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အသည္းေရာင္

အသားဝါ 
သတိေပးခ်က္

HEPVIC.ORG.AU/BEHEPAWAREHEPVIC.ORG.AU/BEHEPAWARE

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေသြးစစ္ေဆးျပီးေနာက္ 

ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း

တစ္ျခားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အသည္းေရာင္အသားဝါ ဗြတီိုးရီးယား Infoline
ဖုန္း ၁၈၀၀ ၇၀၃ ၀၀၃၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာ၊
နံနက္ ၉  နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီထိ
အီးေမးလ္-info@hepvic.org.au

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဗြတီိုးရီးယား ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.hepvic.org.au

အသည္းက်န္းမာေရး
www.liverwell.org.au
 အသည္းေရာင္အသားဝါ စစ္ေဆးျခင္း (HEPCheck)
www.liverwell.org.au/hepcheck
ဂရုစိုက္မႈ စစ္ေဆးျခင္း (CareCheck)
www.liverwell.org.au/carecheck

ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္မားေရး 
လမ္းေၾကာင္း(better health channel)၊ 
ဗြတီိုးရီးယား အစိုးရ
betterhealth.vic.gov.au

ဝန္ေဆာင္မႈအား ရွာေဖြပါ။
အသည္း ေဆးခန္းမ်ား
www.hepvic.org.au/LiverClinics
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ အားလံုး အတြက္
Hepvic.org.au/services

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ



Who is at risk?
Hepatitis B spreads:
• from mother to baby during birth
• through unsafe sexual contact
• through blood to blood contact.
Hepatitis B is a common, long-term illness that carries serious health risks.
Most people have no symptoms until it’s too late and their liver is seriously damaged, leading to cirrhosis, liver failure or liver cancer.
You can stop the damage in its tracks.
Get the test
Hepatitis B is diagnosed by a blood test that’s free if you have a Medicare card.
Ask your doctor today!
Vaccinate to prevent hepatitis B
If testing shows you don’t have hepatitis B, you can prevent it in future with a safe and effective vaccine.
All babies, as well as people at risk through unsafe sex or blood-to-blood contact should be vaccinated.
Living healthily if you have it
If testing shows you do have hepatitis B, there is currently no cure, but liver damage can be slowed down or stopped with medication and by living healthily.

ရွာေဖြရန္ ေသြးစစ္ပါ။ 
အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးသည္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ 
သိရွႏိိုင္သည္။ သင့္တြင္ Medicare ကဒ္ရွလိွ်င္ အလကား ေသြးစစ္ေဆး၍ 
ရသည္။ 

သင့္ဆရာဝန္အား ယေန႔ပင္ ေတာင္းဆိုပါ။

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးအားကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆးထုိးပါ။
ေသြးစစ္ေဆးျခင္းတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ မရွဟို ျပဆိုလွ်င္ 
သင့္ေနာင္ေရးအတြက္ အႏၱရယ္ကင္း ျပီး အစြမ္းရွေိသာ 
ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး ႏွင့္ ေသြး မွ ေသြး သို႔ တစ္ဆင့္ ႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ရွေိသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ရန္ 
အလားအလာရွေိသာ သူမ်ား အားလံုး သည္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။

သင့္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး ရွလိွ်င္ ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ။

သင့္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးရွသိည္ဟု 
ေသြးအေျဖမွျပသလွ်င္ ယခုအခါတြင္ ေရာဂါပိုးအား ေ
ပ်ာက္ကင္းေအာင္မကုသႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အသည္းပ်က္စီးမႈအား 
ေႏွးေကြး သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ေစႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားရွ ိျပီး အသည္းအား 
က်န္းမားေအာင္ ထားႏိုင္ပါသည္။
 

သင္ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သင့္ အား ကာကြယ္ပါ။
• သင့္မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ 
အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုးရွေိသာသူႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားအား 
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားရန္ တိုက္တြန္းပါ။
• အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
(အကာအကြယ္ သံုးပါ။)
• ေသြးအား သတိထားပါ- တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္၏ 
ေသြးအား ထိေတြ႔ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• ထိုးသြင္းရေသာ ကိရိယာမ်ားအား မွ်ေဝသံုးစြ ဲျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
• သြားတိုက္တံမ်ား၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ ဓါးမ်ား၊ 
လက္သည္းညွပ္မ်ားအား မွ်ေဝသံုးစြ ဲျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
• သင့္အလုပ္သည္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး 
ႏွင့္ထိေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ရွလိွ်င္ သင့္အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ ဆီမွ 
အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။

က်န္းမာေအာင္ေနပါ

•သင့္အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ဆီမွ 
ေဆးကုသမႈအေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္ေတာင္းပါ။
•က်န္းမာေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားပါ။
•အရက္ေလွ်ာ့ေသာက္ပါ။
•ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အကူအညီယူပါ။
•စိတ္ဖိစီးမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
•ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ပါ။
•သင့္အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ 
အထူးကုဆရာဝန္မွ မေသာက္ခိုင္းေသာ 
တိုင္းရင္းေဆးမ်ားအား 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။-တစ္ခ် ိဳ႕ေသာေဆးမ်ားသည္ 
သင့္အသည္းအား ဒုကၡေရာက္ေစပါသည္။

ဘယ္သူေတြမွာ အႏၱရာယ္ရွသိလဲ။

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး ျပန္႔ႏွ ံပ့ံုမွာ-
• အေမ မွ ကေလး သို႔ ကေလးေမြးဖြါးခ်နိ္တြင္
• အႏၱရာယ္ရွေိသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမ်ားမွ
• ေသြး မွ ေသြး သို႔ တစ္ဆင့္ ထိေတြ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

 

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ 
နာတာရွည္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရး 
အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ေနာက္က်ေသာအေျခအေန ႏွင့္ သူတို့၏အသည္းမ်ား 
ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးျခင္း မွ အသည္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ 
အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက်ရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အသည္းကင္ဆာျဖစ္သည့္အခ်နိ္ထိမေရာက္မခင္ လူအမ်ားစုတြင္ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွ ိၾကပါ

သင္သည္ ပ်က္စီးျခင္းကို ပ်က္စီးျခင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။




