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

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ဆိုတာဘာလဲ ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါဆိုသည္မွာ အသည္း၌ နာမက်န္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္္။ ယင္းကို အသည္းေရာင္ေရာဂါ ဗိုင္းရတ္ပိုးမ်ား ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီးနွင့္ဂီ်၊
အရက္၊ အခို့်ဓါတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို့က ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ကို သင္ဘယ္လိုရရိွသလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)သည္ ေသြးကကူးစက္သည့္ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးရိွျပီးသူ၏ေသြးသည္ အျခားသူတစ္ဦး၏ေသြးေၾကာထဲသို႔
ဝင္ေရာက္ခိ်န္၌ကူးစက္ေစပါသည္။ ျသစေျတးလ်ားနိုင္ငံ၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ျဖစ္မႈအမ်ားဆံုးမွာ ေဆးထိုးအပ္မ်ားနွင့္အျခားမူးယစ္
ေဆးထိုးပစၥည္းမ်ားကို အတူတူမွ်သံုးမႈေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ေဆးထိုးအပ္မ်ား နွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးထိုးပစၥည္းကို အတူတူမွ်သံုးမႈ
တစ္ခါတည္းလုပ္မိလွ်င္ပင္ အသည္းေရာင္စီအားရရိွနိုင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ကိုအျခားနည္းမ်ားျဖင့္သင္ရရိွနိုင္ပါသည္။ ယင္းတို့တြင္ေအာက္ပါတို့ပါဝင္သည္ –
■ က်န္းမာေရးျကည့္ရႈမႈလုပ္ငန္းအတြင္း ေဆးထိုးအပ္ဒဏ္ရာရျခင္း။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ကို လူ့ဝန္းက်င္ေနရာမ်ား-ဥပမာ-ကြင္းျပ
င္ကစားကြင္းတြင္ေတြ့ရသည့္အပ္မွကူးစက္နိုင္မႈသည္အလြန့္အလြန္ပင္နည္းပါးလွပါသည္။
■ ခနၶာကိုယ္ေပၚ၌ အနုအလွဆင္မႈ (ထိုးကြင္း၊ အေပါက္ေဖါက္ျခင္း)ကိုျပုလုပ္စဥ္၊ ပိုးမကင္းသည့္ ပစွၥည္းကရိယာကိုသံုးျခင္း။
■ ကာကြယ္မႈမရိွဘဲ ေသြးသို့မဟုတ္ အေရျပားျပတ္စုတ္ေစလ်က္၊လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ -ဥပမာ- စအိုမွလိင္ဆက္ဆံမႈ နွင့္/သို့မဟုတ္
အမို်းသမီးရာသီေသြးလာခိ်န္၌ ကာကြယ္မႈမရိွဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈ။ အျခားအခိ်န္မ်ား၌ လိင္တံ-အမို်းသမီးအဂၤါဇာတ္ ဆက္ဆံ မႈေျကာင့္
ကူးစက္နိုင္မႈသည္အလြန္ပင္နည္းပါးပါသည္။
■ အေမြးရိတ္ဓါး၊ သြားပြတ္တံနွင့္ သြားျကားရွင္းျကိုးမ်ားကဲ့သို့ေသာတစ္ကိုယ္ေရ သန့္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ ေသြးအစအန ရိွနိုင္ သည့္အခါ သူမ်ားနွင့္
အတူမွ်သံုးျခင္၊း
■ ေရာဂါပိုးရိွသည့္ မိခင္ထံမွ သူမ၏ကေလးသို့ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို့မဟုတ္ ေမြးဖြါးခိ်န္ ၌၊ ကူးစက္နိုင္ေျခ အနည္းငယ္ ရိွပါသည္။မိခင္နို့ မွ
ကူးစက္မႈမရိွသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။
ျသစေျတးလ်ားနိုင္ငံ၌ သင့္အေနျဖင့္ ေသြးသြင္းမႈ သို့မဟုတ္ ခနၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအစားထိုးမႈမွတဆင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ရနိုင္ ေျခမရိွ
သေလာက္ပါ။
လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္ျခင္း၊နမ္းရႈပ္ျခင္း၊ သို့မဟုတ္ေရခို်းခန္း သို့မဟုတ္အိမ္သာအတူမွ်သံုးျခင္၊း စသည့္ေန့စဥ္လူမႈဆက္ဆံမႈမ်ား သို့မဟုတ္
ေသြးလွူျခင္းတို႔မွ အသည္းေရာင္စီကို သင္မရရိွနိုင္ပါ။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)၏ လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထားမ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊
လူအမ်ားမွာ ပထမပိုင္းတြင္မည္သည့္ လကၡဏာမွ်မရိွဘဲ၊အနည္းငယ္တုပ္ေကြးျဖစ္သည့္ပံုစံ နာမက်န္းမႈသာခံစားရသည္။ အခို့်တို႔တြင္ သူ
တို႔၏ ဆီးမ်ားအေရာင္မဲရင့္လာျပီး၊ အသား နွင့္ မ်က္လံုး တို႔ဝါလာပါသည္ (အသားဝါ)။ အသည္းေရာင္ေရာဂါလကၡဏာအေထာက္အထား
မ်ားသည္အပါတ္အနည္းငယ္အတြင္း ပေပ်ာက္သြား နိုင္ေသာ္လည္း၊ယင္း ေရာဂါပိုးပါ ပေပ်ာက္သြားျပီဟုမယူဆနိုင္ပါ။

