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ကျွွန်ုု�ပု်၏ ကုျွ�ယ်ပုု်�င် ုကျွျန်း�ုမာာရေး�� မှာတု်တ်မုာ� 
(စာာအု�ပု်အုပြာပ်ာရေး�ာင်)ု
သင်က်လေးလးအားား ကာကွယ်လ်ေး�းထိုးးုးလေး�း 
ခြခငး်များ�ားကးု အားလေးထွိုးလေးထွိုးကု �ရာာဝန ်
သး�များဟုုတ် သူနာခြ�ုမှျား မှျားတ်တမ်ျားးတငရ်ာန်
အားတက်ွ၊ ရာက်ခ� းနး်တစ်ခုစီသး� လာလေးရာာက်
သည့််အ်ားခါတးုငး်၌ သင်က်လေးလး၏  
စာအုား�်အားခြ�ာလေးရာာငက်းု ယူ်လေး�ာငလ်ာရာန ်
အားလေးရားကြီးကီး�ါသည့်။်

ပု်�မုာ�သိလုိုု�ပ်ါကျွ ဖတု်ရုှုန်ုု�င်သုိည့််ရုေးန်း�ာမာျာ�

NSW နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ်စ်််ပြ�ည်န်ယူး ်
က်ျန�်မာာဆော��ဌာာန 
health.nsw.gov.au/immunisation

သြသ်စ်ဆောသြ��လ်ျာ�နိုု�င်ငံ််အစု်��� က်ျန�်မာာဆော��ဌာာန 
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

NSW ၏ အသ်ည်�်ဆော�ာင် ်အသ်ာ��ါဆော�ာဂါါ ဘီီ 
�ု�င်�်ာ စ်ာဆောစ်ာင် ်    
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

သြသ်စ်ဆောသြ��လ်ျာ�နိုု�င်ငံ်် က်ာကွ်ယူးဆ်ော�� 
ထုိုး��နံိုပံြ�င်�်�ု�င်�်ာ မံာ�်�ံ��င်ဌ်ာာန  
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

အသည်းး�ရော�ာင်း
အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ 
ကာာကွာယ်းရော�� 

NSW Health

သ်င်် ်ဆောမွာ�က်င်�်စ်က်ဆောလ်�အ�က်ွ်
ကျွာကွျွယ်ရုေး��ထိုးု���မာည့််ရုေးန်း ်စွဲစွာ�ကုျွ�  
ရေး��ဖယ်အုုာ�လိုပု်ထိုးာ�ပ်ါ 
ကာကွယ်လ်ေး�းများ�ားအားား အားခ� းနက်းုက်ထိုးးုးလေး�းလေးရားကးု လေးသခ�ာလေးစရာနမှ်ျားာ 
အားလေးရားကြီးကီးသည့်၊် သး�အားားခြ�င် ်လေးမွျားးကငး်စကလေးလးများ�ားအားား လေးစာစီးစွာ
ကြီးကးုတငက်ာကွယ်လ်ေး�းနိုးုငမ်ျားည့်ခ်ြ�စ်ပြီး�ီး စးုးရားမ်ျားရာလေးသာ လေးရာာဂါါဘယ်များ�ားရာရှှိး
ခြခငး်၏ အားလားအားလာများ�ားရှှိးလးမ််ျားများည့်မ်ျားဟုုတ်�ါ။

သင်က်လေးလးအားား 
ကာကွယ်လ်ေး�း  
လေးနာက်ထိုး�်ထိုးးုးလေး�း 
ရာများည့််အ်ားခ� းနက်းုသးရှှိးရာန ် 
နယူ်းလေး�ာက်သ်လေးဝးလစ််  
ကာကွယ်လ်ေး�းထိုးးုးလေး�း 
အားစီအားစဉ််ဇယ်ားကးု 
health.nsw.gov.au/
vaccinate ၌စစ်လေး�း
�ါ။ 

Burmese

ကာာကွာယ််ဆေး�းကုာ� အချိိနု်ကု်ာ�က်ာထုိုး�းခြချိင််းးကာ  
သင်း််ကာဆေး�းအား ခြ�င််းးထိုးန်�ု်�းရွွားားဆေးသာ ဆေးရွားာဂါါများိားမှျား 
ကာာကွာယ််ဆေး�းဖုို့�  အဆေးကာာင််းး�း�းန်ည််းးခြဖို့စ််�ါသည််း။

