
နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် ဆောက်ာာင်း�်များာာ�၌ နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် ဆောက်ာာင်း�်များာာ�၌ 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆော��အစီ်အစ်ဉ်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆော��အစီ်အစ်ဉ်် 

နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��ဌာာနသ်ည်် ဆောက်ာာင်း�်များာာ�နှှင်း် ်အတူး�း�ဆော�ါင်း�်က်ာ ဆောက်ာာင်း�်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��အစ်းီအစ်ဉ််အ�နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��ဌာာနသ်ည်် ဆောက်ာာင်း�်များာာ�နှှင်း် ်အတူး�း�ဆော�ါင်း�်က်ာ ဆောက်ာာင်း�်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��အစ်းီအစ်ဉ််အ� 7 တူန�် ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�တူန�် ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�
က်း�က်း� human papillomavirus (HPV) (လ်းသ်ာ� �ါ�ီလ်း�များာ ဗိုး �င်း�်��်စ်် လ်းသ်ာ� �ါ�ီလ်း�များာ ဗိုး �င်း�်��်စ်် -- ကြွက်က််နှး� က့််သ်း�  ဆော�ာဂါါ�း�� ကြွက်က််နှး� က့််သ်း�  ဆော�ာဂါါ�း��) နှှင်း် ်�ံ��း� နာနှှင်း် ်�ံ��း� နာ--ဆောများ�ေး�င်း်ဆောများ�ေး�င်း-်-ကြက်က််ည်ာာကြက်က််ည်ာာ (dTpa) က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���ါသ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���ါသ်ည််။ 
ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း�ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� National Health & Medical Research Council (NHMRC) (တူစ််နှး�င်းင််းလံံ်���း�င်း�်ာ က်ာန�်များာဆော��နှှင်း် ်ဆော��သ်�ဆောတူသ်န ဆောက်ာင်းစီ််တူစ််နှး�င်းင််းလံံ်���း�င်း�်ာ က်ာန�်များာဆော��နှှင်း် ်ဆော��သ်�ဆောတူသ်န ဆောက်ာင်းစီ််)  
က် ဆောထိုးာက််ေံအကြကံ်��ုထိုးာ�ပြီး�ီ�က် ဆောထိုးာက််ေံအကြကံ်��ုထိုးာ�ပြီး�ီ� (တူစ််နှး�င်းင််းလံံ်���း�င်း�်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး�� အစီ်အစ်ဉ််တူစ််နှး�င်းင််းလံံ်���း�င်း�်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး�� အစီ်အစ်ဉ််) အ� ဆောင်းဆွောကြက်�ဆောထိုးာက််�်ံဆော���ါသ်ည််။အ� ဆောင်းဆွောကြက်�ဆောထိုးာက််�်ံဆော���ါသ်ည််။

• က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�နှှင်း် ်၎င်း�်တူး� က် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ဆောသ်ာ ဆော�ာဂါါများာာ�နှှင်း် ် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�နှှင်း် ်၎င်း�်တူး� က် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ဆောသ်ာ ဆော�ာဂါါများာာ�နှှင်း် ် 
�တ်ူသ်က််သ်ည််် အောက််အလ်က််များာာ�က်း� ဤများးဘများာာ��း�င်း�်ာ  �တ်ူသ်က််သ်ည််် အောက််အလ်က််များာာ�က်း� ဤများးဘများာာ��း�င်း�်ာ  
အောက််အလ်က််စ်ာဆောစ်ာင်း၌် ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��ထိုးာ��ါသ်ည််။ အောက််အလ်က််စ်ာဆောစ်ာင်း၌် ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��ထိုးာ��ါသ်ည််။ 

•  သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��နှး�င်း�်န ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူစ််ေ�စီ်အတူက်ွ် သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��နှး�င်း�်န ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူစ််ေ�စီ်အတူက်ွ် 
သ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ုောက််က်း� များးဘသ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ုောက််က်း� များးဘ//အ��်ထိုးးန�်သ်းမှျား �း�တူွ့�ါ သ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်၌ အ��်ထိုးးန�်သ်းမှျား �း�တူွ့�ါ သ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်၌ 
သ်း� များဟု�တ်ူ အွနလ််း�င်း�်အ�သ်း� များဟု�တ်ူ အွနလ််း�င်း�်အ�nswhealth.service-now.com/school ၌ ၌ 
များလ်��်များဆောန ��ည်််စွ်က််��ါများည််။ သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည််များလ်��်များဆောန ��ည်််စွ်က််��ါများည််။ သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည်် 7 တူန�်၌ �ည်ာသ်င်းဆ်ောနစ်ဉ်် တူန�်၌ �ည်ာသ်င်းဆ်ောနစ်ဉ်် 
သ်င်းက်် သ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်က်း� ��ည်််စွ်က််၍ လ်က််မှျားတ်ူဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ� ��န�်း� မှျားသ်ာ သ်င်းက်် သ်ဆောဘာတူးေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်က်း� ��ည်််စွ်က််၍ လ်က််မှျားတ်ူဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ� ��န�်း� မှျားသ်ာ 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောက်ာာင်း�်၌ အေမ့်ျားထိုးး��ဆော���ါများည််။က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောက်ာာင်း�်၌ အေမ့်ျားထိုးး��ဆော���ါများည််။ 

• စ်ာများာက််နှှာစ်ာများာက််နှှာ 2 တူငွ်းရှ်ှိးဆောသ်ာ အကြကံ်��ုောက််က်း� လ်း�က််နာ�ေင်း�်အာ���င်း် ် တူငွ်းရှ်ှိးဆောသ်ာ အကြကံ်��ုောက််က်း� လ်း�က််နာ�ေင်း�်အာ���င်း် ် 
သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� အော းနမ်ျားဆော�ွ� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� အော းနမ်ျားဆော�ွ� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။

• အက်ယ်ူး၍ သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� ဆော�ာဂါါတူစ််ေ�မှျား က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များည််် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� အက်ယ်ူး၍ သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� ဆော�ာဂါါတူစ််ေ�မှျား က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များည််် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� 
မထိုးး��ပေး��ပေး�လိုး��ါကမထိုးး��ပေး��ပေး�လိုး��ါက ထိုးး�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏ နဆံောဘ�၌ သ်င်း ်လ်က််မှျားတ်ူများဆော��ထိုးး���ါနှှင်း်။် ထိုးး�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏ နဆံောဘ�၌ သ်င်း ်လ်က််မှျားတ်ူများဆော��ထိုးး���ါနှှင်း်။်

• သ်င်း ်တူင်း�်�ဆောသ်ာ အောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််က့််သ်း�  ဆောက်ာက််ေံက်ာ  သ်င်း ်တူင်း�်�ဆောသ်ာ အောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််က့််သ်း�  ဆောက်ာက််ေံက်ာ  
အသံ်����ု�ံ�က်း�လ်ည််� စ်ာများာက််နှှာအသံ်����ု�ံ�က်း�လ်ည််� စ်ာများာက််နှှာ 4 တူငွ်း ်ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��ထိုးာ�ဆောသ်ာ  တူငွ်း ်ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��ထိုးာ�ဆောသ်ာ  
က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဆောကြက်ည်ာစ်ာတူမ်ျား�တူငွ်း ်ရှှိင်း�်��ထိုးာ��ါသ်ည််။က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဆောကြက်ည်ာစ်ာတူမ်ျား�တူငွ်း ်ရှှိင်း�်��ထိုးာ��ါသ်ည််။

အွနလ််း�င်း�် ေွင်း်�်�ုောက််နှှင်း်�်တ်ူသ်က််၍ ဆောနာက််ထိုး�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်း�န ် အွနလ််း�င်း�် ေွင်း်�်�ုောက််နှှင်း်�်တ်ူသ်က််၍ ဆောနာက််ထိုး�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်း�န ် 

တူငွ်း ်စ်က်င်း�်တ်ူ  တူငွ်း ်စ်က်င်း�်တ်ူ  ((�ံ��း�်က်း� က်း�ယူးး�ံ��း�်က်း� က်း�ယူးး) ) ၍ ကြက်ည်််�ါ။၍ ကြက်ည်််�ါ။

NSW Health Burmese မိိဘမိ�း�အတွွက်် အချ�က််အလက််မိ�း� စားစောစားင််

စော�းက််ထပ််အချ�က််အလက််မိ�း�ကိ်� သိိရိိှိရ�အ်တွွက်် စောက်��ဇူးး�ပြုပ်ု၍ သိင််၏ စော�သိခံျ လးထ�က်���်မိးစောရ�ဌား�စိာတ်ွကိ်� စော�းက််ထပ််အချ�က််အလက််မိ�း�ကိ်� သိိရိိှိရ�အ်တွွက်် စောက်��ဇူးး�ပြုပ်ု၍ သိင််၏ စော�သိခံျ လးထ�က်���်မိးစောရ�ဌား�စိာတ်ွကိ်� 1300 066 055 ၌   ၌  
ဖု���်ဆက််ပ်ါ သိိ�မိဟု�တ်ွ ဖု���်ဆက််ပ်ါ သိိ�မိဟု�တ်ွ www.health.nsw.gov.au/immunisation ၌ ကြက်ည့််ပ််ါ။ ၌ ကြက်ည့််ပ််ါ။ 

http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


များကြက်ေဏဆောများ�ဆောလ််ဆောများ�ထိုး ရှှိးဆောသ်ာဆောများ�ေွန�်များာာ�များကြက်ေဏဆောများ�ဆောလ််ဆောများ�ထိုး ရှှိးဆောသ်ာဆောများ�ေွန�်များာာ�
ကာာကွာယ််ဆေး�းများ�ားသည်် များည််သ့� အလုပ်ု်လုပ်ု်သနည််း။
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�သ်ည်် အော း�ဆောသ်ာ ဆော�ာဂါါက်း�စ်က််များမုျားာာ�အာ� တူး�က််က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�သ်ည်် အော း�ဆောသ်ာ ဆော�ာဂါါက်း�စ်က််များမုျားာာ�အာ� တူး�က််
�ာက််�န ်ေနှာာက်း�ယ်ူး၏ ဆော�ာဂါါေ�ေံက်ာကွ်ယ်ူးများစု်နစ််က်း� အစ်�ာ းု�ဆော��လ်း�က််�ာက််�န ်ေနှာာက်း�ယ်ူး၏ ဆော�ာဂါါေ�ေံက်ာကွ်ယ်ူးများစု်နစ််က်း� အစ်�ာ းု�ဆော��လ်း�က််
သ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ထိုးာ�သ်းသ်ည်် ထိုးး�ဆော�ာဂါါက်း�စ်က််များမုျားာာ�ရှှိးလ်ာသ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ထိုးာ�သ်းသ်ည်် ထိုးး�ဆော�ာဂါါက်း�စ်က််များမုျားာာ�ရှှိးလ်ာ
လ်ှင်း ်သ်းတူး� ၏ ဆော�ာဂါါေ�ေံက်ာကွ်ယ်ူးများစု်နစ််က် �း�များး �ထိုးးဆော�ာက််စွ်ာ တံူ� ပြ��နန်ှး�င်းပ်ြီး�ီ� လ်ှင်း ်သ်းတူး� ၏ ဆော�ာဂါါေ�ေံက်ာကွ်ယ်ူးများစု်နစ််က် �း�များး �ထိုးးဆော�ာက််စွ်ာ တံူ� ပြ��နန်ှး�င်းပ်ြီး�ီ� 
ဆော�ာဂါါကြီးကီ်�ထွိုးာ�လ်ာ�ေင်း�်က်း� တူာ��ီ�သ်ည််၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါ၏��င်း�်ထိုးန်ဆော�ာဂါါကြီးကီ်�ထွိုးာ�လ်ာ�ေင်း�်က်း� တူာ��ီ�သ်ည််၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါ၏��င်း�်ထိုးန်
များကု်း � လွ်နစွ််ာ�င်း ်ဆောလ်ာာက််ာဆောစ်သ်ည််။ များကု်း � လွ်နစွ််ာ�င်း ်ဆောလ်ာာက််ာဆောစ်သ်ည််။ 

ကာာကွာယ််ဆေး�းများ�ားသည်် များည််များှ  
ဆေး�းအန္တတရာာယ််ကာင််းးသနည််း။
ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ�ရှှိး က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�သ်ည်် အလွ်နဆ်ောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ�ရှှိး က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�သ်ည်် အလွ်နဆ်ောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်
ပြီး�ီ� က်�ထံိုး���း�င်း�်ာ က်�နစ််ည််များာာ� အ��်ောု�်ဆော��အ�့့ပြီး�ီ� က်�ထံိုး���း�င်း�်ာ က်�နစ််ည််များာာ� အ��်ောု�်ဆော��အ�့့  (TGA)  မှျား သံ်��စ့ွ်�န်မှျား သံ်��စ့ွ်�န်
အတူက်ွ် ေွင်း်မ်ျား��ုမီျား အလွ်နတ်ူင်း�်က်ာ�်ဆောသ်ာ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်ဆောကြက်ာင်း�် အတူက်ွ် ေွင်း်မ်ျား��ုမီျား အလွ်နတ်ူင်း�်က်ာ�်ဆောသ်ာ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်ဆောကြက်ာင်း�် 
စ်မ်ျား�သ်�်ောက််က်း� ��တ်ူဆောက်ာာ်�သ်ည််။ ထိုးး� အ��င်း ်က်�ထံိုး���း�င်း�်ာ က်�နစ််ည််များာာ� စ်မ်ျား�သ်�်ောက််က်း� ��တ်ူဆောက်ာာ်�သ်ည််။ ထိုးး� အ��င်း ်က်�ထံိုး���း�င်း�်ာ က်�နစ််ည််များာာ� 
အ��်ောု�်ဆော��အ�့့သ်ည်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ� စ်တူင်းအ်သံ်����ုသ်ည််နှှင်း်အ်များှ အ��်ောု�်ဆော��အ�့့သ်ည်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ� စ်တူင်းအ်သံ်����ုသ်ည််နှှင်း်အ်များှ 
၄င်း�်တူး� ၏ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်ရှှိင်း�်များကု်း �၄င်း�်တူး� ၏ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်ရှှိင်း�်များကု်း �  TGA  က် ဆောစ်ာင်း်က်ြက်�်ကြက်ည်််ရှုရုုက် ဆောစ်ာင်း်က်ြက်�်ကြက်ည်််ရှုရုု
လ်ာက််ရှှိးသ်ည််။လ်ာက််ရှှိးသ်ည််။

ကာာကွာယ််ဆေး�း၏ ဆေး�းထွွက်ာ�ု့းကာ��့းများ�ားကာား  
အ�ယ််နည််း။ 
ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�မှျားာ သ်ာများနအ်ာ���င်း် ်အသ်င်း်အ်တူင်း်သ််ာရှှိး ပြီး�ီ� ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�မှျားာ သ်ာများနအ်ာ���င်း် ်အသ်င်း်အ်တူင်း်သ််ာရှှိး ပြီး�ီ� 
များာာ�ဆောသ်ာအာ���င်း် ်ဆော��ထိုးး��သ်ည်််ဆောန�ာ၌ နာက်ာင်း�်ေင်း�်၊ ဆော�ာင်းက််း �င်း�်များာာ�ဆောသ်ာအာ���င်း် ်ဆော��ထိုးး��သ်ည်််ဆောန�ာ၌ နာက်ာင်း�်ေင်း�်၊ ဆော�ာင်းက််း �င်း�်
�ေင်း�်နှှင်း် ်န�ီများန�်�ေင်း�်တူး� �ါ�င်းသ််ည််။ ��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ ဆောဘ�ထွိုးက််�း���ေင်း�်နှှင်း် ်န�ီများန�်�ေင်း�်တူး� �ါ�င်းသ််ည််။ ��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ ဆောဘ�ထွိုးက််�း��
က်ာ းု�များာာ�မှျားာ အလွ်နရှ်ှိာ��ါ�သ်ည််။က်ာ းု�များာာ�မှျားာ အလွ်နရှ်ှိာ��ါ�သ်ည််။ HPV က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��နှှေံံ�ပြီး�ီ�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��နှှေံံ�ပြီး�ီ�
ဆောနာက်် များာာ�များကြက်ာမီျား ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�၏ဆောနာက်် များာာ�များကြက်ာမီျား ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�၏ 9% ၌ ဆောဘ�၌ ဆောဘ�
ထွိုးက််�း��က်ာ းု� အသ်င်း်အ်တူင်း်သ််ာ��စ််ေး�က််ထွိုးက််�း��က်ာ းု� အသ်င်း်အ်တူင်း်သ််ာ��စ််ေး�က်် 0.4% သ်ာ ဆော��က်�ဆော��သ်ာ ဆော��က်�ဆော��
�န ်လ်း�အ�်ေ့်ဆောကြက်ာင်း�်က်း� က်ွနှ်��်တူး�  �က််သွ်ယ်ူးေ့်ဆောသ်ာ နယူးး�ဆော�ာက််သ််�န ်လ်း�အ�်ေ့်ဆောကြက်ာင်း�်က်း� က်ွနှ်��်တူး�  �က််သွ်ယ်ူးေ့်ဆောသ်ာ နယူးး�ဆော�ာက််သ််
ဆော��လ််စ်် များးဘများာာ�က် တူင်း�်�ကြက်�ါသ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််ဆော��လ််စ်် များးဘများာာ�က် တူင်း�်�ကြက်�ါသ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််
သ်ည််် ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�၏ ဆောနာက််ထိုး�် သ်းဆောက်ာင်း�်စ်�ာများာာ�သ်ည််် ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�၏ ဆောနာက််ထိုး�် သ်းဆောက်ာင်း�်စ်�ာများာာ�
က်း�က်း� Consumer Medicine Information (CMI) (သံ်��စ့ွ်သံ်��စ့ွ်
သ်းများာာ�အတူက်ွ် ဆော���ါ��း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််များာာ�သ်းများာာ�အတူက်ွ် ဆော���ါ��း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််များာာ�) �ါရှှိးဆောသ်ာ�ါရှှိးဆောသ်ာ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ၌ 
�ယူးးနှး�င်း�်ါသ်ည််။�ယူးးနှး�င်း�်ါသ်ည််။

