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အသည္းေရာင္ ေရာဂါ (စီ) - 1. သင္ သိရန္လုိအပ္သည့္ အရာ 

1.1    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။ 
1.2    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) တို ႔ႏွင့္အတူတူ ျဖစ္ပါသလား။ 
1.3    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကို သင္ မည္ကဲ့သို႔ ရရွိ မည္နည္း။ 
1.4    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ ဘာကိုလုပ္ ပါသလဲ။ 
1.5    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကို စစ္ေဆးျခင္း 
1.6    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်န္းမာေရး 
1.7    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) အတြက္ ကုသမႈ 
1.8    လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကို တားဆီးျခင္း 
1.9    ပံ႔ပိုးေပးမႈႏွင့္ နားလည္မႈ 
1.10   ပိုမိုသိရွိရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 

1.1 အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။  
 

‘Hepatitis’ ဆိုသည္႔စကားလံုးမွာ အသည္း ေရာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  ဤေရာင္ျခင္းမွာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ 
အရက္ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ 
(စီ) (HCV)၊ သို႔မဟုတ္ “hep C” မွာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး (စီ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါသည္။  

 

1.2    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) တုိ႔ႏွင့္ 
တူပါသလား။  
 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ေအ)၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) ႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) အားလံုးတို ႔သည္ 
အသည္းေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ မတူကြျဲပားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ခုစီသည္ 
မတူကြျဲပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူးစက္ၾကပါသည္။ သင္သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ေအ) ႏွင့္ 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) တို႔အတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားႏုိင္ေသာ္လည္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကို 
တားဆီးရန္ ကာကြယ္ေဆး မရွိေသးပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ဗုိင္းရတ္စ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရရွိရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  
 
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ လူ အေယာက္ 100 တိုင္းလွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ 1 ေယာက္သည္ 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိသည္၊ လူအမ်ားအျပားမွာ ၄င္းတို႔တြင္ ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း မသိၾကပါ။ 
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိေနလ်က္နွင္႔  ၄င္းေရာဂါရွိေၾကာင္းမသိရွိနိုင္ၾကပါ။  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာဂါလကၡဏာ ေပၚလာရန္အတြက္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ၾကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

1.3    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကုိ သင္ မည္က့ဲသုိ႔ ရရိွမည္နည္း။ 
 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရိွသည့္လူတစ္ဦးထံမွ ေသြးသည္ အျခားလူတစ္ဦး၏ ေသြးေၾကာအတြင္း 
ဝင္ေရာက္သည့္အခါ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကူးစက္ပါသည္။ ၄င္းကို ေသြးမွ-ေသြးသို႔ ကူးစက္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ 
ျမင္ရန္အလြန္ေသးသည့္ ပမာဏရွိေသာ ေသြးပင္လွ်င္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ကူးစက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ 

HCV – What you need to know  
(Language: Burmese) 
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(စီ) မည္ကဲ့သို႔ ကူးစက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လြမဲွားသည္႔ အယူအဆ အမ်ားအျပား ရွိေသာေၾကာင့္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္- 
 
သင့္အေနျဖင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရရိွနိုင္ရန္ 
 

ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ 
• ပိုးသတ္မထားေသာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားႏွင့္ အေရျပားကို 

ေဖာက္၍ လုပ္ကိုင္သည့္ ရိုးရာ ေဆးကုသလုပ္ထံုးမ်ား။  ႏုိင္ငံ အေျမာက္အျမားတြင္ ဤနည္းမွာ 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကူးစက္ခံရသည့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ 
ေသြးသြင္းမႈ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားသည္ လံုၿခံဳေဘးကင္းပါသည္။ 

• စတီးရြိဳက္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေဆးထိုးပစၥည္းကိရိယာကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း – 
သည္အရာသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) အကူးစက္အခံရဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 

• ပိုးသတ္မထားေသာ ေဆးမွင္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာအလွဆင္ထိုးေဖာက္ျခင္း။ 
 
နည္းပါးေသာ အႏၱရာယ္ 
• က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ မေတာ္တဆ ေဆးထိုးအပ္ထိုးမိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား။ 
• အကယ္၍ မိခင္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို ႔မဟုတ္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ မိခင္မွ 

