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ကာလသားေရာဂါ
ဤပံုနိွပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အၾကံံ
ဥာဏ္ကိုအစားမထိုးနိုင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွလွ်င၊္ က်န္းမာေရးပညာရွင္တစ္ဦးကိုသြားေတြ႕ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္
အလက္မ်ား ရနိုင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကို ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

Syphilis ဆိိုတာဘာလဲဲ၊
ဆစ္ဖလစ္ဆိုသည္မွာ သင့္ဦးေနွာက္နွင့္ အျခားကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။
ယင္းကို တရီပိုနီမာပလီဒမ္ ဘက္တီးရီးယားပိုးက ျဖစ္ေစပါသည္။
ဆစ္ဖလစ္္ကို ေစာေစာေတြ့ရိွပါက၊အလြယ္တကူ ကုသနိုင္ပါသည္။

သင္ဘယ္လို ဆစ္ဖလစ္ရနိုင္သလဲ၊
မိန္းမအဂၤါ၊ စအိုနွင့္ ပါးစပ္တို့ျဖင့္ အကာအကြယ္မရိွဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ဆစ္ဖလစ္္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန့္ပြါးပါသည္။ ယင္းသည္ ေရာဂါ ပိုးရိွသူနွင့္
လက္ပြန္းတတီးေနမႈ သို့မဟုတ္ အေရျပားခ်င္းထိေတြ့မႈမ်ားမွလည္း ကူးစက္ပါသည္။
ေရာဂါရိွသူ အေမမွ ကေလးသို့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အခ်င္းမွတဆင့္ ကူးစက္နိုင္ပါသည္။

ဆစ္ဖလစ္၏ လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထားမ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊
■ ျဖစ္ခါစအဦးဆံံုးလကၡဏာမ်ားမွာ ၾကာရွည္ျဖစ္မႈမဟုတ္သျဖင့္၊ ရိွမွန္းသင္မသိလိုက္ဘဲ၊ အျခားသူကို ကူးစက္သြားေစနိုင္ပါသည္။
■ အခို့်ပိုးရရိွသူတို့မွာ၊ ပိုးရရိွျပီး ၃ ပါတ္မွ ၁၂ ပါတ္အျကာတြင္ အဂၤါဇာတ္ သို့မဟုတ္ ပါးစပ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ ျပည္တည္နာ သို့မဟုတ္ အနာ
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယင္းအနာသည္ အရြယ္အစားသို့မဟုတ္ ပံုစံအမို်းမို်းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နာက်င္မႈမရိွ၊ ေသြးမထြက္ဘဲ၊
အေရျပားေပၚ၌ ၾကယ္သီးအမာတစ္ခုရိွေနသလို ခံစားရပါသည္။
■ ေဆးမကုသခဲ့လွ်င္၊ အပါတ္အနည္းငယ္အတြင္းအနာသက္သာျပီးေပ်ာက္သြားပါသည္။ သို့ေသာ္လည္း
သင့္တြင္ပိုးရိွေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ယင္းပိုးမ်ား သည္ ေသြးေၾကာမ်ားမွ ခနၶာကိုယ္တေလွ်ာက္ျပန့္ပြါးေနပါသည္(ပထမ အဆင့္)။
■ ပိုးရရိွျပီး နွစ္လမွ ၆ လအျကာတြင္၊ သင့္္မ်က္နွာ၊ လက္ဝါးမ်ားနွင့္ ေျခဖဝါးတို့တြင္ အေရျပားအဖုေဖါင္းမ်ားျဖစ္လာနိုင္ျပီး၊
အျကိတ္မ်ား ေယာင္ျခင္း၊ ခနၶာကိုယ္စိုစြတ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ အဖုမ်ားျဖစ္ျခင္းနွင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ေခါင္းကိုက္၊ အရိုးမ်ား၊
ျကိက္သား မ်ားနွင့္ အဆစ္မ်ား နာမႈလည္းရနိုင္သည္။ ယင္းသည္ (ဒုတိယ အဆင့္)ျဖစ္ျပီး၊ ၆ လ သို့မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ျကာနိုင္သည္။
■ ေဆးကုမႈမရိွလွ်င္ ေရာဂါငုပ္အဆင့္တြင္ လကၡဏာမ်ား မျမင္သာဘဲနွင့္ ထိုသူသည္ အမ်ားကို ကူးစက္ေစနိုင္သျဖင့္၊ ၂
နွစ္တာကာလအထိ၊ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖင့္ ဆစ္ဖလဆစ္ဖလစ္္ကို ကူးစက္ေစနိုင္ပါသည္။ မကုသသည့္ ဆစ္ဖလဆစ္ဖလစ္္ကို ၂ နွစ္ေက်ာ္ကာလ
သင့္မွာရိွေနလွ်င္(တတိယအဆင့္)၊ ယင္းေရာဂါသည္ ဦးေနွာက္၊ နွလံုး၊ ေသြးေျကာျကီးမ်ား၊ေက်ာရိုး၊ အသားေရနွင့္ အရိုးတို့ကို ထိခိုက္ေစျပီး၊
မသန္မစြမ္းမႈနွင့္ ေသဆံုးမႈတို့ကို ျဖစ္သြားေစနိုင္ပါသည္။
■ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမို်းသမီးတစ္ဦး၌ဆစ္ဖလစ္္ရိွလွ်င္၊ သူမ၏ကေလးအေသေမြးျခင္း သို့မဟုတ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈရိွျခင္း (ဝမ္းတြင္းပါဆစ္
ဖလစ္ေရာဂါ) တို့ျဖစ္နိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္အေစာပိုင္း၌ ေတြ့ခဲ့လွ်င္ ဆစ္ဖလစ္္ကို ေဆးကုနိုင္သည့္အတြက္၊ကေလးတြင္ ပ်က္စီးမႈနည္း နိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စ ပထမ ၁၂ ပတ္အတြင္းသို့မဟုတ္ ပထမဆံုးကိုယ္ဝန္အပ္သည့္အခါ၊အမို်းသမီးတိုင္း ဆစ္ဖလစ္္စစ္ေဆးမႈ လုပ္သင့္ပါသည္။

