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နိဒါန္း

ရွငး္ လင္းခ်က္
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ ဘက္စုုံေရာဂါစီမုံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအိတ္ေဆာင္စာအုပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုုံးျပဳရန္ ရည္႐ယ္သည္။
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တင္ ပါဝင္ေသာ ခန္႔အပ္္ားသည့္ ရာ္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းတင္ျပမႈသည္
ေဒသဆိုင္ရာငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္း ၊ GMS ၏မည္သည့္ႏိုင္ငုံ၊ နယ္ေျမ၊ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ေဒသ သို႔မဟုတ္
ယင္း၏အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာအေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို သက္ဆို င္ရာတည္ေနရာအတက္
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ္င္ျမင္ခ်က္ကိုမွ် ရည္ၫႊန္းျခင္းမျပဳပါ။
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တင္ ေဖာ္ျပ္ားေသာ အျမင္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကုံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မဟာမြဲေခါင္ေဒသခြဲ
သို႔မဟုတ္ အျခားအမ်ားျပည္သ ရရွိႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ႏိုင္ငုံအလိုက္္ုတ္ေဝေသာ ရည္ၫႊန္းစာ႐က္စာတမ္းမ်ားကို
အေျခခုံ၍ ေဒသဆိုငရ
္ ာငွက္ဖ်ားျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္း၊ GMS၊ ၎၏အိမ္ရွင္ အဖ႕ြဲ အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအသင္းဝင္
အဖ႕ြဲ အစည္းမ်ား၏ ္င္ျမင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပၚလစီမ်ားကို္င္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။
မည္သည့္ေဆးကုသမႈလမ္းၫႊန္ သို႔မဟုတ္ အေလ့အက်င့္ကိုမဆို ေဒသဆိုင္ရာငွက္ဖ်ားျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္း၊ GMS
သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္စပ္သည့္ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားက အတည္ျပဳျခင္းကို မဆိုလိုသကြဲ့သို႔ ႏိုင္ငုံအလိုက္ ္ုတ္ေဝေသာ
မည္သည့္တရားဝင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပၚလစီမ်ားကိုမွ အစား္ိုးျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။
ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္တင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သုုံးစသ
ြဲ အဆင္ေျပေစရန္ ေ္ာက္ပုံ့ေပးၿပီး ္ုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္
အ္ိ မွန္ကန္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္း၊ GMS သည္
ေနာက္ဆက္တဘ
ြဲ ာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ားအျပင္ ျပင္ပရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏
ဆက္လက္တိက်မႈ ရွိမရွိ အတက္ တာဝန္မရွိပါ။
စီးပားျဖစ္မဟုတ္ေသာ ရည္႐ယ္ခ်က္မ်ားအတက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တင္ ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္လည္္ုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို
ေဒသဆိုင္ရာငွက္ဖ်ားျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္း္ုံမွ ႀကိဳတင္ခင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ ေဆာင္႐က္ခင့္ အခင့္အာဏာေပး္ားသည္။
GMS က ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားပေပ်ာက္ေရးကို အေ္ာက္အကျပဳရန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကို အျပည့္အဝ
အသိအမွတ္ျပဳရန္အတက္ ဤပစၥည္းကို ေ္ာက္ပုံ့ေပး္ားျခင္းျဖစ္သည္။
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လမ္းၫႊနစ
္ ာအုပ္၏ ရည္႐ယ္ခ်က္
ေဒသဆိုင္ရာ Artemisinin အသုုံးျပဳ ခုခုံအားျဖင့္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပေ
္ ရးဆိုင္ရာ ပဏာမေျခလွမ္း (RAI2E) ၏
ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငုံအလိုက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပုံ့ပိုးရာတင္၊
ေဒသဆိုင္ရာငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈ CSO ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည့္ GMS တင္ ရပ္႐ာစနစ္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္
ျမင့္မားေသာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတက္သာမက အရည္အေသးျမင့္ ရပ္႐ာအေျချပဳ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္
္းျခားေသာ အခင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရွိသည္။။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇလိုင္လ ၈ ရက္မွ ၉ ရက္အ္ိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈတင္ ေကာက္ယ
ခြဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တုုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အသုုံးျပဳ၍ ပလက္ေဖာင္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါခုံစားေနရေသာ လအမ်ား၏
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတက္ အဖိုးတန္ေသာ ္ိုး္င္းသိ ျမင္မႈကို ရရွိခြဲ့သည္။ ႏိုင္ငက
ုံ ိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
၎တို႔၏တိုင္းျပည္အေျခအေနအရ သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားစာရင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္ ပါဝင္သမ်ား၊ ကျြဲ ပားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုျခင္းႏွင့္
က်န္းမာေရးလုုံၿခဳုံမႈအဆင့္ အသီးသီးတင္ ေန္ိုင္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ မတကြဲျပားေသာ အုပ္စခ
ု မ
ြဲ ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို
မွ်ေဝခြဲၾ့ ကသည္။ စုေဆာင္းရရွိေသာ အေ္ာက္အ္ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငုံတစ္ႏိုင္ငုံခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆင္တေနမႈမ်ားကို
ျပသခြဲ့ၿပီး ဤဘက္စုုံေရာဂါစီမခ
ုံ န္႔ခမ
ြဲ ႈ အိပ္ေဆာင္စာအုပ္အတက္ အေျခခုံအုတ္ျမစ္ျဖစ္လာခြဲသ
့ ည္။
ဤဘက္စုုံ ေရာဂါစီမုံခန္႔ခမ
ြဲ ႈလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ရည္႐ယ္ခ်က္မွာ လ္ုအေျချပဳေရာဂါစီမုံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအတက္ အနိမ့္ဆုုံးစုံႏႈန္းႏွင့္
ရည္ၫႊန္းကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐က္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎စာအုပ္သည္ လမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအၾကားႏွင့္ လမႈ အသိုင္းအဝိုင္း
အတင္း တည္ရွိေနေသာ ေရာဂါျဖစ္ပားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း အေျခခုံ အသိပညာဗဟုသုတ၊ လကၡဏာမ်ားႏွင့္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ကာကယ္တားဆီးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကို ၎တို႔၏လုပ္ငန္းခင္
ပတ္ဝန္းက်င္အတင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္႐က္မႈ၊ မတညီေသာလမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပ္ဝီအေနအ္ားကို
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ အသုုံးခ်ႏိုင္ေရး အေ္ာက္အပုံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ယ္သည္။

ဦးတည္ခ်က္္ားေသာလမ်ား
ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ္ိုငး္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တလႊားရွိ လမႈအသို င္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္္မ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတက္ အေ္ာက္အကအျဖစ္ ဖန္တီးခြဲ့ သကြဲ့သို႔၊
စီမုံကိန္း မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စာအုပတ
္ င္ ပါဝင္သည့္ေရာဂါမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ဆႏၵရွိသည့္ လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္္မ္းမ်ားအတက္လည္း အေသးစိတ္ ကိုးကားစရာလည္း ျဖစ္ခြဲ့သည္။
အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ဖ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ပုုံမ်ားသည္ ႏိုင္ငုံအလိုက္ ကျြဲ ပားျခားနားေသာေၾကာင့္
ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္မွ ၫႊန္ၾကားေသာမည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကမ
ို ဆို မျပဳလုပ္မီ တိက်သည့္ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ပုုံစုံမ်ားကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

5

ေမာ္ဂ် းမ်ားအတက္ ခ်ဳုံငုုံသးုုံ သပ္ခ်က္
ဤဘက္စေ
ုုံ ရာဂါစီမုံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ လမ္းညႊနစ
္ ာအုပ္တင္ ေရာဂါ ခုႏွစ္မ်ိဳးႏွင့ဆ
္ ိုင္သည့္ ေနာက္ခအ
ုံ ခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ဤေရာဂါခုႏွစ္မ်ိဳးတင္ ငွက္ဖ်ား၊ HIV/AIDS၊ တီဘီ၊ ေသးလန္တပ
ု ္ေကး၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ ရာဂါ၊ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ေရာဂါမ်ားပါဝင္သည္။ ေရာဂါတစ္ခခ
ု ်င္းစီကို သီးျခား ေမာ္ဂ် းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ခ္
ြဲ ားသည္။
ေမာ္ဂ် းတစ္ခစ
ု ီတင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္•

ေရာဂါအတက္ အေ္ေ္ၿခဳုံငုုံသုုံးသပ္ခ်က္

•

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကးစက္ပ်ုံ႕ပားျခင္း

•

ျမင့္မားေသာအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအျပဳအမမ်ား

•

လကၡဏာမ်ား၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား

•

ကာကယ္တားဆီးျခင္း

•

စစ္ေဆးျခင္း

•

ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

•

အဓိကလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား

သင့္အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္တစ္ေလွ်ာက္လးုုံ တင္ အဓိက သေကၤတ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတ႕လိမ့မ
္ ည္။ ၎တိ႔မ
ု ွာလႊြဲေျပာင္းျခင္း

အေရးႀကီးသည္

ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု ္

အႏၲရာယ္ သေကၤတ

လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား
အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု

မွတ္္ားရန္

သင့္ႏိုင္ငအ
ုံ လိက
ု ္

ျပင္း္န္ပါသည္။

လႊြဲေျပာင္းပါ

အေရးႀကီးသည္

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုငး္

ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ

တိုငပ
္ င္ပါ

က်င့္ဝတ္ႏ ွင့္ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ
္ ်က္
လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ က်န္းမာဝန္္မ္း တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင့္အသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းက သင့္အား သတိ႔က
ု ို
ကညီေ္ာက္ပရ
ုံ့ န္ႏွင့္ သတိ႔၏
ု စိးု ရိမမ
္ မ
ႈ ်ားကို နားေ္ာင္ရန္ သင့္အားယုုံၾကည္စတ
ိ ္ခ်သည္။ သိ႔ျု ဖစ္ေသာေၾကာင့္
ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္႐ာလ္ုကို ျမင့္မားေသာ ႐ိေ
ု သေလးစားမႈ၊ သီးသန္႔တည္ရမ
ွိ ႏ
ႈ ွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွကခ
္ ်က္မ်ားကို
္ားေပးသင့္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးမီ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ား္ုံမွ ခင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခုံသင့္သည္။
လုပင
္ န္းခင္အတင္း သင္စေ
ု ဆာင္း္ားေသာ ကိုယေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေတာ္တဆဆုုံးရႈုံးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
္ုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ ကာကယ္တားဆီးရန္ ႀကိဳတင္ကာကယ္္ားသင့္သည္။ မည္သည့္ အေရးယေဆာင္႐က္မက
ႈ ိုမဆို မျပဳမီ
ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား သင္စဥ္းစားသင့္သည္•

လနာသည္ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိေ
ု ပးရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုခပ
ြဲ့ ါသလား။

•

သင္သည္ ကိုယေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မွ်ေဝရန္ အမွနတ
္ ကယ္
လိုအပ္ပါသလား။

•

ကိုယ္ပင
ို ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သယ္ယရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းရန္ သင့္တင္
လုုံၿခဳုံေသာနည္းလမ္းရွပ
ိ ါသလား။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးမီ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းမျပဳမီ လနာမ်ား္ုံမွ သင္
ခင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခုံသင့္သည္။
သင္၏အလုပ္မွ မည္သည့္ပုဂိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆို အျခားသမ်ားအား မွ်ေဝျခင္းမျပဳရ။

6

7

ေရာဂါကးစက္မႈ
ကာကယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္
္ိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

8

တစ္ကယ
ို ေ
္ ရကာကယ္မႈ
လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ က်န္းမာဝန္္မ္း တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
သင္သည္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ္ိေတ႕ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္သင္ကာကယ္ရန္၊
္ိေတ႕ကိင
ု ္တယ္မႈတင္ မည္သို႔ ကာကယ္တားဆီးရမည္ကို
အကၽမ္းတဝင္ရရ
ွိ န္လအ
ို ပ္သည္။ လနာမ်ားႏွင့္အလုပလ
္ ုပစ
္ ဥ္တင္
တစ္ကယ
ို ္ေရအကာအကယ္ပစၥည္း (PPE) ကိုဝတ္ဆင္သင့္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္
ေကာင္းမန္ေသာ တစ္ကိုယေ
္ ရကာကယ္မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ အျပဳအမမ်ားကို
က်င့္သုုံးသင့္သည္။ မွတ္မရ
ိ မည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာ ၁. လနာတစ္ဦးစီတင
ို း္ ကို မေတ႕မီ၊ ေတ႕ၿပီးေနာက္ႏွင့္ မေတ႕ခင္ၾကား
လက္ကမ
ို န
ွ က
္ န္စာေဆးေၾကာျခင္း လုပ္
္ းုုံ လုပန
္ ည္းမ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
လက္ေဆးျခင္းသည္ ေရာဂါရႏိုင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းအႏၲရာယ္ကို အနည္းဆုးုံ ျဖစ္ေစသည့္
အေကာင္းဆုးုံ နည္းလမ္းတစ္ချု ဖစ္သည္။ သင္၏လက္မ်ားမွ ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ သင္၏
မ်က္လုုံးမ်ား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္တ႔သ
ို ို႔ ္ိသည့္အခါ သင္ကယ
ို ္တိုငက
္ းစက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
အမ်ားသုးုံ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဖုနး္ မ်ား၊ စာအုပမ
္ ်ားႏွင့္ တုံခါးမ်ား) ႏွင့္ အျခားသမ်ားကို ကးစက္ျခင္းမွလည္း
သင္ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ အနည္းဆုးုံ ၂၀ စကၠန႔ခ
္ န္႔ပတ္ၿပီး သန္႔ရင
ွ ္းေသာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာရန္အတက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုကန
္ ာပါ။ ေရမရလွ်င္ အရက္ပ်ုံ ၇၀% ကို အေျခခုံ္တ
ု ္္ားေသာ လက္သန္႔ေဆးအား
အသုးုံ ျပဳပါ။ ေအာက္တင္ေဖာ္ျပ္ားေသာ လက္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း အဆင့္ဆင့္ကို လိုကန
္ ာပါ-

၂. တစ္ကယ
ို ေ
္ ရ အကာအကယ္ပစၥညး္ မ်ား (လက္အတ
ိ မ
္ ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ားအပါအဝင္) ကိအ
ု သုးုံ ျပဳပါ။
မိမက
ိ ိုယ္ကယ
ို ္ႏွင့္ အျခားသမ်ားကို ကာကယ္ရန္၊ ေရာဂါကးစက္မႈကို မည္သ႔က
ို ာကယ္တားဆီးရမည္ဆသ
ို ည္ကို
အကၽမ္းတဝင္ရရ
ွိ န္လအ
ို ပ္သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေပးသည့္အခါ တစ္ကိုယေ
္ ရ အကာအကယ္ပစၥည္းမ်ားကို
ဝတ္ဆင္သင့္သည္။ ္ိ႔အ
ု ျပင္၊ သင္သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ္က္သည့္ အရည္မ်ားအားလုးုံ ကို ၎တိ႔အ
ု ား
ကးစက္တတ္ေသာအရာမ်ားကြဲ့သ႔ို ကိုင္တယ္ရမည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားလမ်ားႏွင့္ ေသး သိ႔မ
ု ဟုတ္
ခႏၶာကိုယမ
္ ွ္က္ေသာအရည္မ်ားကို မ္ိေတ႕သင့္ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
လနာမ်ားကို ပုံ့ပိုးကညီသည့္အခါ တစ္ကိုယ္ေရအကာအကယ္ပစၥည္း (PPE) ကို အၿမြဲတမ္း
ဝတ္ဆင္သင့္သည္။
လနာမ်ား အားလုုံးကို မေတ႕မီ၊ ေတ႕ၿပီးေနာက္ႏွင့္ မေတ႕ခင္ၾကား သင့္လက္အား မွန္ကန္စာ
ေဆးေၾကာပါ။
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မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္္းုုံ လုပ္နည္းမ်ားလုပေ
္ ဆာင္စဥ္ အ္းသျဖင့္ လနာေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွာေစးျခင္း
လကၡဏာမ်ားရွိပါက မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ား တပ္ဆင္သင့္သည္။ ၎တို႔ကို သင္ႏွင့လ
္ နာက တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာဖုုံးမ်ားကို
တပ္ဆင္သ၏ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္း္ြဲမွအရည္၊ မ်က္ရည္စက္မ်ားမွ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကးစက္မက
ႈ ို
ကာကယ္တားဆီးရန္ ဒီဇင
ို ္းျပဳလုပ္္ားသည္။ မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ားသည္ သင္၏ လက္ႏွင့မ
္ ်က္ႏွာၾကားရွိ အဆက္အသယ္မ်ားကို
ကန္႔သတ္သည့္ အပိုေဆာင္းအတားအဆီး တစ္ခုအျဖစ္လည္း ဖန္တးီ သည္။ မ်က္ႏွာဖုးုံ တပ္ရန္ႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းအတက္
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါပုုံတင္ ္ည့္သင္း္ားသည္-

မ်က္ႏွာဖုုံးမတပ္ဆင္မီလက္ကို အရက္ပ်ုံကို အေျခခုံ္ုတ္္ားေသာ
လက္သန္႔ေဆးျဖင့္ ပတ္ေပးပါ သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရေဆးပါ

ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းကို မ်က္ႏွာဖုုံးျဖင့္ ဖုုံး္ားပါ။ သင္၏မ်က္ႏွာႏွင့္
မ်က္ႏွာဖုုံးအၾကား ကာဟေနမႈမရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ
အသုုံးျပဳေနစဥ္မ်က္ႏွာဖုုံးကိုမ္ိပါႏွင့္။ ္ိမိပါက
သင္၏လက္ကိုအရက္ပ်ုံကို အေျခခုံ္ုတ္လုပ္္ားေသာ
လက္ပတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ေဆးေၾကာပါ

မ်က္ႏွာဖုုံးကို စိုစတ္မႈျဖစ္လွ်င္ မၾကန္႔ၾကာေစဘြဲ
အသစ္တစ္ခုႏွင့္အစား္ိုးပါ။ တစ္ခါသုုံးမ်က္ႏွာဖုုံးမ်ားကို
ျပန္လည္မသုုံးပါႏွင့္

မ်က္ႏွာဖုုံးကိုဖယ္ရွားရန္- ၎ကိုေနာက္ကယ္မွ ဖယ္ရွားပါ
(မ်က္ႏွာဖုုံး၏မ်က္ႏွာကို မ္ိပါႏွင့္)၊ အဖုုံးပါေသာအမႈိက္ပုုံးတင္
ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားပစ္ပါ။ လက္ကို အရက္ပ်ုံကို
အေျခခုံ္ုတ္လုပ္္ားေသာ လက္ပတ္ေဆးျဖင့္ပတ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ေဆးေၾကာပါ
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လက္အတ
ိ မ
္ ်ား
လက္အတ
ိ ္ဝတ္္ားျခင္းသည္ သင္၏လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း မဟုတေ
္ ၾကာင္း သတိရရန္ အေရးႀကီးသည္။
လက္အတ
ိ ္မဝတ္မီ လက္ကို အၿမြဲေဆးေၾကာသင့္သည္။ ပုမ
ုံ ွနအ
္ ားျဖင့္ သင္၏လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာရန္
လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တင္လည္း သင္၏လက္အတ
ိ ္မ်ားကို အၿမြဲတမ္းေျပာင္းလြဲသင့္သည္။ လက္အိတဝ
္ တ္ျခင္းႏွင့္
ဖယ္ရွားျခင္းအတက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါပုမ
ုံ ်ားတင္ ္ည့္သင္း္ားသည္-

အ္ုပ္္မ
ြဲ ွ လက္အိတ္တစ္ခုကို
ဖယ္ရွားပါ

လက္ငါးေခ်ာင္းကို လက္အိတ္္ြဲသို႔
္ည့္ၿပီး လက္အိတ္ဝကိုကိုင္ကာ
လက္ေကာက္ဝတ္ေပၚမွ ဆြဲတင္ပါ

အေပါက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယိုစိမ့္မႈမ်ား

လက္အိတ္ မဝတ္မီ

မရွိေၾကာင္း

လက္ေခ်ာင္းႏွင့လ
္ က္မကို

ေသခ်ာေစရန္စစ္ေဆးပါ

ေတာ္မေတာ္ လက္ျဖင့္ခ်ိန္ပါ

လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ဖဝါးမ်ား လုုံၿခဳုံမႈ
ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ လက္အတ
ိ ္ဝသည္

အျခားလက္တစ္ဖက္အတက္

လက္ေကာက္ဝတ္ ပတ္ပတ္လည္တင္

အဆင့္မ်ားကို ျပန္ၿပီး ္ပ္လုပ္ပါ။

အုံဝင္ခင္က် ျဖစ္ေနသင့္သည္
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ေမာ္ဂ် း ၁ငွက္ဖ်ားေရာဂါ
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အေ္ေ္
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါသည္ ကပ္ပါးပိးု ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသိ႔ု Anopheles ျခင္က သယ္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ လတိ႔အ
ု ား အလန္ဖ်ားနာေစၿပီး ေသေစႏိုင္သည္။ ႏွစ္စဥ္
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ္ိင
ု ္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ရွိ လူထ၌
ု
ေရာဂါကးစက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရေ
ွိ နေသးသည္။

ကးစက္ျခင္း
ကးဆက္မႈ ၾကားခုံ- ငွကဖ
္ ်ားကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ လအခ်င္းခ်င္းသိ႔ု Anopheles ျခင္မ၏ အကိုကခ
္ ုံရျခင္းေၾကာင့္
ကးစက္သည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကာင့္ျခင္ကိုက္ခရ
ုံ ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အေရးႀကီးသည္။
မ်ိဳးစိတမ
္ ်ား- ငွကဖ
္ ်ားကပ္ပါးေကာင္မ်ား၏ အဓိကမ်ိဳးစိတ္ ငါးမ်ိဳးရွိသည္။ အမ်ားဆုးုံ ႏွစမ
္ ်ိ းမွာ Plasmodium falciparum
(Pf) ႏွင့္ Plasmodium vivax (Pv) တိ႔ျု ဖစ္သည္။ အဆိးု ႐ားဆုုံး ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ အမ်ိဳးအစားမွာ Plasmodium falciparum
(Pf) ကပ္ပါးပိးု ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ ျဖစ္သည္။
ကိက
ု ျ္ ခင္း- ျခင္သည္ ေရာဂါရွသ
ိ ကို ကိက
ု ္လိုက္ၿပီးေသာအခါ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားပါဝင္ေသာ ေသးအနည္းငယ္ကို ယသည္။
္ိုကပ္ပါးေကာင္မ်ားသည္ ျခင္၏ကိုယအ
္ တင္းတင္ ပားမ်ားသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တင္ ျခင္သည္တစ္စုုံတစ္ဦးကို
္ပ္ကက
ို ္ေသာအခါ သသည္ ငွကဖ
္ ်ားကပ္ပါးေကာင္အခ်ိဳ႕ကို လသစ္္သ
ြဲ ႔ို ္ိုးသင္းသည္။
ကးစက္မအ
ႈ တက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား- ပုမ
ုံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကို သယ္ေဆာင္ေသာျခင္သည္
ညအခ်ိန္ မိုးမလင္းမီ (ေနဝင္ခ်ိန္) ႏွင့္ အ႐ုဏ္ဦး (ေန္က္ခ်ိန္) ၾကားတင္ ကိက
ု ္တတ္သည္။ GMS တင္
အကိုကအ
္ မ်ားဆုုံးသည္ အိမ္ျပင္တင္ျဖစ္သည္။ ပုမ
ုံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကို ကးစက္ေစသည့္ျခင္မ်ားအား သန္႔ရွငး္ ၿပီး
ညစ္ညမ္းမႈမရွေ
ိ သာေရႏွင့ျ္ မစ္မ်ား၊ ႐ႊုံ႕ၫန္မ်ားအျပင္ စပါးခင္းမ်ားသာမက အရိပရ
္ သည့္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ စိုကခ
္ င္းမ်ားတင္
ေတ႕ရသည္။ မိုး႐ာသန္းမႈပစ
ုုံ ုံ၊ အပခ်ိနႏ
္ ွင့္ စိ္
ု ိုငး္ ဆစသည္တို႔ အပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကးစက္မပ
ႈ ုုံစုံ
ေျပာင္းလြဲသည္။ GMS တလႊား ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတင္ မိးု ရာသီအခ်ိန္ႏွင့္ မိုးရာသီအၿပီး ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကးစက္မႈ
ပိုမိုျမင့္မားသည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ေရာဂါကးစက္ခုံ္ားရေသာျခင္မ်ား ကိုက္ခုံရျခင္းမွတဆင့္ လတို႔ ္ုံသို႔ ကးစက္သည္။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၏အဓိကမ်ိဳးစိတ္ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ falciparum (Pf) ႏွင့္ vivax (Pv) ျဖစ္သည္။
GMS တင္ ျခင္ကိုက္အမ်ားဆုုံးသည္ ညဘက္ အိမ္အျပင္တင္ ျဖစ္သည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
အခ်ိဳ႕ေသာ လအုပစ
္ မ
ု ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကးစက္ခရ
ုံ ၿပီး၊ ျပင္း္န္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပားျခင္းတင္ ပိမ
ု ိုျမင့္မားေသာ
အႏၲရာယ္ရသ
ွိ ည္။ ္ိုလမ်ားတင္ ေမးကင္းစကေလးမ်ား၊ အသက္ ၅ ႏွစေ
္ အာက္ကေလးမ်ား၊ ကိုယဝ
္ န္ေဆာင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အတည္တက် မေန္ိင
ု ္သမ်ားႏွင့္ ခရီးသားမ်ားပါဝင္သည္။ ေဝးလုံေခါင္ဖ်ားေသာ
ေဒသမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ သစ္ေတာ္္ပ္သည့္ ေဒသမ်ား၌ ေန္ိုငေ
္ သာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပလ
္ ုပေ
္ နေသာ လမ်ားသည္
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ ကးစက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုမမ
ို ်ားျပားသည္။
GMS တင္ ေရာဂါကးစက္မႈ အႏၲရာယ္ျမင့္တက္ေစသည့္ အျပဳအမမ်ားကိုလည္း ေဖာ္္တ
ု ္ခြဲ့သည္။ ၎တင္ ေတာ္ြဲသို႔
သစ္သးီ မ်ားႏွင့မ
္ ိမ
ႈ ်ားစုေဆာင္းရန္၊ သစ္ခုတရ
္ န္၊ အမြဲလက
ို ္ရန္ အတက္ သားသမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အလုပ္ရွာေဖသမ်ား၊ ္ိ႔အ
ု တ၊ အပဒဏ္မွ ေရွာင္ရွားေသာ စိက
ု ္ခင္းအလုပ္သမားမ်ား
အပါအဝင္ ညဘက္၌ အျပင္ဘက္တင္ အလုပ္လပ
ု ္သမ်ား ပါဝင္သည္။
အဓိကအႏၲရာယ္ရေ
ွိ သာ အုပစ
္ ုမ်ားမွာ-

သစ္ေတာလုပသ
္ ားမ်ား

အတည္တက် မေန္ိင
ု သ
္

လယ္ယာလုပသ
္ ား

စစ္သား

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
လအားလုုံးသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ခုံစားၾကရသည္။
ျခင္မ်ားေပါက္ပားႏိုင္သည့္ သစ္ေတာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုက္ခင္းမ်ားအနီးတင္ ေန္ိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္
ခရီးသားလာသမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးရွသ
ိ ည့္ျခင္ကက
ို ္ခရ
ုံ ၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာတင္ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရသ
ွိ ည္။
ပ္မလကၡဏာမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၏ ပုမ
ုံ န
ွ ္လကၡဏာမ်ားႏွင့မ
္ ကိက
ု ္ညပ
ီ ါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ငွကဖ
္ ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့အ
္ တ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ၄၈ နာရီ အခ်ိန္စက္ဝန္း အတင္း၌ ေတ႕ရွရ
ိ သည္။
ဤအခ်ိနအ
္ တင္း လတိ႔သ
ု ည္ အစတင္ အေအးမိ ခ်မ္းတုန္ၾကသည္။ ္ိ႔ေ
ု နာက္ ၎တိ႔သ
ု ည္ ေခၽးမ်ား
အျပင္းအ္န္္က္ၿပီး ပင္ပန္းႏမ္းနယ္မႏ
ႈ ွင့အ
္ တ ခႏၶာကိုယအ
္ ပခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည္။ ဤလကၡဏာမ်ားသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၆ နာရီမွ ၁၂ နာရီအၾကား ၾကာသည္။ လအခ်ိဳ႕တင္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘြဲ ငွက္ဖ်ားရွေ
ိ နႏိုင္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္ဖ်ားျခင္း

ခ်မ္းတုန္ျခင္း

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ပ်ိဳ႕ျခင္းႏွင့အ
္ န္ျခင္း

ႂကက္သားနာက်င္ျခင္း

ေခၽး္က္ျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခခ
ု က
ု ို
သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။
အသားဝါျခင္း

တက္ျခင္း

(အဝါေရာင္

ခႏၶာကုယ္

အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း

သတိခ်ိဳ႕ယင္းျခင္း

ေသးယုစမ့္ျခင္း

အသားအေရ)