က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက်် ��စ််လ်ာဆောသ်ာ ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�အဆော�် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက်် ��စ််လ်ာဆောသ်ာ ဆောဘ�ထွိုးက််�း��က်ာ းု�များာာ�အဆော�် 
စ်း���းမ်ျားကြက်ဆောသ်ာ များးဘများာာ�သ်ည်် များးများးတူး� ၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နအ်ာ� စ်း���းမ်ျားကြက်ဆောသ်ာ များးဘများာာ�သ်ည်် များးများးတူး� ၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နအ်ာ� 
�က််သွ်ယ်ူးသ်င်း်ပ်ြီး�ီ� ��ာ�နက််လ်ည််� ဆော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��ဌာာနစ်းတ်ူ�က််သွ်ယ်ူးသ်င်း်ပ်ြီး�ီ� ��ာ�နက််လ်ည််� ဆော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��ဌာာနစ်းတ်ူ
က်း� သ်တူင်း�်�း� သ်င်း်သ််ည််။က်း� သ်တူင်း�်�း� သ်င်း်သ််ည််။

ခန္တာာကု့ာယ််တွင်ွ်းးတ့ွ� ပြ�ပ်နမု်ျားလုနွကဲ်ာ�ခင််းး �ု့သည််များာာ  
အ�ယ််နည််း။

ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျားလွု်နက့််�ေင်း�်ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျားလွု်နက့််�ေင်း�်  (Anaphylaxis)  �း�သ်ည််မှျားာ �း�သ်ည််မှျားာ 
��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား�ု�စ််ပြီး�ီ� လ်ာင်း�်များနစွ််ာများက်�သ်�ါက် ��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား�ု�စ််ပြီး�ီ� လ်ာင်း�်များနစွ််ာများက်�သ်�ါက် 
သ်တူးဆောမ်ျား�ေင်း�်နှှင်း် ်ဆောသ်�ံ���ေင်း�် ��စ််နှး�င်းသ််ည််။သ်တူးဆောမ်ျား�ေင်း�်နှှင်း် ်ဆောသ်�ံ���ေင်း�် ��စ််နှး�င်းသ််ည််။  မိည့်သ်ိည့််က််းကွ်ယ််စောဆ�မိည့်သ်ိည့််က််းကွ်ယ််စောဆ�
မိ� ို �မိဆိ� အထိ��ခံျရပြီးပ်း�စော�းက်် ဤပြုဖုစ်ာရပ််မိ� ို � ပြုဖုစ်ာပြုချင််�မိိး လွ�စွ်ားမိ� ို �မိဆိ� အထိ��ခံျရပြီးပ်း�စော�းက်် ဤပြုဖုစ်ာရပ််မိ� ို � ပြုဖုစ်ာပြုချင််�မိိး လွ�စွ်ား
ရိှိး�ပ်ါ�သိည့်။်ရိှိး�ပ်ါ�သိည့်။်  ဆောက်ာာင်း�်၌ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆောသ်ာ သ်းနာ��ုများာာ�သ်ည်် ဆောက်ာာင်း�်၌ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆောသ်ာ သ်းနာ��ုများာာ�သ်ည်် 
ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်က်း� က်�သ်�န ်��ည်််စံ်�စွ်ာ သ်င်းက်ြက်ာ�ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်က်း� က်�သ်�န ်��ည်််စံ်�စွ်ာ သ်င်းက်ြက်ာ�
ဆောလ််က်ာင်း်ထ်ိုးာ�ကြက်သ်ည််။ ဆောလ််က်ာင်း်ထ်ိုးာ�ကြက်သ်ည််။ Anaphylaxis (ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ�  ��နမ်ျား ုေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ�  ��နမ်ျား ု
လွ်နက့််�ေင်း�်လွ်နက့််�ေင်း�်) ဆော�ာဂါါတူစ််စံ်�တူစ််�ာ��စ််�း�ဆောသ်ာ ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�ဆော�ာဂါါတူစ််စံ်�တူစ််�ာ��စ််�း�ဆောသ်ာ ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�
များာာ�အဆောနနှှင်း် ်အော း�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� များထိုးး��သ်င်း်ဟ်ု� မှျားတ်ူယူးး�နှး�င်း�ွ်ယ်ူးများာာ�အဆောနနှှင်း် ်အော း�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� များထိုးး��သ်င်း်ဟ်ု� မှျားတ်ူယူးး�နှး�င်း�ွ်ယ်ူး
ရှှိးသ်ည််။ရှှိးသ်ည််။

အကာယ််၍ ကာွန္တ်ပ်ု်၏ကာဆေးလုးတွင်ွ်း ရာင််းကာ�ပ််ဆေးရာာဂါါရှိာ့ပြီးပ်းး  
ဆေးကာာ်တွး�ုနး် (cortisone) သ့� များဟုတ်ုွ ပ်ရာက်ာနး�ုနး် 
(prednisone) ကု့ာ ရှူ�ဆူေး�း��င်း် ်ရှူ�ဆူေးနရာပ်ါကာ �ာ��စ််များည််နည််း။ 
�န�်နာ�င်းက််ာ�်ဆော�ာဂါါရှှိးသ်းတူစ််ဦး�သ်ည်် များည််သ်ည်််ဆော��က်း�များ�း�သံ်��ဆောနသ်ည််�န�်နာ�င်းက််ာ�်ဆော�ာဂါါရှှိးသ်းတူစ််ဦး�သ်ည်် များည််သ်ည်််ဆော��က်း�များ�း�သံ်��ဆောနသ်ည််

��စ််ဆောစ် ထိုးး�သ်းအာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်စွ်ာ ထိုးး��ဆော����စ််ဆောစ် ထိုးး�သ်းအာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးက်င်း�်စွ်ာ ထိုးး��ဆော��
နှး�င်းသ််ည််။နှး�င်းသ််ည််။

ကု့ာယ််ဝနရ်ှိာ့ဆေးနဆေးသာ သ့� များဟုတ်ုွ ကု့ာယ််ဝနရ်ှိာ့န္တ့င်ု်းသည််ဟု ု 
ထွင််းဆေးနဆေးသာ ဆေးကာ�ာင််းးသူကု့ာ ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးဆေးပ်းသင်း််
ပ်ါသလုား။ 
များထိုးး��ဆော��သ်င်း်�်ါ။ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနဆောသ်ာ သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးနှး�င်းသ််ည််ဟု� များထိုးး��ဆော��သ်င်း်�်ါ။ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနဆောသ်ာ သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးနှး�င်းသ််ည််ဟု� 
ထိုးင်းဆ်ောနဆောသ်ာ များည််သ်ည််် ဆောက်ာာင်း�်သ်းအာ�များ�း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များထိုးး��ဆော��ထိုးင်းဆ်ောနဆောသ်ာ များည််သ်ည််် ဆောက်ာာင်း�်သ်းအာ�များ�း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များထိုးး��ဆော��
သ်င်း်�်ါ။ ဆောက်ာာင်း�်ဆော��ဆော��ေန�်ဆောန ်တွတူငွ်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��များည််် သ်းနာ��ုသ်င်း်�်ါ။ ဆောက်ာာင်း�်ဆော��ဆော��ေန�်ဆောန ်တွတူငွ်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��များည််် သ်းနာ��ု
သ်ည်် ဆောက်ာာင်း�်သ်းများာာ�အာ� က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနသ်လ်ာ� သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးနှး�င်း်သ်ည်် ဆောက်ာာင်း�်သ်းများာာ�အာ� က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနသ်လ်ာ� သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးနှး�င်း်
သ်လ်ာ�က်း� ဆောများ��များန�်လ်းမ််ျားများည််။ အက်ယ်ူး၍ ဆောက်ာာင်း�်သ်းသ်ည်် ရှှိး�ါသ်ည််ဟု� သ်လ်ာ�က်း� ဆောများ��များန�်လ်းမ််ျားများည််။ အက်ယ်ူး၍ ဆောက်ာာင်း�်သ်းသ်ည်် ရှှိး�ါသ်ည််ဟု� 
ဆော���ါက် သ်းများက်း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��များည််များဟု�တ်ူ�ါ။ ဆော���ါက် သ်းများက်း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��များည််များဟု�တ်ူ�ါ။ 

ဆောက်ာာင်း�်သ်းအာ� သ်းများ၏ များးဘဆောက်ာာင်း�်သ်းအာ� သ်းများ၏ များးဘ//အ��်ထိုးးန�်သ်းနှှင်း် ်ောက််ောင်း�် တူး�င်း�်င်းဆ်ော�ွ� အ��်ထိုးးန�်သ်းနှှင်း် ်ောက််ောင်း�် တူး�င်း�်င်းဆ်ော�ွ� 
ဆောနှ�ွ�နနှ်ှင်း် ်က်ာန�်များာဆော���း�င်း�်ာအက်းအညီ် �ယူးး�န ်တူး�က််တူနွ�်လ်းမ််ျားများည််။ ဆောနှ�ွ�နနှ်ှင်း် ်က်ာန�်များာဆော���း�င်း�်ာအက်းအညီ် �ယူးး�န ်တူး�က််တူနွ�်လ်းမ််ျားများည််။ 
အကြကံ်ဉာာဏ်၊ အဆောထိုးာက််အက်းနှှင်း် ်ညှွှနက်ြက်ာ�ောက််ဆော��များည််် က်ာန�်များာဆော��အကြကံ်ဉာာဏ်၊ အဆောထိုးာက််အက်းနှှင်း် ်ညှွှနက်ြက်ာ�ောက််ဆော��များည််် က်ာန�်များာဆော��
�း�င်း�်ာ �ည််ညှွှန�်ဆော��သ်ည်််�နဆ်ော�ာင်းမ်ျား၏ု �က််သွ်ယ်ူး�နအ်ဆောသ်�စ်းတ်ူက်း��း�င်း�်ာ �ည််ညှွှန�်ဆော��သ်ည်််�နဆ်ော�ာင်းမ်ျား၏ု �က််သွ်ယ်ူး�နအ်ဆောသ်�စ်းတ်ူက်း�
လ်ည််� သ်းများက်း� ဆော��လ်းမ််ျားများည််။လ်ည််� သ်းများက်း� ဆော��လ်းမ််ျားများည််။

ကာွန္တ်ပ်ု်၏ သဆေး�ာတွညူ်းခ�က်ာကု့ာ �ုပ််သ့မ်ျားးန္တ့င်ု်းသည််လုား။
သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ဆောအာက််�ါအတူး�င်း�် အော းနမ်ျားဆော�ွ� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း်သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ဆောအာက််�ါအတူး�င်း�် အော းနမ်ျားဆော�ွ� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း်
�ါသ်ည််။�ါသ်ည််။

•  သ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်�အတူက်ွ် သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� အွနလ််း�င်း�်မှျားသ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်�အတူက်ွ် သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� အွနလ််း�င်း�်မှျား
တူ�င်း် ်ေွင်း်�်�ုေ့်�ေင်း�်��စ််�ါက်၊တူ�င်း် ်ေွင်း်�်�ုေ့်�ေင်း�်��စ််�ါက်၊ nswhealth.service-now.
com/school ၌၌ log-in လ်��်လ်��်((စ်ာ�င်း�်�ွင်း်�်င်း်စ်ာ�င်း�်�ွင်း်�်င်း)်)ပြီး�ီ� ညှွှနက်ြက်ာ�ောက််ပြီး�ီ� ညှွှနက်ြက်ာ�ောက််
များာာ�က်း� လ်း�က််နာ၍ သ်င်း်သ််ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။ များာာ�က်း� လ်း�က််နာ၍ သ်င်း်သ််ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။ 

•  သ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်�အတူက်ွ် သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� �ံ�စံ်စ်ာ�ွက််��င်း် ်သ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်�အတူက်ွ် သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� �ံ�စံ်စ်ာ�ွက််��င်း် ်
ေွင်း်�်�ုေ့်�ေင်း�်��စ််�ါက်၊ သ်င်း် ်အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ�စ်ာက်း� ဆောက်ာာင်း�်သ်း�  တူင်း�်�ေွင်း်�်�ုေ့်�ေင်း�်��စ််�ါက်၊ သ်င်း် ်အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ�စ်ာက်း� ဆောက်ာာင်း�်သ်း�  တူင်း�်�
�ေင်း�်အာ���င်း်�်�စ််ဆောစ်၊ ဆောက်ာာင်း�်က်း� ��န�်�က််�ေင်း�်အာ���င်း်�်�စ််ဆောစ်၊ သ်င်း််�ေင်း�်အာ���င်း်�်�စ််ဆောစ်၊ ဆောက်ာာင်း�်က်း� ��န�်�က််�ေင်း�်အာ���င်း်�်�စ််ဆောစ်၊ သ်င်း််
သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။ သ်ဆောဘာတူးညီ်ောက််က်း� ရု��်သ်းမ်ျား�နှး�င်း�်ါသ်ည််။ 

ကာွန္တ်ပ်ု်၏ ကာဆေးလုး အသက်ာ ပု့်ကြီးကားးလုာသည််အထ့ွ 
ဆေးစ်ာင်း်�ု့်င််းးလ့ုပု်ါကာ �ာ��စ််များည််နည််း။ 
သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည်် 7 တူန�်၌ �ည်ာသ်င်းဆ်ောနစ်ဉ်် သ်င်းသ််ည်် များးလ် သ်ဆောဘာတူး တူန�်၌ �ည်ာသ်င်းဆ်ောနစ်ဉ်် သ်င်းသ််ည်် များးလ် သ်ဆောဘာတူး
ေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်က်း� ��န�်း� မှျားသ်ာ ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောက်ာာင်း�်၌ ထိုးး��ဆော��ေွင်း်�်�ု�ံ�စံ်က်း� ��န�်း� မှျားသ်ာ ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�က်း� ဆောက်ာာင်း�်၌ ထိုးး��ဆော��
များည််��စ််သ်ည််။ အက်ယ်ူး၍သ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်��း�ကြီးကီ်�လ်ာသ်ည််အထိုးး များည််��စ််သ်ည််။ အက်ယ်ူး၍သ်င်းသ််ည်် သ်င်း်က််ဆောလ်��း�ကြီးကီ်�လ်ာသ်ည််အထိုးး 
ဆောစ်ာင်း်�်း �င်း�်လ်း�လ်ှင်း ်သ်င်း၏် အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န ်သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော��ဆောစ်ာင်း်�်း �င်း�်လ်း�လ်ှင်း ်သ်င်း၏် အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န ်သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော��
အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းနှှင်း် ်အစီ်အစ်ဉ််လ်��်အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းနှှင်း် ်အစီ်အစ်ဉ််လ်��်
�န ်လ်း�အ�်�ါများည််။ ၎င်း�်အတူက်ွ် က်�နက််ာစ်�းတ်ူ ရှှိးဆောက်ာင်း�်ရှှိးနှး�င်းလ််းမ််ျားများည််�န ်လ်း�အ�်�ါများည််။ ၎င်း�်အတူက်ွ် က်�နက််ာစ်�းတ်ူ ရှှိးဆောက်ာင်း�်ရှှိးနှး�င်းလ််းမ််ျားများည််
က်း� သ်တူးော�်�ါ။က်း� သ်တူးော�်�ါ။