Burmese – Syphilis

ကာလသားေရာဂါ
ကြ်နု္ပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္ရိွမရိွဘယ္လိုသိမလဲ၊
သင့္ဆရာဝန္က ဆစ္ဖလစ္္ရိွမရိွ ေသြးစစ္ပါလိမ့္မည္၊ သို့ေသာ္လည္း ခနၶာတြင္းသို့ဆစ္ဖလစ္္ဝင္ေရာက္သည္မွာမၾကာေသးခင္ကမွဆိုလွ်င္၊
ယင္းစစ္ေဆးမႈက မေတြ႕ရိွနိုင္ေသးပါ။ ယင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ ေသြးစစ္ရာမွ မရိွေျကာင္းအေျဖရလွ်င္၊ ၃ လျကာျပီး ေနာက္တခါ သင္ေသြး
ထပ္စစ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။
ကလ်မီဒီရာနွင့္ ဟိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကဲ့သို့ေသာ အျခားလိင္ဆက္ဆံမႈျဖင့္ကူးသည့္ေရာဂါပိုးမ်ား(အက္စ္တီအိုင္)ကို တစ္ခိ်န္တည္းတြင္စစ္ေဆး လိုက္လွ်င္
ေကာင္းပါသည္။ သင္၌ဆစ္ဖလစ္္ရိွသည္ဆိုလွ်င္၊ သင္နွင့္လိင္ဆက္ဆံသူအားလံုးလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ ယင္းသို့ ျပဳလုပ္မႈကို တစ္ဦးစီ
၏ကိုယ္တြင္းေရးမေပါက္ၾကားပဲ(သီးသန့္ထားေပးမႈ)ျဖစ္ရန္ဂရုျပဳေပးပါသည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္္ရိွလွ်င္၊ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊
သင့္မွာ ဆစ္ဖလစ္ရိွေနနိုင္သည္ထင္လွ်င္၊ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ သြားလိုသူဆရာဝန္တစ္ဦးထံ အျမန္ဆံုးသြားေတြ့ပါ။ ေရာဂါ ေတြ့ရိွျပီဟု
ေသခ်ာလွ်င္၊ ကြန္ဒံုးသံုး၍ေသာ္ျဖင့္၊ ေဆးကုသမႈကာလမျပီးမခ်င္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါနွင့္။
ဆစ္ဖလစ္္သည္အထူးသျဖင့္ ပထမအဆင့္နွင့္ ဒုတိယအဆင့္ကာလမ်ားတြင္ အလြန္ကူးစက္ျပန့္ပြါးပါသည္။
ကလ်မီဒီရာ၊ ဂိုနိုေညာင္းက် နွင့္ ဟိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကဲ့သို့ေသာ အျခားလိင္ဆက္ဆံမႈျဖင့္ကူးသည့္ေရာဂါပိုးမ်ား(အက္စ္တီအိုင္)ကို တခိ်န္တည္း
တြင္စစ္ေဆးလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သင္၌ ဆစ္ဖလစ္္ရိွသည္ဆိုလွ်င္၊သင္နွင့္လိင္ဆက္ဆံသူအားလံုးလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ ယင္းသို့
ျပုလုပ္မႈကို တစ္ဦးစီ၏ ကိုယ္တြင္းေရးမေပါက္ျကားပဲျဖစ္ရန္ ဂရုျပုေပးပါသည္။