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းစိမ့္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို မၾကာခဏ ျဖစ္ေစသည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ၄၈ နာရီ အခ်ိန္စက္ဝန္းတင္ ျဖစ္ပားႏိုင္သည္။
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
တာရွညခ
္ ုံ ေဆးစိမျ္ ခင္ေ္ာင္မ်ား (LLIN) သည္ ျခင္ကိုကခ
္ ုံျခင္းမွ ကာကယ္တားဆီးရန္
္ိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ေဆးစိမျ္ ခင္ေ္ာင္ ေအာက္တင္
အၿမြဲတမ္းအိပသ
္ င့္ၿပီး ၎တိ႔က
ု ို မိမတ
ိ ႔အ
ို ိမ္တင္ ေကာင္းမန္စာ တပ္ဆင္ အသုးုံ ျပဳေၾကာင္း
ေသခ်ာေစသင့္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေမးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အိမ္တင္း၌
ျခင္ေ္ာင္ေအာက္တင္ ေန္ိင
ု ္ရန္လည္း အႀကုံျပဳပါသည္။ LLIN မ်ားတင္ ပါဝင္ေသာ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ၾကာခုံၿပီး၊ အႀကိမ္ ၂၀ မွ ၃၀ အ္ိ ေလွ်ာ္ဖတ္ႏိုငသ
္ ည္။
၃ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၎တိ႔က
ု ို အစား္ိုးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသစ္မ်ားျဖင့္
ဓာတုေဗဒေဆးစိမ္ျခင္းျပဳသင့္သည္။ အကယ္၍ အေပါက္မ်ားေတ႕ရွပ
ိ ါက
ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
တာရွညခ
္ ံ ႀကိဳးပုခက္ေဆးစမ္ျခင္ေ္ာင္မ်ား (LLIHN) မ်ားကို အ္းသျဖင့္သစ္ေတာမ်ား
သို႔မဟုတ္ စိုကခ
္ င္းမ်ားအပါအဝင္ ကးစက္မႈ ျမင့္မားေသာေဒသမ်ားတင္ အိမ္ျပင္၌ အိပေ
္ ပ်ာ္
အခ်ိန္ကန
ု ရ
္ ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အႏၲရာယ္ရသ
ွိ ည့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားအတက္ LLIN သည္ အသုးုံ ဝင္ေသာ
အျခားေ႐းခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တင္ သစ္ေတာသိ႔သ
ု ားသမ်ား၊ စစ္တပ္၊
နယ္စပ္ကင္းလွည့္ အာဏာပိင
ု ္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား ပါဝင္သည္။ LLIHN
မ်ားတင္ပါဝင္ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ပုမ
ုံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ခုံသည္။ ၃ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္
၎တိ႔က
ု ို အစား္ိုးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဓာတုေဗဒအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆးစိမ္ျခင္းျပဳသင့္သည္။ အကယ္၍
အေပါက္မ်ားေတ႕ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ျခင္မကက
ု သ
္ ည့္လမ္းေဆး DEET၊ picaridin သိ႔မ
ု ဟုတ္ lemon eucalyptus (OLE) ပါဝင္ေသာ
ျခင္မကုကသ
္ ည့္လမ္းေဆးကို သုုံးပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ DEET ပါေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္
ၾကာရွညခ
္ ေ
ုံ သာ ကာကယ္မက
ႈ ို ေပးသည္။ အဝတ္အစားမ်ား မဖုုံး္ားေသာ အေရျပားကို
အ္းသျဖင့္ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ ေျခဆစ္မ်ားကို ျခင္မကက
ု ္သည့္လမ္းေဆး လိမ္းပါ။ အၿမြဲတမ္း
္ုတ္ကန
ု ္လမ္းၫႊနမ
္ ်ားကို လိက
ု ္နာၿပီး ၫႊန္ၾကား္ားသည့္အတိင
ု ္း ျပန္လမ
ိ ္းပါ။ လက္မ်ား၊
မ်က္လုုံးမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္အနီးတဝိုက္သ႔ို ္ည့္မိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိမ္းမိျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ ျခင္ကက
ို ျ္ ခင္းကို လုးုံ ဝမကာကယ္ႏိုငပ
္ ါ၊ သိ႔ေ
ု သာ္၎သည္
အျခားကာကယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုုံးျပဳပါက ျခင္ကက
ို ္ခရ
ုံ ျခင္းမွ ကာကယ္တားဆး
ႏုင္သည္။ မိးု ခ်ဳပ္သည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္ကို ဖုုံးအုပ္ၿပီး ဝတ္ဆင္္ားေသာ အဝတ္သည္
ျခင္ကက
ို ္ခရ
ုံ မည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းသားေစသည္။
အမ္မ်ားကု တာရွညခ
္ ံ ပးု သတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း (IRS) သည္ သင့္ဧရိယာအတင္း ျခင္မ်ားကို
္ိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေ႐းခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုငပ
္ ါသည္။ ၎တင္ ျခင္မ်ားကိုသတ္ရန္
အိမ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ား၏ အတင္းပိင
ု ္းနုံရုံမ်ား၌ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား
ပက္ျဖန္းျခင္းပါဝင္သည့္အတက္ ဖ်န္းၿပီးသည့္အခါ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကးစက္မက
ႈ ို
ျပတ္ေတာက္ေစသည္။ သင့္လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းတင္ IRS ကိုစစ
ီ ဥ္ရန္ သင္၏ အနီးဆုးုံ
က်န္းမာေရးအာဏာပိင
ု ္သ႔ို ဆက္သယ္ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
တာရွည္ခံ ေဆးစိမ္ျခင္ေ္ာင္ေအာက္တင္ အိပ္ျခင္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ကာကယ္ရန္ အေကာင္းဆုုံးနည္းလမ္း
ျဖစ္သည္။
အျပဳအမ ေျပာင္းလြဲမႈမ်ားတင္ အိမ္အျပင္ဘက္တင္ရွိစဥ္ ျခင္ကာၿပီး ရွည္လ်ားေသာ အဝတ္အစားမ်ား အ္ပ္္ပ္
ဝတ္ဆင္ျခင္း ပါဝင္သည္။
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စစ္ေဆးျခင္း
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကို လ်င္ျမန္စာႏွင့္ တိက်မွန္ကန္စာ ရွာေဖႏိုငျ္ ခင္းသည္ ္ိေရာက္ေသာ ေရာဂါစီမခ
ုံ န္႔ခမ
ြဲ ၏
ႈ
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။ ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈကို ရွာေဖရန္ နည္းလမ္းသုုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။
•

ေရာဂါလကၡဏာမျပသမႈကု ရွာေဖျခင္း-လမ်ားသည္ လကၡဏာမ်ားႏွင့ေ
္ ရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပ၍ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မျပဘြဲ
သင္္သ
ုံ ႔ို ေရာက္လာပါလိမ့မ
္ ည္

•

တု႔ျုံ ပန္မႈ အေျခအေန ရွာေဖျခင္း- ယခင္ ရွခ
ိ ြဲ့ဖးေသာ ေရာဂါျဖစ္ပားမႈမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို
သင္ပစ္မွတ္
္ ားသည္

•

ကူးစက္ျဖစ္ပ္ားေနေသာ အေျခအေန ရွာေဖေတ႕ရွမ
ိ -ႈ သင္ကးစက္ႏိုငေ
္ သာ ေနရာမ်ားသိ႔သ
ု ားၿပီး
အႏၲရာယ္ရသ
ွိ မ်ားအားလုးုံ ကို စစ္ေဆးပါ

လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚ အေျခခုံ၍ ေရာဂါရွာေဖျခင္းသည္ တိက်မႈမရွပ
ိ ါ။ ေရာဂါရွာေဖရာတင္
ေသးစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ေသး္ြဲတင္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ား ေဖာ္္တ
ု ္ျခင္းအေပၚ အေျခခုံရမည္။ ေက်း႐ာအဆင့္တင္
လနာအမ်ားစုသည္ ၎တိ႔၏
ု ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သင္ေလ့လာေတ႕ရွခ
ိ ်က္၊ မွတ္တမ္းကို ႐ိုးရွငး္ စာေလ့လာျခင္းႏွင့္
ငွကဖ
္ ်ားပုးအျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ (RDT) ကို အသုုံးျပဳၿပီး ေသးစစ္ေဆးျခင္းအေပၚ အေျခခုံ၍ ေရာဂါရွာေဖရလိမ့မ
္ ည္။
အဆင့္ ၁- လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိ္ား ၾကည့္႐၍
ႈ

ရွပ
ိ ါသည္

မရွပ
ိ ါ

ခရီးသားမွတတ
္ မ္းကို ရယပါ
လနာသည္ အဖ်ားရွပ
ိ ါသလား။
လနာတင္ အေအးမိျခင္း ႏွင့/္ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ရွပ
ိ ါသလား။
လနာသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကးစက္သည့္ေဒသတင္ ေန္ိင
ု ္ျခင္း ရွပ
ိ ါသလား။
လနာသည္ သစ္ေတာ၊ စိက
ု ္ခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား႐ာသိ႔ု ခရီး္က္္ားျခင္း ရွိပါသလား။
လနာသည္ အျခားငွကဖ
္ ်ားေရာဂါသည္ အနီးတင္ရေ
ွိ နခြဲပ
့ ါသလား သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားငွကဖ
္ ်ားေရာဂါသည္ႏွင့္ အတခရီးသားခြဲ့ျခင္း ရွပ
ိ ါသလား။
အဆင့္ ၂- ငွကဖ
္ ်ားပးု အျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ အသုးုံ ျပဳၿပီး စစ္ေဆးျခင္း (RDT)
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ရွာေဖရန္ သို႔မဟုတ္ ငွကဖ
္ ်ားအမ်ိဳးအစားကို
သတ္မတ
ွ ္ရန္အတက္ မလုေ
ုံ လာက္ပါ။ အ္က္ပါေမးခန္းမ်ား္ြဲမွ မည္သည္ကိုမဆို 'ရွပ
ိ ါသည္' ဟုေျဖဆိုပါက
ငွကဖ
္ ်ားပုးအျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ (RDT) ကို အသုုံးျပဳ၍ လနာအားစစ္ေဆးပါ။
RDT တစ္ခုျပဳလုပရ
္ န္ လုပ္္းုုံ လုပန
္ ည္းမ်ားကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာတင္ ေတ႕ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ေရာဂါျဖစ္ပားမႈမ်ား
ရွိသည္ဟု ေတ႕ရွိပါက ႏိုင္ငအ
ုံ လိုက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ကုသမႈကို ဆက္လပ
ု ပ
္ ါ။

အကယ္၍ သင္သည္ ငွကဖ
္ ်ားပးု အျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ (RDT) မလုပေ
္ ဆာင္ႏိုငပ
္ ါက
လနာအားစစ္ေဆးရန္ အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု လႊြဲေျပာင္းပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ငွက္ဖ်ားပုးအျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ (RDT) အား အသုုံးျပဳ၍ အတည္ျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
စစ္ေဆးရန္အတက္ လႊေ
ြဲ ျပာင္းျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္သည္။
သုံသယျဖစ္ဖယ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပားမႈအားလုုံးကို ေရာဂါရွာေဖၿပီး ၂၄ နာရီအတင္း ကုသသင့္သည္။
ျပင္း္န္ေသာ ငွက္ဖ်ားလနာမ်ားကို အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးဌာနသို႔ လႊေ
ြဲ ျပာင္းေပးသင့္သည္။
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ငွကဖ
္ ်ားပးု အျမန္ေသ္းစစ္ကရယာ (RDT) ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
၁. RDT ကိရယ
ိ ာအစု၏
ုံ

၂. RDT ကိရယ
ိ ာအစုက
ုံ ို မဖင့္မီ

သက္တမ္းကုနဆ
္ းုုံ ရက္ကို

လက္အတ
ိ ဝ
္ တ္ပါ

၃. လနာ၏အမည္ကို RDT တင္ေရးပါ

စစ္ေဆးပါ

၄. လနာ၏ဘယ္ဘက္တင္ရေ
ွိ သာ ၄

၅. ေသးတစ္စက္ရယရန္

၆. ပီပက
ို (္ ဖန္ႁပန္ရည
ွ )္ ေပၚသိ႔ု

ေခ်ာင္းေျမာက္ လက္ေခ်ာင္းကို

လနာ၏လက္ေခ်ာင္းကို ေဖာက္ပါ

ေသးတစ္စက္ကို ညင္သာစာညႇစပ
္ ါ

၇. ေသးလႊြဲေျပာင္းရန္အတက္

၈. အဝိင
ု း္ ႀကီးလက္ခသ
ုံ ႔ို အရည္

၉. အေျဖမ်ားကို ဖတ္ရျႈ ခင္းမျပဳမီ ၁၅-

ပစ္ပက္ ္ိပက
္ ို RDT ရွိ

ႏွစစ
္ က္ ခ်ပါ

၂၀ မိနစ္ခန္႔ေစာင့္ပါ

သန္႔ရင
ွ း္ ေျခာက္ေသ႕ေအာင္ျပဳလုပပ
္ ါ

အေပါက္ဝင
ို း္ ေလးသိ႔ု ္ိပါ
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အေျဖမ်ား

မွနက
္ န္ေသာ RDT ေတ႕ရွမ
ိ ႈ

ေဖာ္ျပခ်က္

အေျဖ

အရစ္သည္ C

မေတ႕ရွပ
ိ ါ

ေဘးတင္သာ
ေပၚသည္
အရစ္သည္ C ႏွင့္ Pf

Pf ေတ႕ရွရ
ိ ပါသည္

ေဘးတင္ ေပၚသည္

အရစ္သည္ C ႏွင့္ Pv

Pv ေတ႕ရွရ
ိ ပါသည္

ေဘးတင္ ေပၚသည္

အရစ္သည္ C ၊ Pf ႏွင့္

Pf ႏွင့္ Pv ေတ႕ရွိရပါသည္

Pv ေဘးတင္
ေပၚသည္

မမွနက
္ န္ေသာ RDT ေတ႕ရွမ
ိ ႈ

ေဖာ္ျပခ်က္

အေျဖ

အရစ္ မရွပ
ိ ါ

မမွန္ကန္ပါ*

အရစ္သည္ Pf

မမွန္ကန္ပါ*

ေဘးတင္သာ
ေပၚသည္
အရစ္သည္ Pv

မမွန္ကန္ပါ*

ေဘးတင္သာ
ေပၚသည္
အရစ္ သည္ Pf ႏွင့္ Pv

မမွန္ကန္ပါ*

ေဘးတင္သာ
ေပၚသည္

စစ္ေဆးမႈရလဒ္ မမွနက
္ န္ပါက RDT ကိရယ
ိ ာအစုအ
ုံ သစ္ျဖင့္ လနာအား္ပ္မစ
ုံ စ္ေဆးသင့္သည္
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကို ေစာစီးစာ ေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းသည္ ျပင္း္န္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေသျခင္းအား
ကာကယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ ၎သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကးစက္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။
အေကာင္းဆုးုံ ရရွႏ
ိ ိုင္ေသာကုသမႈမွာ artemisinin-based ေပါင္းစပ္ကု္းုုံ (ACT) ျဖစ္သည္။ RDT ႏွင့/္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အဏုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖၿပီးေသာအခါ လနာအား္ိေရာက္ေသာ အရည္အေသးေကာင္းသည့္
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါတိက
ု ္ဖ်က္ေရး ေဆးဝါးမ်ားႏွင့ခ
္ ်က္ခ်င္းကုသမႈခယ
ုံ သင့္ၿပီး ေဆးအားလုးုံ ကိုၿပီးေအာင္
ေ္ာက္ပေ
ုံ့ ပးသင့္သည္။
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါကုသရန္အတက္ ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု ္
္ တ
ု ေ
္ ဝေသာ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို ကိးု ကားပါ။
ကုသမႈဆင
ို ရ
္ ာ လိက
ု န
္ ာမႈ
ငွကဖ
္ ်ားလနာမ်ားကို ၎တိ႔က
ု ုသမႈကာလအတင္းႏွင့္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားကို ၎၏ေသးမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္အတက္
ေနာက္ဆက္တြဲ ကုသမႈခယ
ုံ ၿပီး ကာလအတန္ၾကာ သင္ ကညီေ္ာက္ပုံ့ႏိုင္သည္။ မွန္ကန္ေသာ လနာတစ္ေယာက္သည္
မွနက
္ န္ေသာ ေဆးပမာဏကို မွနက
္ န္ေသာအခ်ိန္တင္ ကာလတစ္ခစ
ု ာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေသာက္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရပါမည္။ ၎သည္ ရပ္႐ာအတင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပားေနေသာ ကးစက္မအ
ႈ ား ကာကယ္တားဆီးေပးၿပီး
ေဆးယဥ္ပါးမႈကို တားဆီးလိမ့မ
္ ည္။
သင့္ လမႈအသိုငး္ အဝိင
ု း္ တင္ ကု္ုုံးအတိင
ု ္း လိုကန
္ ာကာ
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐က္ရန္အတက္ အေျခခုံက်ေသာ
လုပင
္ န္းတာဝန္မ်ားမွာ•

Pf

ကုသမႈ ၃
ရက္

သင္ႏွင့္ သင့္လနာ၏ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့က
္ ိုက္ညီမည့္
အခ်ိနႏ
္ ွင့ေ
္ နရာတစ္ခုကို စီစဥ္ပါ။ သင္အဆင္ေျပသည့္အခ်ိနက
္ ို
မေတ႕ပါက ေ္ာက္ပမ
ုံ့ ႈေပးရန္ မိသားစု သိ႔မ
ု ဟုတ္
ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးကို ရွာေဖေ႐း္ုတ္ပါ။

•

လနာအား ေဆးဝါးအားလုးုံ ေသာက္ရန္ ကညီေပးပါ။

•

လနာသည္ ေဆးလုးုံ မ်ားကို ေန႔ရက္မ်ားအလိုက္ မွနက
္ န္စာ
ေသာက္သုုံးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။

•

လနာအား ကုသရာ၌ ေဆးဝါးမ်ားသုးံ စ္ရ
ြဲ ာတ္င္ မေကာင္းေသာ

Pv

ကုသမႈ ၁၄
ရက္

တုုံ႔ျပန္မမ
ႈ ်ားရွပါက ေမးျမန္းၿပီး၊ အလုုံးစုုံကို
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔သ
ု တင္းပိ႔ပ
ု ါ။
•

ေဆးမေသာက္သည့္ လနာတင္ ျဖစ္ႏိုငေ
္ ခ်ရွိသည့္လကၡဏာမ်ားကို (ဥပမာ- ေဆး္ုတ္ေပ်ာက္ေနျခင္း၊
ေဆးမမ်ိဳခ်ျခင္း) ရွာေဖပါ။

•

ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး ဆက္လက္သင္ၾကားပါ။
Pv ကို မကုသမီ G6PD စစ္ေဆးမႈ လိအ
ု ပ္ႏိုငသ
္ ည္။ G6PD စစ္ေဆးမႈအား မည္သည့္အခ်ိနတ
္ င္
ျပဳလုပရ
္ မည္ကို နားလည္ရန္ ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု လ
္ မ္းၫႊနမ
္ ်ားအား ကိးု ကားပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါသည္ ကုသႏိုငသ
္ ည္။
ပိုးေတ႕ရွိေသာ စစ္ေဆးမႈရလဒ္အၿပီးတင္ ငွက္ဖ်ားကုသမႈကို ခ်က္ခ်င္း စတင္သင့္သည္။
သက္သာမႈရလ
ွိ ွ်င္ပင္ ကုသမႈကို (ေဆးေသာက္ျခင္း)မရပ္ဆင
ို ္း လိုကပ
္ ါႏွင့္။
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ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု လႊြဲေျပာင္းေပးသင့္သည္။

အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ရပ္႐ာက်န္းမာေရးေစတနာ့ဝန္္မ္းအေနျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ရန္ သင္၏အသိုင္းအဝိုင္းကိုကညီရန္အတက္ သင္သည္
အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

သင့္ရပ္႐ာလ္ုအား ငွက္ဖ်ားလကၡဏာမ်ားကို မည္သို႔ချြဲ ခားသိႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ပညာေပးပါ။

တာရွည္ခုံပိုးသတ္ေဆးစိမ္ျခင္ေ္ာင္မ်ား (LLIN) အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားကာကယ္တားဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
အသုုံးျပဳျခင္းကို ျမႇင့တ
္ င္ပါ။

အဖ်ားရွိသ မည္သမဆို RDT ျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အနီးဆုုံးက်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု
လႊြဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္းတင္ LLIN ျဖန္႔ျဖ းျခင္းႏွင့္ အစား္ိုးျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတင္ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ကို
မွန္ကန္စာ မည္သ႔အ
ို သုုံးျပဳရမည္ကို သ႐ုပ္ျပပါ။

သင္၏ ႏိုင္ငုံအလိုက္္ုတ္ေဝေသာ ကုသမႈလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသမႈခုံယသ မည္သမဆို
ေဆးအားလုုံးကိုၿပီးေအာင္ ေသာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

အဖ်ားဆက္ရွိေနလွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆက္လက္ကုသေနစဥ္ အျခားငွက္ဖ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိသ မည္သမဆို
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု ျပန္သားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

က်န္းမာေရး ဝန္္မ္းမ်ားအား တုုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ္ိေရာက္ေသာ ေရာဂါရွာေဖ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို သိရွိေစရန္
ပုံ့ပိုးပါ။
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ေမာ္ဂ် း ၂HIV/AIDS
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အေ္ေ္
HIV ႏွင့္ AIDS မတပါ။ Human immunodeficiency virus (HIV) သည္ လ၏ ဆြဲလ္ကိုယ္ခုံအားစနစ္ကို က်ဆင္းေစေသာ
ကးစက္တတ္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ္ိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငုံ တလႊားရွိ အနီးစပ္ဆုုံး
လဉီးေရ တစ္သန္းခန္႔သည္ HIV ပိုးရွိေနေသာသမ်ားျဖစ္သည္။ HIV ပိုး သည္ ကိုယ္ခုံအားစနစ္၏ ကးစက္ေရာဂါပိုးကို
တိုက္္ုတ္သည့္ ဆြဲလ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ပစ္သည္။ ကိုယ္ခုံအားစနစ္သည္ အဆိုပါဆြဲလ္မ်ား
သတ္မွတ္အဆင့္အတန္းေအာက္ နည္းပါးလာသည့္အခါ ကိုယ္ခုံအားနည္းမႈျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး၊ အျခားေသာ
ကးစက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို မတိုက္္ုတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ကိယ
ု ္ခုံအားစနစ္ ပ်က္စီးသားသည့္သမ်ားတင္ ကိုယ္ခုံအားစနစ္
ျပႆနာမရွိသည့္သမ်ား္ုံ ကးစက္ရန္ခြဲယဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကးစက္လယ္ေစေသာ အားနည္းခ်က္ရွိသည္။
ခုခုံအားက်ဆင္းမႈကးစက္ေရာဂါ Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ဆိုသည္မွာ HIV မွ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ကို
ဆိုးရားစာ္ိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကးစက္မႈမ်ား စုစည္းမႈ ျဖစ္သည္။

ကးစက္ျခင္း
HIV ကို ခႏၶာကိုယ္မွ္က္သည့္ အရည္မ်ားျဖစ္သည့္ ေသး၊ သုက္ရည္၊ ေယာနိမွ
အရည္မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏို႔ စသည္တို႔တင္ ေတ႕ရွိႏိုင္သည္။ HIV သည္
္ိုးသင္းမႈရွိေသာလိင္ဆက္ဆုံျခင္း (ေယာနိ သို႔မဟုတ္ စအို) ၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္တင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မးယစ္ေဆး္ိုးျခင္းတင္
မသန္႔ျပန္႔ေသာ ေဆး္ိုးအပ္မ်ားကို မွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္း၊ ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ မိခင္မွ
ကေလးမ်ားသို႔၊ ေမးဖားစဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ေကၽးျခင္း တို႔မွတဆင့္ ကးစက္ႏိုင္သည္။
လိငမ
္ တ
ွ ဆင့္ကးစက္ျခင္း

HIV သည္ ေအာက္ပါတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မကး ပါ-

•

္ိျခင္း

•

ျခင္မ်ား

•

ေခၽး သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္ရည္မ်ား

လိင္မွတဆင့္ကးစက္ေသာ ေရာဂါကးစက္ခုံ္ားရသ (STI) တစ္ဦးသည္၊

•

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

လိင္ဆက္ဆုံေနစဥ္ HIV ပိုး ကးစက္ေစျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကးစက္ျခင္း ခုံရႏိုင္ေျခမ်ားစာ

•

ရွိသည္။

အစားအစာႏွင့္ ေရ

•

ေလ

•

အိမ္သာ္ိင
ု ခ
္ ုုံမ်ား

•

အဝတ္အစားမွ်ေဝသုးုံ စျြဲ ခင္း

HIV သည္ လိင္မွတဆင့္ကးစက္ႏိုင္သည္ (ေယာနိ သို႔မဟုတ္ စအို)။
စအိုျဖင့္လိင္ဆက္ဆုံျခင္း၏ ပိုးကးစက္မႈသည္ ေယာနိျဖင့္လိင္ဆက္ဆုံျခင္း၏
ပိုးကးစက္မႈ္က္ ၁၀ ဆပိုမ်ားေၾကာင္း အစီရင္ခခ
ုံ ြဲ့သည္။ ကုသမႈမခုံယ္ားသည့္

ေဆး္ိးု အပ္ႏွင့္ ေဆး္ိုးႁပန္မ်ား မွ်ေဝသုးုံ စြဲျခင္းမွ တဆင့္ကးစက္မႈ
တစ္ခါသုုံးေဆး္ိုးအပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆး္ိုးႁပန္မ်ားကို ျပန္လည္အသုုံးျပဳျခင္း
သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္းသည္ HIV ပိုးကးစက္ေစႏိုင္သကြဲ့သို႔
အျခားကးစက္ေရာဂါမ်ားအတက္လည္း ကးစက္ေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေဆး္ိုးအပ္မ်ားႏွင့္ ေဆး္ိုးႁပန္မ်ားကို မွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္းသည္သာ
အႏၲရာယ္ျဖစ္႐ုုံ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေဆး္ိုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား သန္႔ရွင္းေရးအတက္ ေရမွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ား ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားရာတင္ ္ည့္သည့္ခက္မ်ား
ျပန္လည္အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စစ္္ုတ္စက္မ်ားကို ျပန္လည္အသုုံးျပဳျခင္းသည္လည္း HIV ပိုးကးစက္ေစႏိုင္သည္။
မိခင္မက
ွ ေလးသိ႔ု ကးစက္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမးဖားခ်ိန္တင္ HIV ပိုးကးစက္ႏိုင္သည္။ မိခင္မွကေလးသို႔ ေမးၿပီးေနာက္ မိခင္မွကေလးသို႔
ႏို႔တိုက္ေကၽးျခင္းမွ လည္း ကးစက္ႏိုင္သည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
HIV ႏွင့္ AIDS မတပါ။ HIV သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ၿပီး၊ AIDS သည္ ေရာဂါလကၡဏာစု ျဖစ္သည္။
HIV ကို ခႏၶာကိုယ္မွ္က္သည့္ အရည္မ်ားျဖစ္သည့္ ေသး၊ သုက္ရည္၊ ေယာနိမွ အရည္မ်ားႏွင့္ မိခင္ႏို႔ စသည္တို႔တင္
ေတ႕ရွိႏိုင္သည္။
HIV သည္ ္ိုးသင္းေသာလိင္ ဆက္ဆုံမႈ (ေယာနိ သို႔မဟုတ္ စအို)၊ ေဆး္ိုးအပ္မ်ား မွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္း၊ႏွင့္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ မိခင္မွ ကေလးမ်ားသို႔၊ ေမးဖားစဥ္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ေကၽးျခင္း တို႔မွတဆင့္ ကးစက္ႏိုင္သည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
လအားလုုံးသည္ HIV ေရာဂါကို ခုံစားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရသ
ွိ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ HIV ပိုး ကးစက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ကးစက္ျခင္းခုံရႏိုင္သည့္ ပိမ
ု ိုျမင့္မားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ 'အဓိကလမ်ား' အခ်ိဳ႕ရွပ
ိ ါသည္။ ္ိုအပ
ု စ
္ ုတင္
မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္းသမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လိင္တဆက္ဆုံသမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းလြဲ္ားသမ်ား၊ လိင္လပ
ု ္သားမ်ား၊
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ား၊ ေ္ာင္သားမ်ားပါဝင္သည္။ ္ိုသမ်ားသည္ GMS တင္ HIV ကးစက္မအ
ႈ သစ္မ်ားအတက္
အမ်ားဆုးုံ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးလက္လွမး္ မမီမႈ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ အျခားအေရးပါေသာ သမ်ားတင္
တိုင္းရင္းသားလနည္းစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မန
ိ ္းကေလးမ်ား၊ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ပါဝင္သည္။

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အုပစ
္ မ
ု ်ားကို ေအာက္ပါေမးခန္းမ်ားကို ေမးျခင္းျဖင့္ ႐ိးု ရွငး္ ေသာ အႏၲရာယ္အကြဲျဖတ္မက
ႈ ို
သင္လပ
ု ႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္အဆင့္ ၁-

ရွပ
ိ ါသည္

မရွပ
ိ ါ

HIV စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ဖးပါသလား။

အကယ္၍ ၎တိ႔က
ု အ္က္ပါေမးခန္းကို 'မရွပ
ိ ါ' ဟုေျဖပါက HIV စစ္ေဆးရန္ ေ္ာက္ခအ
ုံ ႀကုံျပဳသင့္သည္။
အ္က္ပါေမးခန္းကို 'ရွပ
ိ ါသည္' ဟုေျဖပါက ၎တိ႔ု ကးစက္မအ
ႈ ႏၲရာယ္ကို စစ္ေဆးရန္ ေအာက္တင္ေဖာ္ျပ္ားေသာ
္ပ္ေဆာင္းေမးခန္းမ်ား ေမးသင့္သည္။
အဆင့္ ၂-