သင့််�ကလေး�း ကာကွယ်�လေး�းထိုးး�းရန်�  
ကျလေးရာက�မည့််�အချိျ းန်�ကး� စစ�လေး�းပါါ 

ကာကွယ်�လေး�းထိုးး�းရမည့််�ရက�ကး� 
မှတ်�ထိုးားပါါ

health.nsw.gov.au/immunisation
health.gov.au/health-topics/immunisation
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register
health.nsw.gov.au/vaccinate
health.nsw.gov.au/vaccinate


အုသိည့်�ုရေး�ာင် ုအုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ  
(Hepatitis B)
အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ �းုးသည့် ်အားသည့်း်များာခြခငး်၊ အားသည့်း်
လေးခြခာက်ခြခငး်က့်သး� လေးရာရှှိည့် ်အားသည့်း်လေးရာာဂါါနှိုင် ်ကင�်ာလေးရာာဂါါ ခြ�စ်�ွားလေးစ
နိုးုငသ်ည့်။် အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကူးစက်ခံရာလေးသာ ကလေးလး
ငယ်မ်ျား�ားသည့် ်တစ်သက်တာလုံး နာတာရှှိည့်လ်ေးရာာဂါါ ခြ�စ်နိုးုငလ်ေးခြခ ၉ဝ%  
ရှှိး�ါသည့်။်

အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီသည့် ်အားလွနကူ်းစက်လယွ်ပ်ြီး�ီး  
လေး�် ခြ��ါနည့်း်လမ်ျားးများ�ားခြ�င် ်လယွ်ကူ်စွာ�င ်���ံနှို�ံနိုးုငသ်ည့် ်-

•  လေးရာာဂါါ�းုးကူးစက်ထိုးားလေးသာများးခငထံ်ိုးမှျား များးများး၏ကလေးလးကးု မီျားး�ွားခ� းနတ်ငွ ်
ကူးစက်ခြခငး် 

•  လေး�းထိုးးုးအား�်များ�ား၊ မုျားတ်�းတ်ရားတ်ဓါးါးများ�ားက့်သး� များသန ်ရှ်ှိငး်လေးသာ�စစည့်း်များ�ားခြ�င် ်
အားလေးရာခြ�ားကးု ရှှိလေးစလေးသာ ဒဏ််ရာာရာခြခငး်

•  �ွနး်�့်ဒဏ််ရာာများ�ားနှိုင် ်အားလေးရာခြ�ားကးု ရှှိလေးစလေးသာဒဏ််ရာာများ�ားက့်သး� �ုံးအုား�်များထိုးား
လေးသာ ဒဏ််ရာာများ�ားနှိုင် ်လေးရာာဂါါကူးစက်ခံရာသူ၏လေးသွးတး� တးုက်ရိုးု က်ထိုးးလေးတ့ခြခြခငး် 

•  လေးရာာဂါါကူးစက်ခံရာသူနှိုင် ်ကာများစ�်ယှ်က်ခြခငး်တး�ဖြခြ�စ်သည့်။် 

ကုျွ�ယ်ဝုါန်းရုေး�ာင်ခုျိျနု်း ုရေး�ာဂါါရုှှိ၊မာရုှှိ စာစုာရေး��ပြာချိင်�ု
အားများ� းုးသမီျားးတးုငး်သည့် ်ကးုယ်ဝ်နလ်ေး�ာငခ်� းန ်လေးရာာဂါါရှှိး၊များရှှိး �ုံမှျားနစ်စ်လေး�း
ရာာတငွ ်အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကူးစက်ထိုးားခြခငး် ရှှိး၊များရှှိး  
စစ်လေး�းသင်�်ါသည့်။် အားကယ်၍် လေးရာာဂါါ�းုးရှှိးလေး�ကာငး် လေးတ့ရှှိးရာ�ါက 
လေးရာာဂါါကူးစက်ခြခငး်နှိုင် ်နာတာရှှိည့် ်အားသည့်း်လေးရာာဂါါ ခြ�စ်နိုးုငသ်ည့််အ်ားနိုတရာာယ််
တး�ကးု ကာကွယ်ရ်ာန ်ကလေးလးကးု လေး�းကုသရာန ်လးုအား�်�ါလးမ််ျားများည့်။်  
များးခငခ်ြ�စ်သူကးုလည့်း် လေး�းကုသမုျားခံယူ်ရာန ်တးုက်တနွး်�ါလးမ််ျားများည့်။်  

