျပဲြုချင့်း်/န်ပီြုများန်း်ပြုချင့်း်/ယ်ားယ်းပြုချင့်း်/အ��င့်ယ်ပ်ြု�စ်ိုပြုချင့်း်

�ကာဆ်ေး�ာဆေးစို�န် ်ပြု�စ်ို�ည့့်ဆ်ေးန်�ာဆေး�်တွငွ့် ်ဆေးအး၍စိုး�စိုတွွဆ်ေး�ာအဝတွက်ား� တွင့်ထ်ိုးားဆေး�း�ါ။

အလဲနွာ �်အလဲန်ွာ ရ့ှိာ�ပိုးါ�ခြုံ�စခဲ်ိုရောသာ ရောဘာ�ထိ�ွဆ်ုံ့���ာ့���ာာ�

လကာဆ်ေးများာင့်း်အာရုး�ဆေးကြကာာ ဆေး�ာင့်န််ာ (လကာဆ်ေးများာင့်း်ရှိှး အာရုး�ဆေးကြကာာ ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြီး�ီး အင့်အ်ားချျးန်ဲ ့ပြုချင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်ထိုးး�
ကာျင့်ပ်ြုချင့်း်ကား� ပြု�စ်ိုဆေးစိုန္ဓား�င့်�်ည့်)်။

ပြု�င့်း်ထိုးန်ဆ်ေး�ာ ဓိာတွတ်ွး� ့ပြု�န်မ်ျားမုျားျား ပြု�စ်ိုန္ဓား�င့်ဆ်ေးပြုချရှိှး�ည့်၊် �း�ဆ့ေး�ာ်လည့်း် ပြု�စ်ိုချ�ဲည့်။် ဥ�များာများျားတွငွ့် ်များျကာန်္ဓာာှ
ဆေး�ာင့်ပ်ြုချင့်း် �း�မ့ျားဟု�တွ ်အ�ကာရ်ှိှ��ချကာခ်ျပဲြုချင့်း်တွး� ့ �ါဝင့်�်ည့်။် များည့်�်ည့့်ဆ်ေး�းဝါးန္ဓာငှ့့်စ်ို�်လျဉ်း၍များ�း� 
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေးကြကာာင့့် ်အပြု�င့်း်အထိုးန် ်ဒုံးဏာ�်ာ�များ ု�း�မ့ျားဟု�တွ ်ဆေး��း�းများ ုပြု�စ်ို�ာွးန္ဓား�င့်ဆ်ေးပြုချများာှ အလနွ်ပ်ြု�စ်ိုချလဲှ
�ါ�ည့်။်

ဓိာတွတ်ွး� ့ပြု�န်မ်ျားမုျားျားများာှ ပြု�င့်း်ထိုးန်လ်ှင့် ်�း�မ့ျားဟု�တွ ်�ကာပ်ြု�စ်ိုဆေးန်လှင့် ်ချျကာခ်ျျင့်း် ဆေး�းကာ��များခုျးယ်းပြီး�ီး �င့်၏်ဆေးဒုံး�
တွငွ့်း်ဆေး�းရုး�ထိုးး �ကာ�်ယွ်�်ါ။

healthywa.wa.gov.au
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