ရွပ
ိ ါသည္

မရွပ
ိ ါ

သင္၏ေနာက္ဆုုံး HIV စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီးကတည္းက သင္သည္ ကန္ဒုုံးမပါဘြဲ လိင္ဆက္ဆုံခ့ျြဲ ခင္း
ရွိပါသလား။
ၿပီးခြဲ့သည့္ ၁၂ လအတင္း သင့္တင္ လိင္မွတဆင့္ ေရာဂါကးဆက္မႈ (STI) ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
သင္၏ေနာက္ဆုုံး HIV စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း သင္လိုအပ္ေသာ တစ္စုုံတစ္ရာအတက္
လိင္ေျပာင္းလြဲျခင္း ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
သင္၏ေနာက္ဆုုံး HIV စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း HIV ပိုးရွိသႏွင့္ လိင္ဆက္ဆုံျခင္း ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
သင္၏ေနာက္ဆုုံး HIV စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း သင္သည္ မးယစ္ေဆးဝါး ္ိုးသင္းျခင္း
ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
အကယ္၍ သင္သည္ မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္းခြဲ့လွ်င္၊ ေဆး္ိုးအပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ကိရိယာမ်ားကို မွ်ေဝသုုံးစြဲျခင္း ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
သင္၏ေနာက္ဆုုံး HIV စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္း္ားသႏွင့္ လိင္ဆက္ဆုံျခင္း
ရွိခ့ပ
ြဲ ါသလား။
သင္သည္ အျခားအမ်ိဳးသားတစ္ဦး (MSM) ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆုံသ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

ဤေမးခန္းမ်ားအား ၎တိ႔က
ု 'ရွပ
ိ ါသည္' ဟုေျဖဆိပ
ု ါက ၎တို႔ကို HIV စစ္ေဆးရန္ သင္အႀကုံျပဳသင့္သည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
HIV ပိုး ရွိေနသႏွင့္ ကန္ဒုုံးမပါဘြဲ လိင္ဆက္ဆုံစဥ္တင္ HIV ပိုး ကးစက္ႏိုင္သည္။
အဓိကလမ်ားျဖစ္သည့္ မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္းသမ်ား၊ ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆုံေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊
လိင္လုပ္သားမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔တင္ HIV ပိုး
ကးစက္ခုံရႏိုင္သည္။
STI ရွိျခင္းသည္ HIV ပိုး ကးစက္မႈကို တိုးေစႏိုင္သည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ေရာဂါကးစက္မႈအဆင့္ ၃ ဆင့္- အ္းစိုးရိမ္ဖယ္ရာရွိေသာ ေရာဂါကးစက္မႈ၊ လကၡဏာမျပေသာကာလႏွင့္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပေသာကာလ တို႔ျဖစ္သည္။
အဆင့္ ၁- အ္းစိးု ရိမဖ
္ ယ္ရာရွေ
ိ သာေရာဂါကးစက္မႈ
ေရာဂါကးစက္ၿပီးေနာက္ ၂ ပတ္မွ ၆ ပတ္ခန္႔တင္ လတို႔သည္ တုပ္ေကးကြဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါရွိႏိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္
ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစာ ၾကာႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသမ်ားသည္ ဤ HIV အဆင့္တင္ ေရာဂါလကၡဏာ
မျပသေလာက္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုပ္ေကးကြဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတင္-

ဖ်ားျခင္း

ခ်မ္းတုန္ျခင္း

အဖုအပိမ့္
္ က္ျခင္း

ညဘက္ေခၽး္က္ျခင္း

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း

အဆင့္ ၂ ေရာဂါလကၡဏာ မျပသည့္ (ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွဘ
ိ ြဲ) ကာလ
ဒုတိယအဆင့္တင္ လအမ်ားစုတင္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွ် မရွိပါ။ ဤအဆင့္သည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစာၾကာရွညႏ
္ ိုင္သည္။ လတစ္ေယာက္သည္ အျပင္ပန္းအရ ေကာင္းမန္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း HIV သည္
သတို႔၏ကိုယ္ခုံအားစနစ္ကို ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနသည္။
အဆင့္ ၃ ေရာဂါလကၡဏာ (ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္) ကာလႏွင့္ AIDS
တတိယအဆင့္တင္ ဆိုးဝါးေသာ ေရာဂါကးစက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ HIV မရွိေသာသမ်ားသည္ ပုုံမွန္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္
ေရာဂါမ်ားကို ပိုမိုရရွႏ
ိ ိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ပိုဆိုးလာလိမ့္မည္။ ၎တို႔မွာ
ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း

ဂလင္းမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း

လ်င္ျမန္စာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ျခင္း

ညဘက္ေခၽး္က္ျခင္း

ဖ်ားျခင္း

မရွင္းလင္းသည့္ အမည္းစက္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အစက္အေျပာက္မ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခခ
ု က
ု ို သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။
မရွင္းလင္းသည့္
အမည္းစက္မ်ား

ဆိုး႐ားသည့္

သို႔မဟုတ္

ေရရွည္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း

အစက္အေျပာက္မ်ား

မွတ္ဉာဏ္ဆုုံးရႈုံးမႈ

လ်င္ျမန္စာ

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္

ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈ

က်ျခင္း

တခ်ိန္လုုံး
အလန္အမင္းေမာပန္းေနျခင္း
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
HIV ပိးု ကးစက္မက
ႈ ို ကာကယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ ၎တင္ လိငမ
္ ွတဆင့္ကးစက္ျခင္း၊ ေဆး္ိုးအပ္မ်ားႏွင့္
ေဆး္ိုးႁပန္မ်ားမွ ကးစက္ျခင္းသာမက မိခင္ႏွင့က
္ ေလးအၾကား ကးစက္ျခင္းမွ ကာကယ္တားဆီးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
ပါဝင္သည္။ မွတမ
္ ိရန္ အေရးႀကီးဆုုံးအခ်က္မွာ ္ိေရာက္ေသာ antiretroviral ကု္းုုံ (ကုသမႈ) ကိုခယ
ုံ ၿပီး၊ ၎တိ႔၏
ု
ေသးအတင္း ဗိင
ု ္းရပ္စပ
္ မာဏကို ေလွ်ာ့ခ်္ားေသာ HIV ပိးု ရွိသသည္ မေမးေသးေသာႏွင့္ ေမးကင္းစကေလးမ်ား
အပါအဝင္ အျခားသအား HIV ပိးု မကးစက္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကန္ဒးုုံ မ်ားအား ပုမ
ုံ န
ွ ႏ
္ ွင့္ မွနက
္ န္စာအသုးုံ ျပဳျခင္းသည္ HIV ပိးု ကို လိငဆ
္ က္ဆမ
ုံ မ
ႈ ွတဆင့္
ကးစက္ျခင္းအား တားဆီးရန္ အသက္သာဆုုံးႏွင့္ လက္လမ
ွ း္ မီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
မွနက
္ န္စာအသုးုံ ျပဳပါက ကန္ဒးုုံ မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား HIV ပိုး
ကးစက္မက
ႈ ို ကာကယ္တားဆီးရန္ ္ိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ မွားယင္းစာ
အသုးုံ ျပဳျခင္းသည္ ကန္ဒုုံးကၽတ္္က္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပ်က္စီးျခင္းသိ႔ု ဦးတည္သည္၊ ဤသည္က
၎တိ႔၏
ု ကာကယ္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ေစသည္။
ႀကိဳတင္ဒဏ္ခႏ
ုံ ိုငမ
္ ေ
ႈ ရာဂါကာကယ္ေဆး (PrEP) သည္ HIV ပိးု မရွိသမ်ားက HIV ပိုးကးစက္မႈကို
ကာကယ္တားဆီးရန္ ေသာက္ႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးျဖစ္သည္။ အၾကုံျပဳ္ားသည့္အတိင
ု ္း
ေသာက္လွ်င္ PrEP သည္ HIV ပိးု ကးစက္ျခင္းကို ဖယ္ရာွ းပစ္ႏိုင္သေလာက္ျဖစ္သည္။ HIV
ကးစက္မအ
ႈ ႏၲရာယ္ ျမင့္မားေသာ လမ်ားအတက္ PrEP ကို အႀကုံျပဳသည္။ ဤအုပ္စမ
ု ်ားတင္
ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္း လိငဆ
္ က္ဆုံေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ လိင္လပ
ု ္သားမ်ားႏွင့္ မးယစ္ေဆးဝါး
္ိုးသင္းသမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။
ႀကိဳတင္ဒဏ္ခႏ
ုံ ိုငမ
္ ေ
ႈ ရာဂါကာကယ္ေဆး (PEP) သည္ HIV ပိုး ္ိေတ႕ ကးစက္ခုံရႏိုငေ
္ ခ်ရွိသည့္
နာရီပင
ို ္းအတင္း စတင္ေသာက္ႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးျဖစ္သည္၊။ HIV ပိုးကးစက္ခရ
ုံ ႏိုင္ေျခရွိၿပီး၊
အကယ္၍ ေဆးကိုလ်င္ျမန္စာ စတင္ခပ
ြဲ့ ါက (အတိအက်ဆိပ
ု ါက ၂ နာရီအတင္း) HIV
ပိုးကးစက္မႈအား ကာကယ္တားဆီးရာတင္ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ ခန္႔မန
ွ ္းေျခအားျဖင့္ ၄
ပတ္ၾကာေအာင္ ေသာက္ရမည္။ လနာသည္ ႏွစ္သမ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးမႈကို ခုံယသင့္သည္။
မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္း သုးုံ စသ
ြဲ မ်ားအတက္ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ HIV ပိးု ကးစက္မႈကို
တားဆီးရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္း သုုံးစသ
ြဲ မ်ားသည္ သန္႔ရွငး္ ေသာ
ေဆး္ိုးအပ္မ်ားႏွင့္ ေဆး္ိးု ႁပန္အသစ္မ်ားကို အၿမြဲတမ္းအသုုံးျပဳသင့္ၿပီး အျခားသ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့မ
္ ွ် မမွ်ေဝ မသုုံးစသ
ြဲ င့္ပါ။ ၎တိ႔သ
ု ည္ အျခားမးယစ္ေဆးဝါးသုုံးစသ
ြဲ ကို
ေကာင္းေကာင္းသိလွ်င္ပင္ ္ိသ
ု တိ႔က
ု ို မွ်ေဝသုုံးစျြဲ ခင္း မလုပ္ရပါ။
HIV ေရာဂါ ႏွင့္ HIV ေရာဂါ ေၾကာင့္ ္ိခက
ို ္ခစ
ုံ ားရသည့္သမ်ားအားခြဲျခားဆက္ဆမ
ုံ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
က HIV ေရာဂါ ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔မက
ႈ ို ေလွ်ာ့ခ်ရာတင္ ကညီႏိုငလ
္ ိမ့မ
္ ည္ ျဖစ္သကြဲ့သ႔ို အေစာပိုငး္
ေရာဂါစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈခုံယျခင္း တိးု လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏က်န္းမာေရးကို
စနစ္မ်ားတင္ အားလုုံး္ည့္သင္းရန္၊ သင္၏လမႈအသိင
ု း္ အဝိင
ု ္းကို HIV ႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ လတိ႔က
ု ို စိတအ
္ ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လတိ႔က
ု ို ဖယ္ၾကဥ္္ားေသာ ဘာသာစကားအသုးုံ အႏႈနး္ ကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ သင္၏
လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းသည္ လသားအားလုးုံ ၏အခင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိက
ု ္နာျခင္းအားျဖင့္
ချြဲ ခားဆက္ဆမ
ုံ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပင
္ န္းမ်ားကို ဦး ေဆာင္ႏိုငသ
္ ည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
HIV ပိုးကးစက္မႈကို ကာကယ္တားဆီးႏိုင္သည္။
လမ်ားသည္ ဆက္လက္ကးစက္မႈကို ကာကယ္တားဆီးရန္ ၎တို႔၏ HIV အေျခအေနကိုသိရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
ကန္ဒုုံးအသုုံးျပဳျခင္းသည္ HIV ပိုးကးစက္မႈကို တားဆီးရန္ အသက္သာဆုုံးႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
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ေယာက်ၤားသုးုံ ကန္ဒးုုံ မ်ား

သက္တမ္းကုန္ဆုုံးရက္ကို စစ္ေဆးပါ

လိင္တုံ ေ္ာင္မတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

ကန္ဒုုံး၏္ိပ္ဖ်ားကို လက္မႏွင့္လက္ညႇိဳးျဖင့္

ၿပီးေနာက္အ္ုပ္ကိုဖင့္ပါ။ ကန္ဒုုံးအတင္းပိုင္း

လိုအပ္လွ်င္ လိင္တုံ္ိပ္ဖးဖုုံးအေရျပားကို

ဖိညႇပ္ၿပီး လိင္တုံ၏ ဦး ေခါင္းအေပၚ

မစုတ္ၿပြဲဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ကန္ဒုုံး၏္ိပ္ဖ်ားသည္

ျပန္ဆြဲ္ုတ္ပါ။

ကင္းကိုတင္္ားပါ။

လိင္တုံ၏ အရင္းမွ ကန္ဒုုံးကို အလိပ္ေျဖပါ။

လိင္တုံကို ေယာနိ သို႔မဟုတ္ စအို္ြဲသို႔မ္ည့္ခင္

စအိုႏွင့္ ေယာနိျဖင့္ လိင္ဆက္ဆုံျခင္းအတက္

ကန္ဒုုံး၏ ္ပ္ဖ်ားကို သုက္ရည္စုေဆာင္းရန္

ေလပေဖာင္းမ်ားကို ဖယ္္ုတ္ၿပီး

ကန္ဒုုံးကိုအၿမြဲတမ္းသုုံးပါ။

္ိေတ႕ ခ်န္ရစ္ရသည္။

ေခ်ာျပန္႔ေနပါေစ။

လိင္ဆက္ဆုံၿပီးေနာက္၊ လိင္တုံမွကန္ဒုုံးကို

ကန္ဒုုံးကို အ္ုုံးခ်ည္ၿပီး တစ္ရႉး သို႔မဟုတ္

ေခါက္ပိတ္္ားေသာကန္ဒုုံးကို

ဂ႐ုတစိုက္ဖယ္ရွားၿပီး သုက္ရည္မဖိတ္ရန္

အျခားတစ္ခါသုုံး စန္႔ပစ္ ပစၥည္း္ြဲတင္

အဖုုံးပိတ္္ားေသာ အမႈိက္ပုုံး္ြဲသို႔ ္ည့္ပါ၊

ေသခ်ာလုပ္ပါ။

္ည့္္ားပါ။

သို႔မဟုတ္ အမႈိက္ပုုံးမရွိလွ်င္ ေျမျမႇဳပ္ပါ။

ကိဳင္ကင္း၏ အျပင္ဘက္မွတဆင့္ တန္းသည္ကို
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။

လက္ေဆးပါ။
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အမ်ိဳးသမီးသုးုံ ကန္ဒးုုံ မ်ား

သက္တမ္း က္ုန ္ ဆ မည္းရက္္ိဆစစ္ေးဆ ၿပ ေးနာက္္

အျပင္ကင္းသည္ လိင္အဂၤါအေခါင္း၏

ကန္ဒုုံးကို ပိတ္္ားေသာအစန္မွ ကိုင္္ားၿပီး

အထုတ္ိဆ ဖြင္းပါ၊ ကန္ဒုုံးအတင္းပိုင္း မစုတၿပဲြို႔

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖုုံးအုပ္္ားသည္။

အတင္းပိုင္းကင္းကို ဆုပ္ကိုင္ပါ။

ဂ႐ုစိုက္ပါ။ က္တ္ေးၾက္ သို႔မဟုတ္ ဓာ
မသ္ု ပါါႏးင္း။

အတင္းပိုင္းကင္းကို ္ည့္သင္းရန္ႏွင့္
လိင္ဆက္ဆုံစဥ္အတင္း အကာ္ားရွိရန္ေနရာတင္
္ားရာတင္ အကအညီျဖစ္ေစရန္ အသုုံးျပဳသည္။

ကင္းကို လက္မႏွင့္လက္ညႇိဳး သို႔မဟုတ္

အတင္းပိုင္းကင္းကို ေယာနိ္ြဲသို႔သင္းပါ။

အျပင္ကင္းသည္ ေယာနိအျပင္ဘက္တင္

လက္ခလယ္ေခ်ာင္းျဖင့္ညႇစ္ဆြဲ လိုက္လွ်င္ ရွည္ၿပီး

အတင္းပိုင္းကင္းကို ခ်ြဲ႕္င္ၿပီး ေနရာေျပာင္းပါ။

ရွိရမည္။

က်ဥ္းေျမာင္းသားလိမ့္မည္။

လက္ညႇိဳးကို ကန္ဒုုံးအတင္းသို႔္ည့္ၿပီး
သသားႏိုင္သမွ်တန္းပါ။

သင့္ လိင္ဆက္ဆုံဖက္၏ လိင္တုံကို

ကန္ဒုုံးကိုဖယ္္ုတ္ရန္၊ အတင္းပိုင္းသုက္ရည္ကို

ကန္ဒုုံးကို တစ္ရႉး သို႔မဟုတ္

ကန္ဒုုံးအတင္းသို ပို႔ေဆာင္ပါ။ ၎သည္

ပိတ္ရန္ အျပင္ကင္းကို လိမ္လိုက္ၿပီး ကန္ဒုုံး္ြဲမွ

အျခားစန္႔ပစ္ပစၥည္းတစ္ခု္ြဲသို႔ခ်ၿပီး

ကန္ဒုုံးႏွင့္ ေယာနိနုံရုံၾကားရွိ သင္၏ေယာနိ္ြဲသို႔

လိင္အဂၤါကို အျပင္သို႔ ညင္သာစာဆ္
ြဲ ုတ္ပါ။

အဖုုံးပိတ္္ားေသာ အမႈိက္ပုုံး္ြဲသို႔ လႊင့္ပစ္ပါ။

မဝင္ေအာင္ သတိ္ားပါ။

ေရဆြဲအိမ္သာ္ြဲသို႔ ကန္ဒုုံးကို္ည့္ၿပီး
မစန္႔ပစ္ပါႏွင့္။ လက္ေဆးပါ။
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စစ္ေဆးျခင္း
သင့္တင္ HIV ရွိ မရွိ သိရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလမႈအသိင
ု ္းအဝိုငး္ မ်ားတင္၊
၎တိ႔၏
ု HIV ေရာဂါ အေျခအေနကို သိရွိသအေရအတက္ တိးု ပားေစရန္ ရပ္႐ာအေျချပဳ ႏွစ္သမ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏး
အႀကုံေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပေ
္ ပးႏိုင္သည္။ HIV ပိးု ကးစက္ခရ
ုံ ၿပီးေနာက္ တခါတရုံတင္ ၃ လအ္ိ
ၾကာမွသာ လနာ၏ေသး္ြဲမွ HIV စစ္ေဆးမႈတင္ ပိုးေတ႕ရွႏ
ိ ိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။
ဤအခ်ိနအ
္ ေတာအတင္း ၎တို႔သည္ အျခားသတစ္ဦး သိ႔ု HIV ကးစက္ႏိုင္ဆြဲျဖစ္သည္။ ္ို႔ေၾကာင့္ ပုမ
ုံ န
ွ ္စစ္ေဆးရန္
လိုအပ္သည္။
လ္ုအေျချပဳ HIV စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႏွစသ
္ မ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတက္ သင့္ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု ္ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားအတိင
ု း္ တိင
ု ပ
္ င္ပါ။
ရပ္႐ာလ္ုအားစစ္ေဆးျခင္း - အျမန္ခတ
ုံ င္းစစ္ေဆးျခင္း
၁. သား ႏွင့္ သားဖုုံး အ္က္ႏွင့္ေအာက္ ၾကားတင္ ခုံတင္းတို႔ဖတ္ ယသည္။ အဆိုပါ တို႔ဖတ္ကို
တစ္ႀကိမ္္က္ပို မယရပါ။

၂. အဆိုပါ တိ႔ဖ
ု တ္ကို မိနစ္ ၂၀ ၾကာ ၾကားခုံ ေပ်ာ္ရည္္ြဲတင္ ္ားသည္
၃. အကယ္၍ ရလဒ္ ဝင္းဒိုးတင္ လိုင္းတစ္ခုရွိပါက၊ အႏုတ္လကၡဏာဟု သုံသယရွိသည္။
အကယ္၍ ဝင္းဒိုးတင္ လိုင္းႏွစ္ခုရွိပါက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည္ဟု သုံသယရွိသည္။

ရပ္႐ာလ္ုအားစစ္ေဆးျခင္း - အျမန္ေသးစစ္ေဆးျခင္း
၁. လက္ေခ်ာင္းကို ပိုးသတ္ေဆးကိုသုတ္ ေပး၍ သန္႔ရွင္းပါ
၂. လက္ေခ်ာင္း၏္ိပ္အဆုုံးကို အသာေဖာက္ၿပီး ႁပန္္ြဲသ႔ို ေသးတစ္စက္ ခ်ပါ
၃. ႁပန္ကို ၾကားခုံ ေပ်ာ္ရည္္ြဲတင္ ္ားပါ
၄. အဆိုပါ ၾကားခုံႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အလႊာပါး္ြဲ ေလာင္းခ်ပါ။ မိနစ္ ၂၀ ေစာင့္ပါ။
၅. အကယ္၍ အလႊာပါးေပၚတင္ အစက္တစ္ခုရွိပါက စစ္ေဆးမႈကို ေရာဂါမျဖစ္ဟု
သုံသယရွိသည္။ အကယ္၍ အလႊာပါးေပၚတင္ အစက္ႏွစ္ခုရသ
ွိ ည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္
ေရာဂါရွိသည္ဟု သုံသယရွိသည္

HIV ရပ္႐ာလ္ု စစ္ေဆးမႈရလဒ္ မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ၊ လနာအား အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္အတက္
အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔သ
ု င္ လႊြဲေျပာင္းသင့္သည္။
ႏွစသ
္ မ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္း
မည္သည့္ HIV စစ္ေဆးမႈတင္မဆို ႏွစ္သမ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္း ပါ၀င္ရမည္။ ႏွစ္သမ
ိ ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္းမ်ားသည္
လနာအား ၎တိ႔၏
ု အႏၲရာယ္အား နားလည္ရန္ႏွင့္ မိမိတ႔၏
ို ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ၎တိ႔၏
ု လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အုံဝင္ခင္က်ျဖစ္ေအာင္ ကညီရန္ျဖစ္သည္။
•

စစ္ေဆးမႈမျပဳမီ ႏွစ္သိမ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္းကို သီးသန္႔ေနရာတင္ ျပဳလုပသ
္ ည္။
ေဆးေႏး္ားသည့္အေၾကာင္းအရာ အားလုုံးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္္ားရမည္။ သင္သည္ ၎တိ႔၏
ု ္ိေတ႕မႈ၊
မည္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိငမ
္ ႈဆင
ို ္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အပန္းေျဖမးယစ္ေဆးဝါးဆိင
ု ္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို
ေဆးေႏးသင့္ၿပီး ၊ HIV ႏွင့္ AIDS အၾကာကျြဲ ပားျခားနားခ်က္ကို ရွငး္ ျပၿပီး စမ္းသပ္မႈ မည္သို႔လုပေ
္ ဆာင္သည္ႏွင့္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာရလဒ္မ်ား အဘယ္သ႔ဆ
ို ိုလိုသည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသင့္သည္။

•

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မည္သ႔ပ
ို င္ရပ
ွိ ါေစ စစ္ေဆးမႈအၿပီး ႏွစ္သိမ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္းကို အၿမြဲျပဳလုပသ
္ ည္။ ၎ကို
သီးသန္႔ေနရာတစ္ခုတင္ ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ေဆးေႏး္ားေသာ အရာမွန္သမွ်သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ရမည္။
စစ္ေဆးမႈခယ
ုံ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သိမ့ေ
္ ဆးေႏးအႀကုံေပးျခင္းသည္ လနာမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု အေျဖမ်ားအား
အဘယ္သ႔ဆ
ို ိုလိုသည္ကို နားလည္ေအာင္ ကညီရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပိးု ေတ႕ရွပ
ိ ါက ကုသမႈခုံယရန္ႏွင့္
္ပ္မုံကးစက္မႈ ကာကယ္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းကို သင္သည္ ေဆးေႏးသင့္သည္။ အကယ္၍ ပိးု မေတ႕ရွပ
ိ ါက
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကာကယ္တားဆီးျခင္း အမအက်င့္မ်ားကို ေဆးေႏးသင့္သည္။

29

ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
HIV အတက္ ကုသေပ်ာက္ကင္းနည္း မရွပ
ိ ါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ္ိေရာက္ေသာ ကုသမႈ ရွပ
ိ ါသည္။
အကယ္၍ ကုသမႈကို လ်င္ျမန္စာစတင္ၿပီး ပုုံမန
ွ ္ျပဳလုပလ
္ ွ်င္ ၎သည္ HIV
ပိုးရွိသတစ္ဦးအေနျဖင့္ HIV မရွိသ တစ္ဦးတင္ ေမွ်ာ္လင့္္ားသည့္
အရည္အေသးျပည့္ဝေသာဘဝ ကြဲ့သ႔ပ
ို င္ ရရွႏ
ိ ိုင္သည္။ HIV ကးစက္မအ
ႈ ား ကုသရန္
အသုးုံ ျပဳေသာေဆးမ်ားကို antiretroviral ေဆးမ်ားဟု ေခၚသည္။ HIV ပိုး ရွသ
ိ တစ္ဦးသည္
္ိေရာက္ေသာ ကုသမႈခုံယေသာအခါ၊ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါတင္ ၎တိ႔သ
ု ည္
ကးစက္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။
HIV ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတက္ သင့္ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု ္
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို ေဆးေႏးတိင
ု ပ
္ င္ပါ။ တီဘေ
ီ ရာဂါကုသမႈကို ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာပညာရွငတ
္ စ္ဥးီ ၏
ၫႊနၾ္ ကားခ်က္ျဖင့္သာ ခုံယသင့္ပါသည္။
HIV ပိးု ရွိေနသမ်ားသည္ antiretroviral ေဆးဝါးကို ခ်က္ခ်င္း စတင္ ေပးသင့္သည္။ ကုသမႈသည္ခႏၶာကိုယအ
္ တင္းရွိ HIV
ဗိုငး္ ရပ္စ္ (ဗိင
ု ္းရပ္စ္ ပမာဏ) ကို နည္းေစၿပီး၊ စုံ သတ္မတ
ွ ္
္ ားေသာ ေသးစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ရွာေဖမေတ႕ႏိုငေ
္ အာင္
ျဖစ္ေစသည္။ ၎သည္ ကိယ
ု ခ
္ အ
ုံ ားစနစ္ကို ျပန္လည္ေကာင္းမန္ေစၿပီး အားေကာင္းေစသည္။ ဗိင
ု ္းရပ္စပ
္ မာဏကို
္ိန္းသိမး္ ္ားျခင္းသည္ HIV ပိးု ကးစက္ျခင္းအား ကာကယ္တားဆီးရန္လည္း အေ္ာက္အကျပဳသည္။
ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာပညာရွငမ
္ ်ားသည္ ရပ္႐ာလမႈအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အေကာင္းဆုးုံ ကုသမႈအစီအစဥ္ကို
ေဆးေႏးလိမ့မ
္ ည္။ သင္၏အခန္းက႑သည္ ၎တိ႔က
ု ို ကုသမႈတစ္ေလွ်ာက္လးုုံ တင္ ပုံပ
့ းို ေပးရန္
ျဖစ္သည္။
HIV ဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုသမႈဆင
ို ရ
္ ာ လိက
ု န
္ ာမႈ
မွနက
္ န္စာကုသမႈယရန္ အေရးႀကီးပါသည္ - မွန္ကန္ေသာ ေသာက္ေဆးကို မွနက
္ န္ေသာအခ်ိန္တင္ အစားအစာျဖင့္
သို႔မဟုတ္ အစားအစာမပါျဖင့္ ေသာက္ရန္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤသည္မွာ ေန႔စဥ္ေဆးလုးုံ ေသာက္ျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။
ကုသမႈ၏ ပ္မလအနည္းငယ္အတင္း ေဆးမွနမ
္ ွနေ
္ သာက္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္အသိပညာေပးရန္ သင္သည္ ၎တိ႔က
ု ို
ကညီသင့္သည္။ အေရးႀကီးလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ•

သင္ႏွင့္ သင့္လနာ၏ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့က
္ ိုက္ညီမည့္ အခ်ိနႏ
္ ွင့္ေနရာတစ္ခက
ု ို စီစဥ္ပါ။ အကယ္၍
သင္အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္ကို မေတ႕ပါက၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးက
အကညီေပးႏိုငရ
္ န္ ေမးၾကည့္ပါ။

•

လနာအား ကုသရာ၌ ေဆးဝါးမ်ားသုးံ စ္ရ
ြဲ ာတ္င္ မေကာင္းေသာ တု႔ျုံ ပန္မမ
ႈ ်ားရွပါက ေမးျမန္းၿပီး၊ အလုုံးစုုံကို
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔သ
ု တင္းပိ႔ပ
ု ါ။

•

ေဆးမေသာက္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို (ဥပမာ- ေဆး္ုတ္ေပ်ာက္ေနျခင္း၊ ေဆးမမ်ိဳခ်ျခင္း) သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေရာဂါလကၡဏာျပေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖပါ။

