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အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ (သို႔မဟုတ္ hep B) 
သည္ ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး 
ကမၻာတစ္လႊားတြင္ လူေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍  ျဖစ္ေန၊ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနသည္။ 

ဤလက္ကမ္း စာေစာင္သည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကို 
ပိုမို သိနားလည္ၿပီး ယင္းကို မည္သုိ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို 
ေလ့လာရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္္။ 

ႀကိဳဆိုပါတယ္

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္ -

•  နာတာရွည္ hep B က အသည္းကို မည္သို႔ 
ထိခိုက္ေစသနည္း

•  Hep B မည္သို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသနည္း

•  စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

•  နာတာရွည္ hep B ကို မည္သို႔ ကုသ သနည္း 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက HEPB.COM သို႔သြားပါ 

Hep B သည္ ကမၻာတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အသည္း 
ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္သည္ 

Hep B သည္ ျပင္းထန္ၿပီး ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ အသည္း 
ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို hep B ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး (HBV) 
ကူးစက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ  
(hep B) ဆိုတာ ဘာလဲ။
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မိမိတြင္ hep B ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
ရရွိပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေရာဂါပိုး စတင္ ကူးစက္ခံရေသာအခါ 
ယင္းကို ရုတ္တရက္ ျပင္းထန္ေသာ ကူးစက္မႈဟု ေခၚသည္။ 

သို႔ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ hep B 
ကို ၆ လထက္ ပိုမို၍ ရရွိထားပါက ယင္းကို 
နာတာရွည ္ hep B ဟုေခၚသည္။

နာတာရွည္ hep B ရွိသူ အမ်ားစုတြင္ 
မည္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမွ် မေတြ႔ရွိရပဲ 
ေနထိုင္ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ -

•  သူတို႔တြင္ အသည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သည္ 

•  သူတို႔မွ အျခားသူမ်ားကို ကူးစက္ေစႏိုင္သည္ 

သင္၏ hep B အေျခအေနကို သိထားရန္ 

အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္ အသည္း 

က်န္းမာေရးကို မည္သို႔ ဂရုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ကို 

သင္ ပိုမို သိရွိနားလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အသည္းသည္ အသက္ရွင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ 
အေရးႀကီးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းမရွိပဲ 
အသက္မရွင္ႏိုင္ပါ

အသည္းသည္ အႀကီးဆံုးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ အစိတ္အပိုင္း 

ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ 

သင္ စားသံုးေသာ 
အစားအေသာက္မ်ားကို 
စြမ္းအင္ႏွင့္ အာဟာရမ်ား 

အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ျခင္း

သင့္ ေသြးအတြင္းမွ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ 

ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း

အစာေျခရာတြင္ ကူညီေသာ 
ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း

မိမိ အသည္းက ဘာေတြ လုပ္သလဲ။ 



Chronic hep B is the #1 
cause of liver cancer in 
Asian Americans

Chronic hep B is a 
major cause of liver 
cancer, which is the #1 
cause of cancer death 
of men in Africa 

အေမရိကန္ရွိ အာရွတိုက္သားမ်ားတြင္ 
နာတာရွည္ hep B သည္ 
အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ နံပါတ္  
၁ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

နာတာရွည္ hep B သည္ အသည္းကင္ဆာ 
ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္၊ 
အာဖရိက ေယာက္်ားမ်ား၏ ကင္ဆာေၾကာင့္ 
ေသဆံုးရျခင္း၏ နံပါတ္ ၁ အေၾကာင္းရင္း 
ျဖစ္သည္

အကယ္၍သင့္တြင္ နာတာရွည္ hep B ရွိပါက ယင္းကို 

သင့္အေနျဖင့္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကို 

သင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ 
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နာတာရွည္ hep B သည္ သင္မသိစဥ္မွာပင္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္

နာတာရွည္ hep B ကို တစ္ခါတစ္ရံ “အသံတိတ္ 
လူသတ္သမား” ဟုေခၚသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
သင္သည္ ေနထိုင္မေကာင္းပင္ မျဖစ္ပဲ၊ ယင္းေၾကာင့္ ေအာက္ပါ 
အသည္းထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အသည္း ေရာင္ ျခင္း

အသည္း မာျခင္း 

အသည္း အမာရြတ္ ဖံုးျခင္း

အသည္း ေျခာက္ျခင္း

သင့္ အသည္း၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
ထိခိုက္ႏိုင္ေစသည့္ ဆိုးရြားေသာ 
အနာရြတ္မ်ား ျဖစ္ျခင္း

အသည္း ကင္ဆာ

နာတာရွည္ hep B သည္ 
အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ရျခင္း၏ 
အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္