အကာယ််၍ ကာွန္တ်ပ်ု်၏ကာဆေးလုးသည်် ဆေးကာ�ာင််းးတွင်ွ်း 
ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးရာန ်လုတ်ွွသွားလုှင််းဆေးကာာ။ 
ဆောနာင်း�်က််လ်ာများည််် ဆောက်ာာင်း�်ဆော��ဆော��ေန�်�ွင်း်ဆ်ောသ်ာဆောနမ်ျားာာ�တူငွ်း ်ေ�နှှစ််ဆောနာင်း�်က််လ်ာများည််် ဆောက်ာာင်း�်ဆော��ဆော��ေန�်�ွင်း်ဆ်ောသ်ာဆောနမ်ျားာာ�တူငွ်း ်ေ�နှှစ််
တူန�်တူန�်  (Year 7) ဆောက်ာာင်း�်သ်င်းနှ်ှစ််အဆောတူာအတူငွ်း�် သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� ဆောက်ာာင်း�်သ်င်းနှ်ှစ််အဆောတူာအတူငွ်း�် သ်င်း်က််ဆောလ်�အာ� 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���န ်အတူတ်ူနှး�င်း�ံ်�� ကြီးက်းု�စ်ာ�အာ�ထိုး�တ်ူ�ါများည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���န ်အတူတ်ူနှး�င်း�ံ်�� ကြီးက်းု�စ်ာ�အာ�ထိုး�တ်ူ�ါများည််။ 
အက်ယ်ူး၍ ဤသ်း� ဆော�ာင်း�ွ်က််ဆော���နမ်ျား��စ််နှး�င်း�်ါက် သ်င်း်အ်ာ� အမီျားလ်း�က်် အက်ယ်ူး၍ ဤသ်း� ဆော�ာင်း�ွ်က််ဆော���နမ်ျား��စ််နှး�င်း�်ါက် သ်င်း်အ်ာ� အမီျားလ်း�က်် 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���န ်စီ်စ်ဉ််ဆော��များည်််က်းစ်စများာာ�က်း� အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ��ါက်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���န ်စီ်စ်ဉ််ဆော��များည်််က်းစ်စများာာ�က်း� အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ��ါ
လ်းမ််ျားများည််။ လ်းမ််ျားများည််။ 

အ�ော�နည််�တူစ််ေ�မှျားာ သ်င်း်ဆ်ော�သ်ေံ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နနှ်ှင်း် ်ဆော��အ�ော�နည််�တူစ််ေ�မှျားာ သ်င်း်ဆ်ော�သ်ေံ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နနှ်ှင်း် ်ဆော��
အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းများာာ�က် အာ��များာင်း်ထ်ိုးး ��ဆော�� အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းများာာ�က် အာ��များာင်း်ထ်ိုးး ��ဆော�� 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� အေမ့်ျား ထိုးး��နှှဆံော��နှး�င်း�်ါသ်ည််။ ဆောက်ာ�ဇူးး���ု၍ သ်တူးော�်�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� အေမ့်ျား ထိုးး��နှှဆံော��နှး�င်း�်ါသ်ည််။ ဆောက်ာ�ဇူးး���ု၍ သ်တူးော�်�
များည််မှျားာ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နနှ်ှင်း် ်ဆော��အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု များည််မှျားာ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နနှ်ှင်း် ်ဆော��အဆော�ာင်း�်�း�င်း ်အဆော�ေ��ု 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းများာာ�သ်ည်် တူး�င်း�်င်းဆ်ော�ွ�ဆောနှ�ွေ သ်း� များဟု�တ်ူ စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ့က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��သ်းများာာ�သ်ည်် တူး�င်း�်င်းဆ်ော�ွ�ဆောနှ�ွေ သ်း� များဟု�တ်ူ စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ့
ဆောကြက်�က်း� ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆော�များည််။ဆောကြက်�က်း� ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆော�များည််။

ကာာယ်ပု့်င််းးအရာ န္တာင်း်/်သ့� များဟုတ်ုွ ဥာာဏ််ရာည််ပု့်င််းးအရာ  
များသနစွ််မ်ျားးဆေးသာ ဆေးကာ�ာင််းးသားများ�ားအား ဆေးကာ�ာင််းးတွင်ွ်း 
ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးဆေးပ်းန္တ့င်ု်းပ်ါသလုား။

က်ာယူး�း�င်း�်အ� နှှင်း််က်ာယူး�း�င်း�်အ� နှှင်း်/်/သ်း� များဟု�တ်ူ ဥာာဏ်�ည််�း�င်း�်အ� များသ်နစွ််မ်ျား�ဆောသ်ာ သ်း� များဟု�တ်ူ ဥာာဏ်�ည််�း�င်း�်အ� များသ်နစွ််မ်ျား�ဆောသ်ာ 
ဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�အများာာ�စ်�က်း� ဆောက်ာာင်း�်တူငွ်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��နှး�င်း်ဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�အများာာ�စ်�က်း� ဆောက်ာာင်း�်တူငွ်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��နှး�င်း်
�ါသ်ည််။ သ်း� ဆောသ်ာ်လ်ည််� ဆောက်ာာင်း�်၌ ဆော��ေန�်��သ်ည်််ဆောန ်တွတူငွ်း ်အော း�ဆောသ်ာ �ါသ်ည််။ သ်း� ဆောသ်ာ်လ်ည််� ဆောက်ာာင်း�်၌ ဆော��ေန�်��သ်ည်််ဆောန ်တွတူငွ်း ်အော း�ဆောသ်ာ 
ဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�အာ� အ�း�ဆော�ာင်း�် �်ံ�း ��က်းညီ်များမုျားာာ� လ်း�အ�်နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆော�ဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�အာ� အ�း�ဆော�ာင်း�် �်ံ�း ��က်းညီ်များမုျားာာ� လ်း�အ�်နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆော�
များည််၊ သ်း� များဟု�တ်ူ အန�ီက်�် ဆောစ်ာင်း်က်ြက်ည်််များအုစီ်အစ်ဉ််အ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များည််၊ သ်း� များဟု�တ်ူ အန�ီက်�် ဆောစ်ာင်း်က်ြက်ည်််များအုစီ်အစ်ဉ််အ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��
ထိုးး��နှှဆံော��သ်ည််် အထိုးး� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆော��ေန�်သ်း�  ညှွှန�်ဆော��ေံ��န ်ထိုးး��နှှဆံော��သ်ည််် အထိုးး� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆော��ေန�်သ်း�  ညှွှန�်ဆော��ေံ��န ်
လ်း�အ�်နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိး ဆော�များည််။လ်း�အ�်နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိး ဆော�များည််။

အက်ယ်ူး၍ သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည်် အ�း�ဆော�ာင်း�် �်ံ�း ��က်းညီ်များ ုသ်း� များဟု�တ်ူ  အက်ယ်ူး၍ သ်င်း်က််ဆောလ်�သ်ည်် အ�း�ဆော�ာင်း�် �်ံ�း ��က်းညီ်များ ုသ်း� များဟု�တ်ူ  
ညှွှန�်ဆော��ေံ��န ်လ်း�အ�်များည််ဟု� သ်င်းထ်ိုးင်း�်များင်းလ််ှင်း၊် �က််လ်က််ဆော�ွ�ဆောနှ�ွ�န ်ညှွှန�်ဆော��ေံ��န ်လ်း�အ�်များည််ဟု� သ်င်းထ်ိုးင်း�်များင်းလ််ှင်း၊် �က််လ်က််ဆော�ွ�ဆောနှ�ွ�န ်
သ်င်း်ဆ်ော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��ဌာာနစ်းတ်ူသ်င်း်ဆ်ော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��ဌာာနစ်းတ်ူ (PHU) 1300 066 055 
က်း� ဆောက်ာ�ဇူးး���ု၍ �က််သွ်ယ်ူး�ါ။က်း� ဆောက်ာ�ဇူးး���ု၍ �က််သွ်ယ်ူး�ါ။

ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးများာတ်ွတွမ်ျားးများ�ားကု့ာ ကာွန္တ်ပ်ု်များည််က်ဲာသ့�   
ရာယူ်န္တ့င်ု်းများည််နည််း။   
သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�ထိုးး��ထိုးာ��ေင်း�်�း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�ထိုးး��ထိုးာ��ေင်း�်�း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််
များာာ�က်း� ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူ�ံ�တူင်းစ််ာ�င်း�်များာာ�က်း� ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူ�ံ�တူင်းစ််ာ�င်း�်  
(AIR)  အတူငွ်း�်သ်း�  ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော���ါများည်် ဤသ်း� ပြ��ုလ်��်�ေင်း�်အာ���င်း် ် အတူငွ်း�်သ်း�  ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော���ါများည်် ဤသ်း� ပြ��ုလ်��်�ေင်း�်အာ���င်း် ် 
၎င်း�်က်း� သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ လ်က််ရှှိးက်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား�နှှင်း် ် ၎င်း�်က်း� သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ လ်က််ရှှိးက်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား�နှှင်း် ် 
ော းတ်ူ�က််ဆော��နှး�င်း�်ါများည််။ော းတ်ူ�က််ဆော��နှး�င်း�်ါများည််။

များးဘများာာ�သ်ည်် များးများးက်ဆောလ်� အသ်က်် များးဘများာာ�သ်ည်် များးများးက်ဆောလ်� အသ်က်် 14  နှှစ််အ�ွယ်ူး��ည်််သ်ည််အထိုးး  နှှစ််အ�ွယ်ူး��ည်််သ်ည််အထိုးး  
များည််သ်ည်််အော းန၌်များ�း� က်ဆောလ်�၏ များည််သ်ည်််အော းန၌်များ�း� က်ဆောလ်�၏ AIR  က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား� 
ထိုး�တ်ူ��နေ်ာက််များးတူတ �က်း� ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်းပ်ြီး�ီ� အသ်က််ထိုး�တ်ူ��နေ်ာက််များးတူတ �က်း� ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်းပ်ြီး�ီ� အသ်က််  14  နှှစ််အထိုးက်် နှှစ််အထိုးက်် 
ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�မှျားာ များးများးတူး� ၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး�မှျားတ်ူတူမ်ျား� ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�မှျားာ များးများးတူး� ၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး�မှျားတ်ူတူမ်ျား� 
ထိုး�တ်ူ��နေ်ာက််များးတူတ �က်း� ဆောအာက််�ါအတူး�င်း�် ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်း�်ါသ်ည််။ထိုး�တ်ူ��နေ်ာက််များးတူတ �က်း� ဆောအာက််�ါအတူး�င်း�် ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်း�်ါသ်ည််။

• myGov https://my.gov.au/ အက််�်အက််�်  Medicare    
အွနလ််း�င်း�်စ်ာ�င်း�်က်း� အသံ်����ု�ေင်း�် အွနလ််း�င်း�်စ်ာ�င်း�်က်း� အသံ်����ု�ေင်း�် 

• Medicare Express Plus App အက််�် အက််�် www.
humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps  က်း� အသံ်����ု�ေင်း�်    က်း� အသံ်����ု�ေင်း�်    

• AIR  အဆောထွိုးဆောထွိုးစံ်�စ်မ်ျား�ဆော����န�်လ်း�င်း�်အဆောထွိုးဆောထွိုးစံ်�စ်မ်ျား�ဆော����န�်လ်း�င်း�်  1800 653 809  က်း� ��န�်က်း� ��န�်
�က််�ေင်း�်တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။�က််�ေင်း�်တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။

HPV က်းကွ်ယ််စောဆ�ထိ��နံိှံခံျကြက်မိည့်် ်စောက်�းင််�သိးမိ�း�သိည့််က်းကွ်ယ််စောဆ�ထိ��နံိှံခံျကြက်မိည့်် ်စောက်�းင််�သိးမိ�း�သိည့် ်သ်ဆောဘာတူး သ်ဆောဘာတူး
ညီ်ောက််�ံ�စံ်က်း� လ်က််မှျားတ်ူဆော��ထိုးး���ေင်း�်အာ���င်း် ်အနာဂါတ်ူတူငွ်း ်ညီ်ောက််�ံ�စံ်က်း� လ်က််မှျားတ်ူဆော��ထိုးး���ေင်း�်အာ���င်း် ်အနာဂါတ်ူတူငွ်း ်National 
Cervical Screening Program Register (နှး�င်းင််းဆံောတူာ် နှး�င်းင််းဆံောတူာ် 
သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�် က်င်း�်ာ စ်စ််ဆော��ဆော�� အစီ်အစ်ဉ််မှျားတ်ူတူမ်ျား�များာာ�သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�် က်င်း�်ာ စ်စ််ဆော��ဆော�� အစီ်အစ်ဉ််မှျားတ်ူတူမ်ျား�များာာ�) 
နှှင်း် ်ော းတ်ူ�က််�နအ်တူက်ွ် များးများးတူး� ၏က်ဆောလ်�၏ က်ာန�်များာဆော���း�င်း�်ာ နှှင်း် ်ော းတ်ူ�က််�နအ်တူက်ွ် များးများးတူး� ၏က်ဆောလ်�၏ က်ာန�်များာဆော���း�င်း�်ာ 
အောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ွင်း်ဟ်ုထိုး�တ်ူဆော�ာ်�န ်၎င်း�်တူး� အဆောနနှှင်း် ်သ်ဆောဘာတူးအောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ွင်း်ဟ်ုထိုး�တ်ူဆော�ာ်�န ်၎င်း�်တူး� အဆောနနှှင်း် ်သ်ဆောဘာတူး
ညီ်�ေင်း�်��စ််သ်ည််။ညီ်�ေင်း�်��စ််သ်ည််။

ဆေးကာ�ာင််းး၌ ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးဆေးပ်း�ခင််းးန္တာင်း် ်ပ်တ်ွသက်ာသည််် 
သတွင််းးအခ�က်ာအလုက်ာကု့ာ ပု့်မု့ျားရာရာန ်များည််သည်််ဆေးနရာာတွင်ွ်း 
ရှိာာရာများည််နည််း။

သ်တူင်း�်အောက််အလ်က်် �း�များး ��နှး�င်းသ််ည််် နည််�လ်မ်ျား�များာာ�မှျားာသ်တူင်း�်အောက််အလ်က်် �း�များး ��နှး�င်းသ််ည််် နည််�လ်မ်ျား�များာာ�မှျားာ

• နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��ဌာာန၏ �က််ဘ်�း�က််တ်ူ  နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��ဌာာန၏ �က််ဘ်�း�က််တ်ူ  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
၌ ကြက်ည်််ရှုရု�ုေင်း�်၌ ကြက်ည်််ရှုရု�ုေင်း�်

• သ်င်း၏် ဆော�သ်ေံ ��ည််သ့်က်ာန�်များာဆော��ဌာာန စ်းတ်ူက်း� ��န�်သ်င်း၏် ဆော�သ်ေံ ��ည််သ့်က်ာန�်များာဆော��ဌာာန စ်းတ်ူက်း� ��န�်  
1300 066 055  ၌ �က််သွ်ယ်ူး�ေင်း�် ၌ �က််သွ်ယ်ူး�ေင်း�် 
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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လူူသားး� ပါါပီါလုူ�မား ဗုို�င်းး�ရတ်းရောရးဂါါပုါ�� –  
HPV (အုိတ်းချ်် း ပီါ ဗီီို)