ကေလးသို႔ ကူးစက္ေကာင္း ကူးစက္ႏိုင္သည္။ 
• 1990 ခုႏွစ္ မတိုင္မီထိ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ေသြးသြင္းနည္း 
• မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓါး သို႔မဟုတ္ သြားပြတ္တံကဲ့သို႔ေသာ ေသြးေပက်ံေနသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရး 

ကိုယ္တာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း။ 
• လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ေသြးမွေသြးသို႔ ထိေတြ႔မႈ။ 
• အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ထားသည္႔ မူးယစ္ ေဆးထိုးအပ္မ်ားမွ မေတာ္တဆစူးမိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား။ 
 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးတြင ္  ႏိုင္ငံတိုင္း၌ ရွိၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ သင္ 
ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ အႏၱရာယ္ရွိၾကပါသည္။ 
 
သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔မွ အသည္းေရာင္ေရာဂါ  (စီ) ကို မရရိွႏိုင္ပါ - 
 
• ေရအိမ္သာမ်ားကို အတူသံုးစြျဲခင္း 
• စားရန္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေသာက္ရန္ ဖန္ခြက္မ်ား 
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ နမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပြ႕ဖက္ျခင္း 
• ေရကူးကန္မ်ား 
• ျခင္ကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ပိုးမႊားကိုက္ျခင္း 
 

1.4    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ ဘာကုိ လုပ္ပါ သလဲ။ 
 
• အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိသူ အေယာက္ 100 တြင္ 

o ေလးေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္မွာ ပထမ 12 လ အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကို သဘာဝ အတုိင္း 
ရွင္းပစ္လိုက္ပါလိမ့္မည္  

o က်န္ရိွသည့္ 75% မွာ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ ထဲတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ဆက္လက္ရွိေန ေသာ္လည္း မည္သည့္ 
ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာမွ် ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  
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o ေဆးဝါးကုသမႈမရွိပဲ၊ ၄င္းတို႔အနက္ အေယာက္ 30 ခန္႔မွာ ကူးစက္ခံ ရၿပီးေနာက္ 10 ႏွစ္မွ 15 
ႏွစ္အၾကားတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာၿပီး ၄င္းလကၡဏာကို သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မည္။  

o ႏွစ္ 20 ၾကာၿပီးေနာက္ 10 ဦးခန္႔မွာ ေဆး၀ါးမကုသပဲ ျပင္းထန္သည့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။  
၄င္းတို႔အနက္ ငါးဦးမွာ အသည္းလုပ္ကိုင္မႈ ပ်က္သုဥ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္လာပါ 
လိမ့္မည္။  

လူအမ်ားအျပားသည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မရၾကပါ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရရိွလွ်င္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး လကၡဏာမ်ားမွာ ေမာပန္းျခင္း (ပင္ပန္းျခင္း)၊ 
ေအာ့အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္နာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 

1.5    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကုိ စစ္ေဆးျခင္း 
•  
သင့္အေနျဖင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) စစ္ေဆးျခင္းကို စဥ္းစားသင့္သည္ အကယ္၍- 
 
• သင့္တြင္ ေသြးသြင္းခဲ့ဖူးလွ်င္၊ ကာကြယ္ေဆး ထိုးခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခား ႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ 

ကုထံုးလုပ္ခဲဖ့ူးၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ပိုးသတ္ထားျခင္းရွိမရွိ သင္ မေသခ်ာလွ်င္  
• သင့္တြင္ မိရိုးဖလာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္၊ ေဆးမွင္ထိုးခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

ကိုယ္ခႏၶာအလွဆင္ထိုးေဖာက္ခံခဲ့ဖူးလွ်င္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ပိုးသတ္ထားျခင္းရွိမရွိ သင္ မေသခ်ာလွ်င္  
• သင္ ေဆးဝါးကို ထိုးသြင္းခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္ကိရိယာမ်ားကို ေဝမွ်သံုးစြခဲဲဖူးလွ်င္ သို ႔မဟုတ္ 

