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အသည္းနဲ႔ အသည္းေရာင္
အသားဝါ B ပိုးဆိုတာ ဘာလဲ။
အသည္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္
အၾကီးဆံုးအဂၤါျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးေကာင္းေသာ အသည္းဟာ
ေသြးအားသန္႔စင္ေပးပါတယ္။ေရာ
ဂါကူးစက္မႈအား တိုက္ဖ်က္ေပးတ
ယ္။အစားအေသာက္မ်ားအား ေျခ
ဖ်က္ေပးတယ္။အာဟာရျပဳလုပ္
ေပးျပီး ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားကို
သိုေလွာင္ေပးပါတယ္။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B
ပိုးဟာ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုင
ိ ္ရန္
အလြန္ေသးငယ္ေသာ
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္ျပီး
အသည္းနဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာမွာ
ျပင္းထန္တဲ့ ဆိုးက်ဳးမ်ားကိ
ိ
ု
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
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အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး ဟာ သင့္ကိုဘယ္လို
ထိခိုက္ေစသလဲ။

နာတာရွည္

အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ
သင့္အသည္းကို ပ်က္စီးေစျပီး ဒဏ္ရာမ်ား
ခ်န္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ အသည္းဟာ
သင္ဆက္လက္က်န္းမာေနေစဖို႔အတြက္
အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏုင
ိ ္ေတာ့ပါဘူး။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး

နတဲ့

သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေရာဂါ
အရမ္းအဆင့္မျမင့္လာခင္အထိ ေနမေကာင္း ဖ်ားနာမႈ
မျဖစ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ
မျပတတ္ပါဘူး။ အသည္းက ပ်က္စီးလာျပီး ဒဏ္ရာေတြ
ျဖစ္လာေတာ့မွ သူတို႔ေတြ စျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္လာတယ္။
ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လာတယ္။ နာက်င္မႈေတြ လာျပီး
အဖ်ားဝင္လာတတ္တယ္။

က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့
အသည္း

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးဘဝကတည္းက
ဒါမွမဟုတ္ လူငယ္ဘဝကတည္းက အသည္းေရာင္
အသားဝါ B ပိုးကို ကူးစက္ထားျပီး အဲ့ပိုးက တစ္သက္လံုး
သယ္ေဆာင္ထားၾကပါတယ္။ ဒါမ်ဳးကိ
ိ ု “နာတာရွည္
“ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B လို႔ေခၚပါတယ္။
ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ အခ်န္ိ အၾကာၾကီး “ငုပ္လွ်ဳး”
ိ
ေနတတ္ျပီး က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို မျဖစ္ေစပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးဟာ အခ်ဳ႕လူ
ိ ေတြမွာေတာ့
“ႏိုးၾကား”ေနတတ္ျပီး ေနမေကာင္းျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
နာတာရွည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B
ပိုး တဲ့ လူေလးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ
အသည္းအနာျဖစ္မယ္ (အသည္းရြတ္နာ
ေရာဂါလို႔ေခၚပါတယ္) ၊ အသည္း ကင္ဆာ ဒါမွမဟုတ္
အသည္းအလုပ္မလုပ္မႈျဖစ္မယ္၊ ကုသမႈမခံယူလွ်င္
ပိုျပီး ဆိုးရြားလာမယ္။ ၆ လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ဆရာဝန္ႏွင့္
ျပသစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း ဟာ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္
တားဆီးကာကြယ္ေပးပါတယ္။
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အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိးု တဲ့ လူေလးေယာက္

The hepatitis B story

3

4

The hepatitis B story

နာတာရွည္
အသည္းေရာင္ အသားဝါ
B ပိုး ဘယ္သူ႔မွာ သလဲ။
တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နာတာရွည္
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး နတဲ့သေ
ူ တြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။
သင္ေအာက္ပါႏုင
ိ ္ငံတြင္ေမြးဖြားပါက• အာရွ
• ပ ဖိတ္ကၽြန္းမ်ား
• အာဖရိက
• ကာေရဘီယံ
• ေတာင္ပိုင္းဥေရာပ
• အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ စတဲ့ေနရာေတြမွာ
ေမြးဖြားလာတဲ့ အမ်ဳးသား
ိ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းေတြမွာ
		အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး ဖို႔ အလားလာ
ပိုမ်ားပါတယ္။
Aboriginal and Torres Strait Islander တြင္
ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားမွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး
႔ အလားလာမ်ားလွပါတယ္။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး ကို မိသားစုတစ္စုတည္း
မိသားစုဝင္ေတြမွာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးဘဝကတည္းက
ဒါမွမဟုတ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက အသည္းေရာင္
အသားဝါ B ပိုး ကူးစက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍
သင့္မွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး ခဲ့တယ္ဆိုလွ်င္
သင့္ညီကိုေမာင္ႏွမ မိဘမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္၊
ကေလးမ်ားကိုပါ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး မ
စစ္ေဆးခိုင္းရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။
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သင္ ဘယ္လို အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး ကူးစက္ပါသလဲ။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုးကို ေသြးနဲ႔
လိင္အဂၤါမွထြက္တဲ့ အရည္မ်ားမွာ သယ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကေလးဘဝကတည္းက
ဒါမွမဟုတ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက အသည္းေရာင္
အသားဝါ B ပိုး ကူးစက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ား၏
မိခင္မ်ားမွာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး နလွ်င္
၄င္းကေလးမ်ားတြင္လည္း အသည္းေရာင္ အသားဝါ
B ပိုး ေမြးကတည္းက နႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္မွာ
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး နတယ္လို႔ သိတာနဲ႔
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျပီး
ေဆးကုသမႈခံယူတာဟာ ကေလးကိုေရာဂါမကူးစက္ေအာင္
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး
ကူးစက္ႏုင
ိ ္ပါတယ္ -