ကုသမႈ မရွိပါက နာတာရွည္ hep B ရွိေသာ လူ  

၄ ဦးတြင္ ၁ ဦးသည္ အသည္း ေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ အသည္း 

ကင္ဆာ စေသာ အသည္း ေရာဂါျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ 

နာတာရွည္ hep B က အသည္းကို 
မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိသနည္း။ 
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Hep B ဘယ္လို ကူးစက္ျပန္ႏွံ႔ သလဲ။ 

Hep B ဗိုင္းရပ္စ္ ရရွိႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ 
နည္းလမ္းမွာ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေသာ ေသြး သို႔မဟုတ္ 
ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာအရည္ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ 

သင္သည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိ ႏိုင္ သည္ - 

•  သင့္ကို ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္၏ မိခင္တြင္  
hep B ရွိေနၿပီး ျဖစ္ျခင္း (အျဖစ္အမ်ားဆံုးထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကူးစက္နည္း)

•  ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုတ္ျခစ္မႈ  
ခံရျပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးရွိေသာ ေသြးမွ ကူးစက္ျခင္း 

•  လိင္ဆက္ဆံစဥ္အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ အရည္မ်ား အျပန္အလွန္ 
လဲလွယ္ျခင္း 

•  ပိုးသတ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆးထိုးအပ္မ်ား ေဝမွ် 
သံုးစြဲျခင္း (ေဆးမွင္ရည္စုတ္ထိုးသည့္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ 
ေဖာက္သည့္ ကိရိယာမ်ား) 

• ထိေတြ႔ျခင္း 

• နမ္းျခင္း

• အရက္ေသာက္ျခင္း 

•  အစားအစာ၊ ေရ 
သို႔မဟုတ္ ေလမွ တဆင့္

•  ခြက္မ်ား၊ 
အသံုးအေဆာင္မ်ား 
အတူ သံုးစြဲျခင္း

Hep B မည္သို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသည္ကို သိျခင္းျဖင့္ 

သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 

ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္သည္  
ေရာဂါ  မရႏိုင္ ပါ -



ဥေရာပ အာရွ

အာဖရိက

ကာေရဘီယံ

ေျမာက္ 
အေမရိက

အလယ္ 
အေမရိက ေတာင္ 

အေမရိက
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အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရ 

၂ သန္း 
အထိ ေရာဂါပိုး ရွိေနသည္

Hep B သည္ အျဖစ္မ်ားေသာ အသည္းကူးစက္ေရာဂါ 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားမွာ ကူးစက္မႈ 
အႏၱရာယ္ရွိေနသည္

•  Hep B ရွိေသာ လူ ၃ ဦးတြင္ ၂ ဦးသည္ သူတို႔တြင္ 
ေရာဂါပိုး ရွိေၾကာင္း မသိၾကပါ 

•  ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူသန္းေပါင္း ၂၅၇ 
ကူးစက္ခံထားရသည္္ 

•  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ခန္႔မွန္းေျခ 
လူေပါင္း ၈၈၇,ဝဝဝ ခန္႔သည္ အသည္းေျခာက္ျခင္း 
ႏွင့္ အသည္းကင္ဆာတို႔ အပါအဝင္ hep B မွတဆင့္ 
ဆက္စပ္လာသည့္ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရသည္ 

အနီေရာင္ ေဆးျခယ္ထားေသာ 
ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ hep B 
ကူးစက္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုမို ႀကီးမားသည္* 

မိမိတြင္ အႏၱရာယ္ ရွိသလား။ 

* ဘးအႏၱရာယ္ ပိုမိုႀကီးမားမႈ။ ေဒသ လူဦးေရ၏ ၂% ႏွင့္အထက္ သည္  

hep B ေရာဂါပိုး ရွိသည္။

ယင္း ေဘးအႏၱရာယ္ရွိသည္မ်ားကို 

သိရွိျခင္းျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ 

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားအား hep B ေရာဂါ ရရွိျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္ ကူညီႏိုင္သည္။ 

နာတာရွည္ hep B ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
သိနားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ - 

•  ကူးစက္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေမြးဖြားသည့္ မိဘမ်ားမွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေမြးကင္းစတြင္ 
ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားသူမ်ား 

• Hep B အျဖစ္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးသူမ်ား 

• Hep B ေရာဂါ ရွိေသာ မိခင္မွ ေမြးဖြားသူမ်ား 

•  ေရာဂါပိုးရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ အရည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ား 
(ေသြး၊ သုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ေယာနိမွ စိမ့္ထြက္ရည္မ်ား) 

•  Hep B ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ 
လိင္ဆက္ဆံျခင္း 

•  ပိုးသတ္ထားျခင္း မရွိေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆးမွင္ရည္ 
စုတ္ထိုးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဖာက္ျခင္း 