•

ကုသမႈဆိုငရ
္ ာ လိုကန
္ ာျခင္းက HIV ပိးု ရွသ
ိ မ်ားကို HIV မရွိသမ်ားကြဲသ
့ ႔ို ေန္ိင
ု ္ခင့္ျပဳသည္။
အဓိက အသိေပးလိုသည္မ်ား
HIV ပိုးအတက္ ကုသေပ်ာက္ကင္းမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတင္ HIV ကးစက္မက
ႈ ို ကာကယ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
တစ္စုုံတစ္ဦး၏ခုံစားမႈအေပၚ မတည္၍ ဗိုင္းရပ္စ္အဆင့္ နိမ့မ
္ နိမ့က
္ ို သိရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္အဆင့္ နိမ့မ
္ နိမ့က
္ ို သိႏိုင္သည့္
တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ က်န္းမာေရးဌာနတင္ ပုမ
ုံ ွနစ
္ စ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။
ဗိုင္းရပ္စ္အဆင့္ အလန္နမ
ိ ့ေ
္ သာသမ်ားသည္ လိင္မတ
ွ ဆင့္ အျခားသမ်ားအား HIV ပိုး မကးစက္ႏိုင္ပါ။
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္း တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ HIV ေရာဂါရပ္တန္႔ေရးအတက္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းကို ေ္ာက္ပုံ့ရန္
သင္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားအား HIV ပ်ုံ႕ႏွုံ႔မႈမွ မည္သို႔ကာကယ္ရမည္ကို သင္ေပးပါ။

ကန္ဒုုံးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို ချြဲ ခားသတ္မွတ္ၿပီး ၎တို႔အား
မည္သည့္ေနရာတင္ရွာရမည္ကို သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအား အသိေပးပါ။

ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆုံေသာအမ်ိဳးသားမ်ား၊ လိင္လုပ္သားမ်ား၊ မးယစ္ေဆးဝါး္ိုးသင္းသမ်ားႏွင့္
အတည္တက် မေနထုင္သူမ်ား အပါအဝင္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ လမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆုံေရးကို
တည္ေဆာက္ပါ။

HIV စစ္ေဆးေရးစင္တာမ်ားကို ချြဲ ခားသတ္မွတ္ၿပီး ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားအား သတို႔၏ HIV အေျခအေနကို သိရွိေစရန္
တိုက္တန္းပါ။

လေတအား ၎တို႔တင္ HIV ရွိသည္ဟု္င္လွ်င္ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု လႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။

ေဆးကုသမႈ၏ ပ္မလအနည္းငယ္အတင္း HIV လနာမ်ားကို ေ္ာက္ပုံ့ပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မခ
ိ င္မ်ားအား HIV စစ္ေဆးရန္ တိုက္တန္းပါ။

HIV ပိုးရွိေသာမိခင္မ်ားအား မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽးျခင္းႏွင့္ အစား္ိုးႏို႔တိုက္ေကၽးေရးကို ၎တို႔၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးေႏးရန္
တိုက္တန္းပါ။

တီဘီေရာဂါရွိသမ်ားကို HIV စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ HIV ပိုးရွိသမ်ားကို တဘစစ္ေဆးရန္ တိုက္တန္းပါ။
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ေမာ္ဂ် း ၃တီဘီေရာဂါ
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အေ္ေ္
တီဘီေရာဂါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ TB ေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္အတင္းရွိ မည္သည့္ေနရာ၌မဆိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္
အဆုတ္တင္ ေနရာယၿပီး ကာကယ္တားဆီးႏိုင္၍ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။
တီဘီေရာဂါသည္ ကမာၻအႏွုံ႔အျပားတင္ ျဖစ္ပားသည္။ တီဘီေရာဂါကို ငုပ္လွ်ိဳးတီဘီ (မကးဆက္ႏိုင္) သို႔မဟုတ္ ္ႂကတီဘီ
(ကးဆက္ႏိုင္) အျဖစ္ ချြဲ ခား္ားသည္။ ကမာၻ႔လဦးေရ၏ ေလးပုုံတစ္ပုုံခန္႔သည္ ငုပ္လွ်ိဳးတီဘီေရာဂါရွိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
လတို႔သည္ တီဘီဗက္တီးရီးယားမ်ား ကးစက္ခုံ္ားရေသာ္လည္း ေရာဂါျဖင့္ ဖ်ားနားျခင္း (မျဖစ္ပား) ေသးေသာေၾကာင့္
ေရာဂါမကးစက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တင္ ္ႂကတီဘီ (ေရာဂါလကၡဏာျပမႈႏွင့္ ကးစက္ႏိုင္ေသာ) ေရာဂါအသစ္ျဖစ္မႈ
မ်ားစာသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ (ျမန္မာႏွင့္္ိုင္းႏိုင္ငုံတို႔ အပါအဝင္) ျဖစ္ပားခြဲ့ၿပီး၊ ကမာၻေပၚတင္ ျဖစ္ပားမႈအသစ္၏ ၄၄%
ရွိၿပီး၊ အေနာက္ပစိဖိတ္ေဒသ (ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏိုင္ငုံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငုံအပါအဝင္) တင္ျဖစ္ပားခြဲ့ၿပီး ကမာၻတဝွမ္းျဖစ္ပားမႈ၏
၁၈% ရွိခြဲ့သည္။

ကးစက္ျခင္း
က်န္းမာေသာ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ရွိသည့္ တီဘီေရာဂါကးစက္ခုံ္ားရသ
အမ်ားစုသည္ မည္သည့္အခါမွ် ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အျခားသမ်ား္ုံ
တီဘီဗက္တီးရီးယားပိုး ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္း မျဖစ္ေစပါ။ တီဘီေရာဂါရွိသ အခ်ိဳ႕သည္
ဖ်ားနာျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ၎ကို ္ႂကတီဘီေရာဂါဟု ေခၚသည္။
ကိုယ္ခုံအားစနစ္သည္ တီဘီပိုးကို ဆက္လက္ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ
္ႂကတီဘီေရာဂါကို ျဖစ္ေစသည္။
တီဘီဗက္တီးရီးယားသည္ လတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ေလ္ြဲမွတဆင့္ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သားသည္။ ္ႂက တီဘီေရာဂါသည္က ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ား၊
ႏွာေခ်ျခင္းမ်ား၊ တုံေတးေ္း သို႔မဟုတ္ တုံေတးစဥ္သည့္အခါ တီဘီဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ ေလ္ြဲေရာက္သားသည္။
အနီးအနားရွိလမ်ားသည္ အဆိုပါ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို ရႉသင္းမိသည့္အခါ စတင္ ေရာဂါကးစက္ခုံရေတာ့သည္။
လတစ္ဦးသည္ တီဘီဗက္တီးရီးယားကို ရႉရႈိက္မိပါက ဗက္တီးရီးယားမ်ားသည္ အဆုတ္တင္ အေျခခ်ၿပီး ႀကီး္ားလာႏိုင္သည္။
္ိုမွ ၎သည္ ေသးမွတဆင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္သို႔
ေ႐႕သားႏိုင္သည္။
အဆုတ္ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းရွိ ္ႂကတီဘီေရာဂါသည္ ကးစက္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဗက္တီးရီးယားသည္
အျခားလမ်ား္ုံ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ၏ အျခားအစိတ္အပိင
ု ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပမာ ေက်ာက္ကပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ႐ိုး ရွိ
တီဘီသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မကးစက္ပါ။

ငုပလ
္ ်ွ ဳိ းတီဘီ …

္ႂကတီဘ.ီ .

- တီဘီေရာဂါပိုးရွိေသာ္လည္း ဗက္တီးရီးယားမ်ားသည္
မ္ႂက မလႈပ္ရွားပါ။

- ္ႂကတီဘီေရာဂါ ရွိသည္။
- ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

- ဖ်ားနာျခင္းကို မျဖစ္ေစပါ။

- အျခားေသာသမ်ားကို ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ေစႏိုင္သည္။

- အေနနီး၍ အလယ္တက ကးစက္တတ္ေသာ

- အကယ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေစာလ်င္စာ

ေရာဂါမဟုတ္ပါ။

- အကယ္၍ ဗက္တီးရီးယားပိုးသည္ ္ႂကလာၿပီး

ေရာဂါရွာေဖႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္ဆန္စာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္
ကုသမႈခုံယလွ်င္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။

အဆပားလာလွ်င္ ္ႂကတီဘီေရာဂါ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

- ကုသႏိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။
အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
တီဘီေရာဂါ (TB) သည္ ဗက္တီးရီးယားပိုးကးစက္မႈ ျဖစ္သည္။
တီဘီေရာဂါသည္ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ေလမွတစ္ဆင့္ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သည္။
က်န္းမာေသာ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ရွိသအမ်ားစုသည္ တီဘီေရာဂါျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ် ဖ်ားနာမည္မဟုတ္ပါ။
ပ်က္စီးေနေသာ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ရသ
ွိ မ်ားသည္ ္ႂကတီဘီေရာဂါရႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
ဤတင္ HIV ေရာဂါရွိသ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ ကိုယခ
္ အ
ုံ ားဆိင
ု ္ရာ ေရာဂါရွိသမ်ား အပါအဝင္ တီဘီေရာဂါ
္ႂကႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ အ္ိခက
ို ္မခုံသည့္ လစာမ်ားရွိသည္။
အႏၲရာယ္အုပစ
္ မ
ု ်ားႏွင့္ အျပဳအမ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္တင္ေဖာ္ျပ္ားသည္-

တီဘီေရာဂါသည္ႏွင့္
္ိေတ႕မႈရသ
ွိ ည့္သမ်ား

ယခင္ကတီဘီ ေရာဂါကို
မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ ကုသမႈ
မခုံယခြဲသ
့ မ်ား

လဉီးေရသိပသ
္ ည္းၿပီး

HIV ပိုးရွသ
ိ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ

လေနမႈႏမ္းပါးေသာ

ကိယ
ု ္ခုံအားနည္းေစေသာ

အေျခအေနတင္ ေန္ိုင္သမ်ား

ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေန္ိုငသ
္ မ်ား

ရင္ခင္ပက
ို ္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
ကေလးသငယ္မ်ား

သက္ႀကီး႐ယ္အိုမ်ား

တီဘီေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်
(ယခင္ႏွင့္ ယခု) ျမင့္မားသည့္
လမႈအသိင
ု ္းအဝိုင္းတင္
ေန္ိုငသ
္ မ်ား

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသမ်ား

ေဆးလိပ္ေသာက္သုုံးသမ်ား

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
တီဘီေရာဂါသည္လနာႏွင့္ အနီးကပ္္ိေတ႕သ မည္သမဆို တီဘီဗက္တီးရီးယား ကးစက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည္။
အလန္ငယ္႐ယ္သမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ယ္အိုမ်ား အပါအဝင္ အားနည္းေသာ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ ရွိသမ်ားသည္
အလန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္။
HIV ပိုး ရွိသမ်ားသည္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပားႏိုင္ေျခ သိသိသာသာပိုမ်ားသည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
တီဘီေရာဂါပိးု ကးစက္ခရ
ုံ ၿပီးေနာက္ ပ္မပတ္အနည္းငယ္အတင္း ထႂကတီဘေ
ီ ရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစာ ၾကာၿပီးေနာက္မွ ျဖစ္ပားႏိုင္သည္။ ္ၾကတီဘေ
ီ ရာဂါျဖစ္ပားမႈတင္ ပါဝင္ေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

ေခ်ာင္းဆိုး ေသးပါျခင္း

အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း

ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း

ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း

ဖ်ားျခင္း

ညဘက္ေခၽး္က္ျခင္း

ခ်မ္းတုန္ျခင္း

အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း

(သုုံးပတ္ႏွင့အ
္ ္က္ အတက္သာ)

တီဘီေရာဂါသည္ ေက်ာက္ကပ္၊ ေက်ာ႐ိးု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဦးေႏွာက္ အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားအစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားကိုလည္း
္ိခိုကေ
္ စႏိုင္သည္။ အဆုတ၏
္ အျပင္ဘက္တင္ တီဘေ
ီ ရာဂါျဖစ္ပားပါက ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ကျြဲ ပားၿပီး သက္ဆင
ို ရ
္ ာ
ကိုယ္အဂၤါႏွင့္ဆက္စပ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခုခက
ု ို သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။
ေခ်ာင္းဆိုး ေသးပါျခင္း

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း

ဆီး္ြဲတင္ေသးပါျခင္း

(သုုံးပတ္ႏွင့္အ္က္
အတက္သာ)

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
သုုံးပတ္ေက်ာ္ၾကာ ေခ်ာင္းဆိုးေနသမ်ားသည္ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု သားသင့္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမျပ႐ုုံသာမက က်န္းမာေရးျပႆနာမရွိဘြဲ တီဘီေရာဂါကးစက္မႈ ရွိေနႏိုင္သည္။
ငုပ္လွ်ိဳးတီဘီေရာဂါရွိသမ်ားသည္ မည္သည့္လကၡဏာႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုမွ် မျပပါ။
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
လတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသိ႔ု တီဘက
ီ းစက္မက
ႈ ို ကာကယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ငုပလ
္ ွ်ိဳးတီဘေ
ီ ရာဂါရွသ
ိ မ်ား ထႂကတီဘီေရာဂါျဖစ္ပားမႈမွ
ကာကယ္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းမ်ားစာ ရွသ
ိ ည္။ တီဘေ
ီ ရာဂါလနာမ်ားအပါအဝင္ မည္သမဆို အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ေအာက္ပါ အႀကုံဉာဏ္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္သည္။
ေခ်ာင္းဆိးု ျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းကို ဖုုံးအုပၿ္ ပီး လက္မ်ားကို သန္႔ရင
ွ း္ ေအာင္္ားျခင္း သည္ တီဘီေရာဂါ
အပါအဝင္ ျပင္း္န္ေသာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကို ကာက္ယ္
တားဆီးႏိုင္သည္။ လတို႔သည္ ၎တို႔၏ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို တစ္ရႉးျဖင့္ ဖုုံးအုပ္ အသုုံးျပဳၿပီး၊
အသုုံးျပဳ္ားေသာ တစ္ရႉးမ်ားကို အမႈိက္ပုုံး္ြဲ ္ည့္ရန္အေရးႀကီးသည္။ တစ္ရႉးမ်ားမရရွိပါက
အက််ႌလက္ သို႔မဟုတ္ တုံေတာင္ေကး ္ြဲသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္း လုပ္ရန္
အႀကုံျပဳသည္။ လက္မ်ား္ြဲသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္း သည္ ေနာက္္ပ္ကးစက္မႈကို
ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ မေကာင္းပါ။ ေခ်ာင္းဆိုး သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ် ၿပီးေနာက္ လက္မ်ားကို
စနစ္တက်ေဆးေၾကာရန္ အၿမြဲတမ္း အေရးႀကီးသည္။
မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ားက စကားေျပာေနသည့္အခါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေနသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ေနသည့္အခါ၌
ေရာဂါပိုးအမႈန္မ်ား ျပန္႔ပားမႈကို ကာကယ္တားဆီးေပးသည္။ ကးစက္ေရာဂါသည္မ်ား အေနျဖင့္
(သုံသယရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္) အမ်ားျပည္သႏွင့သ
္ က္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားပိတ္္ားေသာ ဧရိယာမ်ားတင္ ရွိေနသည့္အခါ ၎တိ႔က
ု ို တပ္္ားသင့္သည္။
တီဘီေရာဂါလနာမ်ား (သုံသယျဖစ္ဖယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အတည္ျပဳၿပီး) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္စဥ္
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာဖုုံးမ်ားႏွင့္ အျခား
တစ္ကိုယ္ေရအကာအကယ္ပစၥည္းမ်ား (PPE) ကို ဝတ္ဆင္သင့္သည္။
BCG ကာကယ္ေဆးသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုုံးအျပဳဆုုံး ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း
၎သည္ ၁၀၀% ္ိေရာက္မႈ မရွိပါ။ BCG ကာကယ္ေဆးသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား တီဘီေရာဂါ
အခ်ိဳ႕ကို ေကာင္းစာ ႀကိဳတင္ကာကယ္ေပးသည္ကို ျပသေသာ္လည္း အ႐ယ္ေရာက္သမ်ားတင္
တီဘီေရာဂါကာကယ္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ BCG ကာကယ္ေဆးသည္ အ႐ယ္ေရာက္သမ်ား
အၾကား ကးစက္မႈကို ရပ္တန္႔ေစမည့္အစား ကေလးမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကယ္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အသုုံးျပဳသည္။
ေရာဂါကိက
ု ာကယ္တားဆီးရန္ အတက္ တီဘေ
ီ ရာဂါကုသမႈသည္ ငုပ္လွ်ိဳးတီဘီေရာဂါရွိသမ်ားတင္
္ႂကတီဘီေရာဂါ ပ္မဆုုံးအႀကိမ္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ Isoniazid
သည္ ငုပ္လွ်ိဳးတီဘီေရာဂါကို ္ႂကတီဘီေရာဂါအျဖစ္ ေျပာင္းလြဲျခင္းမွ ကာကယ္တားဆီးရန္
အသုုံးျပဳေသာ ေဆးဝါးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ လႀကီးမ်ားအၾကား ကးစက္မႈကို ရပ္တန္႔ရ န္
မဟုတ္ဘြဲ လတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းအား ကာကယ္ရန္အဓိက ျဖစ္သည္။ HIV ပိုး ရွိေနသမ်ား
အတက္ isoniazid ႀကိဳတင္ကာကယ္ေရးကု္ုုံး (IPT) သည္ သိသာေသာ အက်ိဳးေက်းဇးရွိသည္။
တီဘီေရာဂါ ႏွင့္ တီဘီေရာဂါေၾကာင့္ ္ိခိုက္ခုံစားရသည့္သမ်ားအား ချြဲ ခားဆက္ဆမ
ုံ ႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း က
တီဘီေရာဂါ ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတင္ ကညီႏိုင္လိမ့မ
္ ည္ ျဖစ္သကြဲ့သို႔ အေစာပိုင္း
ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ေဆးကုသမႈခုံယျခင္း တိုးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏က်န္းမာေရးကို
အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားတင္ အားလုုံး္ည့္သင္းရန္၊ သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို တီဘီႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ လတို႔ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ
သို႔မဟုတ္ လတို႔ကို ဖယ္ၾကဥ္္ားေသာ ဘာသာစကားအသုုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္
သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္းသည္ လသားအားလုုံး၏အခင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္
ချြဲ ခားဆက္ဆုံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သည္။
အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အတင္းတုံေတာင္ေကးကို အသုုံးျပဳ၍ ပါးစပ္ကို ဖုုံးအုပ္္ားပါ။
သုံသယျဖစ္ဖယ္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ တီဘီလနာမ်ားႏွင့္ ္ိေတ႕ဆက္ဆုံမႈရွိပါက မ်က္ႏွာဖုုံးတပ္ပါ။
ငုပ္လွ်ိဳး တီဘီေရာဂါရွိသမ်ားသည္ ္ႂကတီဘီေရာဂါသို႔ တိုးတက္လာမႈအား ကာကယ္တားဆီးရန္
ကုသမႈကိုခုံယႏိုင္သည္။
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စစ္ေဆးျခင္း
ေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးရန္ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ ရွိသည္။ လ္ုအေျချပဳ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနတင္ စစ္ေဆးမႈတ႔ို
ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ ၁- ႏႈတေ
္ မး ႏႈတေ
္ ျဖ စစ္ေဆးမႈ

ရွပ
ိ ါသည္

မရွပ
ိ ါ

လနာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခန္းမ်ား ေမးၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။
သင္သည္ ၿပီးခြဲ့သည့္ႏွစ္က ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ႀကဳုံေတ႕ခုံစားခြဲ့ရဖးျခင္း ရွိပါသလား။
(က) သုုံးပတ္္က္ပို၍ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
(ခ) ေခ်ာင္းဆိုး ေသးပါျခင္း
(ဂ) အျခားအေၾကာင္းမရွဘြဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်မႈ
(ဃ) ဖ်ားျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ညဘက္ေခၽး္က္ျခင္း
(င) အသက္ရႉမဝျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္း
(စ) ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း
ယခင္ႏွစ္က တီဘီေရာဂါရွိသ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ္ိေတ႕မႈ ရွိပါသလား။
သင့္ကိုယ္ခုံအားကို ႏွိမ္နင္း္ားသည့္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ရွိပါသလား။

အကယ္၍ လနာက အ္က္ပါေမးခန္းမ်ား္ြဲမွ တစ္ခခ
ု ု ကို "ရွပ
ိ ါသည္" ဟု ေျဖလွ်င္
က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခသ
ု ႔ို လႊြဲေျပာင္းပါ။

အဆင့္ ၂- ေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးျခင္း
ေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးျခင္းကို က်န္းမာေရးဝန္္မ္းမ်ားက က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတင္
ေဆာင္႐က္ပါလိမ့မ
္ ည္။
တီဘီသုံသယရွိသတစ္ဦး၏ အဆုတက
္ ို ရင္ဘတ္ဓာတ္မန
ွ ႐
္ ိုက္ ၾကည့္ပါ။ ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွနက
္ ို
သုံသယရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ အသုးုံ ျပဳၿပီး၊ တိက်ေသာ တီဘဗ
ီ က္တီးရီးယားကို ရွာေဖရန္
ရည္႐ယ္သည့္ အျပည့္အဝေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးမႈမ်ား အၿမြဲတမ္း ေနာက္မွ လိုက္လမ
ိ ့မ
္ ည္။
အျပည့္အဝေရာဂါရွာေဖစစ္ေဆးျခင္းတင္ တုံေတးႏွင့ခ
္ ၽြဲ (ခၽြဲ သလိပ္) အဏုၾကည့္ကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေမာ္လီက် းစစ္ေဆးျခင္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။ Xpert စက္မ်ားျဖင့္ ေမာ္လီက် းစစ္ေဆးျခင္းသည္ တိက်မွနက
္ န္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္း
ျပသခြဲသ
့ ည္။ ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ သင့္လနာႏွင့္အတရွေ
ိ နသင့္သည္၊ သိ႔မ
ု ွသာလိုအပ္လွ်င္ ကုသမႈခယ
ုံ ရာတင္
သင္ ပုံပ
့ ိုးကညီႏိုင္သည္။
မည္သည့္ တီဘေ
ီ ရာဂါလနာကိမ
ု ဆို HIV စစ္ေဆးရန္ ရည္ၫႊနး္ ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ေရာဂါလကၡဏာရွိေသာ လနာမ်ားကို အနီးဆုုံးက်န္းမာေရးဌာနသို႔ လႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။
HIV ပိုး ရွိေနသမ်ားသည္ တီဘီ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သိ္ားသင့္သည္။
တီဘီေရာဂါရွိသမ်ားသည္ HIV ပိုး စစ္ေဆးျခင္းကို ခုံယသင့္သည္။
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
တီဘီေရာဂါသည္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။ ကုသမႈ၏ ရည္႐ယ္ခ်က္မွာ လနာအားကုသရန္ႏွင့္ တီဘေ
ီ ရာဂါမျဖစ္ေစေရး
ကာကယ္တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေသာက္သးုုံ မႈမ်ားအတက္ ႏိုင္ငအ
ုံ လိုက္ ကုသမႈလမ္းၫႊန္ကို
သင္ကးို ကားသင့္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တီဘက
ီ သ
ု မႈကို ဆရာဝန္တစ္ဦးမွ ၫန္ၾကားလိမ့မ
္ ည္။
လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းဆိင
ု ရ
္ ာ ဝန္္မ္းမ်ားသည္ တိုကရ
္ ွိက္ၾကည့္ရႈ ကုသမႈ (DOT) ဟုေခၚသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္
တီဘီေရာဂါလနာမ်ားကို ေရရွည္ကုသမႈအား စီမခ
ုံ န္႔ခရ
ြဲ ာတင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။
ေဆးယဥ္ပါးသည့္တဘ
ီ ေ
ီ ရာဂါသည္ သာမန္ တီဘေ
ီ ရာဂါတိက
ု ဖ
္ ်က္ေရး ေဆးမ်ားျဖင့္ မသတ္ႏိုငသ
္ ည့္ တီဘပ
ီ းို
အမ်ိဳးအစား တစ္ချု ဖစ္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးသည့္တဘ
ီ ေ
ီ ရာဂါသည္ ေဆးမ်ားကို မွနက
္ န္စာ
မေသာက္သည့္အခါတင္ ျဖစ္လာသည္

ေဆးကုသမႈကို လိက
ု န
္ ာရန္အတက္ DOT
DOT သည္ လနာတစ္ဦးကို တီဘေ
ီ ရာဂါကုသရန္ ၎အတက္ ေပးသည့္ေဆးအား ေသာက္ေနသလားဆိသ
ု ည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ DOT က မွန္ကန္ေသာ လနာက မွန္ကန္ေသာ ေဆးပမာဏကို မွန္ကန္ေသာအခ်ိနတ
္ င္
ကာလတစ္ခစ
ု ာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေသာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အကအညီေပးသည္။
တိုက္႐က
ို ္ၾကည့္ရႈ ကုသမႈ (DOT) ၏ရည္႐ယ္ခ်က္မွာ•

ရပ္႐ာအတင္း တီဘီေရာဂါကးစက္မႈကို ကာကယ္တားဆီးျခင္း။

•

ကုသမႈ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။

•

ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ကာကယ္တားဆီးျခင္း။

သင့္ လမႈအသိုငး္ အဝိင
ု း္ တင္ DOT ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐က္ရန္အတက္ အေျခခုံက်ေသာ တာဝန္ႏွင့္
ဝတၱရားမ်ားမွာ•

သင္ႏွင့္ သင့္လနာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့က
္ ိုက္ညီမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတစ္ခုကို စီစဥ္ပါ။ အကယ္၍
သင့္အတက္အဆင္မေျပလွ်င္ လနာတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ကုသမႈကို ေ္ာက္ပုံ့ႏိုင္ေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္
အနီးအနားရွိ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္ကို ရွာေဖပါ။

•

လနာအား ေဆးကုသမႈၿပီးစီးေအာင္ ကညီျခင္း။ ၎တင္o

ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အႀကုံျပဳခ်က္အရ လနာ္ုံသို႔ ေဆးဝါးမ်ားပို႔ေဆာင္ပါ။

o

လနာသည္ မွန္ကန္ေသာ ေဆးလုုံးမ်ားကို မွန္ကန္ေသာေန႔ရက္မ်ားတင္ ေသာက္သုုံးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။

o

လနာအား ကုသရာ၌ ေဆးဝါးမ်ားသုံးစ္ရ
ြဲ ာတ္င္ မေကာင္းေသာ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွပါက ေမးျမန္းၿပီး၊ အလုုံးစုုံကို
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔သ
ု တင္းပို႔ပါ။

o

ေဆးမေသာက္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို (ဥပမာ- ေဆး္ုတ္ေပ်ာက္ေနျခင္း၊ ေဆးမမ်ိဳခ်ျခင္း) ကို ရွာေဖပါ။

•

လာသည့္လနာတိုင္းကို တီဘီေရာဂါအေၾကာင္း အျမြဲပုုံမန
ွ ္ အသိပညာေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ အကအညီမ်ား ပုံ့ပိုးေပးပါ။

•

အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးဌာနတင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသမႈ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လနာကို ကညီပါ။

•

ႏိုင္ငုံအလိုက္ ကုသမႈလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီကို မွတ္တမ္းတင္္ားပါ။

ေဆးယဥ္ပါးသည့္ တီဘေ
ီ ရာဂါ
ေဆးယဥ္ပါးသည့္ တီဘေ
ီ ရာဂါ (MDR TB) သည္ GMS အပါအဝင္ ကမာၻေပၚရွိ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတင္
တိုးပားလာေနသည္။ MDR တီဘသ
ီ ည္ အဓိက တီဘေ
ီ ဆးႏွစမ
္ ်ိဳးစလုုံးကို ခုံႏိုငရ
္ ည္ရွိသည့္ တီဘဗ
ီ က္တီးရီးယားေၾကာင့္
ျဖစ္ရသည္။ ဆိုလသ
ို ည္မွာ ၎သည္ ကုသေပ်ာက္ကင္းရန္ ပိ၍
ု ခက္ခသ
ြဲ ည္။ ပုမ
ုံ ွနအ
္ ားျဖင့္ လတိ႔သ
ု ည္ေဆးဝါးကို
ပုုံမန
ွ မ
္ ေသာက္သည့္အခါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးအားလုးုံ ကို မွန္ကန္စာမေသာက္သည့္အခါ MDR တီဘီ ျဖစ္ပားေလ့ရွိသည္။
အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ႏိုင္ငုံအလိက
ု ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေဆးကိုမွနက
္ န္စာ ေသာက္လွ်င္ တီဘေ
ီ ရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။
DOT သည္ လနာမ်ား အျပည့္အဝကုသမႈကို ခုံယၿပီးေျမာက္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
တီဘီေရာဂါ ကုသမႈခယ
ုံ သမ်ားသည္ ကုသမႈအားလုုံးကို ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပသ
္ င့္သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ သက္သာသည္ဟု
ခုံစားရေစကာမ ကုသမႈကို မရပ္သင့္ပါ။
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ တီဘေ
ီ ရာဂါ ကာကယ္တားဆီးရာတင္
ပုံ့ပိုးေပးရန္သင္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -

ရပ္႐ာလမႈ အဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို တီဘေ
ီ ရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ မည္သို႔ ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သင္ေပးပါ။

ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္ကို တီဘီေရာဂါလကၡဏာမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္အေနျဖင့္ ေရာဂါ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္
ေဆးကုသမႈခုံယရန္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သားႏိုင္ေၾကာင္း အသိပညာေပးပါ။