တက္တူးထိုးျခင္း၊ နားေဖာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းျခင္း စတာေတြကို
ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ေဆးထိုးအပ္မ်ားနဲ႔ ကိရိယာမ်ားကို မွ်ေဝသံုးစြတဲ
ဲ ့အခါ၊

နသူထံမွ သင္

ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူရဲ႕ ေသြး၊
ဟေနတဲ့အနာေတြနဲ႔ ထိမိတဲ့အခါ၊

မုတ္ဆိပ္ရိတ္ဓား၊ သြားပြတ္တံ၊ လက္သည္းညွပ္နဲ႔
နားကပ္ေတြကို မွ်ေဝသံုးစြတဲ
ဲ ့အခါ၊
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ကြန္ဒံုးမပါပဲ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ

ေအာက္ပါပံုစံမ်ားမွ သင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး မကူးစက္ႏုင
ိ ္ပါ -

4

ျခင္မ်ား ၊

အေမႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း ၊

4

တို႔ထိျခင္း ၊ နမ္းရႈ႕ျခင္
ံ း၊
ေထြးေပြ႔ျခင္း ၊

ပန္းကန္မ်ား ၊ ခြက္မ်ား ၊ ခက္ရင္းမ်ား ၊ ဇြန္းမ်ားႏွင့္
တူမ်ား မွ်ေဝသံုးစြျခင္
ဲ း၊

4

အစားအေသာက္မ်ား ၊ ေဆးကရက္မ်ား
မွ်ေဝသံုးေဆာင္ျခင္း ၊

4

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ႏွာေခ်ျခင္္း ၊

ကြန္ဒံုးျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ။
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အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး မ
စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်င္ပါသလား။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ B ပိုး နတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔မွာ
အဲ့ပိုး နမွန္းမသိပါဘူး။ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳတစ္ဦးဦးနဲ႔တိုင္ပင္ျပီး ရိုးရိုး အသည္းေရာင္
အသားဝါ B ပိုး စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈကို ခံယူပါ။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ အေျဖကို ၂ ပတ္အတြင္း ဆရာဝန္မွ
ရ ႏိုင္ပါတယ္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမွ • သင့္တြင္ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး မ ၊
• သ
 င္မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးသြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္
သင့္အားကာကြယ္ေပးမႈ မ သို႔မဟုတ္ ၊
• အ
 ကယ္၍ အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးသြင္းရန္ လို မလို စသည္တို႔ကို
ဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
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အသည္း

CLINIC
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စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား
သင့္အသည္း

အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုးမွာ

အခ်န္ိ ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ၆ လလွ်င္
တစ္ၾကိမ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ဟာအေရးၾကီးျပီး

ေသြးစစ္ျခင္း
၆ လ တစ္ၾကိမ္

ဆရာဝန္ကို သင့္အသည္းပ်က္ဆီးမႈမ်ား မ
ေျပာျပပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေသြးစစ္ဖို႔လိုတာျဖစ္ျပီး

အယ္လ္ထရာေဆာင္း ဒါမွမဟုတ္ စကင္ဖတ္
စစ္ေဆးဖို႔လိုပါတယ္။ သင့္ဘက္မွာ
ေဆးထိုးဖို႔လိုမလိုနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆရာဝန္သည္
စစ္ေဆးမႈအေျဖမ်ားကို ၾကည့္ျပီးဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ B
ပိုးသည္ ဗိုငး္ရပ္စ္ပိုး “ငုပ္ေန” ျပီး အသည္းကို
ပ်က္ဆီးမႈမျဖစ္ေစပါက ေဆးေသာက္သံုးရန္မလိုပါ။
ဆရာဝန္သည္ သင္ အသည္းေရာင္အသားဝါအထူးကု
ဆရာဝန္နဲ႔ ျပသရန္ ေျပာပါလိမ့္မယ္။