ကျွာကွျွယ်တု်ာ��ီ�ပြာချိင်�ု
အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�းကးု �သစလေး�တးလ�ား 
နိုးုငင်တံငွ ်၁၉၈ဝ လေးစာလေးစာ�းုငး်နှိုစ်များ�ားက�င ်အားသုံးခြ�ုခ့်ပြီး�ီး ကာကွယ်လ်ေး�း
ထိုးးုးခြခငး်သည့် ်လေးရာာဂါါခြ�စ်ခြခငး်မှျားကာကွယ်ရ်ာန ်အားလေးကာငး်�ုံးနည့်း်လမ်ျားး  
ခြ�စ်�ါသည့်။်  

ရေးမွာ�ကျွင်�ုစာကျွရေးလို�အုတွ်ကုျွ အုသိည့်�ုရေး�ာင် ု
အုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ ကျွာကွျွယ်ရုေး��
လေးမွျားးကငး်စကလေးလးအားားလုံးကးု လေးအားာက်လေး�် ခြ��ါအားခ�က်များ�ားလေး�ကာင် ်
အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�း ထိုးးုးနံှိုရာန ် 
တးုက်တနွး်အားားလေး�းထိုးား�ါသည့် ်- 

•   လေးရာာဂါါ�းုးကူးစက်ထိုးားလေးသာများးခငမှ်ျားတ�င် ်သူ၏ကလေးလးထံိုး  
လေးရာာဂါါ���ံနှို�ံခြခငး်ကးု ကာကွယ်ရ်ာန၊် တစ်ခါတစ်ရံာ များးခငခ်ြ�စ်သူမှျားာ များးများးတငွ ်
လေးရာာဂါါရှှိးလေးနမှျားနး် များသးသည့်လ်ည့်း် ခြ�စ်နိုးုင�်ါသည့်။် ထိုးး�အားခြ�င ်

•   ကလေးလး၏လေးမွျားးကငး်စလများ�ားတငွ ်တစ်အားးမ်ျားတည့်း်လေးန လေးရာာဂါါကူးစက်လေးန
သူများ�ားထံိုးမှျား သး�များဟုုတ် လေးရာာဂါါကူးစက်ထိုးားလေးသာ အားခြခားသူများ�ားထံိုးမှျား  
လေးရာာဂါါ���ံနှို�ံလာခြခငး်ကးုကာကွယ်ရ်ာန ်တး�ဖြခြ�စ်�ါသည့်။်

အုသိည့်�ုရေး�ာင် ုအုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ 
ကျွာကွျွယ်ရုေး��ထိုးု���န်း ုအုစီာအုစာဉု် 
သင်က်လေးလးအားား အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�းကးု 
လေးမွျားး�ွားခ� းန၌် သး�များဟုုတ် လေးမွျားး�ွားပြီး�ီး ၇ ရာက်အားတငွး် ထိုးးုးလေး�းရာနနှ်ိုင် ်ကလေးလး 
၆ �တ် ၄ လ နှိုင် ်၆ လအားရွာယ်တ်း�တွတွင ်သုံးကြီးကးမ်ျား ထိုး�်မံျားထိုးးုးနံှိုလေး�းရာန ် 
အား�ကံခြ�ုအား�်�ါသည့်။်  