�ာဆေးရာာဂါါလဲု။ ဆေးရာာဂါါ များည််သ့�  ပ်��့န္တာ�့ကူားစ်က်ာသလဲု။
အးတ်ူော�ီ်ဗီွိုအးတ်ူော�ီ်ဗီွို (HPV) �း�သ်ည််မှျားာ အများာ းု�သ်ာ�များာာ�ဆော�ာ အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�က်း��ါ �း�သ်ည််မှျားာ အများာ းု�သ်ာ�များာာ�ဆော�ာ အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�က်း��ါ 
ထိုးးေး�က််ဆောစ်ဆောသ်ာ အများာာ�အာ���င်း် ်ဆောတ့ူ�သ်ည််် ဗိုး �င်း�်��်စ်် ဆော�ာဂါါ�း����စ််သ်ည််။ ထိုးးေး�က််ဆောစ်ဆောသ်ာ အများာာ�အာ���င်း် ်ဆောတ့ူ�သ်ည််် ဗိုး �င်း�်��်စ်် ဆော�ာဂါါ�း����စ််သ်ည််။ 
HPV သ်ည်် ထိုးး�ဆော�ာဂါါ�း��ရှှိးသ်းနှှင်း် ်လ်းင်း�်က််�ံေး�က်် လ်းင်းအ်ဂါါ ါောင်း�် ထိုးးဆောတ့ူသ်ည်် ထိုးး�ဆော�ာဂါါ�း��ရှှိးသ်းနှှင်း် ်လ်းင်း�်က််�ံေး�က်် လ်းင်းအ်ဂါါ ါောင်း�် ထိုးးဆောတ့ူ
�ေင်း�်မှျားတူ�င်း် ်က်း�စ်က််သ်ည််။ ဗိုး �င်း�်��်စ််�း ��သ်ည်် အဆော���ာ�ရှှိး ဆောသ်�င်းယ်ူးဆောသ်ာ �ေင်း�်မှျားတူ�င်း် ်က်း�စ်က််သ်ည််။ ဗိုး �င်း�်��်စ််�း ��သ်ည်် အဆော���ာ�ရှှိး ဆောသ်�င်းယ်ူးဆောသ်ာ 
ကြက်ာ�လ်�်သ်ည်််ဆောန�ာများာာ�မှျား တူ�င်း် ်�ာ ံ��ွာ�သ်ည််။ အးတ်ူော�ီ်ဗီွိုသ်ည်် ဆောသွ်� ကြက်ာ�လ်�်သ်ည်််ဆောန�ာများာာ�မှျား တူ�င်း် ်�ာ ံ��ွာ�သ်ည််။ အးတ်ူော�ီ်ဗီွိုသ်ည်် ဆောသွ်� 
သ်း� များဟု�တ်ူ ေနှာာက်း�ယ်ူးရှှိး အ�ော�အ� ည််များာာ�မှျားတူ�င်း် ်�ာ ံ�နှှ�မံျားမုျားရှှိး�ါ။ သ်ဆောနှာတူာ��ီ�သ်း� များဟု�တ်ူ ေနှာာက်း�ယ်ူးရှှိး အ�ော�အ� ည််များာာ�မှျားတူ�င်း် ်�ာ ံ�နှှ�မံျားမုျားရှှိး�ါ။ သ်ဆောနှာတူာ��ီ�
သ်ည်််အစွ်�်သ်ည်််အစွ်�် (condom) သ်ည်် လ်းင်းအ်ဂါါ ါဇူးာတ်ူအဆော� ��ာ� အာ�လံ်��က်း� များသ်ည်် လ်းင်းအ်ဂါါ ါဇူးာတ်ူအဆော� ��ာ� အာ�လံ်��က်း� များ
�ံ��အ��်သ်��င်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးများကု်း� တူစ််စ်းတ်ူတူစ််ဆော�သ်သ်ာဆော��သ်ည််။�ံ��အ��်သ်��င်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးများကု်း� တူစ််စ်းတ်ူတူစ််ဆော�သ်သ်ာဆော��သ်ည််။

လ်းင်းတ်ူက််ကြွက်စွ်ာ�က််�ံကြက်သ်း အများာာ�စ်�သ်ည်် သ်းတူး� ၏ဘ�တူစ််ော းနေ်ာ းနမှ်ျားာ  လ်းင်းတ်ူက််ကြွက်စွ်ာ�က််�ံကြက်သ်း အများာာ�စ်�သ်ည်် သ်းတူး� ၏ဘ�တူစ််ော းနေ်ာ းနမှ်ျားာ  
လ်းင်းအ်ဂါါ ါတူငွ်း ်အးတ်ူော�ီ်ဗီွိုဆော�ာဂါါ�း�� က်း�စ်က််များ�ု�စ််နှး�င်းသ််ည််။ အးတ်ူော�ီ်ဗီွို ရှှိးသ်ည််် လ်းင်းအ်ဂါါ ါတူငွ်း ်အးတ်ူော�ီ်ဗီွိုဆော�ာဂါါ�း�� က်း�စ်က််များ�ု�စ််နှး�င်းသ််ည််။ အးတ်ူော�ီ်ဗီွို ရှှိးသ်ည််် 
လ်းအများာာ�စ်�မှျားာ ေနှာာက်း�ယ်ူးက် သ်ဘာ�အဆောလ်ာာက်် ဆော�ာဂါါ�း�� က်း�စ်က််များကု်း�  လ်းအများာာ�စ်�မှျားာ ေနှာာက်း�ယ်ူးက် သ်ဘာ�အဆောလ်ာာက်် ဆော�ာဂါါ�း�� က်း�စ်က််များကု်း�  
�ံ�မှျားနအ်ာ���င်း် ်ရှှိင်း�်လ်င်း�်လ်း�က််ပြီး�ီ�ဆောနာက်် ဆော�ာဂါါလ်က်ခဏာ များရှှိးဆောတူာဆ်ောသ်ာ်လ်ည််� �ံ�မှျားနအ်ာ���င်း် ်ရှှိင်း�်လ်င်း�်လ်း�က််ပြီး�ီ�ဆောနာက်် ဆော�ာဂါါလ်က်ခဏာ များရှှိးဆောတူာဆ်ောသ်ာ်လ်ည််� 
တူစ််ေါတူစ််�ံတူငွ်း ်ဆောအာက််�ါတူး� အ�ါအ�င်း�်�စ််ဆောသ်ာ ��င်း�်ထိုးန�်း���ွာ�သ်ည်််  တူစ််ေါတူစ််�ံတူငွ်း ်ဆောအာက််�ါတူး� အ�ါအ�င်း�်�စ််ဆောသ်ာ ��င်း�်ထိုးန�်း���ွာ�သ်ည်််  
နာများက်ာန�်များကု်း � ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။နာများက်ာန�်များကု်း � ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။

• သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူက်င်း�်ာ ဆော�ာဂါါ အာ�လံ်��န�ီ�ါ�သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူက်င်း�်ာ ဆော�ာဂါါ အာ�လံ်��န�ီ�ါ�
• စ်အး�� က်င်း�်ာ၏ စ်အး�� က်င်း�်ာ၏ 90 %

• အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၏ သ်ာ�အးမ်ျားလ်မ်ျား�ဆောကြက်ာင်း�် က်င်း�်ာ၏အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၏ သ်ာ�အးမ်ျားလ်မ်ျား�ဆောကြက်ာင်း�် က်င်း�်ာ၏ 65 %

• လ်ည််ဆောောာင်း�်အဆောနာက််ဘက်် က်င်း�်ာများာာ�၏ လ်ည််ဆောောာင်း�်အဆောနာက််ဘက်် က်င်း�်ာများာာ�၏ 60 % 
• အများာ းု�သ်မီျား�အဂါါ ါဇူးာတ်ူအ� က်င်း�်ာများာာ�၏အများာ းု�သ်မီျား�အဂါါ ါဇူးာတ်ူအ� က်င်း�်ာများာာ�၏ 50 %

• ဆောယူးာက်ာာ်�လ်းင်းတံ်ူ က်င်း�်ာများာာ�၏ဆောယူးာက်ာာ်�လ်းင်းတံ်ူ က်င်း�်ာများာာ�၏ 35 %

• လ်းင်းအ်ဂါါ ါ၌ ကြွက်က််နှး� များာာ� ဆော�်ဆော�ါက််�များ ုအာ�လံ်��န�ီ�ါ�တူး� ပြ��စ််သ်ည််။လ်းင်းအ်ဂါါ ါ၌ ကြွက်က််နှး� များာာ� ဆော�်ဆော�ါက််�များ ုအာ�လံ်��န�ီ�ါ�တူး� ပြ��စ််သ်ည််။

အများာ းု�သ်ာ�များာာ�အာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���ေင်း�်အာ���င်း် ်လ်းင်းအ်ဂါါ ါ ကြွက်က််နှး�အများာ းု�သ်ာ�များာာ�အာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော���ေင်း�်အာ���င်း် ်လ်းင်းအ်ဂါါ ါ ကြွက်က််နှး�
များာာ�နှှင်း် ်အများာ းု�သ်ာ�တူငွ်း�်�စ််ဆောသ်ာ က်င်း�်ာများာာ�က်း� တူာ��ီ�ဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််ပြီး�ီ�၊ များာာ�နှှင်း် ်အများာ းု�သ်ာ�တူငွ်း�်�စ််ဆောသ်ာ က်င်း�်ာများာာ�က်း� တူာ��ီ�ဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််ပြီး�ီ�၊ 
အဆော��ကြီးကီ်�သ်ည််မှျားာ ၎င်း�်သ်ည်် အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၌ သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူ က်င်း�်ာ��စ််အဆော��ကြီးကီ်�သ်ည််မှျားာ ၎င်း�်သ်ည်် အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၌ သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူ က်င်း�်ာ��စ််
�ေင်း�်က်း� တူာ��ီ��ာတူငွ်းလ််ည််� အဆောထိုးာက််အက်း��ုဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််သ်ည််။  �ေင်း�်က်း� တူာ��ီ��ာတူငွ်းလ််ည််� အဆောထိုးာက််အက်း��ုဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််သ်ည််။  

များည််သည်််ကာာကွာယ််ဆေး�းကု့ာ အသု့း�ပ်�များည််နည််း။
HPV အများာ းု�အစ်ာ�အများာ းု�အစ်ာ� 9 များာ းု�များာ းု� (6၊၊ 11၊၊ 16၊၊ 18၊၊ 31၊၊ 33၊၊ 45၊၊ 52 နှှင်း််နှှင်း် ်58) က်း� က်း� 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ဆောသ်ာက်ာကွ်ယ်ူးဆော��ဆောသ်ာ HPV က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူစ််များာ းု�ထိုးး��နှှဆံော��လ်းမ််ျားများည််��စ််သ်ည််။ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူစ််များာ းု�ထိုးး��နှှဆံော��လ်းမ််ျားများည််��စ််သ်ည််။

ကာွန္တ်ပ်ု်၏ကာဆေးလုးသည်် HPV ဆေး�းထု့ွးပ်တ်ွ ပ်များာဏ်  
များည််များှလ့ုအုပ််များည််နည််း။
ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာန ်လ်မ်ျား�ညှွှနေ်ာက််များာာ�အ� ဆောလ်ာဆောလ်ာ�ယ်ူးတူငွ်း်ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာန ်လ်မ်ျား�ညှွှနေ်ာက််များာာ�အ� ဆောလ်ာဆောလ်ာ�ယ်ူးတူငွ်း ်HPV 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� 6 လ် �ော�ပြီး�ီ� နှှစ််ကြီးက်းမ်ျားထိုးး���န ်အကြကံ်��ုထိုးာ�သ်ည််။လ် �ော�ပြီး�ီ� နှှစ််ကြီးက်းမ်ျားထိုးး���န ်အကြကံ်��ုထိုးာ�သ်ည််။ HPV 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� တူစ််ကြီးက်းမ်ျားထိုးး���ေင်း�်အာ���င်း် ် လံ်�ဆောလ်ာက််ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးများ ုက်ာကွ်ယ်ူးဆော�� တူစ််ကြီးက်းမ်ျားထိုးး���ေင်း�်အာ���င်း် ် လံ်�ဆောလ်ာက််ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးများ ု
ဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆောကြက်ာင်း�်က်း� နှး�င်းင််းတံူက်ာ အဆောထိုးာက််အထိုးာ�များာာ�အ� သ်းရှှိးထိုးာ�ဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆောကြက်ာင်း�်က်း� နှး�င်းင််းတံူက်ာ အဆောထိုးာက််အထိုးာ�များာာ�အ� သ်းရှှိးထိုးာ�
�ါသ်ည််။ လ်က််ရှှိး ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာန ်အကြကံ်��ုောက််များာာ�အ��ါသ်ည််။ လ်က််ရှှိး ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာန ်အကြကံ်��ုောက််များာာ�အ� HPV က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်ာကွ်ယ်ူးဆော��
က်း� နှှစ််ကြီးက်းမ်ျားမှျား တူစ််ကြီးက်းမ်ျားသ်း�  ဆော��ာင်း�်လ့်၍ ဆောလ်ှာပ်ြီး�ီ�ထိုးး��နှှေံး �င်း�်ေ့်�ါက် သ်င်း်အ်ာ�က်း� နှှစ််ကြီးက်းမ်ျားမှျား တူစ််ကြီးက်းမ်ျားသ်း�  ဆော��ာင်း�်လ့်၍ ဆောလ်ှာပ်ြီး�ီ�ထိုးး��နှှေံး �င်း�်ေ့်�ါက် သ်င်း်အ်ာ� 
NSW Health မှျား �က််သွ်ယ်ူး�ါလ်းမ််ျားများည််။မှျား �က််သွ်ယ်ူး�ါလ်းမ််ျားများည််။

*�ထိုးများအ�င်း် ်သ်း� များဟု�တ်ူ ��တူးယူးအ�င်း် ် က်း�ယ်ူးေံအာ� ော း�တ့ူမ်ျားရှုှိးသ်ည််ဟု� �ထိုးများအ�င်း် ်သ်း� များဟု�တ်ူ ��တူးယူးအ�င်း် ် က်း�ယ်ူးေံအာ� ော း�တ့ူမ်ျားရှုှိးသ်ည််ဟု� 
သ်တ်ူမှျားတ်ူေံကြက်�သ်ည််် က်း�ယ်ူးေံအာ�စ်နစ််သ်တ်ူမှျားတ်ူေံကြက်�သ်ည််် က်း�ယ်ူးေံအာ�စ်နစ်် (B lymphocyte ��န�်ည််�့လ််  ��န�်ည််�့လ််  
�ဋိး�စ်စည််�နှှင်း််�ဋိး�စ်စည််�နှှင်း် ်T lymphocyte ��န�်ည််�့လ််၏ အ��ည်််အ� သ်း� များဟု�တ်ူ ��န�်ည််�့လ််၏ အ��ည်််အ� သ်း� များဟု�တ်ူ 
တူစ််စ်းတ်ူတူစ််�း�င်း�် ော း�တ့ူမ်ျားမုျားာာ�တူစ််စ်းတ်ူတူစ််�း�င်း�် ော း�တ့ူမ်ျားမုျားာာ�)) သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ေွတ်ူယွူးင်း�်များရှုှိး ကြက်ဆောသ်ာ  သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ေွတ်ူယွူးင်း�်များရှုှိး ကြက်ဆောသ်ာ 
ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�သ်းများာာ�၊ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�သ်းများာာ�၊ HPV က်း�စ်က််များ၊ု အနှတ�ာယ်ူး��ုနှး�င်းသ််ည်််က်း�စ်က််များ၊ု အနှတ�ာယ်ူး��ုနှး�င်းသ််ည်််
ဆော�ာဂါါ၊ က်း�ယ်ူးအဂါါ ါ အစ်ာ�ထိုးး��က်��ေင်း�်၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါ၊ က်း�ယ်ူးအဂါါ ါ အစ်ာ�ထိုးး��က်��ေင်း�်၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ((သ်�က််�ွက်် များရှှိး�ေင်း�်သ်�က််�ွက်် များရှှိး�ေင်း�် 
asplenia သ်း� များဟု�တ်ူ သ်�က််�ွက်် အာ�နည််��ေင်း�် သ်း� များဟု�တ်ူ သ်�က််�ွက်် အာ�နည််��ေင်း�် hyposplenia  
တူး� က်း� ခြွေင်း�်ောနပ်ြီး�ီ�တူး� က်း� ခြွေင်း�်ောနပ်ြီး�ီ�)) က်း�ယ်ူးေံအာ�က်း� သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ယူး�တ်ူဆောလ်ာာဆ်ောစ်ဆောသ်ာက်�သ် က်း�ယ်ူးေံအာ�က်း� သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ယူး�တ်ူဆောလ်ာာဆ်ောစ်ဆောသ်ာက်�သ်
များကု်း� ေံယူးးဆောနကြက်သ်းများာာ�တူး� အာ� များးများးတူး� ၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးက်���ာ�နထံ်ိုး၌များကု်း� ေံယူးးဆောနကြက်သ်းများာာ�တူး� အာ� များးများးတူး� ၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးက်���ာ�နထံ်ိုး၌ HPV 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� ဆော���တ်ူ�များာဏက်ာကွ်ယ်ူးဆော�� ဆော���တ်ူ�များာဏ 3 ေ�က်း� ထိုးး��နှှကံြက်�န ်အကြကံ်��ုအ�်�ါသ်ည််။ေ�က်း� ထိုးး��နှှကံြက်�န ်အကြကံ်��ုအ�်�ါသ်ည််။