ကြ်နု္ပ္ကို ဘယ္လိုေဆးကုမွာလဲ၊
ဆစ္ဖလစ္္ကို ပယ္နယ္စလင္ သို့မဟုတ္ အျခားပဋိဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ကုစားပါသည္။ ေဆးကိုအစီအစဥ္အျပည့္ေသာက္သံုးျပီး၊ ဆရာဝန္ရက္
ခိ်န္းမ်ားကို တစ္ခုမွ်မပ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္၊ ေသခ်ာေပါက္ေပ်ာက္ကင္းမႈရိွမရိွသိရန္၊ ေသြးစစ္ဖို့လိုအပ္ပါသည္။

ဆစ္ဖလစ္ျဖစ္နိုင္ေျခနည္းဖို့ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆစ္ဖလစ္္နွင့္ အျခားအက္စ္တီအိုင္မ်ားကို စိတ္အခ်ရဆံုး ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
■ အျမဲတမ္းကြန္ဒံုးမ်ား၊ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာမ်ားနွင့္ ေရအေျခခံသည့္ေခ်ာဆီကိုသံုးပါ။ ကြန္ဒံုးနွင့္ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာ
တို့သည္ ဆစ္ဖလစ္္နွင့္ အျခားအက္စ္တီအိုင္မ်ားမျဖစ္ရန္၊ သင့္ကို အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္နွင့္ သင့္
လိင္ၾကင္ေဖာ္ဘက္တြင္ အက္စ္တီအိုင္တစ္မို်းမို်းမရိွမွန္းသင္လံုးဝေသခ်ာစြာသိသည့္အခိ်န္အထိ အျမဲတမ္းကြန္ဒံုးနွင့္ ပါးစပ္ တြင္း
အရည္ခံအကာတစ္ခုကိုသံုးပါ။
■ သင္တို့နွစ္ေယာက္စလံုး၌ ဤေရာဂါမရိွလွ်င္နွင့္ နွစ္ေယာက္စလံုး၌အျခားလိငၾကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားမရိွလွ်င္၊ ထိုသူနွင့္ ေရရွည္ေပါင္း သင္းပါ။
■ လိင္ၾကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားကိုသတ္မွတ္ပါ၊ လူနည္းနည္းနွင့္လိင္ဆက္ဆံသည္နွင့္အမွ်ဆစ္ဖလစ္္ရိွသူနွင့္လိင္ဆက္ဆံမိမႈျဖစ္ျခင္းနည္း မည္
ျဖစ္သည္။
■ အက္စ္တီအိုင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မွန္မွန္လုပ္ပါ။

Burmese – Syphilis

ကာလသားေရာဂါ
အက္စ္တီအိုင္အေျကာင္းေျပာရသည္မွာမလြယ္ပါ၊ သို့ေသာ္လည္းသင့္၌အက္စ္တီအိုင္ရိွေနလွ်င္၊သင္နွင့္လိင္ဆက္ဆံသည့္သူ၌ သိခြင့္ရိွ
သင့္ပါသည္။ သင္၌စိတ္တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ရိွ၍မိမိကိုယ္ကိုစိတ္ခ်သည့္အခိ်န္၌ျဖစ္ျပီး၊ လိင္မဆက္ဆံခင္ကေလးတြင္သာေျပာရန္မဟုတ္ပါ။
သင့္လိင္ ၾကင္ေဖာ္ဘက္က သင္၏ေျဖာင့္မတ္မႈနွင့္ သူ့ကိုေရာဂါမကူးေစလိုသည့္ေစတနာကို တန္ဖိုးထားပါမည္။ သူတို့တြင္ဤေရာဂါရိွေနလွ်င္သင္
ကိုယ္တိုင္လည္း သိဖို႕အခြင့္အေရးရိွပါသည္။

ဆစ္ဖလစ္္အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ၊
ထပ္ဆင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ပါ
■

သင့္အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အႀကိဳက္ဆရာဝန္

■

တိုက္ရိုက္က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ်ား



1800 022 222

Sexual Health Helpline လိင္ က်န္းမာေရး အကူ ဖုန္း လိုင္း
 9227 6178 (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္) သို႔မဟုတ္
 1800 198 205 (နယ္စြန္ဖုန္းေခၚသူမ်ား - အခမဲ့ဖုန္း ေျပာ ျခင္း ကို အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရွိမည္)

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကို
အျခားပံုစံျဖင့္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 2013 မွထုတ္လုပ္သည္။
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