အုသိည့်�ုရေး�ာင် ုအုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ 
ကျွာကွျွယ်ရုေး��၏ ရေး��ကျွင်�ုမုာ
က�ယ်ခ်ြ�န ်မ်ျား�ားခြ�ားလေးသာအားလေးတ့အား�ကံုများ�ားအားရာ အားသည့်း်လေးရာာင ်
အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�းသည့် ်လေးဘးကငး်ပြီး�ီး လေးမွျားးစကလေးလးများ�ား 
လေးကာငး်စွာခံနိုးုငရ်ာည့်ရှ်ှိးလေး�ကာငး် လေးတ့ရှှိးရာ�ါသည့်။် အားလနွ ်ခြ�စ်လေးလ်ခြ�စ်ထိုးရှှိး
လေးသာ လေးဘးထွိုးက်�းုးက� းုးများ�ားမှျားာ အားလေးသးအားများ�ားသာခြ�စ်ပြီး�ီး လေး�းထိုးးုးလေးသာ
လေးနရာာတငွ ်နခီြများနး်ခြခငး်နှိုင် ်�ူးလေးရာာငခ်ြခငး်များ�ား ခြ�စ်နိုးုင�်ါသည့်။် အားသည့်း်
လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�းသည့် ်များးခငန်ိုး�တးုက်ခြခငး်ကးု 
အားလေးနှိုာင်အ်ားယှ်က်များခြ�ု�ါ။ 

အုသိည့်�ုရေး�ာင် ုအုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ ရုှှိရေးန်းရေးသိာ
မုာချိင်မုာျာ�ထံိုးမှာ ရေးမွာ�ဖွာ�ရေးသိာ ရေးမွာ�စာကျွရေးလို�မာျာ�
ကုျွ� ရေး��ကျွ�သိပြာချိင်�ု
အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ရှှိးလေးနလေးသာများးခငမှ်ျား လေးမွျားး�ွားလေးသာ  
လေးမွျားးစကလေးလးကးု အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�း 
တစ်ကြီးကးမ်ျားထိုးးုးလေး�းပြီး�ီး ကာကွယ်မု်ျား�းုများးုရာရှှိးလေးစရာန ်လေးမွျားးစမှျား ၁၂ နာရီာအားတငွး် 
‘hepatitis B immunoglobulin’ ဟုုလေးခ်လေးသာလေး�းကးု  
လေး�း�ါသည့်။် လေးရာရှှိည့် ်လေးရာာဂါါကာကွယ်မု်ျား ရာရှှိးလေးစရာနအ်ားတက်ွ အားသည့်း်လေးရာာင ်
အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�းကးု အားစမှျားသည့် ်လုံးဝပြီး�ီး�ုံးသည့််တ်းုင ်
လေး�း�တ်လည့်လ်ေးအားာင ်ထိုးးုးနံှိုရာန ်များခြ�စ်များလေးန လးုအား�်�ါသည့်။် 

အုသိည့်�ုရေး�ာင် ုအုသိာ�ဝါါရေး�ာဂါါ �ီ ရုှှိရေးန်းရေးသိာ
မုာချိင်မုာျာ�ထံိုးမှာ ရေးမွာ�ဖွာ�ရေးသိာ ရေးမွာ�စာကျွရေးလို�မာျာ�
ကုျွ� �ကုျွလိုကုျွစာမုာ�သိပု် စာစုာရေး��ပြာချိင်�ု
အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ရှှိးလေးနလေးသာများးခငမှ်ျား လေးမွျားး�ွားလေးသာ  
လေးမွျားးစကလေးလးကးု အားသည့်း်လေးရာာင ်အားသားဝါလေးရာာဂါါ ဘီ ကာကွယ်လ်ေး�း 
ထိုးးုးခြခငး် နှိုစ်များ� းုးစလုံး ပြီး�ီး�ုံး၍ ၃ လ�ကာခြများင်သ်ည့််အ်ားခ� းနတ်ငွ ်သူတး�မှျားာ  
လေးရာာဂါါကာကွယ်မု်ျား ရှှိးလေးန၊များလေးန သးရာနအ်ားတက်ွ လေးသွးစစ်လေး�းရာန ်လးုအား�်
�ါသည့်။် NSW Health (နယူ်းလေး�ာက်သ်လေးဝးလစ်် က�နး်များာလေးရားဌာာန) 
မှျား သငနှ်ိုင် ်သင်�်ရာာဝနတ်း�အားား သတးလေး�းနှို းုးလေး�ာစ်ာ �း�လေး�း�ါလးမ််ျားများည့်။်