လတို႔အေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်သည့္အခါ မိမိတို႔၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကို ဖုုံးအုပ္္ားနည္း
အပါအဝင္ တီဘက
ီ းစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔မႈကို ကာကယ္တားဆီးရန္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ လုပ္ပါ။

ေကာင္းမန္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အိမ္တင္းေလဝင္ေလ္က္ ေကာင္းေအာင္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐က္ပါ။

သုုံးပတ္ႏွင့္အ္က္ ေခ်ာင္းဆိုးေနသည့္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တီဘေ
ီ ရာဂါလကၡဏာရွိသည့္ လမ်ားအား
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု လႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။

တဘရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳ္ားသည့္လနာမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ ေဆးေသာက္ရန္ႏွင့္ DOT နည္းလမ္းသုုံးၿပီး
ေဆးပတ္လည္ေအာင္ေသာက္ရန္ ပုံ့ပိုးပါ။

တဘအေၾကာင္း လ္ုအသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

HIV ေရာဂါရွိသမ်ားကို တီဘီစစ္ေဆးရန္ တိုက္တန္းပါ။

တဘေရာဂါရွိသမ်ားကို HIV စစ္ေဆးရန္ တိုက္တန္းပါ။

39

ေမာ္ဂ် း ၄ေသးလန္တုပ္ေကး
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အေ္ေ္
ေသးလန္တုပေ
္ ကးသည္ ကမာၻ႔ေနရာအႏွုံ႔ရွိ ျခင္မွကးစက္သည့္ ဗိင
ု ္းရပ္စပ
္ ိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ
ႏွစ္စဥ္ေသးလန္တုပေ
္ ကး ျဖစ္ပားမႈႏႈနး္ ဆက္လက္တးို ပားလာၿပီး အသစ္ျဖစ္ပားမႈ၏ ၇၀% သည္ မဟာမြဲေခါင္ေဒသခြဲ
(GMS) အပါအဝင္အာရွတိုကမ
္ ွ ျဖစ္သည္။

ကးစက္ျခင္း
ကးဆက္မႈ ၾကားခုံ- လမ်ားသိ႔ု ကးဆက္ေသာ္ ဗိုငး္ ရပ္စ္သည္ ေရာဂါကးစက္ခုံ္ားရေသာ
ျခင္မမ်ားကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ အ္းသျဖင့္ ေအးဒီးစ္ ျခင္က်ားမွ တစ္ဆင့္ ကးစက္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးအစား- ေသးလန္တပ
ု ္ေကးေရာဂါ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးရွသ
ိ ည္ (DENV-1၊ DENV-2၊ DENV-3 ႏွင့္ DENV-4)၊
္ိုအားလုုံးကို မဟာမြဲေခါင္ေဒသခြဲ (GMS) တင္ ေတ႕ရသည္။
ကိက
ု ျ္ ခင္း- ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးဗိင
ု ္းရပ္စ္ သယ္ေဆာင္သည့္ျခင္မ်ားသည္ (ပုမ
ုံ န
ွ ္အားျဖင့္ ညဘက္ကက
ို ္ေနေသာျခင္မတ
ွ ဆင့္
ကးစက္သည့္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါႏွင့္မတဘြဲ) လမ်ားကို ေန႔အခ်ိန္တင္ ကိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမတ
္ င္းႏွင့အ
္ ိမအ
္ ျပင္ ႏွစ္ေနရာစလုုံးရွိ
လမ်ားအနီးတင္ေန္ိင
ု ္သည္။ ေရာဂါကးစက္ခရ
ုံ သကို ကိက
ု ၿ္ ပီးေနာက္ ဗိင
ု ္းရပ္စသ
္ ည္ လသစ္မ်ားကိမ
ု ကိက
ု ္မီ ျခင္၏
ခႏၶာကိုယ္္တ
ြဲ င္ ပားမ်ားသည္။ ျခင္မအ
ွ ျခားသကို ဗိင
ု း္ ရပ္စ္ပးို ကးစက္ရန္ အခ်ိနသ
္ ည္ ၈-၁၂ ရက္ခန္႔ၾကာသည္။
ကးစက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျခင္သည္ သ၏ က်န္ရေ
ွိ နေသာ ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါကို
ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။
ကးစက္မအ
ႈ တက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား- ေအးဒီးစ္ ျခင္က်ားမ်ားသည္ ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ေရပုုံးမ်ား၊
ဖလားမ်ား၊ တိရစ
ိ ာၦန္စားခက္မ်ားႏွင့္ ပန္းအိးု မ်ားကြဲ့သ႔ို ေရကို သိုေလွာင္သည့္ခက္မ်ားတင္ ဥမ်ား ဥခ်ေလ့ရသ
ွိ ည္။
၎သည္ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရပ္ကက္ အတင္းရွိ အသုးုံ မျပဳေတာ့ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုမ
ုံ ွန္ ရွငး္ လင္းျခင္း
မျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတင္ ျခင္အေရအတက္မ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ မိးု ႐ာသန္းမႈ၊ အပခ်ိန္၊ စိ္
ု ိုငး္ ဆႏွင့္ လဦးေရ
တိုးတက္မအ
ႈ ေပၚ မတည္၍ ေသးလန္တပ
ု ္ေကး ကးစက္မႈ ေျပာင္းလြဲသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအခ်က္မ်ား
မ်ားျပားလာသည္ႏွင့အ
္ မွ် ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါ ကးစက္မႈမ်ား ျမင့္လာသည္။ လဦးေရသိပ္သည္းမႈသည္
ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါႏွင့္ နီးကပ္စာ ဆက္ႏယ္သည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ေရာဂါကးစက္ခုံရေသာျခင္မ်ား ကိုက္ခုံရျခင္းမွတဆင့္ လတို႔ ္ုံသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကးစက္သည္။
္ိုျခင္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္၌ လအားကိုက္ျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္ၿပီး၊ အိမ္တင္းႏွင့အ
္ ျပင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုုံး၌ ေန္ိုင္သည္။
ေသးလန္တုပ္ေကးျခင္မ်ားသည္ အိမ္မ်ားႏွင့အ
္ နီးတစ္ဝိုက္တင္ ေန္ိုင္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာေရတင္
ေပါက္ပားရွင္သန္ၾကသည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
စုစေ
ု ပါင္းခန္႔မန
ွ ္းေျခအားျဖင့္ လေပါင္း ၃.၉ ဘီလယ
ီ ုံသည္ ေသးလန္တုပေ
္ ကး ဗိင
ု ္းရပ္စပ
္ းို ကးစက္ခရ
ုံ ႏိုင္ေသာ
အႏၲရာယ္ရွိၿပီး ကမာၻ႔လဦးေရ၏ ္က္ဝက္ခန္႔ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မန
ွ ္းရသည္။ မည္သမဆို ေသးလန္တပ
ု ္ေကး
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အႏၲရာယ္တိုးပားေစသည့္ တိက်ေသာ အျပဳအမမ်ားအျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ပိုမခ
ို စ
ုံ ားရသည့္သမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ရင်ခင်ပိုက္က္
် ေ

•

ငယ်မ ာ နှင ် က္ေ

သူငယ်မ ာ တင် ဖြစ်ပါ ပါက္ ဖပင် ထန်စာ ခ္စာ ရတတ်သည်။

ဆ ခ ိဆေရာဂါနှင ် ပန် နာရင်က္ ပ်ေရာဂါစသည် နာတာရှညေ
် ရာဂါ အေဖခအေနရှသ
ိ မ
ူ ာ

ည်

ပါဝင်သည်။
•

ယခင္က ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးေရာဂါ ကးစက္ခ္
ုံ ားရသမ်ားသည္ ္ိအ
ု မ်ိဳးအစားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကိုယ္ခစ
ုံ မ္းအားအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ အျခားအမ်ိဳးအစားသုုံးမ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကးစက္ပါက ျပင္း္န္ေသာ
ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါ ျဖစ္ပားႏိုင္ေျခကို ပိမ
ု ိုျမင့္မားေစႏိုင္သည္။

•

လဦးေရသိပ္သည္းမႈျမင့္မားေသာ ၿမိဳ႕ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတင္ ေန္ိုငေ
္ သာလမ်ား။

GMS ရွိ ႏိုငင
္ ုံငါးႏိုငင
္ ုံသည္ ေသးလန္တပ
ု ္ေကး ဗိင
ု း္ ရပ္စ္ကးစက္မႈကို မၾကာခဏ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ရင္ဆိုငေ
္ နၾကရသည္။

ေသးလန္တုပ္ေကး အႏၲရာယ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငုံ

တ႐ုတႏ
္ ိုင္ငုံ

မၾကာခဏ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငုံ

အီရန္ႏိုင္ငုံ

ရုံဖန္ရုံခါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မေသခ်ာမေရရာ

နီေပါႏိုင္ငုံ

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငုံ

ဘတန္ႏိုင္ငုံ

အႏၲရာယ္ရေ
ွိ ၾကာင္း အေ္ာက္အ္ား
မရွပ
ိ ါ

အိႏၵိယႏိုင္ငုံ
္ိုငဝ
္ မ္ႏိုင္ငုံ

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုင္ငုံ

အိမ
ု င္ႏိုင္ငုံ

ျမန္မာႏိုင္ငုံ

ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငုံ

လာအိုႏိုငင
္ ုံ

မကာအိႏ
ု ိုင္ငုံ

္ိုငး္ ႏိုင္ငုံ

ေျမာက္ပင
ို း္ မာရီယန္ကၽန္းစု

ဖိလစ္ပင
ို ္ႏိုငင
္ ုံ

ကေမာၻဒးီ ယားႏိုင္ငုံ
သီရလ
ိ ကၤာႏိုငင
္ ုံ

မေလးရွားႏိုင္ငုံ
ေမာ္လဒ
္ က
ို ္ဗႏ
္ ိုင္ငုံ

မကၠဆက
ီ ဖ
ို ဒရယ္အစိးု ရႏိုင္ငုံ

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငုံ

မာရွယက
္ ၽန္းစု

ပေလာင္ႏိုင္ငုံ

ဘ႐ႏိုငး္ ႏိုငင
္ ုံ

စင္ကာပႏိုင္ငုံ
နာ႐႐ုႏိုင္ငုံ

ေဆးရွြဲႏိုင္ငုံ

ကီရဘ
ီ ာတီႏိုင္ငုံ

အင္ဒန
ို းီ ရွားႏိုင္ငုံ
ပါပဝါနယးဂီနီႏိုင္ငုံ

ေဆာ္လမန္ကၽန္းစု

တီေမာလတ္စတီးႏိုင္ငုံ

တဗားလနိင
ု ်ငုံ
ေဝါလီႏွင့္
ဖတနာႏိုငင
္ ုံ
ဗနတႏိုင္ငုံ

ေမာရစ္သ်ွ ႏိုင္ငုံ

ကင္းစလန္ႏိုင္ငုံ

ရီယနီယုံ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငုံ

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
GMS ရွိ လအားလုုံးသည္ ေသးလန္တုပ္ေကးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။
ၿမိဳ႕ျပ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာမက် ၿမိဳ႕မက်ေဒသ တစ္ဝိုက္တင္ ကးစက္မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပားေလ့ရွိသည္။
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ဖီဂ်ီႏိုင္ငုံ
နယး
ကယ္လီဒန
ို ာႏိုင္ငုံ

တန္ဂါႏိုင္ငုံ

လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
လအမ်ားစုသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးေရာဂါ လကၡဏာမ်ားတင္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိမ
ု ွ မခုံစားရပါ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚေပါက္လာပါက၊ ၎တိ႔သ
ု ည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ျခင္ကက
ို ္ခရ
ုံ ၿပီး ၅-၇ ရက္အၾကာတင္ ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ လအမ်ားစုသည္ ေရရွည္ေရာဂါမခုံစားရဘြဲ တစ္ပါတ္အတင္း
ျပန္လည္ သက္သာလာၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၎သည္ ျပင္း္န္ေသာေသးလန္တပ
ု ္ေကးေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊ ေသးလန္တပ
ု ္ေကးေရာဂါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ျပင္း္န္ေသာ ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးေရာဂါဟု ေခၚၿပီး ေဆး႐ုတ
ုံ က္ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။
ေသးလန္တုပေ
္ ကးက အဖ်ားတက္ျခင္းႏွင့္ အနည္းဆုုံး ေအာက္ပါေရာဂါလကၡဏာႏွစမ
္ ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစသည္အဖ်ားႀကီးျခင္း

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

အဖုအပိမ့္
္ က္ျခင္း

ပ်ိဳ႕ျခင္းႏွင့အ
္ န္ျခင္း

မ်က္တင္းေအာင့္ျခင္း

ဂလင္းမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း

ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း

ႂကက္သား၊ အ႐ိုးႏွင့္
အဆစ္နာက်င္ျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခခ
ု က
ု ို
သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။
ျပင္း္န္ေသာ

ပုုံမွန္ေအာ့အန္ျခင္း (၂၄

အစာအိမ္နာက်င္မႈ

နာရီအတင္း ၃ ႀကိမ္္က္ပို၍)

ႏွာေခါင္းေသးယိုျခင္း

ေသးအန္ျခင္း

တခ်ိန္လုုံး
အလန္အမင္းေမာပန္းေနျခင္း

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ပုုံမွန္အားျဖင့္ ေသးလန္တုပ္ေကးေရာဂါသည္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္
အဖုအပိန႔အ
္ နီကက္မ်ား ္က္ေစသည္။
အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ပိုမိုဆိုး႐ားလာပါက ေသးလန္တုပ္ေကးသည္ အသက္အႏၲရာယ္
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
လသားမ်ားႏွင့ျ္ ခင္ေပါက္ပားေစေသာေနရာမ်ား နီးကပ္ျခင္းသည္ ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးႏွင့္ ျခင္မွကးစက္ေသာ
အျခားေရာဂါမ်ားအတက္ ႀကီးမားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတင္ ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကး ေရာဂါကးစက္မက
ႈ ို ္ိနး္ ခ်ဳပ္ရန္
သို႔မဟုတ္ ကာကယ္ရန္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ ျခင္မ်ားကို ္ိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ကာကယ္တားဆီးေရး
နည္းလမ္းမ်ားမွာျခင္ေပါက္ပားမႈ ကာကယ္တားဆီးေရး။ ၎သည္ ကၽႏ္ုပ္တ႔ပ
ို တ္ဝန္းက်င္ အနီးအနားတင္ ျခင္မ်ား
ဥမ်ားဥခ်ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ေအာင္ စီမခ
ုံ န္႔ခရ
ြဲ န္ ျဖစ္သည္။ ျခင္ေပါက္ပားသည့္ ေနရာမ်ားကို
ဖယ္ရွားရန္အတက္ လ္ုလႈပရ
္ ွားမႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းတင္း လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားကို သင္စစ
ီ ဥ္ႏိုင္သည္။
ဤလႈပရ
္ ွားမႈမ်ားတင္ အစိင
ု အ
္ ခြဲစန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေရရွႏ
ိ ိုငေ
္ သာ
လလုပပ
္ စၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေရသိေ
ု လွာင္သည့္ ခက္မ်ားကို ပုုံမန
ွ ္သန္႔ရင
ွ ္းျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ပိုးေလာက္လန္း စားေသာ guppy ငါးမ်ားကို အိုးမ်ား ပန္းအိးု မ်ား ေရအိင
ု မ
္ ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေသာက္သုုံးရန္မဟုတ္ေသာ အျခားေရမ်ား္ြဲသ႔ို ္ည့္သင္းျခင္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။
တာရွညခ
္ ံ ေဆးစိမျ္ ခင္ေ္ာင္ (LLIN)။ ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးျခင္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိနတ
္ င္
ကိုက္ေသာေၾကာင့္ တာရွည္ခုံ ေဆးစိမ္ျခင္ေ္ာင္မ်ားသည္ ညအခ်ိန္တင္ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါ
ကာကယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ္ိေရာက္မမ
ႈ ရွိပါ။ သို႔ေသာ္လတဦးခ်င္းစီ၊
အ္းသျဖင့္ကေလးမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၎ LLIN ျခင္ေ္ာင္ေအာက္တင္သာ ေနသင့္ၿပီး
၎တိ႔က
ု ို အိမမ
္ ်ား၌စနစ္တက် တပ္ဆင္အသုုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
ပန္ကာ၊ ျပတင္းေပါက္ လိုကက
္ ာမ်ား၊ ျခင္မကက
ု ္သည့္လမ္းေဆးမ်ား၊ ပိးု သတ္ေဆးျဖင့္
စီရင္္ားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျခင္ေဆးေခမ်ား ကြဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အိမတ
္ င္း ႀကိဳတင္ကာကယ္ေရး
အစီအမုံမ်ားကို အသုးုံ ျပဳျခင္း ဤႀကိဳတင္ကာကယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို တစ္ေန႔တာအတင္း၊
အိမ္အျပင္၊ အိမအ
္ ျပင္၊ အလုပ္ခင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းတင္ ရွိေနစဥ္ အသုးုံ ျပဳသင့္သည္။
ျခင္မကက
ု သ
္ ည့္လမ္းေဆး DEET၊ picaridin သိ႔မ
ု ဟုတ္ lemon eucalyptus (OLE) ပါဝင္ေသာ
ျခင္မကုကသ
္ ည့္လမ္းေဆးကို သုုံးပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ DEET ပါေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္
ၾကာရွညခ
္ ေ
ုံ သာ ကာကယ္မက
ႈ ို ေပးသည္။ အဝတ္အစားမ်ား မဖုုံး္ားေသာ အေရျပားကို
အ္းသျဖင့္ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ ေျခဆစ္မ်ားကို ျခင္မကက
ု ္သည့္လမ္းေဆး လိမ္းပါ။
္ုတ္ကန
ု ္လမ္းၫႊနမ
္ ်ားကို အၿမြဲတမ္း လိုကန
္ ာၿပီး ၫႊန္ၾကား္ားသည့္အတိုငး္ ျပန္လမ
ိ ္းပါ။ လက္မ်ား၊
မ်က္လုုံးမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္အနီးတဝိုက္သ႔ို ္ည့္မိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိမ္းမိျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အေရျပားကို ဖုးုံ အုပ္
္ ားေသာ အဝတ္အစားမ်ားသည္ ျခင္ကက
ို ခ
္ ရ
ုံ ျခင္းအား လုးုံ ဝမကာကယ္ႏိုငပ
္ ါ၊
သိ႔ေ
ု သာ္၎သည္ အျခားကာကယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွငအ
္ တ အသုးုံ ျပဳေသာအခါ ျခင္ကက
ို ခ
္ ရ
ုံ ျခင္းမွ
ကာကယ္တားဆီးရာတင္ ကညီေပးႏိုငသ
္ ည္။ အေရျပားကို ဖုးုံ အုပ္
္ ားေသာ အဝတ္မ်ားသည္
ျခင္ကက
ို ္ခရ
ုံ မည့္အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ျခင္ေပါက္ပားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ဖုုံးအုပ္္ားျခင္း၊ အလတ္္ားျခင္း သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းစာ္ားျခင္းကို
ပုုံမွန္ လုပ္ပါ။
အၿမြဲတမ္း ျခင္ေ္ာင္ေအာက္တင္ အၿမြဲအိပ္ပါ သို႔မဟုတ္ အနားယပါ။
အေရျပားဖုုံးေသာ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ၿပီး အေရျပားေပၚေနသည့္ ေနရာကို ျခင္မကုက္သည့္လမ္းေဆး လိမ္းပါ။
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စစ္ေဆးျခင္း
ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါကို လမႈအသိင
ု ္းအဝိင
ု ္းအတင္း အလယ္တကေရာဂါရွာေဖႏိုငမ
္ ည္ မဟုတပ
္ ါ။ ဗိင
ု ္းရပ္စစ
္ စ္ေဆးျခင္း
(ဗိင
ု ္းရပ္စ္ကိုရာွ ေဖျခင္း) ႏွင့္ (ကိုယ္ခအ
ုံ ားစနစ္ကိုၾကည့္ရႈျခင္း) ဆိုငရ
္ ာ verological စစ္ေဆးမႈမ်ား အပါအဝင္
နည္းလမ္းမ်ားစာကို အသုုံးျပဳ၍ က်န္းမာေရးစင္တာတင္ စစ္ေဆးျခင္း ၿပီးေျမာက္ရမည္။ ဆရာဝန္၊ သနာျပဳ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းကၽမ္းက်င္သသည္ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု ကိယ
ု ္တင
ို ္ေရာက္ရသ
ွိ ည့္ လနာအား အေဖခအေနေပၚမတည္၍ အ
သင့္ေလ်ာ္ဆုုံးနည္းလမး္္ ျဖင့္စစ္ေဆး ေပးလိမ့မ
္ ည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အဖ်ားႀကီးျခင္းႏွင့္ အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိသည့္ လနာတစ္ဦးကို ေတ႕ရွိၿပီး ၎တိ႔၌
ု သတို႔သည္
ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါမရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးပါက ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးေရာဂါကို သင္သုံသယဝင္ႏိုင္သည္။
ေသးလန္တပ
ု ေ
္ ကးေရာဂါဟု သင္သသ
ုံ ယရွပ
ိ ါက က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း
လႊြဲေျပာင္းပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ေသးလန္တုပ္ေကးေရာဂါသည္ လကၡဏာမ်ားကိုသာ အေျခခုံ၍ ေရာဂါမရွာေဖႏိုင္ပါ။
သုံသယျဖစ္သည့္ေရာဂါမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊေ
ြဲ ျပာင္းေပးရမည္။
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေသးလန္တုပေ
္ ကးအတက္ တိက်သည့္ ကုသမႈမရွိပါ။
ေလ်ာ့ပါးေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိသည့္ လနာမ်ားကို အိမ္၌ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုင္သည္။ အ္းသျဖင့္
ကေလးသငယ္မ်ားတင္ အလန္အာဟာရျဖစ္ေသာ အရည္မ်ားစာ စားသုုံးမႈကို ဆက္္န
ိ း္ ္ားရန္ႏွင့္
ေႏးေႏးေ္းေ္းေန္ိုင္ျခင္း၊ ေရပတ္တက
ို ္ျခင္းႏွင့္ ပန္ကာမ်ားကြဲသ
့ ႔ို အဖ်ားေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ဆက္္န
ိ ္း္ားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ႂကက္သား ကိုကခ
္ ြဲျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ အဖ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ားအား ္ိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ကို
ေသာက္သုုံးႏိုင္သည္။ ဤလကၡဏာမ်ားကို ကုသရန္အေကာင္းဆုုံးႏွင့္ ေဈးအေပါဆုုံးေသာ ေ႐းခ်ယ္စရာမ်ားမွာ
acetaminophen သိ႔မ
ု ဟုတ္ paracetamol ျဖစ္သည္။ ေသးယိုစးီ ျခင္း အႏၲရာယ္တိုးလာႏိုင္သည့္အတက္ Aspirin ႏွင့္
ibuprofen ကို မသုးုံ သင့္ပါ။
ေသးလန္တုပေ
္ ကးေရာဂါသည္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရေ
ွိ သာ လကၡဏာမ်ားေတ႕ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းေဆးကုသမႈ ခုံယသင့္သည္။

PARACETAMOL ေပးျခင္းအတက္ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
၁. အ္ုပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပုလင္းေပၚတင္ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုုံးရက္ကို စစ္ပါ။
၂. ႏိုင္ငအ
ုံ လိုကလ
္ မ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားႏွင့အ
္ ညီ ေသာက္သးုုံ ရန္ တက္ခ်က္ပါ။
o

ေရဘုယ်သာက္သုုံးျခင္းသည္ ေအာက္ပါအတိုငး္ ျဖစ္သည္▪

အ႐ယ္ေရာက္သမ်ားအတက္ ၄ နာရီလွ်င္ ၅၀၀ မီလဂ
ီ ရမ္ ေဆးျပားႏွစ္ျပား။

▪

ကေလးမ်ားအတက္ ၁၀ မီလဂ
ီ ရမ္/ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္ ကီလဂ
ို ရမ္။

၃. လနာအား paracetamol ေပးပါ။ အစာအိမန
္ ာမႈကို ေရွာင္ရာွ းရန္ ဤေဆးကို အစာစားၿပီးေနာက္မွ ေသာက္ျခင္းက
ပိုေကာင္းပါသည္။
ေဆးျပားမ်ားကို ေရ၊ ႏို႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခက္ႏွင့္ မ်ိဳခ်ေသာက္သုုံးသင့္သည္။
ေဆးျပားမ်ားကို ဝါးမစားသင့္ပါ။
ေဆးအရည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အရည္- ပါးစပ္ေဆး္ိးု ႁပန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးဇန္းတစ္ခုကို အသုုံးျပဳ၍
မွနက
္ န္ေသာပမာဏကို ခ်ိနတ
္ ယ္တင
ို ္းတာပါ။
၄. Paracetamol ေဆးမ်ား အၾကား အနည္းဆုုံး ၄ နာရီေစာင့္ပါ။
၅. ၂၄ နာရီအတင္း ေလးႀကိမ္
္ က္ ပိ၍
ု ေဆးမေပးပါႏွင့္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
သုံသယျဖစ္ဖယ္ ေသးလန္တုပ္ေကးျဖစ္ပားမႈ ေရာဂါမ်ားကို က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ ခ်က္ခ်င္းလႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။
အဖ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ နာက်င္မႈကို ္ိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတက္ paracetamol ကိုေပးပါ။
ေသးလန္တုပ္ေကး သုံသယရွိပါက Aspirin သို႔မဟုတ္ ibuprofen ကို မေပးပါႏွင့္။
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေသးလန္တုပ္ေကးေရာဂါကးစက္မႈကို ကာကယ္ရန္ႏွင့္ ေဖာ္္ုတ္ရန္အတက္
သင့္လမႈအသိုင္းအဝိုင္းကိုကညီရန္ သင္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားအား ေသးလန္တုပ္ေကး ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို မည္သို႔ချြဲ ခားသိျမင္ႏိုင္ပုုံႏွင့္ အကယ္၍
က်န္းမာေရးဝန္္မ္းက ေသးလန္တုပ္ေကး သုံသယရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သင္ၾကားေပးပါ။

သုံသယျဖစ္ဖယ္ ေသးလန္တုပ္ေကး ျဖစ္ပားမႈေရာဂါသည္မ်ားကို အနီးဆုုံးက်န္းမာေရးဌာနသို႔ လႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။

တစ္ဦးခ်င္း ကာကယ္တားဆီးေရး အျပဳအမအားျဖင့္ ေသးလန္တုပ္ေကးေရာဂါ မည္သို႔ကာကယ္ရမည္ကို
ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို သင္ၾကားေပးပါ။

ျခင္ေပါက္ပားေစသည့္ ေနရာမ်ား ရွာေဖေဖာ္္ုတ္ ၍ ဖယ္ရွားရန္ လမႈအသိုင္းအဝိုင္းတင္၊ လုပ္ငန္းခင္ႏွင့္
ေက်ာင္းအေျချပဳ သန္႔ရွင္းေရးလႈပရ
္ ွားမႈမ်ားတင္ ပါဝင္ပါ။

ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားအား LLIN တစ္ခုေအာက္တင္ အနားယရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔တာအတင္း အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္
ျခင္မကုက္သည့္လမ္းေဆးမ်ား အပါအဝင္အျခား တစ္ကိုယ္ေရကာကယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုုံးျပဳရန္ တိုက္တန္းပါ။
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ေမာ္ဂ် း ၅အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း
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အေ္ေ္
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈဆသ
ို ည္မွာ လတစ္ဦး၏ အစားအစာ ႏွင့/္ သို႔မဟုတ္ အာဟာရမ်ားကို စားသုုံးျခင္းတင္ ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း၊ ပိုျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ မမွ်တျခင္း ျဖစ္သည္။ မဟာမြဲေခါင္ေဒသခတ
ြဲ င္ အသက္ ၅ ႏွစေ
္ အာက္ကေလး ၁၀-၄၅% သည္ ႀကီး္ားႏႈနး္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနၿပီး ၅-၁၀% သည္ အသက္ဆုုံးရႈုံးမႈ ျဖစ္သားသည္။ ၆ လေအာက္ ေမးကင္းစကေလးအားလုုံး၏
္က္ဝက္ေအာက္သာ မိခင္ႏို႔ေသာက္ရသည္။ GMS ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၂၅-၄၅% အ္ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ေသးအားနည္းေရာဂါမ်ားစာကို ႀကဳုံေတ႕ရသည္။ ္ိုျပႆနာမ်ားသည္ သိသာ္င္ရွားေသာ
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားေသဆုုံးမႈ ၄၅% ခန္႔သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႏ
ႈ ွင့္
ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ျပသခြဲ့သည္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ကိုယခ
္ အ
ုံ ားစနစ္ သို႔မဟုတ္
အကာအကယ္ေပးမႈစနစ္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ ၎သည္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါအပါအဝင္
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တိုးေစသည္။

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
အဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းသည္ အစာမလုေ
ုံ လာက္ျခင္း၊ အစာလန္ကြဲျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မွန္ကန္ေသာအစားအစာ
အလုအ
ုံ ေလာက္မရွိျခင္း တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ တစ္စုုံတစ္ဦးသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈကို ျဖစ္ေစသည့္
အလမ္းေၾကာင္းတုပေ
္ ကာင္ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳး ကးစက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္ လမႈအသိင
ု း္ အဝိင
ု ္းတင္
သင္ျမင္ေတ႕ႏိုင္သည့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈ အမ်ိဳးအစားသုးုံ မ်ိဳးရွိသည္။ ၎တိ႔တ
ု င္•