Burmese – Hepatitis C

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးစီ)
အသည္းေရာင္ေရာဂါလကၡဏာအေထာက္အထားမ်ား ရိွသူတိုင္း သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္သြားလိုသူ
ဆရာဝန္တစ္ဦးထံသြားေတြ့သင့္ပါသည္။အသည္းသည္ ၆ လထက္ေက်ာ္ျပီး ‘ေရာင္ေန‘ လွ်င္၊ယင္းသို့နာမက်န္းျဖစ္မႈကိုနာတာရွည္ သို႔မဟုတ္ကာလ
ၾကာ အသည္းေရာင္ ေရာဂါဟုေခၚပါသည္။
ကာလရွည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ရိွသူမ်ား ေအာက္ပါလကၡဏာအေထာက္အထားမ်ားအပါအဝင္တို့ကိုခံစားရပါသည္။
■ အနည္းငယ္မွ တရားလြန္ေမာပန္းျခင္း၊
■ အဟာရပ်က္ျခင္း၊
■ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း နွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း၊
■ နံရိုးမ်ားေအာက္အတြင္းနာက်င္ျခင္း၊
■ ကိုယ္ပူျခင္း၊
■ အဆစ္နာျခင္းမ်ား၊

ကြ်နု္ပ္မွာ အသည္းေရာင္စီရိွမရိွ ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ၊
ေသြးစစ္မႈတစ္ခုျဖင့္သာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ) သင့္မွာ ရိွမရိွသိနိုင္ပါသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ) ဗိုင္းရတ္္ပိုး(ဟိတ္ခ်္စီဗီြ)
ကိုယ္ခံအားျပသည့္ ေသြးစစ္မႈတစ္ခုျဖင့္ သင့္မွာတစ္ခိ်န္ခိ်န္က ပိုးကူးစက္မႈ ရိွမရိွကိုျပနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေျကာင့္သင့္စစ္ေဆးမႈကမရိွဟုျပ သည့္တိုင္ေအာင္၊
ေနာက္ ၄ လမွ ၆ လ အတြင္း ေနာက္ထပ္တစ္ခါစစ္ ေဆးရန္လိုအပ္္ပါလိမ့္မည္။
ဟိတ္ခ်္စီဗီြ ကိုယ္ခံအား စစ္ေဆးမႈျဖင့္သင္သည္ ပိုးသယ္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ေနျပီဟုတ္မဟုတ္မျပနိုင္ပါ။ ထို့ေျကာင့္သင့္အေျဖကပိုးရိွေျကာင္း ျပလွ်င္၊
ဗိုင္းရတ္္ပိုးသည္ သင္၏ေသြးအတြင္းရိွေသးေျကာင္းဟုတ္မဟုတ္သိရန္ေနာက္ထပ္ေသြးစစ္မႈ(ဟိတ္ခ်္စီဗီြ ပီစီအာ စစ္ေဆးမႈ) လိုအပ္္ နိုင္ပါသည္။
သင့္မိသားစုဆရာဝန္၊သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ဆရာဝန သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးျကည့္ရႈသူဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံ အသည္းေရာင္စီစစ္ေဆးမႈအေျကာင္း ေမးပါ။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ေရာဂါရရိွဖို့နည္းေအာင္ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီီ)ေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရိွပါ။
သို့ေသာ္လည္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ရရိွနိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ရိွပါသည္။
■ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဆးမထိုးပါနွင့္၊ သင္လုပ္လွ်င္- ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ ေဆးထိုးျြပန္မ်ား၊ အခံမ်ား၊ ေရသို့မဟုတ္ ဇြန္းမ်ား အားေဝမွ် သံုးမႈကို အျမဲေရွာင္ပါ၊
သူတစ္ပါးေဆးထိုးသည့္ေနရာကို မကိုင္မီ၊ လက္ေဆးျခင္း သို့မဟုတ္ ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ သုတ္ျခင္းတို့ လုပ္ပါ။ အျမဲတမ္း
သန့္ရွင္းသည့္ေဆးထိုးအပ္မ်ားနွင့္ ထိုးျြပန္အသစ္စက္စက္္တို့ကို သံုးပါ။ ယင္းတို႔ကို ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ေဆးထိုး အပ္
အလဲအလွယ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားနွင့္ ရံုးခိ်န္ေနာက္ပိုင္း နယ္ေဒသေဆးရံုမ်ားတြင္ ရရိွနိုင္ပါသည္။
■ အနၲရာယ္ကင္းလိင္ဆက္ဆံမႈကို ေလ့က်င့္ပါ- ကြန္ဒံုးသို႔မဟုတ္ ပါးစပ္အရည္ခံအကာမ်ား နွင့္ ေရအေျခခံသည့္ေခ်ာဆီကိုသံုး ပါ။ သင့္တြင္ လင္ၾက
င္္ေဖာ္ဘက္မ်ားမ်ားရိွလွ်င္၊ စအိုမွဆက္ဆံမႈ နွင့္/သို့မဟုတ္ အမို်းသမီးရာသီေသြးလာခိ်န္၌ လိင္ဆက္ ဆံ လွ်င္ ေရာဂါပိုးကူးေျခ ပိုျမင့္ပါသည္။
■ ခနၶာကိုယ္ေပၚ၌ အနုအလွဆင္မႈ (ထိုးကြင္း၊ အေပါက္ေဖါက္ျခင္း)ကိုျပုလုပ္ရန္ မစဥ္းစားမီ၊ ယင္းပညာရွင္သည္ ပိုးကင္းျပီးသား ပစွၥည္းကိရိယာနွင့္
ဓါးနွင့္အပ္အသစ္မ်ားကိုသာ အခါတိုင္းသံုးေျကာင္းေသခ်ာပါေစ။
■ အေမြးရိတ္ဓါး၊ သြားပြတ္တံနွင့္ သြားျကားရွင္းျကိုးမ်ားကဲ့သို့ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန့္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို သူမ်ားနွင့္အတူမသံုးပါနွင့္၊
■ က်န္းမာေရးျကည့္ရႈသူဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္အလုပ္တြင္းရိွေရာဂါထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအျမဲ က်င့္သံုးပါ။