• ပိုးသတ္ထားျခင္း မရွိေသာ အပ္မ်ား ေဝမွ် သံုးစြဲျခင္း
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သင့္ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ျပီး ေသြးစစ္ၾကည့္ရန္ သင့္ 

ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပါ။ 

သင့္လက္ေမာင္းရွိ 
ေသြးျပန္ေၾကာမွ ေသြးကို 
ရယူသည္

ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔၍ 
စစ္ေဆးသည္

သင့္တြင္ နာတာရွည္ hep B ရွိ၊ မရွိကို ရိုးရွင္းေသာ 
ေသြးစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သည္ -

မိမိတြင္ hep B ရွိ၊ မရွိ မည္သို႔ 
ေျပာႏိုင္သနည္း။ 

ေသြးစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္သည္ သင့္တြင္ hep B ေရာဂါပိုး ရွိ၊ 
မရွိ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ ေရာဂါ ကာကြယ္မႈ ရွိၿပီး ျဖစ္၊ မျဖစ္ 
သင့္ဆရာဝန္ကို ေျပာျပႏိုင္သည္။ 

ဓါတ္ခြဲခန္း ရလဒ္ ၃ မ် ိဳး ရွိႏိုင္သည္ -

ဓါတ္ခြဲခန္းရလဒ္က ဘာကို 
ဆိုလိုသလဲ။

သင့္တြင္ မည္သည့္အခါကမွ် 
hep B ေရာဂါပိုး၊ သို႔မဟုတ္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း မရွိဖူးခဲ့ပါ။ သင္ 
ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားသင့္သည္။ 

သင့္တြင္ နာတာရွည္ hep B ရွိသည္။ 
သင္ ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ 
သင့္ဆရာဝန္ကို ေမးပါ။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိေနသည္

ေရာဂါပိုး ရွိသည္

သင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးျဖစ္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ အတိတ္ကာလတြင္ သင္သည္ 
hep B ရရွိထားၿပီး သင့္ခႏၶာကိုယ္က 
ယင္းကို တိုက္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
သင္ ခ်စ္ခင္ေသာ သူမ်ားကို 
ေသြးစစ္ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ 

ကာကြယ္မႈ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္



၁ လ 

၂ လ 

၆ လ ၃

၂

၁
ထုိးေဆး

ထုိးေဆး

ထုိးေဆး

၂ ၾကိမ္ေပး

ျခင္း

၃ ၾကိမ္ေပး

ျခင္း

မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးက သင့္အတြက္ 
အေကာင္းဆံုုးျဖစ္သည္ကိုု သင့္ ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

သတိထားရန္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ သင္သည္ ေဆး ၃ ႀကိမ္လံုး အျပည့္ထိုးရန္ 

အေရးႀကီးသည္
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Hep B ကာကြယ္ေဆး  
ဆိုတာ ဘာလဲ။ 

Hep B ကာကြယ္ေဆးသည္ ေဘးကင္းၿပီး hep B 
ကူးစက္မႈမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္

ေအာက္ပါ ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးကိုု ရရွိႏိုုင္သည္

ေဆး ၂ ႀကိမ္။ တလျခား ထိုးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ၃ ႀကိမ္။ 
ပထမထိုးေဆး ႏွစ္ႀကိမ္ကို တစ္လျခားေပးၿပီး၊ တတိယအၾကိမ္ 
ကာကြယ္ေဆးကို ၄ လ ၾကာတြင္ထိုးေပးသည္

Hep B ကာကြယ္ေဆး အေၾကာင္း သိရွိရန္ 
အေရးႀကီးသည္ 

ကာကြယ္ေဆးသည္ hep B ေရာဂါပိုး 
ရွိၿပီးသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးမည္ 
မဟုတ္ပါ

သင္သည္ ကာကြယ္ေဆးမွ hep B 
ေရာဂါပိုး မရႏိုင္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကာကြယ္ေဆးတြင္ သက္ရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ သင့္တြင္ hep B ေရာဂါပိုးလဲ 

မရွိ၊  ကာကြယ္ေဆးလဲ မထိုးထားရေသးပါက 

ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အတြက္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးၿပီး သင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း 

အလားတူ လုပ္ရန္ အားေပးပါ။ 



သင့္အေနျဖင့္ နာတာရွည္ hep B ကုသမႈ ရႏိုုင္ခြင့္ရွိမရွိ 
သင့္ ဆရာ၀န္က ဆံုုးျဖတ္ေပးႏိုုင္သည္။
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ပထမဆံုး သင္ယံုၾကည္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးကို 

ရွာေဖြၿပီး၊ ပံုမွန္ ေတြဆုံျပသျခင္းျဖင့္ သင့္အေျခအေန 

တိုးတက္မႈကို သင့္ဆရာဝန္က ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ မိမိတြင္ နာတာရွည္ hep B 
ရွိပါက မိမိ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။