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း- အစားအစာအလုအ
ုံ ေလာက္မရရွိျခင္းႏွင့္ ပုမ
ုံ န
ွ ္အားျဖင့္ လေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့က
္ ်ျခင္း၊
မိခင္က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မၾကာခဏဖ်ားနာျခင္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဆက္စပ္သည့္ရလဒ္ျဖစ္သည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းက ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္ အလန္အမင္း က်ေစျခင္း၊ ကိုယခ
္ စ
ုံ မ္းအားစနစ္ကို ပ်က္စးီ ေစျခင္း၊
အျခားေရာဂါမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပင္း္န္ဆိုး႐ားျခင္းမ်ားကို တိးု ပားေစၿပီး ကေလးမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု
႐ုပပ
္ င
ို ္းဆိုငရ
္ ာႏွင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ မေရာက္ရေ
ွိ အာင္ ကာကယ္ေပးသည္။

•

အာဟာရလန္ကြဲမ-ႈ သည္ အစားအစာအလန္အကၽုံစားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မွားယင္းေသာအစားအစာ မ်ားစာစားျခင္း၏
ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့က
္ ်ျခင္းႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ား
ရရွမ
ိ န
ႈ ည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့ရွိသည္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲသ
့ သည္ ပုမ
ုံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္တက္လာၿပီး
ႏွလုုံးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ႀကဳုံေတ႕ရႏိုင္သည္။

•

ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း- သည္ ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားဟု ေခၚေလ့ရွိသည့္
ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို စားသုးုံ မႈ နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာႀကီး္ားမႈႏွင့္
ဖုံ႕ၿဖိဳးတိးု တက္မအ
ႈ တက္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားသည္ မရွမ
ိ ျဖစ္လအ
ို ပ္သည္။ အိုငအ
္ ိုဒင္း၊
ဗီတာမင္ A ၊ ဗီတာမင္ B၊ သုံဓာတ္ႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္ တိ႔သ
ု ည္ ျပည္သ႔က်န္းမာေရးအတက္
အေရးအႀကီးဆုးုံ ျဖစ္ၾကသည္။ အ္းသျဖင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖိ႔ု
ဤအာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားနည္းပါးမႈသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္လဦးေရ ဖုံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မအ
ႈ တက္
အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မတ
ႈ စ္ခု ျဖစ္သည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈသည္ အျခားေရာဂါမ်ားကးစက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို တိုးပားေစသည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈသည္ ကေလးမ်ား၏ ႀကီး္ားဖုံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဖုံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ္ိခိုက္ေစသည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈအမ်ားစုသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ႏို႔စ႔အ
ို ႐ယ္ႏွင့္ ကေလးဘဝတင္ အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းမွ
ျဖစ္လာသည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
ကမာၻေပၚရွႏ
ိ ိုင္ငတ
ုံ ိုငး္ သည္ တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ခု္က္ပေ
ို သာ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ပ
ႈ ုုံစမ
ုံ ်ားကို ္ိခိုကခ
္ စ
ုံ ားရသည္။
မည္သမဆို ၎တိ႔ု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လုေ
ုံ လာက္ေသာအစာကို မစားသည္မွာ ကာလရွည္တစ္ခု
ၾကာျမင့္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါက သိ႔မ
ု ဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫတ္သည့္ အစားအစာေလ်ာ့ျခင္း ျပဳလုပပ
္ ါက
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ရင္ခင္ပက
ို ္ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသငယ္မ်ားသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ အ
ႈ ႏၲရာယ္ ပိမ
ု မ
ို ်ားျပားသည္။
ဤသည္မွာ အေစာပိင
ု း္ ဘဝ၏ ေကာင္းမန္ေသာ အာဟာရဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ - အ္းသျဖင့္ ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွ
ကေလး၏ဒုတိယေျမာက္ေမးေန႔ အ္ိ ပ္မဆုးုံ ရက္ ၁၀၀၀ သည္ ေကာင္းမန္ေသာ ႀကီး္ားမႈ၊ ဖ႕ုံ ၿဖိဳးမႈႏွင့္
က်န္းမာေရးအတက္ အလန္ အေရးႀကီးသည္။ ဆင္းရြဲမေ
ြဲ တမႈသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႏ
ႈ ွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ေ
ႈ ၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ားကိုတိုးပားေစသည္။ ဆင္းရြဲႏမ္းပါးသမ်ားသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မပ
ႈ ုုံစုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိ၍
ု
ခုံရႏိုင္သည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈ အႏၲရာယ္အရွိဆုုံးအုပစ
္ ုမ်ားမွာ-

ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္
ျပင္း္န္ေသာ

မခင္မ်ား

နာမက်န္းမႈ

ေမးကင္းစ

ခုံစားေနရသမ်ား

ကေလးမ်ား

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္
နာလန္္သမ်ား

၎တို႔ေနအိမ္မ်ားမွ
သို႔မဟုတ္
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ
သီးျခားျဖစ္ေနေသာ

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း
အႏၲရာယ္

ရက္ ၁၀၀၀
အတင္းေမးကင္းစ
ကေလးမ်ား

သမ်ား

အတည္တက်

ဝင္ေငနည္း

မေနထုငသ
္ မ
ူ ်ား

အိမ္ေ္ာင္စုမ်ား

သက္ႀကီး႐ယ္အမ
ို ်ား

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
မွန္ကန္ေသာ အစားအစာမ်ားကို လုုံေလာက္စာ မစားသုုံးပါက မည္သမဆို အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ႏိုင္ပါသည္။
ရင္ခင္ပိုက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးသငယ္မ်ားသည္ ဖုံ႕ၿဖိဳးဆြဲျဖစ္သည့္အတက္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲသ
့ အမ်ားစုသည္ ကိယ
ု အ
္ ေလးခ်ိနက
္ ် ၾကသည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ ပုမ
ုံ န
ွ ္ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္ ရွေ
ိ နေသာ္လည္း
သို႔မဟုတ္ အဝလန္ေနေသာ္လည္း အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ နႏိုငသ
္ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ သင္သည္ သင္၏အစားအစာမွတစ္ဆင့္
ဗီတာမင္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ အခ်ိဳ႕ကြဲ့သ႔ေ
ို သာ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝသည့္ အာဟာရမ်ား အလုအ
ုံ ေလာက္မရရွိလွ်င္
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ ရာဂါ ျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းအတက္ အျဖစ္မ်ားသည့္လကၡဏာမ်ားမွာရည္ရယ္မ္ားဘြဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္

အစာစားခ်င္စိတ္ကိုေလ်ာ့ျခင္း

ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း

အားနည္းျခင္း

အာ႐ုုံစးစိုက္မႈအားနည္းျခင္း

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

စိတ္တိုျခင္း

ႀကီး္ားမႈေႏွးေကးျခင္း

က်န္းမာေရးနြဲ႔မညီၫတ္ေသာ

က်ဆင္းျခင္း

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိျခင္း

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
မရည္႐ယ္ဘြဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ အားနည္းျခင္းတို႔သည္
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း၏ ရွင္းလင္း္င္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။
လတို႔သည္ ပုုံမွန္အေလးခ်ိန္ျဖင့္ပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ႏိုင္ပါသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝသည့္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တြဲမ
့ မ
ႈ ်ားကို သင္၏လနာမ်ားတင္လည္း ေတ႕ႏိုငသ
္ ည္၊
ေအာက္တင္ျပသ္ားသည့္ ဥပမာမ်ားမွာဗီတာမင္ D ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း

ဗီတာမင္ B ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း

ေျခေ္ာက္အျပင္ဖက္သ႔ို ခင္ေနျခင္း

ေျခေ္ာက္မ်ားေရာင္ရမ္းေနျခင္း

အိင
ု အ
္ ဒ
ို င္းခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း

သုံဓာတ္ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း

လည္ပင္းေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ကိယ
ု ္အေလးခ်ိန္

အသားအေရျဖ ဖပ္ျဖ ေရာ္ျဖစ္ျခင္း၊

တိုးျခင္း

လက္သည္းမ်ားေပ်ာ့ျခင္း

ပ႐ိတ
ု င္းဓာတ္ခ်ိဳ႕တြဲျ့ ခင္း

ဗီတာမင္ A ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း

ဝမ္းဗိုကေ
္ ရာင္ရမ္းျခင္း

ၾကက္မ်က္သင့္ျခင္း
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈကို ကာကယ္တားဆီးရန္ အေကာင္းဆုုံးနည္းလမ္းမွာ က်န္းမာ၍ မွ်တေသာအစာကို စားျခင္းျဖစ္သည္။
လတိုငး္ သည္ အဓိကအစားအစာအုပစ
္ မ
ု ်ားမွ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားသုုံးသင့္သည္သစ္သးီ ဝလုံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား
သစ္သးီ ဝလုံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ားသည္ အစာေျချခင္းျပႆနာမ်ားကို ကာကယ္ရန္
အေရးႀကီးေသာ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းရရွေ
ိ စသည္။
လမ်ားသည္ ေန႔စဥ္အနည္းဆုးုံ သစ္သးီ ဝလုံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္ ၅ မ်ိဳးစားရန္ ရည္႐ယ္သင့္သည္။
အာလး၊ ေပါင္မန
ု ႔၊္ ဆန္ ႏွင့္ အျခား ကစီဓာတ္ကြဲေသာ ကာဗိဟ
ု က
ို ဒ
္ ရိတမ
္ ်ား(ကစီဓာတ္မ်ားေသာအစာမ်ား)
ဤအစားအစာမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္၊ စမ္းအင္ႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္တ႔၏
ို အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး
၎သည္အစားအစာ၏ သုုံးပုတ
ုံ စ္ပုုံခန္႔တင္ ပါဝင္သင့္သည္။ အစားအစာမ်ား ျပဳလုပေ
္ သာအခါ
ဤကာဘိုဟိုက္ဒရိတမ
္ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစားအစာမ်ားကို အေျခခုံသင့္သည္၊ ေနၾကာဆီ
အသုးုံ ျပဳျခင္းျဖင့္ အဆီပမာဏ ္ပ္တိုးျခင္းကို ကန္႔သတ္ပါ။
ပြဲမ်ိဳးစု၊ုံ ငါး၊ ဥမ်ား၊ အသားႏွင့္ အျခားပ႐ိတ
ု င္းမ်ား
ဤအစားအစာမ်ားသည္ ပ႐ိတ
ု င္း၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဤအုပစ
္ ုမွ
အစားအစာအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ပ႐ိုတင္းကို ခႏၶာကိုယ္က ႀကီး္ားရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္
အသုးုံ ျပဳသည္။
အသား- ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ပိမ
ု ပ
ို ါးလႊာေသာ အသားမ်ားကိေ
ု ႐းခ်ယ္ပါ။ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ အဆီပို သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆီ ္ပ္္ည့္ျခင္း ေရွာင္ပါ။ ေၾကာ္စားမည့္အစား အကင္ကစ
ို ားပါ၊ အသားမ်ားမွ အဆီကို ဖယ္္ုတ္ၿပီး
ၾကက္သားမွအေရျပားကို ဖယ္ရွားပါ။ ျပဳျပင္္ားေသာ အသားမ်ားစားျခင္းကို ကန္႔သတ္ပါ။
ပြဲမ်ိဳးစု-ုံ ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ သဘာဝအားျဖင့္ အဆီနည္းၿပီး အသား အစား္ိုးစားသုုံးႏိုင္၍ က်န္းမာၿပီး
ေစ်းသက္သာမႈ ေပးႏိုင္သည္။ ၎တင္ ပြဲေတာင့္မ်ိဳး ပြဲေစ့မ်ား၊ ကုလားပြဲမ်ား၊ ပြဲနက
ီ ေလးႏွင့္ ပြဲေစ့မ်ား
ပါဝင္သည္။
ငါး- ငါးကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စည္သပ္ဘးမွ စားႏိုင္သည္။ ငါးကို တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္
ရည္ရယ္ခ်က္္ား၍ စားသုုံးပါ။
ဥမ်ား- ဥမ်ားသည္ ဗီတာမင္ B၊ သပ္ႏွင့္သုံဓာတ္တ႔ို အပါအဝင္ အာဟာရဓာတ္မ်ားစာ ပါဝင္သည္။
ၾကက္ဥကို ျပဳတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေမႊေၾကာ္ျခင္းက ေၾကာ္ျခင္း္က ္ပိုေကာင္းသည္။ ဆား္ည့္ျခင္းကို
ေရွာင္ပါ။
ႏို႔ႏွင့္ အျခားေ႐းခ်ယ္စရာမ်ား
ႏို႔ႏွင့္ ပြဲပစ
ိ ပ္၊ အခမ
ုံ ာအေစ့အဆုံတ႔မ
ို ွရသည့္ ႏို႔မဟုတေ
္ သာ အျခားေ႐းခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ပ႐ိုတင္း၊
ဗီတာမင္ႏွင့္ ကယ္လစ
္ ီယမ္တ႔အ
ို တက္ ေကာင္းေသာ အရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္
သားႏွင့္အ႐ိုးတိ႔အ
ု တက္ ေကာင္းမန္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အဆီနည္းနည္း၊ ဆားနည္းနည္းႏွင့္
သၾကားနည္းသည္ကို ေ႐းခ်ယ္ပါ။
ေရ
ကိုယ္ခႏၶာတင္ ေရဓာတ္ရရ
ွိ န္ႏွင့္ ပုမ
ုံ န
ွ ္လည္ပတ္ေစရန္ အရည္လေ
ုုံ လာက္စာ ေသာက္သးုုံ ရန္ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္သည္။ လတိင
ု း္ ေန႔စဥ္ ေရကို ၆ ခက္မွ ၈ ခက္ အနည္းဆုးုံ ေသာက္သင့္မည္။ သၾကား
ပါဝင္ႏႈန္းျမင့္မားေသာအရည္မ်ား၊ အခ်ိဳရည္မ်ား အပါအဝင္ႏွင့္ အရက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
အေကာင္းဆုုံး ႀကီး္ားမႈ၊ ဖ႕ုံ ၿဖိဳးတိးု တက္မႏ
ႈ ွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမန္ရန္ ကေလးငယ္မ်ားကို
ပ္မေျခာက္လတင္ မိခင္ႏို႔ရည္သးီ သန္႔ တိက
ု ေ
္ ကၽးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေျခာက္လၾကာၿပီးေနာက္
မိခင္မ်ားသည္ အျခားက်န္းမာေသာအစားအစာမ်ားကို စတင္မတ
ိ ဆ
္ က္ႏိုငေ
္ သာ္လည္း အသက္
ႏွစႏ
္ ွစႏ
္ ွင့အ
္ ္က္အ္ိ ႏို႔တက
ို ေ
္ ကၽးႏိုငသ
္ ည္။
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အစားအစာ ပိရမစ္

ေရႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ပါ

ရွားရွားပါးပါး တခါတေလအသားႏွင့္ သၾကားလုုံးမ်ား

ေန႔စဥ္မွ အပတ္စဥ္ အလယ္အလတ္ပမာဏၾကက္ဥ၊ ၾကက္သား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ညီၫတ္ေသာဟင္းခ်က္ဆီ၊ ဒိန္ခ်ဥ္

မၾကာခဏ၊ တပတ္လ်ွ င္အနည္းဆုးုံ ႏွစႀ္ ကိမ-္
ငါးႏွင့္ အခုံမာပင္လယ္စာ

အစားအစာတိင
ု း္
ဤအစားအစာမ်ားကို အေျခခုံပါဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊
အေစ့မ်ား၊ ပြဲပင္မ်ား၊ အခုံမာသီးမ်ား၊
အေစ့မ်ား၊ ပြဲပုပ္အစားအစာမ်ား၊
သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားႏွင့္
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား

လႈပရ
္ ာွ းမႈ ႏွင့္ လမႈဆက္သယ္မႈ

George Middleton အားျဖင့္ဥပမာ ျပမႈ
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အေရးႀကီးေသာ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝသည့္ အာဟာရမ်ား
ခႏၶာကိုယစ
္ နစ္ ေကာင္းမန္စာအလုပ္လပ
ု ႏ
္ ိုင္ရန္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားသည္
မရွမ
ိ ျဖစ္လိုအပ္သည္။ လအမ်ားစုသည္ က်န္းမာ၍ မွ်တေသာအစားအစာအား စားျခင္းျဖင့္
၎တိ႔လ
ု ိုအပ္ေသာ အာဟာရအားလုုံးကို ရယသင့္သည္။ အစားအစာကို ခ်ိနည
္ ိၿႇ ပီးသည့္ေနာက္တင္ပင္
အဆင့္နိမ့က
္ ်ေနေသးလွ်င္ ျဖည့္စက္ေဆးမ်ားကိသ
ု ာ ေသာက္သင့္သည္။ အေရးႀကီးေသာ
အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝသည့္ အာဟာရအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တင္ ေဖာ္ျပ္ားၿပီး လတိင
ု ္း က်န္းမာသုခႏွင့္
ျပည့္စုုံေရးအတက္ အလန္အေရးႀကီးသည္။
သုံဓာတ္
ေရ႕လ်ားျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖုံ႕ၿဖိဳးမႈအတက္ သုံဓာတ္သည္ အေရးႀကီးသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သုံဓာတ္ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အ္းသျဖင့္
ခုခုံႏိုင္မႈအားနည္းခ်က္ရွိသည္။ သုံဓာတ္ခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သုံဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားမွာ•

အသည္း၊ အမြဲသား၊ ဥ (ၾကက္)၊ ဘြဲ၊ ပြဲေတာင့္ရွည္မ်ိဳးမ်ား၊ (ပြဲနက
ီ ေလး၊ ပြဲေစ့မ်ားႏွင့္
ကုလားပြဲ)၊ တိုဟး၊ အခုံမာသီးမ်ား၊ ဂ်ဳုံၾကမ္းေပါင္မုန႔၊္ ဆန္လုုံးညိဳႏွင့္ ကိုက္လန္၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ဟင္းႏုႏယ္႐က္ႏွ င့္
ပြဲစိမ္းကြဲ့သို႔ေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား။

အိင
ု အ
္ ဒ
ို င္း
ေမးကင္းစကေလးငယ္၏ က်န္းမာသန္စမ္းမႈႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖုံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတက္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ႏို႔စို႔အ႐ယ္တင္ အိုင္အိုဒင္းလိုအပ္သည္။ အိုင္အိုဒင္းပါေသာအစားအစာမ်ားမွာ•

ၾကက္ဥ၊ ၾကက္၊ ပြဲပုတ္ေစ့မ်ား၊ ဂ်ဳုံ၊ ဗာဒုံသီး၊ ဟင္းႏုႏယ္႐က္၊ ႏို႔္က္ပစၥည္းႏွင့္ ပုစန္။

ဤအစားအစာမ်ားတင္ ေတ႕ရေသာ္လည္း အိုင္အိုဒင္းပါဝင္မန
ႈ ည္းသည္။
္ို႔ေၾကာင့္အိုင္အိုဒင္းေရာေသာဆားကို အသုုံးျပဳျခင္းသည္ အျခားေ႐းခ်ယ္စရာတစ္ချု ဖစ္သည္။
ဗီတာမင္ A
ဗီတာမင္ A သည္အျမင္အာ႐ုုံႏွင့္ ကိုယ္ခုံအားစနစ္ကို ေကာင္းမန္ေစသည္။ ဗီတာမင္ A
အဆင့္ခ်ိဳ႕တြဲ့ေသာ ကေလးသငယ္မ်ားသည္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါကြဲ့သ႔ေ
ို သာ
ကးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိကယ္မႈႏွင့္ ေသဆုုံးမႈ အႏၲရာယ္ တိုးလာျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ဗီတာမင္ A ပမာဏျမင့္မားေသာအစားအစာမ်ားမွာ•

အသည္း၊ ဥ (ၾကက္ဥ)၊ မုန္လာဥနီ၊ ဟင္းႏုႏယ္႐က္၊ ပန္းင႐ုတ္ပ၊ ကန္စန္းဥ၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း ႏွင့္
သရက္သီး။

ဗီတာမင္ B
က်န္းမာသုခ ျပည့္စုုံမႈကို ္ိန္းသိမ္းရန္ ဗီတာမင္ B သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။
၎သည္ စမ္းအင္အဆင့္ျမင့္မႈႏွင့အ
္ တ၊ ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကညီၿပီး ေရာဂါကးစက္မႈကို
ကာကယ္တားဆီးရာတင္ ကညီသည္။ ၎သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽးေသာ မိခင္အသစ္မ်ားအတက္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ဗီတာမင္ B
ပမာဏျမင့္မားေသာအစားအစာမ်ားမွာ•

ေရွာက္ သုံပုရာမ်ိဳးဝင္အသီးမ်ား၊ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား၊ အေစ့ အဆုံမ်ား၊ အနီေရာင္ အသား၊ ၾကက္၊ ငါးႏွင့ဆ
္ န္လုုံးညိဳ။

ဇင့္ဓာတ္
ဇင့္ဓာတ္သည္ လတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ္ိန္းသိမ္းရာတင္ လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ သတၱဳဓာတ္
ျဖစ္သည္။ ၎ကို ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခုံအားစနစ္ ေကာင္းမန္စာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနုံ႔ႏွင့္အရသာ
အာ႐ုုံခုံစားမႈမ်ားအတက္ လိုအပ္သည္။ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ကာကယ္တားဆီးရန္ ၎က ျပသခြဲ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ရင္ခင္ပိုက္အ႐ယ္ႏွင့္ ကေလးဘဝတင္
ကိုယ္ခႏၶာသည္ ႀကီး္ားဖုံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ဖုံ႕ၿဖိဳးရန္အတက္ ဇင့္ဓာတ္လိုအပ္သည္။ ဇင့္ဓာတ္
ပမာဏျမင့္မားစာပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ားမွာ •

တိုဟး၊ မႈိ၊ ဝက္သား၊ ၾကက္သား၊ ေျပာင္းဖး၊ ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး။
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စစ္ေဆးျခင္း
ကေလးမ်ား
ကေလးမ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈ အတက္ စစ္ေဆးရန္ ကိရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ လက္ေမာင္းအ္က္အလယ္ပိုငး္ ဝန္းက်င္
(MUAC) စမ္းသပ္မႈ အသုးုံ အမ်ားဆုးုံ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအတက္ အသုုံးျပဳေသာ ေရာဂါရွာေဖနည္းလမ္းမ်ားကို
အ႐ယ္ေရာက္သမ်ားတင္ အသုုံးျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။
အဆင့္ ၁- ကေလးမ်ားတင္အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ အ
ႈ တက္ အျမန္ စစ္ေဆးျခင္း
႐ိုးရွင္းေသာ ေမးခန္းေလးခုကို ျမန္ဆန္၊ ႐ိုးရွင္း၊ ္ိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးမႈကိရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုုံးျပဳႏိုင္သည္။
ေမးခန္း ၁-

အခုတေလာ ကေလးသည္ မရည္႐ယ္ဘြဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း ရွိခြဲ့ပါသလား။

ေမးခန္း ၂-

လန္ခြဲ့ေသာလမ်ားအတင္း ကေလးသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္လာျခင္း ရွိပါသလား။

ေမးခန္း ၃-

ကေလးသည္ လန္ခြဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတင္း စားျခင္း/ႏို႔စို႔ျခင္း နည္းလာပါသလား။

ေမးခန္း ၄-

ကေလးသည္ သိသိသာသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ေနျခင္းရွိပါသလား။
အ္က္ပါေမးခန္းႏွစခ
္ ု သိ႔ုမဟုတ္ ႏွစခ
္ ္
ု က္ပ၍
ို 'ျဖစ္ပါသည္' ဟုေျဖပါက MUAC စစ္ေဆးမႈကို
အသုုံးျပဳ၍ အဆင့္ျမင့္အကြဲျဖတ္မတ
ႈ စ္ခု ျပဳလုပၿ္ ပီး မိခင္မ်ားအား ကေလး၏အစားအစာ တိးု တက္ေစရန္
ေ္ာက္ပပ
ုံ့ ါ။

အဆင့္ ၂- MUAC ကို အသုးုံ ျပဳၿပီး ကေလးမ်ားအတက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ က
ႈ ို အဆင့္ျမင့္အကြဲျဖတ္ျခင္း
MUAC သည္ကေလးတစ္ဦး အား ႐ိုးရွင္းေသာ ေရာင္စုုံအခ်ပ္မ်ားျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း ရွိမရွက
ိ ို ဆုုံးျဖတ္ရာတင္
လ်င္ျမန္လယ္ကေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ MUAC သည္ အသက္ ၁၂ လမွ ၅၉ လအ္ိ ကေလးမ်ားအတက္ အသုုံးျပဳရန္
သင့္ေလ်ာ္သည္
အဆင့္ ၁-

ဘယ္ဘက္ လက္ေမာင္းအ္က္အလယ္ပင
ို း္ ေနရာကို ရွာပါ။
တုံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ ပခုုံးၾကားရွိ အလယ္မွတ္ကို သတ္မွတ္ပါ။

အဆင့္ ၂-

တိင
ု ္းတာသည့္တပ
ိ ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ MUAC တိပက
္ ို သုးုံ ပါ
တိုင္းတာသည့္တိပ္ သို႔မဟုတ္ MUAC တိပ္ကို ဘယ္ဘက္ လက္ေမာင္းအ္က္အလယ္ပိုင္းတင္ ပတ္ပါ။
လက္ေမာင္းကို ေျဖေလွ်ာ့္ားၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ေဘးဘက္ကို ခ်္ားသင့္သည္။
တိပ္သည္ လက္ေမာင္းကို မဖိညႇစ္္ားသင့္သကြဲ့သို႔ ေလ်ာ့လည္းမေလ်ာ့ရြဲသင့္ပါ။

အဆင့္ ၃-

လက္ေမာင္း အဝန္းကို တိင
ု း္ တာပါ
အကယ္၍ တိုင္းတာသည့္တိပ္ကို သုုံးပါက စင္တီမီတာ (cm) ၏ အေရအတက္ကို အနီးဆုုံး ၀.၁ cm သို႔မဟုတ္
၁ mm သို႔ မွတ္သားပါ။ အကယ္၍ MUAC တိပ္ကိုအသုုံးျပဳပါက၊ အေျဖအကက္ရွိ အေရာင္ကို မွတ္သားပါ။

အဆင့္ ၄-

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ အ
ႈ ဆင့္ကို ဆုုံးျဖတ္ပါ
တိင
ု ္းတာသည့္

MUAC တိပ္ (အေရာင္)

အကြဲျဖတ္ျခင္း

၁၂.၅cm မွ ၂၆.၅cm

အစိမ္းေရာင္

ကေလးအားစနစ္က်စာ ေကၽးေမးသည္

၁၁.၅cm မွ ၁၂.၅cm

အဝါေရာင္

ကေလးငယ္သည္

တိပအ
္ မ်ိဳးအစား (cm)

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ႀကဳုံေတ႕ေနရသည္
၀.၀cm မွ ၁၁.၅cm

အနီေရာင္

ကေလးသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ေနသည္

စစ္ေဆးေသာအခါ အႏၲရာယ္ရေ
ွိ သာ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲျ့ ခင္းျဖစ္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အနီးဆုုံး
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု မိခင္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရန္ လႊြဲေျပာင္းၿပီး၊ ၎တိ႔၏
ု အစားအစာတိးု တက္ေစရန္ မိခင္မ်ားကို
ကညီေ္ာက္ပပ
ုံ့ ါ။
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အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသမ်ား
အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသမ်ား ကိစ
ု စ္ေဆးရန္ BMI ပုေ
ုံ သနည္းကို အသုုံးျပဳပါ။ ဤနည္းလမ္းကို ကေလးသငယ္မ်ားအတက္
အသုးုံ မျပဳႏိုငပ
္ ါ။

အဆင့္ ၁- အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသမ်ားတင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ အ
ႈ တက္ အျမန္ စစ္ေဆးျခင္း

ျမန္ဆန္၊ ႐ိုးရွင္း၊ ္ိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးမႈကရ
ိ ိယာတစ္ခအ
ု ေနျဖင့္ ႐ိုးရွင္းေသာေမးခန္းသုုံးခုကို ေမးပါ.
ေမးခန္း ၁-

အခုတေလာ အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသသည္ မရည္႐ယ္ဘြဲ ကိယ
ု အ
္ ေလးခ်ိနက
္ ်ခြဲသ
့ လား။

ေမးခန္း ၂-

အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသရြဲ႕အဝတ္ေတက မေတာ္ေတာ့ဘးလား။

ေမးခန္း ၃-

အ႐ယ္ေရာက္သသည္သိသာေသာ ကိုယအ
္ ေလးခ်ိနေ
္ လ်ာ့ေနသလား သိ႔မ
ု ဟုတ္
အဝလန္ေနသလား။

္ိေ
ု မးခန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ခု ္က္ပ၍
ို 'ရွပ
ိ ါသည္' ဟု ေျဖပါက၊ BMI စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ၍
္
၎တိ႔၏
ု အစားအစာတိးု တက္ေစရန္ ၎တိ႔က
ု ေ
ို ္ာက္ပပ
ုံ့ ါ။

အဆင့္ ၂- အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသမ်ားတင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ က
ႈ ို အကြဲျဖတ္ျခင္း
ကိုယ္ခႏၶာအၫႊန္းကိန္း (BMI) သည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ အဆင့္ကို ၫႊန္ျပႏိုင္သည္။
အဆင့္
၁-

အေလးခ်ိန္ (ကီလဂ
ို ရမ္) ႏွင့္ အရပ္အျမင့္ (မီတာျဖင့္) ကို အသုးုံ ျပဳ၍ လနာ၏ BMI ကိုတက္ခ်က္ပါ။
BMI = (