များည််သူတ့ွ�အား ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးဆေးပ်းသင်း််သနည််း။ 
7 တူန�် ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�အာ�လံ်�� တူန�် ဆောက်ာာင်း�်သ်းဆောက်ာာင်း�်သ်ာ�များာာ�အာ�လံ်�� HPV ဆော���တ်ူ�များာဏဆော���တ်ူ�များာဏ 2  
ေ�က်း� ထိုးး��နှှသံ်င်း်က်ြက်သ်ည်် ေ�က်း� ထိုးး��နှှသံ်င်း်က်ြက်သ်ည်် ((ခြွေင်း�်ောက််မှျားာ ခြွေင်း�်ောက််မှျားာ က်း�ယ်ူးေံအာ�စ်နစ်် သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ေွတ်ူယွူးင်း�်က်း�ယ်ူးေံအာ�စ်နစ်် သ်းသ်းသ်ာသ်ာ ေွတ်ူယွူးင်း�်
များရှုှိးကြက်သ်းများာာ�သ်ည်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� ဆော��ထိုးး���များာဏများရှုှိးကြက်သ်းများာာ�သ်ည်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� ဆော��ထိုးး���များာဏ 3 ေ�စ်လံ်��က်း� ၎င်း�်တူး� ၏ ေ�စ်လံ်��က်း� ၎င်း�်တူး� ၏ 
အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နထံ်ိုး၌ ထိုးး��သ်င်း်က်ြက်�ါသ်ည်် အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�နထံ်ိုး၌ ထိုးး��သ်င်း်က်ြက်�ါသ်ည်် -- အထိုးက််၌ကြက်ည်််�ါ အထိုးက််၌ကြက်ည်််�ါ))။ ။ 

HPV က်းကွ်ယ််စောဆ�သိည့် ်သိး�အိမ်ိက်င််ဆး ပြုဖုစ်ာစောစာနိှံ�င််စောသိး HPV  
အမိ� ို �အစား�မိ�း�အး�လံ��ကိ်� မိက်းကွ်ယ််စောပ်�နိှံ�င််သိပြုဖုင်် ်က်းကွ်ယ််စောဆ�ထိ�� 
ထး�သိည့်် ်အမိ� ို �သိမိး�မိ�း�၌ (ယ်ချင််က် ပ့််ပ်် စာမိး�ယ်း� Pap smear  
ဟု�စောချ်သိည့််)် သိး�အိမ်ိလည့်တံ်ွ က်င််ဆး ရိိှိ၊ မိရိိှိ ကိ်� ပံ်�မိိ� ်စာစ်ာစောဆ�ရ� ်
အစောရ�ကြီးက်း�ဆ့ပြုဖုစ်ာပ်ါသိည့်။် HPV က်းကွ်ယ််စောဆ� ထိ��ထး�ပြီးပ်း�သိး�ပြုဖုစ်ာစောစာ၊
မိပြုဖုစ်ာစောစာ တွက််တွက််ကြွက်ကြွက် က်းမိဆက််ဆံစော�ခ့်ျဘး�သိည့်် ်အမိ� ို �သိမိး�မိ�း�
အး�လံ��အစော�နိှံင်် ်အသိက်် 25 နိှံစ်ာ မိိစာတွင််၍ သိး�အိမ်ိလည့်တံ်ွ က်င််ဆး ရိိှိ၊  
မိရိိှိ စာစ်ာစောဆ�မုိကိ်�  5 နိှံစ်ာတွစ်ာကြီးကိ်မ်ိက်� စာစ်ာစောဆ�သိင််က်ြက်သိည့်။်

များည််သူတ့ွ�အား ကာာကွာယ််ဆေး�း များထု့ွးဆေးပ်းသင်း််သနည််း။
HPV က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ဆောအာက််�ါလ်းများာာ�အာ� များထိုးး��နှှဆံော��သ်င်း်�်ါ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ဆောအာက််�ါလ်းများာာ�အာ� များထိုးး��နှှဆံော��သ်င်း်�်ါ --  

•     က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနသ်း၊ သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနနှး�င်းသ််းက်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနသ်း၊ သ်း� များဟု�တ်ူ က်း�ယ်ူး�နရှ်ှိးဆောနနှး�င်းသ််း
•    ယူးေင်းက်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက််�း�င်း�်တူငွ်း်ယူးေင်းက်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက််�း�င်း�်တူငွ်း ် anaphylaxis  

((ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်) ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ���စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�
•    တူဆော�� တူဆော�� (yeast) ဆောကြက်ာင်း််ဆောကြက်ာင်း် ်anaphylaxis ��စ််စ်ဉ််ရှှိးကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််��စ််စ်ဉ််ရှှိးကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််

�ါသ်ည််။�ါသ်ည််။
•    က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း�်ါ�င်းဆ်ောသ်ာ များည််သ်ည်််အစ်းတ်ူအ�း�င်း�်များာာ�ဆောကြက်ာင်း် ်များ�း�က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း�်ါ�င်းဆ်ောသ်ာ များည််သ်ည်််အစ်းတ်ူအ�း�င်း�်များာာ�ဆောကြက်ာင်း် ်များ�း� 

anaphylaxis ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။ ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။ (ဆောအာက််၌ ကြက် ည်််�ါဆောအာက််၌ ကြက် ည်််�ါ) 

ကာာကွာယ််ဆေး�းအတွင်ွ်းး၌ များည််သည််် အ��ည်််ပ်စ်စည််းများ�ား
ပ်ါရှိာ့သနည််း။
က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� အာနးသ်င်းရှ်ှိးဆောစ်ဆော��က်း� အဆောထိုးာက််အက်း��ု�န်က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� အာနးသ်င်းရှ်ှိးဆောစ်ဆော��က်း� အဆောထိုးာက််အက်း��ု�န်
ဆောသ်ာ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ တူာရှှိည််ေံဆောစ်�နဆ်ောသ်ာ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�ဆောသ်ာ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ တူာရှှိည််ေံဆောစ်�နဆ်ောသ်ာ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�
တူငွ်း ်အ��ည်််�စ်စည််�များာာ� အလွ်နအ်နည််�င်းယ်ူးများှသ်ာ �ါရှှိး�ါသ်ည််။  တူငွ်း ်အ��ည်််�စ်စည််�များာာ� အလွ်နအ်နည််�င်းယ်ူးများှသ်ာ �ါရှှိး�ါသ်ည််။  
၎င်း�်တူငွ်း ်တူဆော��၎င်း�်တူငွ်း ်တူဆော�� (yeast) ၊ အလ်းမီျားနယီူးမ်ျား အက််ဂါာ�ဗိုန ််၊ အလ်းမီျားနယီူးမ်ျား အက််ဂါာ�ဗိုန ် ်(aluminium 
adjuvant) ၊ �း��ီယူးမ်ျား က်လ်း�ရုး�က််၊ �း��ီယူးမ်ျား က်လ်း�ရုး�က်် (sodium chloride) ၊ အယ်ူးလ််၊ အယ်ူးလ််--ဟုစ််စ်ဟုစ််စ်
တူ�င်း�်တူ�င်း�် (L-histidine) ၊ �း �လီ်ဆော�ာ်ဆောဘ်တ််ူ ၊ �း �လီ်ဆော�ာ်ဆောဘ်တ််ူ (polysorbate) နှှင်း် ်�း��ီယူးမ်ျား နှှင်း် ်�း��ီယူးမ်ျား 
ဘး��းတ်ူဘး��းတ်ူ (sodium borate) တူး� �ါ�င်းက်ြက်�ါသ်ည််။ တူး� �ါ�င်းက်ြက်�ါသ်ည််။ 

ဤကာာကွာယ််ဆေး�းသည်် များည််များှထ့ွဆေးရာာက်ာမုျား ရှိာ့သနည််း။  
ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည်် အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၌ ��စ််ဆောစ်ဆောသ်ာ သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည်် အများာ းု�သ်မီျား�များာာ�၌ ��စ််ဆောစ်ဆောသ်ာ သ်ာ�အးမ်ျားလ်ည််တံူ
က်င်း�်ာများာာ�၏က်င်း�်ာများာာ�၏ 90% ဆောက်ာာ်က်း� ��စ််ဆော�်ဆောစ်ဆောသ်ာ အနှတ�ာယ်ူးကြီးကီ်�များာ�သ်ည်််  ဆောက်ာာ်က်း� ��စ််ဆော�်ဆောစ်ဆောသ်ာ အနှတ�ာယ်ူးကြီးကီ်�များာ�သ်ည်််  
HPV အများာ းု�အစ်ာ�များာာ�က်း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ပြီး�ီ� အများာ းု�သ်ာ�များာာ�၌ ��စ််ဆောစ်ဆောသ်ာ  အများာ းု�အစ်ာ�များာာ�က်း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ပြီး�ီ� အများာ းု�သ်ာ�များာာ�၌ ��စ််ဆောစ်ဆောသ်ာ 
ဆောနာက််ထိုး�်ဆောနာက််ထိုး�် HPV အများာ းု�အစ်ာ�များာာ�က်း�လ်ည််� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည််။ အများာ းု�အစ်ာ�များာာ�က်း�လ်ည််� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည််။ 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� င်းယ်ူး�ွယ်ူးဆောသ်ာအော းနနှ်ှင်း် ်တူက််ကြွက်စွ်ာ လ်းင်း�်က််�ံလ်း�စ်းတ်ူ  က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� င်းယ်ူး�ွယ်ူးဆောသ်ာအော းနနှ်ှင်း် ်တူက််ကြွက်စွ်ာ လ်းင်း�်က််�ံလ်း�စ်းတ်ူ  
များနှး��ကြက်ာ�မီျား တူစ််စံ်�တူစ််ဦး�အာ� ထိုးး��နှှဆံော��သ်ည်််အေါတူငွ်း် ်အဆောက်ာင်း�်�ံ��ဆောသ်ာ များနှး��ကြက်ာ�မီျား တူစ််စံ်�တူစ််ဦး�အာ� ထိုးး��နှှဆံော��သ်ည်််အေါတူငွ်း် ်အဆောက်ာင်း�်�ံ��ဆောသ်ာ 
က်ာကွ်ယ်ူးများကု်း� ဆော��များည််��စ််�ါသ်ည််။က်ာကွ်ယ်ူးများကု်း� ဆော��များည််��စ််�ါသ်ည််။

က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ထိုးး��နှှပံြီး�ီ�ဆောနာက်် ၎င်း�်သ်ည််က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ထိုးး��နှှပံြီး�ီ�ဆောနာက်် ၎င်း�်သ်ည်် 10 နှှစ််ထိုးက််ဆောက်ာာ်လွ်နသ််ည်််  နှှစ််ထိုးက််ဆောက်ာာ်လွ်နသ််ည်််  
က်ာလ်အ�း�င်း�်အ�ော�အတူက်ွ် �ာေး�င်းနှ်ှုန�်��ည်််န�ီ�ါ� အက်ာအကွ်ယ်ူး  က်ာလ်အ�း�င်း�်အ�ော�အတူက်ွ် �ာေး�င်းနှ်ှုန�်��ည်််န�ီ�ါ� အက်ာအကွ်ယ်ူး  
ဆော��ထိုးာ�နှး�င်း�့်��စ််ဆောကြက်ာင်း�်က်း� ဆောနာက််�ံ��သ်�ဆောတူသ်န��ု�ေင်း�်အ�  ဆော��ထိုးာ�နှး�င်း�့်��စ််ဆောကြက်ာင်း�်က်း� ဆောနာက််�ံ��သ်�ဆောတူသ်န��ု�ေင်း�်အ�  
သ်းရှှိး��ါသ်ည််။ သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာသ်ည်် အများာာ�အာ���င်း််သ်းရှှိး��ါသ်ည််။ သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာသ်ည်် အများာာ�အာ���င်း် ်10 နှှစ််နှှင်း် ် နှှစ််နှှင်း် ် 
၎င်း�်အထိုးက််တူငွ်း ်��စ််တူတ်ူသ်��င်း် ်သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာက်း� ဆောလ်ာာက််ာ၎င်း�်အထိုးက််တူငွ်း ်��စ််တူတ်ူသ်��င်း် ်သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာက်း� ဆောလ်ာာက််ာ
ဆောစ်ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏အာနးသ်င်းသ််ည်် အော းနအ်တူနက်ြက်ာအတူက်ွ်  ဆောစ်ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏အာနးသ်င်းသ််ည်် အော းနအ်တူနက်ြက်ာအတူက်ွ်  
သ်းသ်ာထိုးင်းရှ်ှိာ�လ်းမ််ျားများည််များဟု�တ်ူ�ါ။ သ်း� ဆောသ်ာ်လ်ည််� သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာသ်းသ်ာထိုးင်းရှ်ှိာ�လ်းမ််ျားများည််များဟု�တ်ူ�ါ။ သ်း� ဆောသ်ာ်လ်ည််� သ်ာ�အးမ်ျားဆောေါင်း�်က်င်း�်ာ 
75% န�ီ�ါ�အတူက်ွ် တူ�ာ�ေံ��စ််ဆောသ်ာ အး�်ော ်န�ီ�ါ�အတူက်ွ် တူ�ာ�ေံ��စ််ဆောသ်ာ အး�်ော-်-ဗီွိုဗီွို--�ီ အများာ းု�အစ်ာ�များာာ� �ီ အများာ းု�အစ်ာ�များာာ� 77% 
ဆောလ်ာာက််ာများရှုှိးေ့်�ါသ်ည််။ ဆောလ်ာာက််ာများရှုှိးေ့်�ါသ်ည််။ 

ဆံုံ�ဆုုံ�နား၊ ရောမာ�ခုျ်�င်းးနှှင်း်း ကြ��းညှာားရောချ််းင်းး�ဆုုံ��
ရောရးဂါါ  (dTpa)
�ာဆေးရာာဂါါလဲု။ ဆေးရာာဂါါ များည််သ့�  ပ်��့န္တာ�့ကူားစ်က်ာသလဲု။
ဆံုံ�ဆုုံ�နားသားညှားဆံုံ�ဆုုံ�နားသားညှား  က်း�စ်က််တူတ်ူပြီး�ီ� အသ်က််အနှတ�ာယ်ူး ��စ််ဆောစ်တူတ်ူဆောသ်ာ ဘက််တီူ�က်း�စ်က််တူတ်ူပြီး�ီ� အသ်က််အနှတ�ာယ်ူး ��စ််ဆောစ်တူတ်ူဆောသ်ာ ဘက််တီူ�
�ီ�ယူးာ�ဆော�ာဂါါ��စ််ပြီး�ီ� ၄င်း�်က် အသ်က််ရူု လွ်နစွ််ာေက််ေ့�ေင်း�်၊ နှှလံ်��ေ�န�်�်�ေင်း�်နှှင်း် ်�ီ�ယူးာ�ဆော�ာဂါါ��စ််ပြီး�ီ� ၄င်း�်က် အသ်က််ရူု လွ်နစွ််ာေက််ေ့�ေင်း�်၊ နှှလံ်��ေ�န�်�်�ေင်း�်နှှင်း် ်
အာရံု�ဆောကြက်ာ�ာက််စီ်��ေင်း�်တူး� က်း� ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။ ဆော�ာဂါါရှှိးဆောနသ်းက် ဆောောာင်း�်�း�� အာရံု�ဆောကြက်ာ�ာက််စီ်��ေင်း�်တူး� က်း� ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။ ဆော�ာဂါါရှှိးဆောနသ်းက် ဆောောာင်း�်�း�� 
သ်း� များဟု�တ်ူ နှှာဆောောအပြီး�ီ� လ်းတူး� က် ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ�က်း� ရှုရူုရှုရုုးက််�ေင်း�်မှျား �ံ��း� နာက်း�  သ်း� များဟု�တ်ူ နှှာဆောောအပြီး�ီ� လ်းတူး� က် ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ�က်း� ရှုရုရူှုရုုးက််�ေင်း�်မှျား �ံ��း� နာက်း�  
�ရှှိးနှး�င်းသ််ည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါရှှိးဆောနသ်း၏ �ါ�စ်�်၊ နှှာဆောေါင်း�်၊ လ်ည််ဆောောာင်း�်နှှင်း် ်�ရှှိးနှး�င်းသ််ည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါရှှိးဆောနသ်း၏ �ါ�စ်�်၊ နှှာဆောေါင်း�်၊ လ်ည််ဆောောာင်း�်နှှင်း် ်
အဆော� ��ာ�တူး� မှျား ထိုး�တ်ူလ်ငှ်း်လ််း�က််ဆောသ်ာ အ�ာ�တုူုများာာ�နှှင်း် ်န�ီက်�်စွ်ာဆောန�ေင်း�် အဆော� ��ာ�တူး� မှျား ထိုး�တ်ူလ်ငှ်း်လ််း�က််ဆောသ်ာ အ�ာ�တုူုများာာ�နှှင်း် ်န�ီက်�်စွ်ာဆောန�ေင်း�် 
မှျားလ်ည််� �ံ��း� နာက်း� �ရှှိးနှး�င်းသ််ည််။မှျားလ်ည််� �ံ��း� နာက်း� �ရှှိးနှး�င်းသ််ည််။