(စတီးရိြဳက္ အပါအဝင္) ေဆးဝါးမ်ားကို ထိုးသြင္းရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ကူညီခဲ့ဖူးလွ်င္ 
• သင္သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေနခဲ့ဖူးၿပီး  စတီးရြိဳက္အပါအဝင္ ေဆးဝါးမ်ား ထိုးသြင္းခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

ေဆးထိုးအပ္ကိရိယာမ်ားကို ေဝမွ်သံုးစြခဲဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆးမွင္ထိုး ခဲ့ဖူးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာအလွဆင္ 
ထိုးေဖာက္ခဲ့ဖူးလွ်င္၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓါး သို႔မဟုတ္ သြားတိုက္သြားပြတ္တံ ကို အတူေဝမွ်သံုးစြခဲဲ့ဖူးလွ်င္ 

• သင္သည္ သင့္ ေဆးမွင္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာအလွဆင္ထိုးေဖာက္ျခင္းကို ပိုးသတ္ထား 
ေသာကိရိယာျဖင့္လုပ္မလုပ္ မေသခ်ာလွ်င္ 

• သင့္တြင္ 1990 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ မတုိင္မီ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ေသြးသြင္းခဲ့ဖူးလွ်င္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိမရိွ သိရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ေသြးစစ္ေဆးမႈ လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  
သင္သည္ သင့္အတြက္ ဤစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေပးရန္ သင့္ ဆရာဝန္အား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။  
 
သင္႔အတြက္ သီးျခားလံုျခံဳျခင္းရရွိမည္႔ အခြင့္အေရးကို ေလးစားမည္ျဖစ္သည့္ စကားျပန္တစ္ဦး ကို သင္ 
ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ 
 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း အခ်ဳိ႕သည္ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး ႏုတ္လံုစြာလုပ္ေပးသည့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) 
စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။  လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ရန္ သင့္တြင္ 
မဲဒီကယ္ကတ္ျပား ရွိရန္မလိုအပ္ပါ။ 
 

1.6    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ က်န္းမာေရး 
 
အကယ္၍ သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိလွ်င္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ရန္ႏွင့္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် က်န္းမာေအာင္ ႀကိဳးစားေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
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သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ ရွိ အသည္းေရာင္ေရာဂါ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အသည္းေရာင္ 
ေရာဂါႏွင့္အတူေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံပိုးေပးမွူနွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား ပိုမို 
ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

1.7    အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) အတြက္ ကုသမႈ 
 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စ)ီ ကိုကုသရန္ အတြက္ ကုသမႈအသစ္မ်ားကို ရရိွႏုိင္ပါသည္။   
 
ကုသမႈအသစ္မ်ားတြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စ)ီ ကို ေပ်ာက္ကင္းရန္ အခြင့္အလမ္း 90-95% ရွိသည္ သာမကပဲ 
ကုသေပးမည့္အခ်ိန္ အတိုင္းအတာမွာလည္း ယခင္ထက္ မ်ားစြာတိုေတာင္းပါသည္။  
 
၄င္းတို႔ကို အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ား (GPs) ႏွင့္ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားလည္း ေဆးညႊန္းစာ 
ေရးေပးႏိုင္ပါသည္၊ ၄င္းသည္ လူမ်ားအတြက္ ကုသမႈခံယူရန္ ပိုမုိလြယ္ကူပါသည္။  
 
ကုသမႈအသစ္မ်ားကို direct-acting antivirals သို႔မဟုတ္ DAAs ဟုေခၚတြင္ၿပီး ေဆးျပားမ်ားအျဖစ္ 
ေသာက္သံုးရသည္။  အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ Ribavirin ႏွင့္ Pegylated Interferon ဟုေခၚေသာ အျခား ေဆးဝါးမ်ားကို 
ေဆးကုသမႈတြင္ ထည့္သြင္းေကာင္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။  Pegylated Interferon ကို ထိုးေဆးအျဖစ္ ထိုးေပးသည္။   
 