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑘𝑔)
𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑚) × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑚)

)

အဆင့္

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲျ့ ခင္း၏ ျပင္း္န္မတ
ႈ က္ခ်က္ပါ

၂-

၁၇ ႏွင့္ ၁၈.၅ အၾကား BMI = အနည္းငယ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ
၁၆ ႏွင့္ ၁၇ အၾကား BMI = အလယ္အလတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ
BMI ၁၆ ္က္နည္းေသာ = ျပင္း္န္ေသာ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ
BMI ၂၅ ္က္ ပိုေသာ = အာဟာရလန္ကြဲမႈ
သင္ BMI ကို မတက္တတ္လ်ွ င္ အကအညီရရန္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာရွိ ဇယားကို ကိးု ကားပါ။
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BMI ကိးု ကားစရာဇယား
လနာ၏ ကိုယခ
္ ႏၶာအၫႊန္းကိန္း (BMI) ကိုတက္ခ်က္ရာတင္ သင့္အားကညီရန္ ေအာက္ပါဇယား ပါဝင္သည္။

1.3m
1.35m
1.4m
1.45m
1.5m
1.55m
1.6m
1.65m
1.7m
1.75m
1.8m
1.85m
1.9m
1.95m
2m
2.05m
2.1m

40kg
23.7
21.9
20.4
19.0
17.8
16.6
15.6
14.7
13.8
13.1
12.3
11.7
11.1
10.5
10.0
9.5
9.1

45kg
26.6
24.7
23.0
21.4
20.0
18.7
17.6
16.5
15.6
14.7
13.9
13.1
12.5
11.8
11.3
10.7
10.2

50kg
29.6
27.4
25.5
23.8
22.2
20.8
19.5
18.4
17.3
16.3
15.4
14.6
13.9
13.1
12.5
11.9
11.3

55kg
32.5
30.2
28.1
26.2
24.4
22.9
21.5
20.2
19.0
18.0
17.0
16.1
15.2
14.5
13.8
13.1
12.5

း ပင္း ထန္Malnutrition
ေးသာအာဟာရခ်႕တဲ
ိ ်ိဳ
Severe

60kg
35.5
32.9
30.6
28.5
26.7
25.0
23.4
22.0
20.8
19.6
18.5
17.5
16.6
15.8
15.0
14.3
13.6

65kg
38.5
35.7
33.2
30.9
28.9
27.1
25.4
23.9
22.5
21.2
20.1
19.0
18.0
17.1
16.3
15.5
14.7

70kg
41.4
38.4
35.7
33.3
31.1
29.1
27.3
25.7
24.2
22.9
21.6
20.5
19.4
18.4
17.5
16.7
15.9

75kg
44.4
41.2
38.3
35.7
33.3
31.2
29.3
27.5
26.0
24.5
23.1
21.9
20.8
19.7
18.8
17.8
17.0

အ ယအ တ
အ ာဟာရခ်႕တဲ
ိ ်ိဳ မႈ
Moderate
Malnutrition

80kg
47.3
43.9
40.8
38.0
35.6
33.3
31.3
29.4
27.7
26.1
24.7
23.4
22.2
21.0
20.0
19.0
18.1

85kg
50.3
46.6
43.4
40.4
37.8
35.4
33.2
31.2
29.4
27.8
26.2
24.8
23.5
22.4
21.3
20.2
19.3

90kg
53.3
49.4
45.9
42.8
40.0
37.5
35.2
33.1
31.1
29.4
27.8
26.3
24.9
23.7
22.5
21.4
20.4

95kg
56.2
52.1
48.5
45.2
42.2
39.5
37.1
34.9
32.9
31.0
29.3
27.8
26.3
25.0
23.8
22.6
21.5

အနည္
း ငယ္Malnutrition
အာဟာရခ်႕တဲ
ိ ်ိဳ း ခင္း
Mild

100kg 105kg 110kg 115kg 120kg 125kg 130kg 135kg 140kg
59.2 62.1 65.1 68.0 71.0 74.0 76.9 79.9 82.8
54.9 57.6 60.4 63.1 65.8 68.6 71.3 74.1 76.8
51.0 53.6 56.1 58.7 61.2 63.8 66.3 68.9 71.4
47.6 49.9 52.3 54.7 57.1 59.5 61.8 64.2 66.6
44.4 46.7 48.9 51.1 53.3 55.6 57.8 60.0 62.2
41.6 43.7 45.8 47.9 49.9 52.0 54.1 56.2 58.3
39.1 41.0 43.0 44.9 46.9 48.8 50.8 52.7 54.7
36.7 38.6 40.4 42.2 44.1 45.9 47.8 49.6 51.4
34.6 36.3 38.1 39.8 41.5 43.3 45.0 46.7 48.4
32.7 34.3 35.9 37.6 39.2 40.8 42.4 44.1 45.7
30.9 32.4 34.0 35.5 37.0 38.6 40.1 41.7 43.2
29.2 30.7 32.1 33.6 35.1 36.5 38.0 39.4 40.9
27.7 29.1 30.5 31.9 33.2 34.6 36.0 37.4 38.8
26.3 27.6 28.9 30.2 31.6 32.9 34.2 35.5 36.8
25.0 26.3 27.5 28.8 30.0 31.3 32.5 33.8 35.0
23.8 25.0 26.2 27.4 28.6 29.7 30.9 32.1 33.3
22.7 23.8 24.9 26.1 27.2 28.3 29.5 30.6 31.7
က္်နး
္ မာမႈ
Healthy

အဝလ န္း ခင္း
Overweight

မႈ

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈ ေဖာ္္ုတ္
္ ားသည့္ လနာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု လႊြဲေျပာင္းေပးသင့္ၿပီး ၎တိ႔၏
ု အစားအစာ တိးု တက္ေစရန္
ေ္ာက္ပေ
ုံ့ ပးသင့္သည္။
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ အ
ႈ တက္ ကုသမႈသည္ ၎၏ေရာဂါျပင္း္န္မႏ
ႈ ွင့္ လနာအား အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ စသည့္ ေနာက္ခေ
ုံ ရာဂါမ်ား
ရွိမရွိ ေပၚတင္ မတည္သည္။ ေနာက္ခုံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွငး္ ရန္လိုအပ္သည္။ ေကာင္းမန္ေသာ အာဟာရသည္
အခ်ိန္ယရသည့္အတက္ လနာ၏ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္မမ
ႈ ်ားကို ္ည့္သင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။ သင္၊
လနာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ပညာရွငမ
္ ်ားအၾကား သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိတဖ
္ က္ျပဳမႈသည္ အေရးႀကီးသည္။
ျပင္း္န္ေသာအာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း
၆ လေအာက္ ကေလးမ်ား
၆ လေအာက္ေမးကင္းစကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ခင္ပက
ို ္ကေလးငယ္မ်ားအား မိခင္ႏို႔သီးသန္႔
တိုက္ေကၽးသင့္သည္။ ၆ လေအာက္ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲလ
့ ွ်င္ မိခင္ႏို႔သည္ အာဟာရ
အလုအ
ုံ ေလာက္မေပးႏိုင္ပါ။ မိခင္မ်ားအား အစားအစာ ပိုမေ
ို ပးျခင္းက ကေလးငယ္မ်ားအား
မိခင္ႏို႔အစား္ိးု မ်ား၏ အႏၲရာယ္ ္ိေတ႕ေစခ်င္း္က္ ပိုမအ
ု ႏၲရာယ္ကင္း၊ ပိုမလ
ို ယ္က၍ ေဈးသက္သာသည္။
၆ လအ္က္ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လႀကီးမ်ား
အကယ္၍ ကေလးတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသတစ္ဦးကို အလန္အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့သည္ဟု
သတ္မတ
ွ ္ၿပီးျဖစ္ပါက ၎တိ႔၏
ု ရွင္သန္ေရးအတက္ အေရးေပၚကုသမႈခယ
ုံ ရမည္။ အသင့္သုုံးႏိုငေ
္ သာ
ကု္ုုံးဆိင
ု ရ
္ ာအစားအစာ (RUTF) သည္စမ္းအင္ျမင့္ငါးပိျဖစ္သည္။ RUTF ၏ အားသာခ်က္မွာ
ေရေရာေနစရာမလိုဘြဲ အသုုံးျပဳရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အႏွစ္ျဖစ္ၿပီးညစ္ညမ္းမႈအႏၲရာယ္မွ
ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ၎သည္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေနရာမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေရအရည္အေသးညုံဖ
့ ်င္းျခင္းတို႔အတက္ ေကာင္းမန္ေသာ ေ႐းခ်ယ္မတ
ႈ စ္ခုျဖစ္သည္။ အလန္အမင္း
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ နပါက ကေလးသာမက အ႐ယ္ေရာက္ၿပီးသသည္လည္း ၎တိ႔၏
ု အေလးခ်ိနႏ
္ ွင့္
ကိုက္ညေ
ီ သာ RUTF ၏ ပုမ
ုံ န
ွ ေ
္ ဆးကု ္ိုးႏိုင္သည္။ ၎သည္ ႀကီးၾကပ္မအ
ႈ နည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အိမ္တင္
စားေသာက္ႏိုင္သည္။
သင့္ႏိုငင
္ ၌
ုံ ပုမ
ုံ န
ွ ေ
္ သာက္သးုုံ ေသာ ပမာဏသည္ သင္၏ ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု လ
္ မ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို
ကိးု ကားပါ။
အလယ္အလတ္မွ အသင့္အတင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲျ့ ခင္း
၆ လေအာက္ ကေလးမ်ား
၆ လေအာက္ေမးကင္းစကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ခင္ပက
ို ္ကေလးငယ္မ်ားအား မိခင္ႏို႔သီးသန္႔
တိုက္ေကၽးသင့္သည္။ ၆ လေအာက္ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ နပါက မိခင္ႏို႔တစ္မ်မးတည္းသည္
အာဟာရ အလုအ
ုံ ေလာက္မေပးႏိုင္ပါ။ ထုအခါ မိခင္မ်ားအား အစားအစာ ပိမ
ု ို ေပးျခင္းက
ကေလးငယ္မ်ားအား မိခင္ႏို႔အစား္ိးု မ်ား၏ အႏၲရာယ္ ္ိေတ႕ေစခ်င္း္က္ ပိုမု အႏၲရာယ္ကင္း၊
ပိုမလ
ို ယ္က၍ ေဈးသက္သာသည္။
၆ လအ္က္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လႀကီးမ်ား
ကုသမႈတင္ အစားအေသာက္ဆိုငရ
္ ာ အ္းအစီအစဥ္တစ္ခု ပါဝင္လမ
ိ ့မ
္ ည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တင္ ေန႔စဥ္စားသုးုံ မႈ
တိုးပားလာျခင္းႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ား ျဖည့္စက္စာမ်ား ္ပ္ျဖည့္ျခင္း ပါဝင္သည္။
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစားအစာ အစီအစဥ္မ်ားတင္ ေအာက္ပါတိ႔ပ
ု ါဝင္သည္•

မ်ားျပားလွေသာ သစ္သးီ ဝလုံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား။

•

ဆန္၊ ေခါက္ဆ၊ြဲ ေပါင္မန
ု ႔ႏ
္ ွင့္ အာလးကြဲ့သ႔ေ
ို သာ ကစီဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား။

•

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏို႔ႏွင့ႏ
္ ို႔္က္အစားအစာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏို႔မဟုတေ
္ သာ အျခားေ႐းခ်ယ္စရာမ်ား။

•

အခ်ိဳ႕ေသာ အသား၊ ငါး၊ ဥ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပြဲမ်ိဳးစုုံ ကြဲ့သ႔ေ
ို သာ ပ႐ိတ
ု ိန္း အရင္းအျမစ္မ်ား။

•

အကယ္၍ အဟာရ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္ရေ
ွိ နလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ျဖစ္လွ်င္
အာဟာရျပည့္ဝေစေသာ အာဟာရဆိင
ု ရ
္ ာ ျဖည့္စက္ေဆးမ်ား။
၆-၂၄ လအ႐ယ္ကေလးမ်ားအား မိခင္ႏို႔ ဆက္တက
ို သ
္ င့္သည္။
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သုံခ်ျခင္း
သုံခ် ေဆးျပားမ်ားျဖင့္ ကုသမႈသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မက
ႈ ို ျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္ အသိမ္
သုံေကာင္မ်ားကိမ
ု ဆို ေသေစႏိုင္သည္။ ကုသမႈတင္ ၆-၁၂ လတိုငး္ တင္ လနာအား Albendazole
(400mg) သ႔မ
ု ဟုတ္ Mebendazole (500mg) ေဆးတစ္ျပားတည္း ေဆးေပးရျခင္း ပါဝင္သည္။
ေရအရည္အေသးမေကာင္း၊ သန္႔ရွငး္ မႈမရွိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ကယ
ို ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမန္မအ
ႈ တက္
လက္လမ
ွ ္းမမီေသာ ေဒသမ်ားတင္ ေန္ိင
ု ေ
္ သာ အသက္ ၁၂ လအ္က္ ကေလးသငယ္မ်ားအတက္
၎ေဆးကို ေ္ာက္ခုံအႀကုံျပဳသည္။
ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေသာက္သးုုံ ရန္ေပးမႈအေၾကာင္း ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ လ
ွိ ပ
ို ါက သင္၏
ႏိုငင
္ အ
ုံ လိက
ု ္
္ တ
ု ေ
္ ဝေသာ လမ္းၫႊနက
္ ို ကိးု ကားပါ။
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈကိုကာကယ္တားဆီးရန္၊ ေဖာ္္ုတ္ရန္ႏွင့္ကုသရန္
သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္းကိုကညီရန္ သင္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

ရပ္႐ာ္ြဲတင္ အ္းသျဖင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ မိခင္အသစ္မ်ားအတက္ အဟာရေကာင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ပါ။

ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈ သို႔မဟုတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့မႈအႏၲရာယ္မ်ား အတက္ ပုုံမွန္စစ္ေဆးပါ။

သစ္သီးဝလုံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား၊ အေစ့မ်ားႏွင့္သီးႏွုံမ်ား၊ အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ငါးမ်ား၊ ဥမ်ားႏွင့္ႏို႔္က္ပစၥည္းမ်ား
ကြဲ့သို႔ေသာ အစားအစာမ်ိဳးစုုံပါဝင္ရန္ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို တိုက္တန္းပါ။

ဘဝ၏ ပ္မေျခာက္လအတက္ မိခင္ႏို႔ သီးသန္႔ တိုက္ေကၽးမႈကို ျမႇင့္တင္ပါ။

လမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ဗီတာမင္ A၊ ဗီတာမင္ B၊ သုံဓာတ္၊ အိုင္အိုဒင္းႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္ ျမင့္မားစာပါဝင္သည့္
အစားအစာမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးပါ။

အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ ကေလးသငယ္မ်ားကို က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း လႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။
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ေမာ္ဂ် း ၆ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ
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အေ္ေ္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ ကမာၻေပၚတင္ ကေလးငယ္မ်ားေသဆုုံးျခင္းႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ရျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ မသန္႔ရွငး္ ေသာ ေရႏွင့္ အစားအစာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝမ
ွ ္းတင္
ႏွစ္စဥ္ ကေလးသငယ္မ်ား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပားမႈ ၁.၇ ဘီလီယန
ုံ ီးပါး ရွသ
ိ ည္။ ကမာၻအႏွုံ႔တင္ လဦးေရ သန္း
၇၈၀ သည္ သန္႔ရင
ွ ္းေသာေသာက္သုုံးေရ မရရွသ
ိ ကြဲ့သ႔ို ၂.၅ ဘီလီယုံသည္ ေကာင္းမန္ေသာ သန္႔ရွငး္ ေရးစနစ္ မရွိၾကပါ။
ေရာဂါကးစက္မေ
ႈ ၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းသည္ မဟာမြဲေခါင္ေဒသခြဲ တစ္ေလွ်ာက္ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ေနသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငမ
ုံ ်ားတင္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါျဖစ္ပားမႈ ပ်မ္းမွ် ၃ ႀကိမရ
္ ွိသည္။
ျဖစ္စဥ္တစ္ခစ
ု ီတင
ို ္းက ကေလးႀကီး္ားဖ႕ုံ ၿဖိဳးမႈအတက္ လိအ
ု ပ္ေသာ အာဟာရ ရရွိမက
ႈ ို တားျမစ္ေစသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲရ
့ ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲေ
့ သာ ကေလးမ်ားသည္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းအ္ိျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကးစက္ျခင္း
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗက္တးီ ရီးယားမ်ားစာ၊ ဗိင
ု ္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားေၾကာင့္
အလမ္းေၾကာင္းတင္ ျဖစ္ပားေလ့ရေ
ွိ သာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ကိုယေ
္ ရသန္႔ရွငး္ မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္
ကးစက္ေရာဂါသည္ ညစ္ညမ္းေနေသာအစားအစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသာက္ေရ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ဦး မွတစ္ဦးသိ႔ု ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သည္။
ေရာဂါကးစက္မ-ႈ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ မတညီေသာ ဗက္တီးရီးယားမ်ားစာ၊
ဗိုငး္ ရပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပားေသာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊
အမ်ားစုမွာ မစင္မ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ေရေၾကာင့္ ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သည္။
တစ္ကယ
ို ္ေရသန္႔ရွငး္ ေရးႏွင့္ သန္႔ရွငး္ မႈ ညုံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္ေရ၊
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွငး္ ေရး အေ္ာက္အပုံ့ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အခါ ကးစက္မသ
ႈ ည္ ပိ၍
ု
ျဖစ္ေနက် ျဖစ္လာသည္။
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္း- ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုုံးေသာကေလးမ်ားသည္
အေျခခုံအားျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း မၾကာခဏဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို
ပိုမိုျဖစ္ေစၿပီး ၎တိ႔က
ု ို ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါကို ခုခႏ
ုံ ိုငရ
္ ည္အားနည္းေစသည္။
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ျဖစ္စဥ္တစ္ခစ
ု ီသည္ ၎တိ႔၏
ု အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ႈကို
ပိုမဆ
ို ိုး႐ားေစသည္။ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းသည္ ငါးႏွစေ
္ အာက္ကေလးမ်ားတင္
အာဟာရခ်ိဳ႕တြဲမ
့ ၏
ႈ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
ေရညစ္ညမ္းျခင္း- လသားႏွင့တ
္ ိရစ
ိ ာၦနမ
္ စင္မ်ားျဖင့္ ေရညစ္ညမ္းေနသည္မွာ
အ္းစိးု ရိမစ
္ ရာျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္မကင္းေသာ အိမသ
္ ုုံးေရသိေ
ု လွာင္မႈႏွင့္
ကိုင္တယ္လပ
ု ္ကင
ို ္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ကးစက္ေစမႈ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အစားအစာသန္႔ရင
ွ း္ ေရး- ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ လတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသိ႔ု
တစ္ကယ
ို ္ေရသန္႔ရွငး္ မႈ အားနည္းျခင္းမွလည္း ကးစက္ႏိုင္သည္။ အစားအစာကို
သန္႔ရွငး္ ေသာအေျခအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သိမး္ ဆည္းျခင္းမျပဳလွ်င္ ၎သည္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ ကမာၻေပၚရွိ ကေလးငယ္မ်ား ေသဆုုံးျခင္းႏွင့္ မက်န္းမမာျဖစ္ရျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ကးစက္ေရာဂါသည္ ညစ္ညမ္းေနေသာအစားအစာ သို႔မဟုတ္
ေသာက္ေရ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦး မွတစ္ဦးသို႔ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သည္။
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အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
ကေလးမ်ားသည္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ႏိုငေ
္ ျခ အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့မ
္ ညီၫတ္ေသာ
အာဟာရအေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္မျပည့္စုုံေသာ ကေလးသငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳ႕တြဲေ
့ သာ
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ္ိေတ႕မႈရသ
ွိ ည့္ ကေလးသငယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
ျပင္း္န္ေသာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ခုခႏ
ုံ ိုင္ရည္အားနည္းသည္။ ေရသည္
ကေလးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပိုမ်ားေစၿပီး၊ ၎တိ႔၏
ု ပိမ
ု ိုျမင့္မားေသာစမ္းအင္ရရန္ႏွင့္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မေ
ႈ ၾကာင့္
တေန႔တာလုုံး ေရဓာတ္ကို ပိုမို အသုုံးျပဳရသည့္အတက္ ကေလးမ်ား၏ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမွ
ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းသည္ လႀကီးမ်ား္က္ ပိ၍
ု အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္။
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအဓိကအခ်က္မ်ားတင္-

သန္႔ရင
ွ း္ ေသာေရ သုးုံ စြဲႏိုငမ
္ မ
ႈ ရွျိ ခင္း

ညုံဖ
့ ်င္းေသာ သန္႔ရင
ွ း္ ေရးစနစ္

တစ္ကယ
ို ေ
္ ရသန္႔ရမ
ွိ ႈ မေကာင္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစားအစာမသန္႔ရင
ွ း္ ျခင္း

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုုံးမႈအားလုုံး၏ ၉၀% နီးပါးသည္ ေဘးကင္း သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုုံးေရ
မရွိျခင္းႏွင့္ အေျခခုံ သန္႔ရင
ွ ္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္အတ တစ္ကယ
ို ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ကေလးမ်ားသည္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။
သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ ညုံ့ဖ်င္းေသာေဒသ သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုုံးေရ မရရွိႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားသည္
အႏၲရာယ္မ်ားလာသည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတင္ အရည္ႀကြဲႀကြဲ ဝမ္းအရည္ၾကည္သားၿပီး၊ မၾကာခဏ ဝမ္းသားျခင္း(က်င္ႀကီးစန္႔)တိ႔သ
ု ည္
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္္ရွေ
ိ သာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုံေကာင္းသည္မွာ ဝမ္းပ်က္မႈသည္ ပုမ
ုံ န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ၾကာရွညမ
္ ျဖစ္ပါ။
ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ ရက္အနည္းငယ္္က္ မပိုပါ။ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာေနေသာ္ ၎သည္
ေနာက္္ပ္ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလသ
ို ည္။ အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ၂၄ နာရီ္က္ပိုၾကာပါက
လနာသည္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ႏိုင္သည္။
ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတင္ျဖစ္သည့္ အေ္ေ္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာအရည္ႀကြဲႀကြဲ

မစင္္ြဲတင္ ေသး သို႔မဟုတ္

ဝမ္းဗိုက္နာက်င္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဝမ္းအရည္ၾကည္သားျခင္း

အက်ိခၽြဲပါျခင္း

ႂကက္တက္ျခင္း

ပ်ိဳ႕ျခင္းႏွင့အ
္ န္ျခင္း

ဗိုက္ပေနျခင္း

အေရးေပၚအသိမ္လႈပ္ရာွ းမႈမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခခ
ု က
ု ို သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။

အလန္အမင္းေရငတ္သည္

မၾကာခဏဆီးသားျခင္းႏွင့္

ဖ်ားျခင္း

ဆီးအမည္းေရာင္သားျခင္း

ပါးစပ္ႏွင့္ လွ်ာေျခာက္ေသ႕ျခင္း

ပင္ပန္းႏမ္းလ်ျခင္း

မးေဝျခင္းႏွင့္ ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈမ်ား

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသည္ ကေလးသငယ္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္။
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမွာ အရည္ႀကြဲႀကြဲ ဝမ္းအရည္ၾကည္သားျခင္း၊ မၾကာခဏ
ဝမ္းသားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနပါက ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ဗိင
ု ္းရပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ကးစက္ျခင္းအား ကာကယ္တားဆီးရန္
အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား သင့္လမ်ားအား အသိပညာေပးရန္ လ္ုေဆးေႏးပမ
ြဲ ်ားကို သင္ စီစဥ္သင့္သည္။
အဓိက အသိေပးလိုသည္မ်ားမွာဆပ္ျပာျဖင့္ ၂၀ စကၠန္႔ၾကာ လက္ေဆးပါ။ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရ မရရွိႏိုင္ပါက အရက္ပ်ုံကို အေျခခုံသည့္
ဂ်ယ္လ္အား သုုံးႏိုင္သည္။ လက္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆးေၾကာျခင္းသည္ ဖုန္မႈန္႔၊ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္
ဗက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး အျခားလမ်ားႏွင့္ အရာဝတဳမ်ားသို႔ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကို တားဆီးလိမ့္မည္။
လတိ႔အ
ု ေနျဖင့္ အိမ္သာတက္ၿပီးသည့္အခါ အသားငါးမ်ားမကိုင္မီႏွင့္ ကိုင္ၿပီးသည့္အခါ၊ အစာမစားမီႏွင့္
စားၿပီးသည့္အခါ၊ တိရစာၦန္မ်ားကို ္ိေတ႕ကိုင္တယ္ၿပီးသည့္အခါႏွင့္ ႏွာေခ် သို႔မဟုတ္
ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးသည့္အခါ ၎တို႔၏လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာသင့္သည္။
မတကျြဲ ပားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫတ္သည့္ အစားအစားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္္ားသည့္
အစားအစာမ်ားအား မွ်တစာစားပါ။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား (ဥပမာ-အသက္၊ က်ား၊ မ၊
လေနမႈပုုံစုံႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈအတိုင္းအတာ)၊ ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေန၊
ေဒသတင္းရႏိုင္သည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ အစားအေသာက္မ်ားေပၚမတည္ၿပီး ကျြဲ ပားသည္။
သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫတ္ေသာ အစားအစာကို စားျခင္း၏ အေျခခုံမမွာ အတတပင္ျဖစ္သည္။
၎တင္ သစ္သီးဝလုံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား၊ ပ႐ိုတိန္းမ်ားႏွင့္ အာဟာရမ်ား မွ်တစာပါဝင္သည္။
သစ္သးီ ဝလုံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ားအားလုးုံ သန္႔ရွငး္ ၿပီး စားသုုံးရန္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈရွိေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ေဆးေၾကာပါ။ သစ္သီးဝလုံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ား။ မခ်က္ျပဳတ္မီ ၾကက္သား၊ အမြဲသား၊
ဝက္သား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆိတ္သားမ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္းကို မေ္ာက္ခုံပါ။
အသားမ်ားကို မစားမီ ေသခ်ာစာ ခ်က္ျပဳတ္ပါ။ အသားအေတာ္မ်ားမ်ားတင္ ၎တို႔ကို လွီးျဖတ္၊
သယ္ယပိ႔ေ
ု ဆာင္ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရာ လမ္းတင္ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။
အကယ္၍ ၎သည္ အပရွိန္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ေကာင္းမန္စာ မခ်က္ျပဳတ္္ားလွ်င္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားသည္
မေသဘြဲ စားၿပီးေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္အတင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဗက္တီးရီးယားပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းအား
ကာကယ္ရန္ အသားစိမ္းမ်ားကို သစ္သီးဝလုံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐က္မ်ားျဖင့္ အတမ္ားဘြဲ
သီးျခားသိုေလွာင္သိမ္းဆည္း္ားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ေမးကင္းစ၏ ပ္မေျခာက္လတာတင္ မိခင္ႏို႔ သီးသန္႔ တိုက္ေကၽးျခင္းသည္ အလန္အေရးႀကီးသည္။
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽးျခင္းသည္ အဟာရျပည့္ဝေသာ အာဟာရမ်ားေပး႐ုုံသာမက
ေမးကင္းစကေလးငယ္မ်ားကို ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ ကးစက္မႈမ်ားစာမွ
ႀကိဳတင္ကာကယ္ေပးသည္။ ေမးကင္းစကေလးငယ္မ်ားကို ၆ လ မိခင္ႏို႔ သီးသန္႔တိုက္ေကၽးသင့္သည္၊
္ို႔ေနာက္ ေကာင္းမန္စာ ႀကီး္ားရန္အတက္ မိခင္ႏို႔ရည္အျပင္ အရည္အေသးျပည့္
ျဖည့္စက္အစားအစာမ်ားကို အနည္းငယ္မွ တျဖည္းျဖည္းတိုးေကၽးသင့္သည္။
႐ိတ
ု ာဗိင
ု ္းရပ္စ္ ကာကယ္ေဆး ကို ကေလးသငယ္မ်ားအၾကား ျပင္း္န္ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ႐ိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးကးစက္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကယ္ရန္အသုုံးျပဳသည္။
ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ႐ိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကယ္ေဆးကို အသက္ ၁၅ ပတ္မတိုင္မီႏွင့္ ၈
လအ႐ယ္မတိုင္မီတင္ ပ္မဆုုံး္ိုးရမည္။ ကာကယ္ေဆး္ိုးခုံသည့္ ကေလးအားလုုံးနီးပါးသည္
ျပင္း္န္ေသာ႐ိုတာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကယ္လိမ့မ
္ ည္။
ကာကယ္ေဆး္ိုးေရးကို စီစဥ္ရန္ ေဒသခုံ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို တစ္ကယ
ို ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ေကာင္းမန္မန္ႏွင့္ အစားအစာသန္႔ရွင္းမႈကို ္ိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္
အေကာင္းဆုုံး ကာကယ္တားဆီးေပးႏိုင္သည္။
ေသာက္ေရႏွင့္ အစားအစာအတက္ သန္႔ရွင္းေဘးကင္းေသာ ေရကိုသုုံးပါ။ သန္႔ရွင္းေဘးကင္းေသာ
ေရမရႏိုင္လွ်င္၊ အိမ္တင္ ပက္ပက္ဆေအာင္တည္ၿပီးမွ သုုံးပါ။
အစားအစာမျပင္ဆင္မီ၊ ကေလးငယ္ အစားမစားမီ သို႔မဟုတ္ အစားမေကၽးမီ၊ အိမ္သာတက္ၿပီးေနာက္ႏွင့္
ဖ်ားနာသတစ္ဦးအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမျပဳမီ လက္ေဆးပါ။
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စစ္ေဆးျခင္း
မစင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မစင္အမ်ိဳးအစားသည္ အမႀကီး၏ အေနအ္ားတင္ မတည္သည္။ မစင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္
အိမ္သာတင္ေတ႕ရေသာအရာသည္ အေျခခုံအားျဖင့္ အစားအစာ၊ အရည္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ လေနမႈပုုံစစ
ုံ သည္တ႔၏
ို
ရလဒ္ျဖစ္သည္။ သင့္ မစင္က ၫႊန္ျပေျပာဆိမ
ု ႈကို စစ္ေဆးရန္ ေအာက္ပါဇယားအား သုုံးႏိုင္သည္။
ဇယားသည္ မစင္ အမ်ိဳးအစား ခုနစ္မ်ိဳးကို ျပသည္။ လတိင
ု း္ တင္ ကျြဲ ပားျခားနားေသာ မစင္သားျခင္း အေလ့အက်င့္
ရွိေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးအစား ၃ ႏွင့္ ၄ ကြဲ့သ႔ေ
ို သာ မစင္မ်ားသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး
အလယ္တကသားႏိုင္သည္။
အမ်ိဳးအစား ၆ ႏွင့္ ၇ သည္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။
လတစ္ဦးတင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာရာ၌ ေသးပါလွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖ်ားရွလ
ိ ်ွ င္
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု ခ်က္ခ်င္းလႊြဲေျပာင္းပါ။

မစင္အၫႊနး္ ဇယား

အမ်ိဳးအစား

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ

အမ်ိဳးအစား ၁

ေဖာ္ျပခ်က္

အခုံမာသီးမ်ားကြဲသ
့ ႔ို ခက္ခေ
ြဲ သာဖုမ်ားကို သီးျခား
(ျဖတ္သားရန္ခက္ခြဲသည္)္ားသည္

အမ်ိဳးအစား ၂

ဝက္အေခ်ာင္းပုုံ သိ႔ေ
ု သာ ဖု္စ္ေနသည္

အမ်ိဳးအစား ၃

မ်က္ႏွာျပင္ေပၚအက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝက္အေခ်ာင္းကြဲ့သ႔ို

အမ်ိဳးအစား ၄

အမ်ိဳးအစား ၅

အမ်ိဳးအစား ၆
အမ်ိဳးအစား ၇

ဝက္အေခ်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေႁမကြဲ့သ႔ို
ေခ်ာေမ႕ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္
ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္းျဖတ္ ္ားသည့္ အနားျဖင့္
ေပ်ာ့ေသာ အရည္ပ်စ္စက္မ်ား
အပိုငး္ ပိင
ု း္ ပ႐ ေစာင္း႐႕ြဲ ေနေသာ ေပ်ာ့ၿပြဲေသာ
အနားမ်ား
ႀကြဲႀကြဲ အစိင
ု အ
္ ခြဲအပိင
ု ္းစမ်ား မရွိ (လုုံးဝအရည္)

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို အ္က္ပါဇယားရွိ အမ်ိဳးအစား ၆ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ၇ အရ ချြဲ ခား္ားသည္။
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာတင္ ေသးပါေနပါက လနာအား က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းလႊေ
ြဲ ျပာင္းပါ။
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကေလး ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေသာအခါ မၾကာခဏ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽးပါ။
ခုံတင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေရး ကု္ုုံး (ORT)
ခုံတင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေရး ကု္ုုံး (ORT) သည္ ကိုယ္ခႏၶာအား ေရဓာတ္မခန္းေျခာက္ေစရန္ ကာကယ္တားဆီးေပးၿပီး
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုုံးႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ORT သည္
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို မရပ္ေစႏိုင္ပါ။ ခုံတင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေရး ကု္ုုံးကို ခုံယရန္ အသင့္သုုံး ခုံတင္းျဖင့္
ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေရး ေဖ်ာ္ရည္ (ORS) ကို အသုုံးျပဳၿပီး ေအာက္ပါၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

၁. ေဖ်ာ္ရည္ မျပင္ဆင္မီ လက္ကို

၂ သန္႔ရွင္းေသာ ေရတစ္လီတာကို .