ရောမာ�ခုျ်�င်းးရောရးဂါါသ်ည်် ��င်း�်ထိုးန၍် �ံ�န�ံ်ေါ ဆောသ်ဆောစ်နှး�င်းဆ်ောသ်ာ အာရံု�ဆောကြက်ာအ�့့သ်ည်် ��င်း�်ထိုးန၍် �ံ�န�ံ်ေါ ဆောသ်ဆောစ်နှး�င်းဆ်ောသ်ာ အာရံု�ဆောကြက်ာအ�့့
အစ်ည််�တူငွ်း�်�စ််သ်ည််် ဆော�ာဂါါ��စ််သ်ည််။ ဆော�ာဂါါ ��စ််သ်းအဆောန��င်း် ်��င်း�်ထိုးန၍် အစ်ည််�တူငွ်း�်�စ််သ်ည််် ဆော�ာဂါါ��စ််သ်ည််။ ဆော�ာဂါါ ��စ််သ်းအဆောန��င်း် ်��င်း�်ထိုးန၍် 
နာက်ာင်းဆ်ောသ်ာ ကြွက်က််တူက််�ေင်း�်၊ တူက််�ေင်း�်နှှင်း် ်ဆောများ�များာာ�တူင်း�်များာစွ်ာ ဆောစ််သွ်ာ��ေင်း�်နာက်ာင်းဆ်ောသ်ာ ကြွက်က််တူက််�ေင်း�်၊ တူက််�ေင်း�်နှှင်း် ်ဆောများ�များာာ�တူင်း�်များာစွ်ာ ဆောစ််သွ်ာ��ေင်း�်
တူး� က်း� ေံစ်ာ��သ်ည််။ ဆောေတ်ူဆော�် များာက််ဆော�ေများ��တ်ူ ကြက် ည်််ရှုရုုဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များ ု တူး� က်း� ေံစ်ာ��သ်ည််။ ဆောေတ်ူဆော�် များာက််ဆော�ေများ��တ်ူ ကြက် ည်််ရှုရုဆုောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များ ု 
ဆောအာက််တူငွ်း�်င်း်ဆောအာက််တူငွ်း�်င်း ်10 ဆောယူးာက််လ်ှင်း်ဆောယူးာက််လ်ှင်း ်1 ဆောယူးာက််ေန ် ်ဆောသ်�ံ��တူတ်ူသ်ည််။ ဆောယူးာက််ေန ် ်ဆောသ်�ံ��တူတ်ူသ်ည််။ 
ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါသ်ည်် ဆော�များ ကြီးကီ်�တူငွ်းဆ်ောတ့ူနှး�င်းဆ်ောသ်ာ ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ� ဆော�ာဂါါ�း��ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါသ်ည်် ဆော�များ ကြီးကီ်�တူငွ်းဆ်ောတ့ူနှး�င်းဆ်ောသ်ာ ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ� ဆော�ာဂါါ�း��
ဆောကြက်ာင်း်�်�စ််ပြီး�ီ� ကြီးကီ်�များာ�ဆောသ်ာ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆောသ်�င်းယ်ူးဆောသ်ာ ထိုးးေး�က််များမုျားာာ� ဆောကြက်ာင်း်�်�စ််ပြီး�ီ� ကြီးကီ်�များာ�ဆောသ်ာ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆောသ်�င်းယ်ူးဆောသ်ာ ထိုးးေး�က််များမုျားာာ� 
((တူစ််ေါတူစ််�ံ၌ ဆော�များ ကြီးကီ်�၊ ��နမ်ျားနု ် ်သ်း� များဟု�တ်ူ ဆောနာက််ဆောော���င်း် ်ဆော�က်ာဆံောနဆောသ်ာ တူစ််ေါတူစ််�ံ၌ ဆော�များ ကြီးကီ်�၊ ��နမ်ျားနု ် ်သ်း� များဟု�တ်ူ ဆောနာက််ဆောော���င်း် ်ဆော�က်ာဆံောနဆောသ်ာ 
အဆော���ာ�ဆော�်ရှှိး သ်တူးများများးများးနှး�င်းဆ်ောသ်ာ ဆောသ်�င်းယ်ူးသ်ည်််ရှှိ�ာများာာ�အဆော���ာ�ဆော�်ရှှိး သ်တူးများများးများးနှး�င်းဆ်ောသ်ာ ဆောသ်�င်းယ်ူးသ်ည်််ရှှိ�ာများာာ�)) ��စ််ပြီး�ီ�ဆောနာက််  ��စ််ပြီး�ီ�ဆောနာက်် 
ဆော�ာဂါါ��စ််�ွာ�နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးသ်ည််။ဆော�ာဂါါ��စ််�ွာ�နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးသ်ည််။

ကြ��းညှာားရောချ််းင်းး�ဆုုံ��ဆော�ာဂါါဆော�ာဂါါ (Whooping Cough) သ်ည်် အလွ်နက််း�သ်ည်် အလွ်နက််း�
စ်က််လွ်ယ်ူးဆောသ်ာ ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ�ဆော�ာဂါါ��စ််ပြီး�ီ� ၄င်း�်က် များကြက်ာေဏ ဆောောာင်း�်�း��စ်က််လွ်ယ်ူးဆောသ်ာ ဘက််တီူ��ီ�ယူးာ�ဆော�ာဂါါ��စ််ပြီး�ီ� ၄င်း�်က် များကြက်ာေဏ ဆောောာင်း�်�း��
ဆောစ်သ်ည််။ အ�ွယ်ူးဆော�ာက််စ်နှှင်း် ်လ်းကြီးကီ်�များာာ�အဆောန��င်း် ်ဆောောာင်း�်�း���ေင်း�် ဆောစ်သ်ည််။ အ�ွယ်ူးဆော�ာက််စ်နှှင်း် ်လ်းကြီးကီ်�များာာ�အဆောန��င်း် ်ဆောောာင်း�်�း���ေင်း�် 
အဆောနှှာင်း်အ်ယှူးက််က်း�အဆောနှှာင်း်အ်ယှူးက််က်း� 3 လ် အထိုးး ေံစ်ာ��နှး�င်းသ််ည််။ ��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ များကြက်ာေဏ လ် အထိုးး ေံစ်ာ��နှး�င်းသ််ည််။ ��င်း�်ထိုးနဆ်ောသ်ာ များကြက်ာေဏ 
ဆောောာင်း�်�း���ေင်း�်က် ဆောအာအ်န�်ေင်း�်၊ နရံုး� �အက််�ေင်း�်၊ ဆောသွ်�ဆောကြက်ာများှင်းမ်ျားာာ� ဆောောာင်း�်�း���ေင်း�်က် ဆောအာအ်န�်ေင်း�်၊ နရံုး� �အက််�ေင်း�်၊ ဆောသွ်�ဆောကြက်ာများှင်းမ်ျားာာ� 
ဆော�ါက််က့ွ်�ေင်း�်နှှင်း် ်အးက်ာ�ေင်း�်တူး� က်း� ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။ ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ါက််က့ွ်�ေင်း�်နှှင်း် ်အးက်ာ�ေင်း�်တူး� က်း� ��စ််ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။ ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��
ဆော�ာဂါါ က်း�စ်က််ေံ�သ်ည််် ဆော�ောက််လ်ဆောအာက််င်းယ်ူးဆောသ်ာ က်ဆောလ်�င်းယ်ူးဆော�ာဂါါ က်း�စ်က််ေံ�သ်ည််် ဆော�ောက််လ်ဆောအာက််င်းယ်ူးဆောသ်ာ က်ဆောလ်�င်းယ်ူး 125 
တူငွ်း်တူငွ်း ်1 ဆောယူးာက််ေန ်သ််ည်် အ��တ်ူဆော�ာင်းဆ်ော�ာဂါါ သ်း� များဟု�တ်ူ ဦး�ဆောနှှာက််�ာက််စီ်�ဆောယူးာက််ေန ်သ််ည်် အ��တ်ူဆော�ာင်းဆ်ော�ာဂါါ သ်း� များဟု�တ်ူ ဦး�ဆောနှှာက််�ာက််စီ်�
�ေင်း�်��င်း် ်ဆောသ်�ံ���သ်ည််။ ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါသ်ည်် အ�ော�သ်းများာာ��ေင်း�်��င်း် ်ဆောသ်�ံ���သ်ည််။ ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါသ်ည်် အ�ော�သ်းများာာ�
ထံိုးသ်း�  ဆောောာင်း�်�း���ာမှျား သ်း� များဟု�တ်ူ နှှာဆောော�ာမှျား ထွိုးက််လ်ာဆောသ်ာ အစ်က််င်းယ်ူးများာာ�ထံိုးသ်း�  ဆောောာင်း�်�း���ာမှျား သ်း� များဟု�တ်ူ နှှာဆောော�ာမှျား ထွိုးက််လ်ာဆောသ်ာ အစ်က််င်းယ်ူးများာာ�
မှျားတူ�င်း် ်�ာ ံ�နှှ�သံ်ည််။ များက်�သ်ဘ့ ထိုးာ��ါက် ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါရှှိးသ်း မှျားတူ�င်း် ်�ာ ံ�နှှ�သံ်ည််။ များက်�သ်ဘ့ ထိုးာ��ါက် ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါရှှိးသ်း 
အဆောန��င်း် ်စ်တူင်း ်ဆောောာင်း�်�း��ော းနမှ်ျားအဆောန��င်း် ်စ်တူင်း ်ဆောောာင်း�်�း��ော းနမှ်ျား 3 �တ်ူ တူး�င်းသ််ည််အထိုးး အ�ော�သ်းများာာ�ထံိုးသ်း�  �တ်ူ တူး�င်းသ််ည််အထိုးး အ�ော�သ်းများာာ�ထံိုးသ်း�  
ဆော�ာဂါါ�ာ ံ��ွာ�ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။ဆော�ာဂါါ�ာ ံ��ွာ�ဆောစ်နှး�င်းသ််ည််။

များည််သည်််ကာာကွာယ််ဆေး�းကု့ာ အသု့း�ပ်�များည််နည််း။
�ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��တူး� မှျား က်ာကွ်ယ်ူးဆော���န ်�ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��တူး� မှျား က်ာကွ်ယ်ူးဆော���န ်
�ံ��း� နာ�ံ��း� နာ--ဆောများ�ေး�င်း်ဆောများ�ေး�င်း-်-ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း�� ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း�� (dTpa) �က််စ်�်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� �က််စ်�်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� 
ဆော���တ်ူ�များာဏတူစ််ေ�တူည််�အ��စ်် ထိုးး��ဆော���ါလ်းမ််ျားများည််။ ဤအာ��များာင်း်ဆ်ော�� ဆော���တ်ူ�များာဏတူစ််ေ�တူည််�အ��စ်် ထိုးး��ဆော���ါလ်းမ််ျားများည််။ ဤအာ��များာင်း်ဆ်ော�� 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� က်ဆောလ်�ဘ�တူငွ်း ်�ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� က်ဆောလ်�ဘ�တူငွ်း ်�ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ် 
ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�အာ� ယူးေင်းက်် ထိုးး��နှှေ့်ံပြီး�ီ�ဆောနာက်် ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါက်ာကွ်ယ်ူးဆော��များာာ�အာ� ယူးေင်းက်် ထိုးး��နှှေ့်ံပြီး�ီ�ဆောနာက်် 
လ်းကြီးကီ်�ဘ�တူငွ်း ်က်း�ယ်ူးေံအာ�က်း� �က််လ်က််ထိုးးန�်သ်းမ်ျား�သွ်ာ�နှး�င်း�်နအ်တူက်ွ်  လ်းကြီးကီ်�ဘ�တူငွ်း ်က်း�ယ်ူးေံအာ�က်း� �က််လ်က််ထိုးးန�်သ်းမ်ျား�သွ်ာ�နှး�င်း�်နအ်တူက်ွ်  
များ�ောလ်း�အ�်�ါသ်ည််။ �ံ��း� နာများ�ောလ်း�အ�်�ါသ်ည််။ �ံ��း� နာ--ဆောများ�ေး�င်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ဆောများ�ေး�င်း ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� (ADT) က်း� ယူးေင်းက်် က်း� ယူးေင်းက်် 
ထိုးး��နှှေ့်ံဘး�ဆောသ်ာ က်ဆောလ်�များာာ�သ်ည်် ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါမှျား  ထိုးး��နှှေ့်ံဘး�ဆောသ်ာ က်ဆောလ်�များာာ�သ်ည်် ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါမှျား  
က်ာကွ်ယ်ူး�နအ်တူက်ွ်လ်ည််�က်ာကွ်ယ်ူး�နအ်တူက်ွ်လ်ည််� (dTpa) က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ထိုးး��နှး�င်း�်ါသ်ည််။က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� ထိုးး��နှး�င်း�်ါသ်ည််။

များည််သူတ့ွ�အား ကာာကွာယ််ဆေး�းထု့ွးဆေးပ်းသင်း််သနည််း။ 
ေ�နစ််တူန�်ေ�နစ််တူန�် (Year 7) �ည်ာသ်င်းက်ြက်ာ�ဆောနသ်း အာ�လံ်�� �ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါ�ည်ာသ်င်းက်ြက်ာ�ဆောနသ်း အာ�လံ်�� �ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါ
နှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါတူး� မှျား က်ာကွ်ယ်ူးများ�ု�န်နှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါတူး� မှျား က်ာကွ်ယ်ူးများ�ု�န ်dTpa က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� 
အာ��များာင်း်ဆ်ော��ဆောသ်ာ ဆော���တ်ူ�များာဏတူစ််ေ�က်း� ထိုးး��သ်င်း်က်ြက်သ်ည််။အာ��များာင်း်ဆ်ော��ဆောသ်ာ ဆော���တ်ူ�များာဏတူစ််ေ�က်း� ထိုးး��သ်င်း်က်ြက်သ်ည််။ 

များည််သူတ့ွ�အား ကာာကွာယ််ဆေး�း များထု့ွးဆေးပ်းသင်း််သနည််း။
�ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း�  �ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းဆ်ော�ာဂါါနှှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း�  
များထိုးးး ��ဆော��သ်င်း်သ််းများာာ�မှျားာများထိုးးး ��ဆော��သ်င်း်သ််းများာာ�မှျားာ

•  ယူးေင်းက်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက််�း�င်း�်တူငွ်း ် ယူးေင်းက်် က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ပြီး�ီ�ဆောနာက််�း�င်း�်တူငွ်း ်anaphylaxis  
((ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်ေနှာာက်း�ယ်ူးတူငွ်း�်တံူ� ပြ��နမ်ျား ုလွ်နက့််�ေင်း�်)) ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ� ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�

•  က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း�်ါ�င်းဆ်ောသ်ာ များည််သ်ည်််အစ်းတ်ူအ�း�င်း�်များာာ� ဆောကြက်ာင်း်မ်ျား�း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း�်ါ�င်းဆ်ောသ်ာ များည််သ်ည်််အစ်းတ်ူအ�း�င်း�်များာာ� ဆောကြက်ာင်း်မ်ျား�း� 
anaphylaxis ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။ ��စ််ေ့်ဘး�ကြက်သ်းများာာ�တူး� ပြ��စ််�ါသ်ည််။ ((ဆောအာက််၌ကြက်ည်််�ါဆောအာက််၌ကြက်ည်််�ါ))  