ကုသမႈသည္ ရက္သတၱပတ္ 8 - 24 ပတ္အၾကား ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ႏွင့္ေနထုိင္ေသာ 
လူမ်ားအားလံုးကို ဤကုသမွူခံယူရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 
 

1.8    လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ကုိ တားဆီးျခင္း 
 
ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္းကို ေအာက္ပါတို ႔ျဖင့္ တားဆီးပါသည္- 
 
• ေသြးလွဴသည့္ေသြးမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။ 
• ပိုးသတ္ထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္ကိရိယာ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားထိုးသည့္လူမ်ားအား ပညာေပးျခင္း 

(အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရး)။ 
• ပိုးသတ္ထားသည့္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာကုထံုးမ်ားႏွင့္ ရိုးရာ ေဆးကုထံုးမ်ား။ 
• ပိုးသတ္ထားသည့္ ေဆးမွင္ထိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအလွဆင္ေဖာက္မႈမ်ား။ 
 
ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္ အစီအစဥ္မ်ား (NSP) သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရိွ 
ေဆးဝါးထိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈမွ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့က်ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။ 
 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကျပဆိုထားသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ NSPs သည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) 
ကူးစက္မႈမ်ားကို တားဆီးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ ဤေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ မိသားစုႏွင့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခ့ဲၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အား 
ေငြေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ သက္သာေစခဲ့ ပါသည္။* 
 

1.9    ပံ႔ပုိးမႈႏွင့္ နားလည္မႈ 
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အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမည္းစက္ရွိျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈလြမဲွားျခင္းကို 
သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ လူမ်ားအား ရွက္ေၾကာက္ရြံရွာမႈႏွင့္ အထီးက်န္မႈကို ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ 
ပံ႔ပုိးမွူနွင္႔နားလည္မႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တို ႔အတြက္ 
အသည္းေရာင္ေရာဂါရိွျခင္းနွင္႔ပတ္သက္ျပီး သက္သာမွူကို လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
 
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရွိေသာလူမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ မည္သူ႔အား 
ေျပာျပရန္ျဖစ္သည္ (ထုတ္ေဖာ္မႈ)။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သင့္အား သူတို႔တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ 
(စီ) ရိွေၾကာင္း ေျပာျပလွ်င္ သင္သည္ ၄င္းသူတို႔က သင့္အား ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ျပန္မေျပာျပသင့္ပါ။  
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္မႈကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ၄င္းလူတို႔အေပၚ ႀကီးမားသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
စိတ္ဖိစီးမွူကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ ပါသည္။ 
 
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္ 
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (စီ) ရိွလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ အသက္အာမခံ 
ေလွ်ာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေသြးလွဴရန္ တို႔မွတစ္ပါး မည္သူ႔ကိုမွ် သင္ ေျပာျပရန္ မလုိပါ။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သင့္ ကိုယ္ေရးအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္ဆင့္မျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ပါ။ 
 
သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမတြင္းရွိ အသည္းေရာင္ေရာဂါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အခ်က္အလက္ 
ထုတ္ေဖာ္မႈ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
နုတ္လံုမွူရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ပံံ႔ပိုးမွူမ်ားကို သင့္အား ေပးကမ္းႏုိင္ပါသည္။ 
 

1.10   ပုိမုိသိရိွရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဘာသာစကားျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈဌာန တစ္ခုခုႏွင့္ 
စကားေျပာဆိုလိုလွ်င္ သင္သည္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန [Translating and Interpreting 
Service (TIS)] ကို (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚချဖင့္) ဖုန္း 131 450 ျဖင့္ေခၚႏိုင္သည္။ စကားျပန္တစ္ဦးကို ေတာင္းခံပါ၊ 
စကားျပန္ ဖုန္းလိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ သင္ ေခၚလုိသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေခၚေပးရန္ ေတာင္းပါ။ ယင္းေနာက္ 
သင္သည္ စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ သင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနႏွင့္ စကားေျပာဆုိ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 
 
 
*က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ ဓနသဟာရ ဌာန- ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးျပြန္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အက်ဳိးျဖစ္မႈ။ ကင္ဘာရာ 2002 ခုႏွစ္ 
 