Burmese – Hepatitis C

အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ပိုးစီ)
ကြ်နု္ပ္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ရိွလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင့္မိသားစုဆရာဝန္နွင့္အတူ သင့္ကိုယ္ကိုျကည့္ရႈရန္ လုပ္ကိုင္ဖို့လိုအပ္္ပါသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)အေျကာင္းေကာင္းစြာနားလည္ျပီး
သင္သေဘာက်သည့္ ဆရာဝန္ရိွရန္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ပါ။
သင့္မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ရရိွ္ျပီးျဖစ္သည္တိုင္ေအာင္အျခားအသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)ဗိုင္းရတ္္ပိုး မို်းမတူသည့္ အမို်းအစားကို လည္းကူးစက္
ရရိွနိုင္ပါေသးသည္။ သင့္မွာေဆးကုျပီးျဖစ္သည္တိုင္ေအာင္ ေနာက္ထပ္လည္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ) ရရိွနိုင္ပါသည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)အတြက္သင့္ကိုယ္ကို သင္အျမဲကာကြယ္မႈျပုရပါလိမ့္မည္။
အျခားသူမ်ားကို အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)မျပန့္ပြါးရန္သင္ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူရန္လည္း လိုအပ္္ပါသည္။
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးေအ) နွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကဲ့သို့ေသာအျခားအသည္းေရာဂါကူးစက္္ပိုးမ်ားရရိွနိုင္ေျခအနည္းဆံုးျဖစ္
ရန္ သင္လုပ္ကိုင္ဖို့ လိုအပ္္ပါသည္။ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ ေရြးထားသည့္ဆရာဝန္ကို အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးေအ) နွင့္
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးဘီ) ကာကြယ္ေဆး အေျကာင္းေမးပါ။

ကြ်နု္ပ္ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊
အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ) အတြက္ကုသမႈရိွပါသည္။ ေဆးကုသမႈေျကာင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီ)အမို်းအစား ေပၚတည္၍ လူ ၁ဝ
ေယာက္တြင္ ၈ ေယာက္ခန္႔ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားနိုင္ပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာအစားအေသာက္မ်ား၊လံုေလာက္စြာအိပ္စက္မႈနွင့္၊အရက္
ေသစာ၊ေဆးရြက္ျကီးေဆးလိပ္နွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရွာင္္ျကဥ္ျခင္းတို့လည္းအေရးျကီးပါသည္။

အသည္းေရာင္ေရာဂါ(ပိုးစီီ)အတြက္ အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ၊
သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ ေရြးထားသည့္ ဆရာဝန္၊ သို့မဟုတ္
■ သို႔မဟုတ္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ

WA

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

တိုက္ရိုက္က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ်ား (healthdirect


■

Australia)

1800 022 222

Sexual Health Helpline
 9227 6178 (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္) သို႔မဟုတ္
 1800 198 205 (နယ္စြန္ဖုန္းေခၚသူမ်ား - အခမဲ့ဖုန္း ေျပာ ျခင္း ကို အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရွိမည္)

အသည္းေရာင္ေရာဂါ အေၾကာင္း ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ သင္ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္-

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကို
အျခားပံုစံျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 2013 မွထုတ္လုပ္သည္။
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