ကာာကွာယ််ဆေး�းအတွင်ွ်းး၌ များည််သည််် အ��ည်််ပ်စ်စည််းများ�ား
ပ်ါရှိာ့သနည််း။
ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း ်အလ်းမီျားနယီူးမ်ျား ဟုး�က််�ဆော�ာ�း��်ဤက်ာကွ်ယ်ူးဆော��တူငွ်း ်အလ်းမီျားနယီူးမ်ျား ဟုး�က််�ဆော�ာ�း��် (aluminium 
hydroxide) နှှင်း် ်ဆော�ာစ်််�းတ်ူနှှင်း် ်ဆော�ာစ်််�းတ်ူ (phosphate) ၊ ဆော�ာ်များလ််�ီဟုး�က််�်၊ ဆော�ာ်များလ််�ီဟုး�က််�် 
(formaldehyde) ၊ �း �လီ်ဆော�ာဘးတ်ူ ၊ �း �လီ်ဆော�ာဘးတ်ူ 80 (polysorbate 80) နှှင်း် ် နှှင်း် ် 
ဂါလ်း�င်း�်င်း�်န်ဂါလ်း�င်း�်င်း�်န ်(glycine) တူး� ၏ အစ်အန များာာ��ါ�င်းက်ြက်ပြီး�ီ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� တူး� ၏ အစ်အန များာာ��ါ�င်းက်ြက်ပြီး�ီ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��က်း� 
ထိုး�တ်ူလ်��်စ်ဉ်် က်ွန့ှာွ�တူးရရှုစ်ာာနမှ်ျားထွိုးက််ဆောသ်ာ�စ်စည််�များာာ�နှှင်း် ်ထိုးးဆောတ့ူမှုများရှုှိးေ့်�ါသ်ည််။ထိုး�တ်ူလ်��်စ်ဉ်် က်ွန့ှာွ�တူးရရှုစ်ာာနမှ်ျားထွိုးက််ဆောသ်ာ�စ်စည််�များာာ�နှှင်း် ်ထိုးးဆောတ့ူမှုများရှုှိးေ့်�ါသ်ည််။

ဤကာာကွာယ််ဆေး�းသည်် များည််များှထ့ွဆေးရာာက်ာမုျား ရှိာ့သနည််း။  
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည်် �ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းနှ်ှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်ည်် �ံ��း� နာ၊ ဆောများ�ေး�င်းနှ်ှင်း် ်ကြက်က််ည်ာာဆောောာင်း�်�း��ဆော�ာဂါါ 80% 
ေန ်က််း � က်ာကွ်ယ်ူးတူာ��ီ��ာ၌ အလွ်နထ်ိုးးဆော�ာက််များရှုှိးသ်ည််။ေန ်က််း � က်ာကွ်ယ်ူးတူာ��ီ��ာ၌ အလွ်နထ်ိုးးဆော�ာက််များရှုှိးသ်ည််။

က်ွန်ှံ�ပ််တိွ� ၏ တွးဝ�မ်ိ�း�
က်ွနှ်��်တူး� သ်ည်် သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််က်ွနှ်��်တူး� သ်ည်် သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််
များာာ�အာ� က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဥာ�ဆော�အ� က်း�င်းတ်ူယ်ွူးစီ်�င်း�်န် ်များာာ�အာ� က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဥာ�ဆော�အ� က်း�င်းတ်ူယ်ွူးစီ်�င်း�်န် ်
တူာ�နေံ်ယူးးထိုးာ��ါသ်ည််။တူာ�နေံ်ယူးးထိုးာ��ါသ်ည််။  

ဤဆောကြက်�င်းာစ်ာတူမ်ျား�၌ သ်င်းနှ်ှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာဤဆောကြက်�င်းာစ်ာတူမ်ျား�၌ သ်င်းနှ်ှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ
အောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််သ်း� များည််�ံ�နှှင်း် ်များည််သ်ည်််အတူက်ွ်အောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််သ်း� များည််�ံ�နှှင်း် ်များည််သ်ည်််အတူက်ွ်
ဆောကြက်ာင်း် ်ဆောက်ာက််ေံ�ဆောကြက်ာင်း�်၊ သ်င်း်အ်ောက််အလ်က််များာာ�အာ�  ဆောကြက်ာင်း် ်ဆောက်ာက််ေံ�ဆောကြက်ာင်း�်၊ သ်င်း်အ်ောက််အလ်က််များာာ�အာ�  
သ်င်း ်များည််သ်း� များည််�ံ� �ယူးးနှး�င်းဆ်ောကြက်ာင်း�်နှှင်း် ်သ်င်း်အ်ောက််အလ်က််များာာ�သ်င်း ်များည််သ်း� များည််�ံ� �ယူးးနှး�င်းဆ်ောကြက်ာင်း�်နှှင်း် ်သ်င်း်အ်ောက််အလ်က််များာာ�
အာ� နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�အာ� နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�
အတူငွ်း�် များည််က့််သ်း�  အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆောကြက်ာင်း�် သ်း� များဟု�တ်ူ အ�ော�အတူငွ်း�် များည််က့််သ်း�  အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးဆောကြက်ာင်း�် သ်း� များဟု�တ်ူ အ�ော�
အ�့့အစ်ည််�များာာ�အာ� ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုများည််��စ််ဆောကြက်ာင်း�်တူး� က်း� ရှှိင်း�်အ�့့အစ်ည််�များာာ�အာ� ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုများည််��စ််ဆောကြက်ာင်း�်တူး� က်း� ရှှိင်း�်
��ထိုးာ��ါသ်ည််။ သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််များာာ�၌ ��ထိုးာ��ါသ်ည််။ သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််များာာ�၌ 
သ်င်းနှ်ှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�တူး� ၏ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််သ်င်းနှ်ှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�တူး� ၏ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််
များာာ�နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် များာာ�နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် 
က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််များာာ� �ါ�င်းသ််ည််။က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ အောက််အလ်က််များာာ� �ါ�င်းသ််ည််။

စောက်းက််ယ်း ပြုချင််�
သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း� သ်င်း်ဆ်ောလ်ာာ်ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော���နဆ်ော�ာင်းမ်ျားမုျားာာ� သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း� သ်င်း်ဆ်ောလ်ာာ်ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော���နဆ်ော�ာင်းမ်ျားမုျားာာ� 
ဆော��နှး�င်း�်န ်က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� ဆော��နှး�င်း�်န ်က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� 
ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်��စ််သ်ည််။ ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်��စ််သ်ည််။ 

သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��
�နဆ်ော�ာင်းမ်ျားမုျားာာ�က်း� စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ�့န ်သ်က််�း�င်းလ််း�အ�်ဆောသ်ာ သ်တူင်း�်�နဆ်ော�ာင်းမ်ျားမုျားာာ�က်း� စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ�့န ်သ်က််�း�င်းလ််း�အ�်ဆောသ်ာ သ်တူင်း�်
အောက််အလ်က််များာာ�က်း�သ်ာ ဆောက်ာက််ယူးးသ်ည််။အောက််အလ်က််များာာ�က်း�သ်ာ ဆောက်ာက််ယူးးသ်ည််။

��စ််နှး�င်းသ််များှအဆော�ေအဆောနတူငွ်း ်သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း�  ��စ််နှး�င်းသ််များှအဆော�ေအဆောနတူငွ်း ်သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း�  
သ်င်းနှ်ှင်း်သ််င်း်က််ဆောလ်�ထံိုးမှျားသ်ာ တူး�က််ရုး�က််ဆောက်ာက််ယူးးသ်ည််။  သ်င်းနှ်ှင်း်သ််င်း်က််ဆောလ်�ထံိုးမှျားသ်ာ တူး�က််ရုး�က််ဆောက်ာက််ယူးးသ်ည််။  
သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ဆောက်ာာင်း�်နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း�က်�သ်�း�ဆောသ်ာ  သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ဆောက်ာာင်း�်နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း�က်�သ်�း�ဆောသ်ာ  
အ�ော�က်ာန�်များာဆော���ည်ာရှှိင်းမ်ျားာာ�ထံိုးမှျား သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း�  အ�ော�က်ာန�်များာဆော���ည်ာရှှိင်းမ်ျားာာ�ထံိုးမှျား သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း�  
ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်များာ းု� ရှှိးနှး�င်းသ််ည််။ အဆော��ဆော�်အော းနတ်ူငွ်း ် ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်များာ းု� ရှှိးနှး�င်းသ််ည််။ အဆော��ဆော�်အော းနတ်ူငွ်း ် 
အ�ော�များးသ်ာ�စ်��င်း၊် သ်းင်းယ်ူးောင်း�်၊ ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််သ်း သ်း� များဟု�တ်ူ  အ�ော�များးသ်ာ�စ်��င်း၊် သ်းင်းယ်ူးောင်း�်၊ ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််သ်း သ်း� များဟု�တ်ူ  
က်ွနှ်��်တူး� သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း� အဆောက်ာင်း�်�ံ��ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များဆုော���န ် က်ွနှ်��်တူး� သ်င်း်က််ဆောလ်�က်း� အဆောက်ာင်း�်�ံ��ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များဆုော���န ် 
က်းညီ်နှး�င်းသ််ည််် အ�ော�သ်းထံိုးမှျား သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း� က်းညီ်နှး�င်းသ််ည််် အ�ော�သ်းထံိုးမှျား သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််က်း� 
ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်များာ းု�လ်ည််� ��စ််နှး�င်းသ််ည််။ဆောက်ာက််ယူးး�ေင်း�်များာ းု�လ်ည််� ��စ််နှး�င်းသ််ည််။

စောက်းက််ယ်း သိည့်် ်သိတွင််�အချ�က််အလက််၏ 
လံ�ပြုခံျုမုိ 
��ဂါဂလ်းက် သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ံ�စံ်အများာ းု�များာ းု�အ�ံ��ံ�  ��ဂါဂလ်းက် သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ံ�စံ်အများာ းု�များာ းု�အ�ံ��ံ�  
အ�သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ�နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးသ်ည််။ အများာာ��ံ�� ��စ််ဆောလ််ရှှိးသ်ည််မှျားာ  အ�သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ�နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးသ်ည််။ အများာာ��ံ�� ��စ််ဆောလ််ရှှိးသ်ည််မှျားာ  
သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� စ်ကူ်��ံ�စံ်အ� က်ာန�်များာဆော��သ်တူင်း�်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� စ်ကူ်��ံ�စံ်အ� က်ာန�်များာဆော��

မှျားတ်ူတူမ်ျား� နှှင်း််မှျားတ်ူတူမ်ျား� နှှင်း်/်သ်း� များဟု�တ်ူ လံ်��ေံုဆောသ်ာ ကွ်န�်��တူာ အောက််အလ်က််သ်း� များဟု�တ်ူ လံ်��ေံုဆောသ်ာ ကွ်န�်��တူာ အောက််အလ်က််
ဘဏ်၏ အစ်းတ််ူအ�း�င်း�်��စ််ဆောသ်ာ အီလ်က််ထိုး�ွနန်စ်် က်ာန�်များာဆော��ဘဏ်၏ အစ်းတ််ူအ�း�င်း�်��စ််ဆောသ်ာ အီလ်က််ထိုး�ွနန်စ်် က်ာန�်များာဆော��
မှျားတ်ူတူမ်ျား� အ��စ်် သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ��ေင်း�်�င်း�်�စ််သ်ည််။  မှျားတ်ူတူမ်ျား� အ��စ်် သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ��ေင်း�်�င်း�်�စ််သ်ည််။  
က်ွနှ်��်တူး� သ်ည်် သ်င်း၏် အောက််အလ်က််များာာ� များဆော�ာာက််�ံ���န၊် က်ွနှ်��်တူး� သ်ည်် သ်င်း၏် အောက််အလ်က််များာာ� များဆော�ာာက််�ံ���န၊် 
အေွင်း်အ်ာဏာများရှှိးဘ့ များသံ်��စ့ွ်�နနှ်ှင်း် ်အလ့ွ်သံ်��စ်ာ� များလ်��်ေံ��နတ်ူး�အေွင်း်အ်ာဏာများရှှိးဘ့ များသံ်��စ့ွ်�နနှ်ှင်း် ်အလ့ွ်သံ်��စ်ာ� များလ်��်ေံ��နတ်ူး�
အလ်း� ငှ်းာ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�၏ ထိုးာ�သ်း�များ�ံု�စံ် အလ်း� ငှ်းာ က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�၏ ထိုးာ�သ်း�များ�ံု�စံ် 
အစ်ာ�စ်ာ�က်း� လံ်��ေံုသ်း�သ်း�်စွ်ာ သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ��ေင်း�်နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််အစ်ာ�စ်ာ�က်း� လံ်��ေံုသ်း�သ်း�်စွ်ာ သ်းမ်ျား��ည််�ထိုးာ��ေင်း�်နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််
သ်ည််် တူင်း�်ကြက်�်ဆောသ်ာ စ်ည််�များာဉ််�စ်ည််�က်မ်ျား�များာာ�နှှင်း် ်များး�ါ�များာာ�က်း� သ်ည််် တူင်း�်ကြက်�်ဆောသ်ာ စ်ည််�များာဉ််�စ်ည််�က်မ်ျား�များာာ�နှှင်း် ်များး�ါ�များာာ�က်း� 
လ်း�က််နာ�ါသ်ည််။လ်း�က််နာ�ါသ်ည််။

အသံိ��ပြုပ် ပုြုချင််�နိှံင်် ်ထ�တ်ွစောဖုးပ်ြုပ်သိပြုချင််�
သ်င်း်အ်ာ� သ်င်း်ဆ်ောလ်ာာ်စွ်ာ ��ုစ်�ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််ဆော���နနှ်ှင်း် ် သ်င်း်အ်ာ� သ်င်း်ဆ်ောလ်ာာ်စွ်ာ ��ုစ်�ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််ဆော���နနှ်ှင်း် ် 
က်�သ်ဆော���နတ်ူး� အတူက်ွ် သ်င်း ်သ်း� များဟု�တ်ူ သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ က်�သ်ဆော���နတ်ူး� အတူက်ွ် သ်င်း ်သ်း� များဟု�တ်ူ သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ 
က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� နယူးး�ဆော�ာက််သ််က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� နယူးး�ဆော�ာက််သ််
ဆော��လ််စ်် လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�မှျား အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည်် ဆော��လ််စ်် လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�မှျား အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည်် 
သ်း� များဟု�တ်ူ ��င်း�်သ်း�  ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ ဥာ�များာ သ်း� များဟု�တ်ူ ��င်း�်သ်း�  ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ ဥာ�များာ 
သ်င်း၏်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်င်း်အ်ဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န၊်  သ်င်း၏်အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်င်း်အ်ဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န၊်  
သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န၊် ဆော��က်�သ်ဆော��ဆောနသ်င်း်က််ဆောလ်�၏ အဆောထွိုးဆောထွိုးဆော�ာဂါါက်���ာ�န၊် ဆော��က်�သ်ဆော��ဆောန
ဆောသ်ာ အ�ော�က်ာနမ်ျားာဆော��အ�့့အစ်ည််� သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော��ရံု�၊ နယူးး�ဆော�ာဆောသ်ာ အ�ော�က်ာနမ်ျားာဆော��အ�့့အစ်ည််� သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော��ရံု�၊ နယူးး�ဆော�ာ
က််သ််ဆော��လ််စ်် လ်းနာတူင်းက််ာ�အ�့့အစ်ည််�၊ လ်ှ့ဆော��ာင်း�်�ည််ညှွှန�်ဆော��က််သ််ဆော��လ််စ်် လ်းနာတူင်းက််ာ�အ�့့အစ်ည််�၊ လ်ှ့ဆော��ာင်း�်�ည််ညှွှန�်ဆော��
�နအ်တူက်ွ် အထိုးး�က်�၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါစ်စ််ဆော��စ်သ်ည််တူး� အတူက်ွ် �နအ်တူက်ွ် အထိုးး�က်�၊ သ်း� များဟု�တ်ူ ဆော�ာဂါါစ်စ််ဆော��စ်သ်ည််တူး� အတူက်ွ် 
အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ၎င်း�်တူး� အာ� ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုအသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ၎င်း�်တူး� အာ� ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ု
ဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��အ�့့ဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��အ�့့
အစ်ည််� လ်��်င်းန�်လ်ည််�တ်ူများ ု�ည််�ွယ်ူးောက််အတူက်ွ်အ��င်း ်�န�ံ်�ဆောင်းွအစ်ည််� လ်��်င်းန�်လ်ည််�တ်ူများ ု�ည််�ွယ်ူးောက််အတူက်ွ်အ��င်း ်�န�ံ်�ဆောင်းွ
ထိုး�တ်ူဆော���ေင်း�်၊ ကြီးက်းုတူင်းစီ််မံျား�ေင်း�်၊ လံ်��ေံုဆော��၊ အ�ည််အဆောသွ်� တူး��များာင်း််ထိုး�တ်ူဆော���ေင်း�်၊ ကြီးက်းုတူင်းစီ််မံျား�ေင်း�်၊ လံ်��ေံုဆော��၊ အ�ည််အဆောသွ်� တူး��များာင်း််
ဆော��ဆော��က်းစ်စတူး� အ�ါအ�င်း ်က်ွနှ်��်တူး� ၏လ်းနာများာာ�အာ� ဆော��က်�သ်ဆော��ဆော��က်းစ်စတူး� အ�ါအ�င်း ်က်ွနှ်��်တူး� ၏လ်းနာများာာ�အာ� ဆော��က်�သ်
ဆော���ေင်း�်တူး� နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််ဆောသ်ာ�ည််�ွယ်ူးောက််များာာ�အတူက်ွ်လ်ည််� ဆော���ေင်း�်တူး� နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််ဆောသ်ာ�ည််�ွယ်ူးောက််များာာ�အတူက်ွ်လ်ည််� 
က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးက်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� အသံ်����ုနှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိး
များည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ များည်် သ်း� များဟု�တ်ူ ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ုဆော��နှး�င်း�ွ်ယ်ူးရှှိးများည််။ 