အယ္လ္ထရာေဆာင္းရိုက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ စကင္ဖတ္စစ္ေဆးျခင္း
၆ လ တစ္ၾကိမ္
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ကုသမႈႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား

ေဆး
ေန႔စဥ္ေသာက္ပါ

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာ “နိုးထတက္ၾကြ”လာျပီး သင့္အသည္းအား စတင္ဖ်က္ဆီးလွ်င္ အနာဂတ္မွာ
သင္ေဆးေသာက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အသည္းပ်က္ဆီးျခင္းနဲ႔ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္
သင္ေဆးေန႔စဥ္ေသာက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ယင္းေဆးမွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုးကို
ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္ျခင္း မ ပါ။ ဒါေပမယ့္ ယင္းေဆးမွာ သင့္အသည္းပ်က္ဆီးေစရန္နဲ႔
အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစရန္ အလားအလာနည္းေစတယ္။ ယင္းေဆးက ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။ ပံုမွန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။
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က်န္းက်န္းမာမာေနထိုင္ပါ
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္
• အစားအေသာက္အမ်ဳးမ်
ိ ဳးကိ
ိ ု စားပါ။ အသီးအႏွမ်ား၊
ံ
အသီးအရြက္မ်ား၊ဆန္ ၊ အေစ့မ်ား ၊ အစံမ်ား ၊ ငါး ႏွင့္
တို႔ဟူးတို႔ကို ပိုစားပါ။
• ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ကို က်န္းမာေသာ
အေနအထားတြင္သာရိွပါေစ
• ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားပါ။
မိသားစုမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။
ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ထိုက္က် ိ
ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။

• အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း ၊
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား ရပ္တန္႔ပါ။
• အသင့္စားသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြ ၊
ဆီေၾကာ္ေတြ၊ အခ်ဳေတြ
ိ
၊ မပုပ္မသိုးေအာင္ စီမံထားတဲ့
အသားေတြ၊ ကိတ္မုန္႔ေတြ ၊ အေဖ်ာ္ယမကာေတြ
သိပ္မေသာက္ပါနဲ႔။

• ၆ လ တစ္ၾကိမ္ ဆရာဝန္နဲ႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။
• အသည္းေရာင္အသားဝါ A ပိုး အတြက္
ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ

ဘီယာ
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ကေလးေမြးျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္တိုင္းအား
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုးကာကြယ္ေဆး ၄
ၾကိမ္ အခမဲ့ ထုိးေပးပါတယ္။ ယင္းထုိးေဆးမ်ားဟာ
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုးကူးစက္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

အသည္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳးသမီ
ိ
းတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး ပါက အထူးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္
လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးအား ေမြးဖြားေနစဥ္အတြင္း
ေရာဂါကူးစက္မႈ မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
ေနာက္ဆံုးလမ်ားမွာ ေဆးေသာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး

နတဲ့ မိခင္မ်ားရဲ႕

ကေလးငယ္မ်ားကို ေမြးဖြားျပီးေနာက္မွာ
ေဆးထိုးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ထိုးေဆးထိုး
ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအား အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး ကူးစက္ေစမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ
ကေလးေရာ မိခင္ပါ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာအထိ ပံုမွန္
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
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မိသားစုအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း - အသည္းေရာင္

အသားဝါ B ပိုးအား ကာကြယ္ျခင္း
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး
ကာကြယ္ေဆးမွာ သင့္မိသားစုေရာ
သင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္

ဂရုစိုက္ဖို႔ အျမဲသတိရပါ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး သင့္အား

အသည္းေရာင္အသားဝါ B

ကာကြယ္ေပးဖို႔ လက္လွမ္းမီတဲ့

ပိုး ကာကြယ္ေဆးမွာ
သင့္မိသားစုအတြက္

ေဆးျဖစ္ပါတယ္။အသည္းေရာင္အသားဝါ

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး

B ပိုးဟာ ကိုယ့္မိသားစုတြင္းက
လူေတြမွာ

သင့္အား ကာကြယ္ေပးဖို႔

နတတ္တာကို

လက္လွမ္းမီတဲ့

သတိျပဳပါ။ သင့္တြင္

ေဆးျဖစ္ပါတယ္။

ႏွာတာရွည္အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး ိေနပါက သင့္ ညီကိုမ်ား၊ ညီမ/

ေသြးမ်ားကို
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျပီး

အစ္မမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဇနီးမယား၊ ခင္ပြန္း၊
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို

ပြင့္လန္ေနေသာ အနာမ်ားကို
ဖံုးကာထားပါ။

လည္း အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး မ စစ္ေဆးရန္

မုတ္ဆိတ္ရိပ္ဓား၊

စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

သြားပြတ္တံမ်ား၊
လက္သည္းညွပ္မ်ား နဲ႔

အကယ္၍ သူတို႔မွာ
အသည္းေရာင္အသားဝါ B
ပိုးမ ဘူးဆိုလွ်င္ အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုးကာကြယ္ေဆးကို

နားကပ္မ်ားကို မွ်ေဝမသံုး ပါနဲ႔။
ေဆးထိုးအပ္မ်ားနဲ႔ ကိရိယာမ်ားကို
တက္တးူ ထိးု ဖိ၊႔ု အသားေဖာက္ဖ၊႔ို

အခမဲ့ရ ႏိုင
္ ္ပါတယ္။ သင္နဲ႔
တစ္အိမ္တည္း အတူေန
မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔ကို
ကာကြယ္ေပးမယ့္
ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း သိ ရန္မွာ
အေရးၾကီးပါတယ္။

16

The hepatitis B story

မူးယစ္ေဆးထိုးသြင္းဖို႔
မွ်ွေဝမသံုး ပါနဲ႔။
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အသစ္
ဒါမွမဟုတ္
ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသူနဲ႔
လိင္ဆက္ဆံတိုင္း ကြန္ဒံုးသံုးပါ။

CLINIC
ေဆးခန္း
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နာတာရွည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ
B ပိုး ေရာဂါ

နျခင္း - ယင္းမွာ

သင့္အတြက္ ဘယ္လိုေနပါသလဲ။
အခ်ဳ႕သူ
ိ ေတြဟာ သူတို႔မွာ
အသည္းေရာင္အသားဝါ B
ပိုး နေၾကာင္း သူတို႔ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔
မိသားစုေတြကို ေျပာျပလိုၾကပါတယ္။
အခ်ဳ႕သူ
ိ ေတြကေတာ့
ရွက္ေၾကာက္စိုးရိမ္တာေၾကာင့္
အသည္းေရာင္အသားဝါ
B ပိုး နတာကို
မေျပာျပခ်င္ၾကပါဘူး။ သင့္အေပၚ
နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြကို
ေျပာျပရတာဟာ
အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။
သင္ ဘယ္သူ႔ကိုယံုၾကည္ႏုင
ိ ္
မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး
အခ်န္ိ ယူဆံုးျဖတ္ပါ သင့္နဲ႔
စ္အိမ္တည္းေနထိုင္တဲ့သူေတြနဲ႔
သင့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားကို
ေျပာျပဖို႔အေရး ၾကီးပါတယ္။
ဒါမွသာ သူတို႔လည္း
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူျပီး
ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏိုင္မွာပါ.။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သင့္
သူနာျပဳ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာဝန္နဲ႔
ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။
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မွတ္သားပါ။
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဟာ
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး

မကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
နာတာရွည္
အသည္းေရာင္အသားဝါ B
ပိုးသည္ အသည္းေရာဂါနဲ႔
အသည္းကင္ဆာတို႔ကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
အသည္းေရာင္အသားဝါ B
ပိုး သင့္မွာ မ ေသခ်ာရန္
သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ရာ သင့္ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုးအား
ကုသျခင္းသည္ အသည္းပ်က္ဆီးျခင္းနဲ႔
အသည္းကင္ဆာျဖစ္ဖို႔အလားအလာကို
နည္းေစပါတယ္။
ေဆးဝါးမ်ားဟာ ထိေရာက္မႈ ျပီး
ေသာက္သံုးရန္
လြယ္ကူပါတယ္။
သင့္မွာ ႏွာတာရွည္
အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး
လွ်င္ ၆ လ တစ္ၾကိမ္ ဆရာဝန္နဲ႔
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။
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အကူညီနဲ႔ ေနာက္ထပ္
အခ်က္လက္မ်ား ဘယ္မွာ ရႏိုင္မလဲ။
Your Community Health Centre
Your doctor, GP or clinic nurse
Hep B Help website
For patients and clinicians
Web: www.hepbhelp.org.au
Melbourne Sexual Health Centre
For patients and clinicians
Phone: 1800 032 017
Web: www.mshc.org.au
Cancer Council Victoria
Interpreters available
Phone: 13 11 20
Nutrition Australia
Web: www.nutritionaustralia.org/
national/resources
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Multicultural Health & Support
Service (MHSS)
Working with refugee and migrant
communities in the area of sexual health
and viral hepatitis.
Phone: 9418 9929
Web: www.ceh.org.au
Hepatitis Victoria
Hepatitis Infoline and support
Phone: 1800 703 003
Web: www.hepvic.org.au
Direct Line
Information on needle syringe services,
drug and alcohol counselling.
Phone: 1800 888 236

The hepatitis B story

Translating and Interpreting
Service (TIS).
Phone: 131 450
(free for doctors)
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