၃. အိုး္ြဲသို႔ ORS ေဖ်ာ္ရည္ကို

၄. ဖ်ားနာေနသအား မၾကာခဏ

ေရႏွင့္ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။

သန္႔ရွင္းေသာအိုး္ြဲသို႔ ္ည့္ပါ။

အိတ္္ြဲမွ အကုန္္ည့္ပါ

ပမာဏအနည္းငယ္ေသာက္ရန္ ကညီပါ

၅. ဖ်ားနာေနသကို

၆. ေအာ့အန္လွ်င္

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း

၈. ၁၂ နာရီၾကာသည့္အခါ ေဖ်ာ္ရည္ကို

ေသာက္ႏိုင္သေလာက္ တိုက္ပါ

တစ္ဆယ္မိနစ္ခန္႔ေစာင့္ၿပီးမွ ္ပ္ေပးပါ

လကၡဏာမ်ားအတက္ လနာအား

စန္႔ပစ္ၿပီး လတ္ဆတ္ေသာ ORS လုပ္ပါ

၇. ပ္မ ၆-၁၂ နာရီအတင္း

ဆက္လက္စစ္ေဆးပါ။

အကယ္၍ အသင့္သုုံးသည့္ ေဖ်ာ္ရည္မရႏိုင္ပါက သင္သည္ ေရသန္႔၊ သၾကားႏွင့္ ဆားကို သုုံး၍ ကိယ
ု ္ပင
ို ္ျပဳလုပႏ
္ ိုင္သည္။

သၾကား ၆ ဇန္း
ဆားဇန္း တစ္ဝက္

ေရ ၁ လီတာ
ခက္အျပည့္ ၅
ခက္
(တစ္ခက
္ လ
္ ွ်င္၂၀၀ ml
ခန္႔)

ဇင့္ဓာတ္ ျဖည့္စက္စာမ်ား
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၏ ၾကာရွည္မႈႏွင့္ ျပင္း္န္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဇင့္ဓာတ္ကို ေ္ာက္ပုံ့ေပးျခင္းသည္
ဆက္လက္ျဖစ္ပားေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာကယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ ၆ လအ္က္ ကေလးသငယ္မ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္
ဇင့္ဓာတ္ ပမာဏ ၂၀ မီလီဂရမ္ (mg) ျဖင့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေ္ာက္ပုံ့ေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ လမ်ားကို ကညီႏိုင္သည္။ အကယ္၍
ကေလးသည္အသက္ေျခာက္လေအာက္ျဖစ္ပါက ေသာက္သးုုံ ေသာပမာဏကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀ မီလီဂရမ္ (mg) သိ႔ု ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
ေဆးျပားမ်ားသည္ မိခင္ႏို႔၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ သို႔မဟုတ္ ORT ္ြဲသို႔္ည့္ႏိုင္သည္။

ေနာက္္ပ္ ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတက္ အနီးဆုးုံ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု
လႊြဲေျပာင္းပါ။
အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ကေလး ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေသာအခါ မၾကာခဏ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽးပါ။
ခုံတင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေရး ကု္ုုံး (ORS) သည္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသဆုုံးႏိုင္ေျခကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
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အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို ကာကယ္တားဆီးရန္၊
ေဖာ္္ုတ္ရန္ႏွင့က
္ ုသရန္သင္၏လမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ကညီရန္ သင္သည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းကို မည္သ႔က
ို ာကယ္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို ပညာေပးပါ။

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု မည္သည့္အခ်ိန္တင္
မည္သည့္ေနရာသိ႔ု သားသင့္ေၾကာင္းလကၡဏာမ်ားကို မည္သို႔ချြဲ ခားသိျမင္ႏိုင္သည္ကို ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို
သင္ၾကားပါ။

ORS ကိုမည္သို႔ျပင္ဆင္ရမည္ႏွင့္ ORT မည္သို႔ေပးရမည္ကို ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို သ႐ုပ္ျပပါ။

ေသာက္သုုံးေရႏွင့္အစားအစာအတက္ သန္႔ရွင္းေသာေရကို အသုုံးျပဳရန္ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို တိုက္တန္းပါ။

မိခင္မ်ားကို ကေလးဘဝ၏ပ္မေျခာက္လအတက္ မိခင္ႏို႔ သီးသန္႔ တိုက္ရန္တိုက္တန္းပါ။

ႏိုင္ငုံအလိုက္ ကာကယ္ေဆး္ိုးအစီအစဥ္အရ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို ၎တို႔၏ကေလးမ်ားကို ကာကယ္ေဆး္ိုးေပးရန္
တိုက္တန္းပါ။

ေကာင္းမန္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို လက္ေတ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ရပ္႐ာလမႈအဖ႕ြဲ ဝင္မ်ားကို တိုက္တန္းပါ။
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ေမာ္ဂ် း ၇အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ ကးစက္ေရာဂါ
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အေ္ေ္
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါ (RTI) သည္ အေပၚပိင
ု း္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ လမ္းေၾကာင္း
(ႏွာေခါင္းႏွင့လ
္ ည္ေခ်ာင္း) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေအာက္ပင
ို း္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေဝဒနာ (ေလေၾကာင္းႏွင့အ
္ ဆုတ)္
ကို္ိခက
ို ္ေစသည့္ မည္သည့္ေရာဂါမဆို ေခၚသည္။ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါမ်ားသည္
မဟာမြဲေခါင္ေဒသခ၌
ြဲ အ္းသျဖင့္ ၅ ႏွစေ
္ အာက္ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္သမ်ား ေသဆုုံးရျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။
•

အေပၚပိင
ု း္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္ေရာဂါမ်ားမွာ ပိုမမ
ို ်ားျပားသည္။ ၎တို႔သည္
မည္သည့္အခ်ိန္တင္မဆို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆာင္းရာသီ သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုေအးသည့္အခ်ိန္မ်ားတင္
အျဖစ္အမ်ားဆုးုံ ျဖစ္သည္။

•

ေအာက္ပင
ို း္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပုုံမန
ွ မ
္ ဟုတပ
္ ါ၊ သိ႔ေ
ု သာ္
ပုုံမန
ွ အ
္ ားျဖင့္ၾကာၾကာခုံၿပီး ပိမ
ု ဆ
ို ိုး႐ားႏိုင္သည္။

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတင္ ေဖာ္ျပ္ားသည္အေပၚပိင
ု း္ RTI (ႏွာေခါင္းႏွင့လ
္ ည္ေခ်ာင္း)

ေအာက္ပင
ို း္ RTIs (ေလေၾကာင္းႏွင့အ
္ ဆုတ)္

အေအးမိ

ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္နာ

ႏွာပိတ္ ကးစက္ေရာဂါ

ရင္က်ပ္ ပန္းနာ

အာသီးေရာင္ေရာဂါ (ပသိေရာင္နာ)

အသက္ရႉလမ္းပိးု ဝင္ျခင္း

လည္ေခ်ာင္းနာေရာဂါ

နမိးု နီးယား အဆုတေ
္ ရာင္ေရာဂါ
အေပၚႏွင့ေ
္ အာက္ RTI ႏွစခ
္ စ
ု လုးုံ
တုပေ
္ ကးေရာဂါ
ကိဗ
ု စ္-၁၉

ကးစက္ျခင္း
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါ (RTI) သည္ လတစ္ဦးမွတစ္ဦးသိ႔ု အလယ္တက ကးစက္ႏိုင္သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖ်ားနာသမ်ားေခ်ာင္းဆိးု ျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိေ
ု သာအခါ ၎တိ႔သ
ု ည္
တုံေတးစက္မ်ား မွတဆင့္ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔သည္။ ဤေသးငယ္ေသာ တုံေတးစက္ငယ္မ်ားသည္ အနီးအနားရွိ လမ်ား၏ပါးစပ္
သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းအတင္းသိ႔ု က်ေရာက္ႏိုင္သည္။
တစ္စုုံတစ္ဦး သည္ အျခားေရာဂါရွသ
ိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ္ိေတ႕မိသည့္အရာတစ္ခႏ
ု ွင့္ ္ိေတ႕ၿပီးေနာက္ ၎တိ႔၏
ု ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္
သို႔မဟုတ္ မ်က္စိကို တိ႔္
ု ိေသာအခါ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါ ကးစက္ႏိုင္သည္။

ေလ

အသက္ရႉလ

(ကးစက္တတ္ေသာအရာ၏

မ္းေၾကာင္း

အရည္အစက္)

ခၽြဲ

ဖ်ားနာေနသ

သလိပ္္က္
ေသာ
တုံေတးႏွင့္ ႏွာေခါင္း စိမ့္္က္ရည္

လက္မ်ား
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အရာဝတဳမ်ား

အေျမႇးပါး

လက္မ်ား

္ိေတ႕မိသ

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏ ိုငသ
္ ည့္ အုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိေ
ွ သာအျပဳအမမ်ား
လတိုငး္ သည္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါ ကးစက္မႈကခ
ို ရ
ုံ ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း၊
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါမ်ား ကးစက္ရန္ အခင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးပားေစေသာအုပ္စမ
ု ်ားႏွင့္
အခ်က္မ်ားရွပ
ိ ါသည္။

ေမးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား

သက္ႀကီး

အဆုတျ္ ပႆနာရွသ
ိ မ်ား

ေဆးလိပေ
္ သာက္သမ်ား

ေမးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသငယ္မ်ားသည္ လက္မ်ားကို မေဆးေၾကာဘြဲ အျခားကေလးမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
အဆက္အသယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုုံးေသာ အေျခအေနတင္ရွိသည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ သတိ႔၏
ု မ်က္လးုုံ မ်ားကို
ပတ္ၿပီး သတိ႔၏
ု လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ပါးစပ္္ြဲတင္ ္ည့္ေလ့ရွိသည္။
သက္ႀကီး႐ယ္အမ
ို ်ားႏွင့္ နာတာရွညေ
္ ရာဂါ (အဆုတေ
္ ရာဂါ၊ ႏွလုုံးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ) ရွသ
ိ မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု
ကိုယ္ခစ
ုံ မ္းအားစနစ္ အျပည့္အဝ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွေ
ိ သာေၾကာင့္ ပိမ
ု ိုျမင့္မားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ေဆးလိပေ
္ သာက္သမ်ားသည္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး ျပန္လည္္ေ္ာင္ရန္ အခက္အခြဲပမ
ို ်ားသည္။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
ကေလးသငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ယ္အိုမ်ားသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္ေရာဂါႏွင့္ ျပင္း္န္ေသာ
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားခုံစားရသည့္ အျမင့္မားဆုုံးေသာ အႏၲရာယ္ရွိသမ်ား ျဖစ္သည္။
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လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အေပၚပိင
ု ္း အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္ေရာဂါ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္
ေအာက္ပိုငး္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္မေ
ႈ ရာဂါ ကးစက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ကျြဲ ပားႏိုငသ
္ ည္။
အေပၚပိင
ု း္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေရာဂါပိးု ကးစက္မႈ
အေပၚပိင
ု ္း အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္ေရာဂါသည္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းကို ္ိခိုကေ
္ စသည္။ အေပၚပိုငး္
RTI ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ဆ႔ျို ခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းတိ႔ု ျဖစ္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါကးစက္ခရ
ုံ ၿပီးေနာက္ တစ္ခါတစ္ရုံတင္ တစ္ပတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ္ို္က္ပိုၾကာမွ
ျပတတ္သည္။
ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာရည္ယိုျခင္း

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း

ႏွာေခ်ျခင္း

ေအာက္ပင
ို း္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ရ
္ ာကးစက္မမ
ႈ ်ား
ေအာက္ပိုငး္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ကးစက္ေရာဂါသည္ ေလဝင္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အဆုတမ
္ ်ားကို
္ိခိုကေ
္ စသည္။ ေအာက္ပင
ို း္ RTI ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ေခ်ာင္းဆိးု ျခင္းႏွင့္ ဖ်ားျခင္းတိ႔ု ျဖစ္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါကးစက္ခရ
ုံ ၿပီးေနာက္ တစ္ခါတစ္ရုံတင္ တစ္ပတ္ သိ႔ုမဟုတ္ ္ို္က္ပိုၾကာမွ
ျပတတ္သည္။
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

ဖ်ားျခင္း

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၲရာယ္ လကၡဏာတစ္ခခ
ု က
ု ို
သင္သတိျပဳမိလ်ွ င္အနီးဆုုံး က်န္းမာေရးစင္တာသိ႔ု ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပာင္းပါ။
ရင္ေခါင္းနာျခင္း

အသက္ရႈၾကပ္ျခင္း

တစ္ႀကိမ္္က္ ပိုဖ်ားျခင္း

၁၀
ရက္္က္ပိုၾကာေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား
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ကာကယ္တားဆီးျခင္း
လတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသိ႔ု အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္မႈေရာဂါမ်ား ကးစက္ျခင္းကို ကာကယ္တားဆီးရန္
နည္းလမ္းမ်ားစာရွိပါသည္။ RTI အမ်ားစုသည္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုငေ
္ သးေသာေၾကာင့္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။
ေခ်ာင္းဆိးု ျခင္းႏွင့္ ႏွာေခ်ျခင္းတိ႔က
ု ို ဖုးုံ အုပျ္ ခင္းႏွင့္ လက္မ်ားကို သန္႔ရင
ွ း္ စင္ၾကယ္ေအာင္္ားျခင္း သည္
ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကို ကာကယ္တားဆီးရာတင္ အေ္ာက္အကျပဳသည္။ လတို႔သည္ ၎တို႔၏ ပါးစပ္ႏွင့္
ႏွာေခါင္းကို တစ္ရႉးျဖင့္ ဖုုံးအုပ္ အသုုံးျပဳၿပီး၊ အသုုံးျပဳ္ားေသာ တစ္ရႉးမ်ားကို အမႈိက္ပုုံး္ြဲ
္ည့္ရန္အေရးႀကီးသည္။ တစ္ရႉးမ်ားမရရွိပါက အက််ႌလက္ သို႔မဟုတ္ တုံေတာင္ေကး ္ြဲသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္း လုပ္ရန္ အႀကုံျပဳသည္။ လက္္ြဲသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္းသည္
မေကာင္းဘြဲ ေနာက္္ပ္ ကးစက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ် ၿပီးေနာက္ လက္မ်ားကို
စနစ္တက်ေဆးေၾကာရန္ အေရးႀကီးသည္။
မ်က္ႏွာဖုးုံ မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း သည္ လမ်ားစကားေျပာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ျခင္းတင္
ကးစက္တတ္ေသာ အရည္မ်ား ျဖန္႔ျခင္းမွ ကာကယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ ေရာဂါသည္မ်ား အေနျဖင့္ သုံသယရွိလွ်င္
သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ အမ်ားျပည္သႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပိတ္္ားေသာ
ဧရိယာမ်ားတင္ ရွိေနသည့္အခါ ၎တို႔ကို တပ္္ားသင့္သည္။ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္ ေရာဂါ
ကးစက္မႈရွိသည္ဟု သုံသယရွိသမ်ား သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳခုံရသည့္ လနာမ်ားႏွင့အ
္ လုပ္လုပ္ေနစဥ္
လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာဖုုံးမ်ားတပ္ၿပီး၊ အျခား PPE မ်ား ဝတ္ဆင္သင့္သည္။
ဆပ္ျပာျဖင့္ ၂၀ စကၠန္႔ၾကာ လက္ေဆးပါ။ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရ မရရွိႏိုင္ပါက အရက္ပ်ုံကို အေျခခုံသည့္ ဂ်ယ္လ္အား
သုုံးႏိုင္သည္။ လက္မ်ားကို မွန္ကန္စာေဆးေၾကာျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး
အျခားလမ်ားႏွင့္ အရာဝတဳမ်ားသို႔ ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကို တားဆီးေစလိမ့္မည္။ လမ်ားသည္ ႏွာေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမျပဳမီႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါကးစက္မႈလကၡဏာမ်ား ရွိေသာသႏွင့္
္ိေတ႕ၿပီးေနာက္ လက္ကိုေဆးေၾကာသင့္သည္။
႐ုပပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအကာအေဝး ဆိုလိုသည္မွာ လုုံၿခဳုံေသာအကာအေဝးအျဖစ္ အျခားသမ်ားႏွင့္ ၁.၅ - ၂ မီတာ
အကာအေဝးမွေနျခင္းသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္မေ
ႈ ရာဂါ ္ိေတ႕မႈကို ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္
အျခားလမ်ား္ုံ ဗက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကိုလည္း ရပ္တန္႔ေစသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
လျခင္းခပ္ခာခာေနျခင္းကို တစ္အိမ္တည္းမွ မဟုတ္သမ်ားႏွင့္သာမကဘြဲ အိမ္တင္းႏွင့္ အိမ္ျပင္မွ မည္သျဖင့္မဆို
အေလ့အက်င့္ လုပ္သင့္သည္။
ေလဝင္ေလ္က္ေကာင္းျခင္း သည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္ေရာဂါပိုး
ကးစက္ျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစ သကြဲ့သို႔ မည္သည့္ ျပင္း္န္ေသာ ကးစက္မႈကိုမဆို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
အိမ္္တ
ြဲ င္ ေလဝင္ေလ္က္ ေကာင္းမန္တိုးတက္ေစရန္အတက္ ျပတင္းေပါက္မ်ားဖင့္ပါ၊ ကေလးမ်ားကို
မီးႏွင့ေ
္ ဆးလိပ္မီးခိုးမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတင္ ေနေစပါ၊ ၿပီးလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
ကာကယ္ေဆး္ိုးျခင္း သည္ လမ်ားကို အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္ေရာဂါမ်ားမွ
ႀကိဳတင္ကာကယ္ေပးသည္။ လတို႔သည္ တုပ္ေကးေရာဂါကးစက္ခုံရႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္
ဆိုး႐ားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွစ္စဥ္တုပေ
္ ကးကာကယ္ေဆး္ိုးမႈကို ခုံယႏိုင္သည္။ ဗက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
နမိုးနီးယား အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ အမ်ိဳးအစားအတက္ ရင္ခင္ပိုက္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း
ကာကယ္ေဆး္ိုးႏိုင္သည္။ ကာကယ္ေဆး္ိုးခုံမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို နားလည္ရန္အတက္
ႏိုင္ငုံအလိုက္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငုံအလိုက္ ကာကယ္ေဆး္ိုး အခ်ိန္ဇယားကို ျပန္ၾကည့္ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
လက္ေဆးျခင္းအျပင္ ႏွာေခ်ျခင္းႏွင့္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းမ်ားကို ဖုုံးအုပ္ျခင္းသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ
ကးစက္ေရာဂါပိုး ကးစက္ပ်ုံ႕ႏွုံ႔ျခင္းကို ကာကယ္တားဆီးရန္ အေကာင္းဆုုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။
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စစ္ေဆးျခင္း
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္မေ
ႈ ရာဂါမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚ
မတည္၍ ေရာဂါရွာေဖေလ့ရသ
ွိ ည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိုငရ
္ ာ ကးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ဗိင
ု ္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္မည္။
ရာခိုငႏ
္ ႈန္းအနည္းငယ္သာ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗက္တီးရီးယားကးစက္မသ
ႈ ည္
ပိုမဆ
ို ိုး႐ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ရပ္႐ာအဆင့္တင္ RTI သည္ ဗိုငး္ ရပ္စ္၊ ဗက္တးီ ရီးယားမ်ား သို႔မဟုတ္ မႈိမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရလွ်င္ သင္အေနျဖင့္ သိရရ
ွိ န္
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတင္ ၎တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတင္ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္သည္။
အကယ္၍ လကၡဏာမ်ား၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ားကို သင္ေတ႕ရွပ
ိ ါက
က်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု လႊြဲေျပာင္းပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္မႈေရာဂါမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေပၚ မတည္၍ ေရာဂါရွာေဖေလ့ရွိသည္။
အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကးစက္ေရာဂါ အမ်ားစုသည္ ဗိုင္းရပ္စမ
္ ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ကုသမႈႏ ွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
က်န္းမာသန္စမ္းသအမ်ားစုသည္ အသက္ရလ
ႉ မ္းေၾကာင္းဆိင
ု ္ရာ ေရာဂါကးစက္မႈမွ ၁ ပတ္-၂ ပတ္အတင္း အျပည့္အဝ
ျပန္လည္နာလန္္လာလိမ့မ
္ ည္။ ဤအခ်ိနအ
္ ေတာအတင္း လနာမ်ားကို အေကာင္းဆုးုံ အေ္ာက္အကျပဳရန္မွာ အိမတ
္ င္
၎တိ႔၏
ု ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ္ိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎တင္ လနာမ်ားကို ေရမ်ားစာေသာက္ရန္ႏွင့္ လုုံေလာက္စာ
အနားယရန္အားေပးျခင္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။
လနာအား ဖ်ားနာမႈ၊ နာက်င္ကိုက္ခမ
ြဲ ႏ
ႈ ွင့္ နာက်င္မမ
ႈ ်ားအား ေလ်ာ့ေစေရးအတက္ ကညီရန္ သင္သည္
အေျခခုံေဆးဝါးမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဆရာဝန္မွ သတ္မတ
ွ ္္ားသည့္ ေဆးဝါးေသာက္ရန္လည္း သင္သည္ ၎တိ႔က
ု ို
ကညီႏိုင္သည္။
PARACETAMOL ေပးျခင္းအတက္ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
၁. အ္ုပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပုလင္းေပၚတင္ သက္တမ္းကုနဆ
္ ုုံးရက္ကို စစ္ပါ။
၂. ႏိုင္ငအ
ုံ လိုကလ
္ မ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားႏွင့အ
္ ညီ ေသာက္သးုုံ ရန္ တက္ခ်က္ပါ။
o

paracetamol အတက္ ေယဘုယ် ေသာက္သုုံးရန္မွာ ေအာက္ပါအတိင
ု ္းျဖစ္ပါသည္▪

အ႐ယ္ေရာက္သမ်ားအတက္ ၄ နာရီလွ်င္ ၅၀၀ မီလဂ
ီ ရမ္ ေဆးျပားႏွစ္ျပား

▪

ကေလးမ်ားအတက္ ၄ နာရီတိုင္း ၁၀ မီလဂ
ီ ရမ္/ကိုယအ
္ ေလးခ်ိန္ ကီလဂ
ို ရမ္။

၃. လနာမ်ားအစာအိမန
္ ာမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ ဤေဆးကို အစာစားၿပီးေနာက္မွ ေသာက္ျခင္းက ပိုေကာင္းပါသည္။အား
ေဆးဝါး ေ္ာက္ပပ
ုံ့ ါ။ အစာအိမ္နာမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ ဤေဆးကို အစာစားၿပီးေနာက္မွ ေသာက္ျခင္းက
ပိုေကာင္းပါသည္။
ေဆးျပားမ်ား ကို ေရ၊ ႏို႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခက္ႏွင့္ မ်ိဳခ်ေသာက္သုုံးသင့္သည္။
ေဆးျပားမ်ားကို ဝါးမစားသင့္ပါ။
ေဆးအရည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အရည္- ပါးစပ္ေဆး္ိးု ႁပန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးဇန္းတစ္ခုကို အသုုံးျပဳ၍
မွနက
္ န္ေသာပမာဏကို ခ်ိနတ
္ ယ္တင
ို ္းတာပါ။
၄. Paracetamol ေဆးမ်ား အၾကား အနည္းဆုုံး ၄ နာရီေစာင့္ပါ။
၅. ၂၄ နာရီအတင္း ေလးႀကိမ္
္ က္ ပိ၍
ု ေဆးမေပးပါႏွင့္။

ဆရာဝန္မွ သတ္မတ
ွ ္
္ ားေသာ ပဋိဇဝ
ီ ေဆးမ်ားေသာက္ရန္ လနာအား ကညီေ္ာက္ပျုံ့ ခင္း
အကယ္၍ RTI သည္ ဗက္တးီ ရီးယားမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳၿပီးပါက ဆရာဝန္သည္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို
ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ လနာမ်ားအား ေဆးကုသေနစဥ္ကာလအတင္း ေဆးမွန္မန
ွ ေ
္ သာက္သ၊ မွန္ကန္ေသာေဆးပမာဏ၊
မွနက
္ န္ေသာေဆးေသာက္ခ်ိနႏ
္ ွင့္ ကာလတစ္ခစ
ု ာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေသာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
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ႈ ေ
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ု း္ အဝိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ား သိ႔မ
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ု ပ
္ င္ပါ။

အဓိက အသိေပးလိသ
ု ည္မ်ား
လအမ်ားစုသည္ ၁ ပတ္ ၂ ပတ္အတင္း ျပန္လည္သက္သာလာလိမ့္မည္။
ကုသမႈတင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ကိုင္တယ္ျခင္း၊ ေသာက္သုုံးေရႏွင့္ လုုံေလာက္စာအနားယျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
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လအမ်ားၾကားတင္ အနည္းဆုုံး ၁.၅ မွ ၂ မီတာ အကာအေဝး္ားသည့္ လ္ုေဆးေႏးပမ
ြဲ ်ားကို စီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာ အကာအေဝး္ားျခင္း အျပဳအမမ်ားကို သ႐ုပ္ျပပါ။
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လမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဝန္္မ္းမ်ား၊ သနာျပဳမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားကို အၿမြဲတမ္းတိုင္ပင္သင့္သည္။
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