သင္သည္ ေနေကာင္းေနေသာ္လည္း hep B ပိုးကို 
လ်စ္လ်ဴရႈ မထားပါႏွင့္

သင္သည္ သင့္ ဆရာဝန္၊ သင့္ မိသားစုႏွင့္ သင့္ 
မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ နာတာရွည္ hep B ကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ 

မိမိကိုယ္ကို ဂရုစိုက္ျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူး 
အမ်ားအျပားရရွိေသာ္လည္း၊ နာတာရွည္ hep B ရွိပါက 
မိမိကိုုယ္ကိုု ဂရုုစိုုက္ျခင္းႏွင့္ မလံုုေလာက္ပါ။ 

သင္၏ နာတာရွည္ hep B ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ သင္၏ ဆရာဝန္ကို 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ ကုထံုးမ်ား 

အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ 

နာတာရွည္ hep B ကို ကုသလို႔ 
ရပါသလား။

အကယ္၍ သင့္ကို နာတာရွည္ hep B ရွိသည္ဟု 
စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိ အတည္ျပဳပါက၊ သင့္ဆရာဝန္သည္ 
သင့္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးသတ္ေဆး ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တိုက္ဖ်က္ ကုသမႈ၏ ပန္းတုိင္မွာ - 

ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေသာက္ေဆး၊ သို႔မဟုတ္ 
ထိုးေဆး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေသာ 
လူနာမ်ားသည္ ေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေစရန ္
၎တို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွ 
ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း 
hep B ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
အေရအတြက္ကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ 
အသည္း ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ 

အသည္း ကင္ဆာ စသည့္ 
အသည္း ေရာဂါ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
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နာတာရွည္ hep B ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဘာေတြ မွတ္မိရန္ လိုသလဲ။ 

နာတာရွည္ hep B သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး 
အသည္း ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ 
အသည္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အသည္းကင္ဆာ 
စေသာ ျပင္းထန္ေသာ အသည္းေရာဂါ 
ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည။္ 

Hep B ပိုး ကို ရရွိႏိုင္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းမွာ ေရာဂါပိုးရွိေသာ ေသြး၊ 
သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ စိမ့္ထြက္ရည္ မွ 
တဆင့္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 
hep B ရွိသူ လူအမ်ားအျပားမွာ ေရာဂါပိုးရွိသူ 
မိခင္ထံမွ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ကူးစက္ ရရွိခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည။္ 

ရိုးရွင္းေသာ ေသြးတစ္ႀကိမ္စစ္ရံုမွ်ျဖင့္ 
သင့္တြင္ hep B ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ယင္းကို 
ကာကြယ္မႈ ရွိထားၿပီး ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို 
သိႏိုင္သည။္ 

Gilead သည္ လူထုအတြင္း အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ အေၾကာင္း 
ပိုမို သိရွိနားလည္ သတိထားတတ္ေစရန္ ႏွင့္ ပညာေပးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ သံဓိဌာန္ ခ်ထားသည္

အကယ္၍ သင္သည္ hep B ကူးစက္မႈ 
ခံရဖူးျခင္း မရွိပါက ယင္းကို ကာကြယ္ရန္ 
ကာကြယ္ေဆး ရွိသည။္

အကယ္၍ သင့္တြင္ နာတာရွည္ 
hep B ရွိပါက သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္ 
ေတြ႔ဆံုျပသရန္ အေရးႀကီးသည။္

သင္သည္ ေနေကာင္းေနေသာ္လည္း 
ေရာဂါ ရွိေနႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အသည္း 
ပ်က္စီးဖြယ္ရာ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည။္

သင့္ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
ပမာဏကို နည္းပါးသြားေစႏုိင္ၿပီး 
အသည္းေရာဂါ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မႈ 
အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏုိင္ေသာ 
ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည။္



သင္၏ hep B အေျခအေနကို သိပါ
စမ္းသပ္မႈခံယူၿပီး သင္၏ မိသားစုႏွင့္ 
မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေသြးစစ္ၾကည့္ရန္ 
ေျပာျပေပးပါ

အကယ္၍ သင့္တြင္ hep B မရွိပါက 
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ 
သင္ခ်စ္ခင္သူမ်ားကိုလည္း အလားတူ လုပ္ရန္ 
တိုက္တြန္းအားေပးပါ

အကယ္၍ သင့္တြင္ hep B ရွိေနပါက 
အသည္း ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ 
သင့္ဆရာဝန္ထံ ပံုမွန္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ 
ကုထံုးမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါ

Hep B အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္းသည္ 
သင့္ အသည္း က်န္းမာေရးကို 

ဦးစီးေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ 
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