က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ� က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� အဆောကြက်ာင်း�်ကြက်ာ� 
အစီ်�င်းေံ်�များည််် ဆော�ာဂါါများာာ�နှှင်း် ်စ်�်�း�င်း�်ာ ဥာ�ဆော�များာာ�အာ�  အစီ်�င်းေံ်�များည််် ဆော�ာဂါါများာာ�နှှင်း် ်စ်�်�း�င်း�်ာ ဥာ�ဆော�များာာ�အာ�  
လ်း�က််နာ�နအ်တူက်ွ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ များယ်ူး�ီက့်�း�င်း�်ာ အဆောသ်�စ်းတ်ူလ်း�က််နာ�နအ်တူက်ွ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ များယ်ူး�ီက့်�း�င်း�်ာ အဆောသ်�စ်းတ်ူ
များာာ�နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ စ်ာ�င်း�်ဇူးယူးာ�များာာ�က်း� များာာ�နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ စ်ာ�င်း�်ဇူးယူးာ�များာာ�က်း� 
တူင်း�်��နအ်တူက်ွ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ ��ည််နယ်ူးနှှင်း် ်ဗိုဟုး�အစ်း���တူး�တူင်း�်��နအ်တူက်ွ်လ်ည််�ဆောက်ာင်း�်၊ ��ည််နယ်ူးနှှင်း် ်ဗိုဟုး�အစ်း���တူး�
က်း� များ��စ််များဆောန ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ု��ါများည််။ က်း� များ��စ််များဆောန ထိုး�တ်ူဆော�ာ်�ွင်း်ဟ်ု��ါများည််။ HPV က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��
ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ လ်က််ရှှိး ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ အောက််အလ်က််များာာ�က်း� သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ လ်က််ရှှိး 
က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား�နှှင်း် ်ော းတ်ူ�က််ဆော��ထိုးာ�ဆောသ်ာ  က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��မှျားတ်ူတူမ်ျား�နှှင်း် ်ော းတ်ူ�က််ဆော��ထိုးာ�ဆောသ်ာ  
ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူ�ံ�တူင်းစ််ာ�င်း�် ကြသ်စ်ဆောကြတူ�လ်ာာ� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူ�ံ�တူင်းစ််ာ�င်း�် 
(AIR) ထ့ိုးသ်း�  ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််ပြီး�ီ� ယူးင်း�်အောက််အလ်က်် ထ့ိုးသ်း�  ထိုးည်််သွ်င်း�်ဆော��လ်းမ််ျားများည််��စ််ပြီး�ီ� ယူးင်း�်အောက််အလ်က််

များာာ�သ်ည်် များာာ�သ်ည်် AIR က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူတူမ်ျား�ဆော�ာ်�� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး���ေင်း�်�း�င်း�်ာ မှျားတ်ူတူမ်ျား�ဆော�ာ်��
ောက််များာာ�၌  ဆောနာင်းတ်ူငွ်း ်�ါ�င်းလ််ာလ်းမ််ျားများည််။ များးန�်က်ဆောလ်� ဆောက်ာာင်း�်သ်းောက််များာာ�၌  ဆောနာင်းတ်ူငွ်း ်�ါ�င်းလ််ာလ်းမ််ျားများည််။ များးန�်က်ဆောလ်� ဆောက်ာာင်း�်သ်း
များာာ�နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် အောက််အလ်က််များာာ�က်း� အနာဂါတ်ူများာာ�နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် အောက််အလ်က််များာာ�က်း� အနာဂါတ်ူ
တူငွ်း ်တူငွ်း ်National Cervical Screening Program 
Register (နှး�င်းင််းဆံောတူာ် သ်ာ�အးမ်ျား�း�င်း�်ာ စ်စ််ဆော��ဆော�� စီ်မံျားောက်် နှး�င်းင််းဆံောတူာ် သ်ာ�အးမ်ျား�း�င်း�်ာ စ်စ််ဆော��ဆော�� စီ်မံျားောက်် 
မှျားတ်ူတူမ်ျား�မှျားတ်ူတူမ်ျား�)တူငွ်းလ််ည််� �ွင်း်ဟ်ုထိုး�တ်ူဆော�ာ်လ်းမ််ျားများည််��စ််�ါသ်ည််။တူငွ်းလ််ည််� �ွင်း်ဟ်ုထိုး�တ်ူဆော�ာ်လ်းမ််ျားများည််��စ််�ါသ်ည််။

က်ွနှ်��်တူး� က် �နဆ်ော�ာင်းမ်ျား�ုသ်း ဆောက်ာန�်နှှစ််သ်က််များရှုှိး�ေင်း�်�း�င်း�်ာ က်ွနှ်��်တူး� က် �နဆ်ော�ာင်းမ်ျား�ုသ်း ဆောက်ာန�်နှှစ််သ်က််များရှုှိး�ေင်း�်�း�င်း�်ာ 
ဆောလ််လ်ာ�န�်စ်စ််ောက််များာာ�နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူးဆောလ််လ်ာ�န�်စ်စ််ောက််များာာ�နှှင်း် ်က်ာကွ်ယ်ူးဆော��၏ ဆောဘ�အနှတ�ာယ်ူး
က်င်း�်များကု်း � ဆောစ်ာင်း်က်ြက်�်ကြက်ည်််ရှုရု�ုေင်း�်တူး� ပြ��င်း်�်တ်ူသ်က််၍  က်င်း�်များကု်း � ဆောစ်ာင်း်က်ြက်�်ကြက်ည်််ရှုရု�ုေင်း�်တူး� ပြ��င်း်�်တ်ူသ်က််၍  
သ်င်း်အ်ာ��က််သွ်ယ်ူး�နအ်တူက်ွ် သ်င်း၏်က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာသ်င်း်အ်ာ��က််သွ်ယ်ူး�နအ်တူက်ွ် သ်င်း၏်က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ
အောက််အလ်က််များာာ�က်း�လ်ည််� အသံ်����ုဆောက်ာင်း�်��ုနှး�င်း�်ါသ်ည််။ အောက််အလ်က််များာာ�က်း�လ်ည််� အသံ်����ုဆောက်ာင်း�်��ုနှး�င်း�်ါသ်ည််။ 
၎င်း�်၌�ါ�င်း�်နမှ်ျားာ များးများး၏သ်ဆောဘာ�နှဒအဆောလ်ာာက််သ်ာ��စ််ပြီး�ီ�၊ များ�ါ�င်း်၎င်း�်၌�ါ�င်း�်နမှ်ျားာ များးများး၏သ်ဆောဘာ�နှဒအဆောလ်ာာက််သ်ာ��စ််ပြီး�ီ�၊ များ�ါ�င်း်
ဘ့ဆောန�ါက်လ်ည််� သ်င်း�်ရှှိးဆောနသ်ည််် က်ာန�်များာဆော��ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များုဘ့ဆောန�ါက်လ်ည််� သ်င်း�်ရှှိးဆောနသ်ည််် က်ာန�်များာဆော��ဆောစ်ာင်း်ဆ်ောရှှိာက််များု
အဆော�် ထိုးးေး�က််များရှုှိးလ်းမ််ျားများည််များဟု�တ်ူ�ါ။အဆော�် ထိုးးေး�က််များရှုှိးလ်းမ််ျားများည််များဟု�တ်ူ�ါ။  

သိင််သ်ိတွင််�အချ�က််အလက်် ရယ်း ပြုချင််�
က်ွနှ်��်တူး� တွတူငွ်းရှ်ှိးဆောသ်ာ သ်င်း ်နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ သ်တူင်း�်က်ွနှ်��်တူး� တွတူငွ်းရှ်ှိးဆောသ်ာ သ်င်း ်နှှင်း် ်သ်င်း်က််ဆောလ်�၏ သ်တူင်း�်
အောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ယူးးလ်း��ါက် သ်င်း်တ်ူငွ်း ်�နက်ြက်ာ�နှး�င်းေွ်င်း် ် အောက််အလ်က််များာာ�က်း� �ယူးးလ်း��ါက် သ်င်း်တ်ူငွ်း ်�နက်ြက်ာ�နှး�င်းေွ်င်း် ် 
ရှှိးသ်ည််။ သ်င်း၏် ��ဂါဂလ်းက် သ်တူင်း�်အောက််အလ်က်် သ်း� များဟု�တ်ူ  ရှှိးသ်ည််။ သ်င်း၏် ��ဂါဂလ်းက် သ်တူင်း�်အောက််အလ်က်် သ်း� များဟု�တ်ူ  
ဆော��ဘက််�း�င်း�်ာမှျားတ်ူတူမ်ျား�၏ များးတူတ �များာာ�က်း� ဆောတူာင်း�်ေံသ်ည်််အေါဆော��ဘက််�း�င်း�်ာမှျားတ်ူတူမ်ျား�၏ များးတူတ �များာာ�က်း� ဆောတူာင်း�်ေံသ်ည်််အေါ
တူငွ်း ်သ်င်း်က််း � အ�း��အေ ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်းသ််ည််။တူငွ်း ်သ်င်း်က််း � အ�း��အေ ဆောတူာင်း�်ေံနှး�င်းသ််ည််။

စော�းက််ထပ််သိိစောက်းင််�စာရး အချ�က််အလက််
မိ�း�နိှံင်် ်က်ွန်ှံ�ပ််တိွ� ကိ်� ဆက််သွိယ််ပြုချင််�
သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််က့််သ်း�   သ်င်း၏် က်း�ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာအောက််အလ်က််များာာ�အာ� များည််က့််သ်း�   
စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ�ံ့�နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် ဆောနာက််ထိုး�်အောက််အလ်က််များာာ�စီ်မံျားေန ်တ်ွေွ�ံ့�နှှင်း် ်�တ်ူသ်က််သ်ည််် ဆောနာက််ထိုး�်အောက််အလ်က််များာာ�
အတူက်ွ် နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�  အတူက်ွ် နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် က်ာန�်များာဆော��အ�့့အစ်ည််�  
က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း်�်း �င်း�်ာ က်ာနမ်ျားာဆော�� အောက််အလ်က်် က်း�ယ်ူးဆော��လွ်တ်ူလ်�်ေွင်း်�်း �င်း�်ာ က်ာနမ်ျားာဆော�� အောက််အလ်က်် 
လ်က််စ့ွ်စ်ာဆောစ်ာင်း ်လ်က််စ့ွ်စ်ာဆောစ်ာင်း ်www.health.nsw.gov.au/
patients/privacy  ၌ကြက်ည်််�ါ။၌ကြက်ည်််�ါ။

အက်ယ်ူး၍သ်င်း်ထံ်ိုး၌ သ်င်း်က််း �ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ သ်တူင်း�်အက်ယ်ူး၍သ်င်း်ထံ်ိုး၌ သ်င်း်က််း �ယ်ူးဆော��က်း�ယ်ူးတူာ သ်တူင်း�်
အောက််အလ်က််များာာ�၏ လံ်��ေံုများနှုှင်း် ်�တ်ူသ်က််ပြီး�ီ� ဆောများ��များန�်�န ်အောက််အလ်က််များာာ�၏ လံ်��ေံုများနှုှင်း် ်�တ်ူသ်က််ပြီး�ီ� ဆောများ��များန�်�န ်
သ်း� များဟု�တ်ူ တူး�င်းက်ြက်ာ��န ်ရှှိး�ါက် သ်င်း၏် ဆော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��သ်း� များဟု�တ်ူ တူး�င်းက်ြက်ာ��န ်ရှှိး�ါက် သ်င်း၏် ဆော�သ်ေံ လ်းထိုး�က်ာန�်များာဆော��
ဌာာနစ်းတ််ူအာ�ဌာာနစ်းတ််ူအာ�  1300 066 055  တူငွ်း�်က််သွ်ယ်ူး�ါ။တူငွ်း�်က််သွ်ယ်ူး�ါ။
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က်း�ယ်ူး�း�င်း ်သီ်�သ်န ်တ်ွလ်ွတ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဆောကြက်�င်းာစ်ာတူမ်ျား�က်း�ယ်ူး�း �င်း ်သီ်�သ်န ်တ်ွလ်ွတ်ူလ်�်ေွင်း် ်ဆောကြက်�င်းာစ်ာတူမ်ျား�   

http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy
http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy
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နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဆော��လ််စ်် ဆောက်ာာင််း�များာာ�၌ က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ဆော��ဆော�� အစီ်အစ်ဉ််

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အနက်် သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာ�ာဆော�ာင််း ဘောဘာပ်င်ကိ်် ုသူး�ုပြီးပ်း� ကွ်က််လပ််မိ�ာ�အုာ�လး�ု၌ စ်ာလ်း��ကြီးကီ်�ပြာ�င်း် ်ဘောရ�ပ်ါ။ 

မိ��ိ�ရုိိုး�အုမိည့််

မိဟုတ်ု်ပ်ါ
ဘော�း�ပ်ဘော�သူဏီးက်ဘောန်းဘောသူာ တိ်ငု်�်ရင်�်သူာ�
 (Aboriginal) ဖြ�စ်ွသူည့််

ဘောတ်ာရက််စ်ွ ဘောရလက််ကြားက်ာ�
က်ွန်း�်သူာ�  (Torres Strait 
Islander)   ဖြ�စ်ွသူည့််

ဘော�း�ပ်ဘော�သူဏီးက်ဘောန်းဘောသူာ 
တိ်ငု်�်ရင်�်သူာ� နှးင်် ်ဘောတ်ာရက််စ်ွ 
ဘောရလက််ကြားက်ာ�က်ွန်း�်သူာ�  
နှးစ်ွခုုလး�ု ဖြ�စ်ွသူည့််

က်င်ပွ််န်း�်တ်ပ််အုမိည့််

ဘောမွိ�ဘောန်းသ်ူက်က ရာဇ််

ဘောက်�ာင်�်၏အုမိည့််

မိယ််ဒီးကဲ် (Medicare) အုမိးတ််

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူအုမိည့််  (ဥပ်မိာ JACK SMITH)

အိုမ်ိလိပ််စွာ  (ဥပ်မိာ 5 SMITH LANE)

ရပ််ကွ်က်် စွာပိ်� သူဘောက်ေတ်

မိိဘိုငု်�် န်းးပ်ါတ်် ဆက််သွူယ််ရန်း ်အုဘောက်ာင်�်ဆးု� အုဖြခုာ�န်းးပ်ါတ်််် 

မိယ််ဒီးကဲ် (Medicare) က်တ်် ဘောပ််�း ိ  
သူင််က််ဘောလ�၏ အုမိည့်် ဘောဘ�န်းာ�မိး န်းးပ်ါတ််

လိင် ်
က်�ာ� မိ တိ်က်�စွွာ မိသူတ််မိးတ််ထိာ�ပ်ါ/

လိင်စိ်ွတ်် နှးစ်ွမိ��ိ�လး�ု�း ိသူည့််/
သူတ််မိးတ််ခု�က်် မိ�း ိပ်ါ

/ /

ဆောက်ာာင််း�သ်ာ�၏ အဆောသ်�စ်းတ်် အချာက််အလ်က််များာာ�

ဆော�သ်နှှင်း််�တ််သ်က််ဆောသ်ာဇာာတ်း အဆောနအထိုးာ�

သ်င််း၏ အဆောသ်�စ်းတ်် အချာက််အလ်က််များာာ� - များးဘ သ်း�များဟု�တ်် တ်�ာ��င််းအ��်ထိုးးန�်သ်း
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သ်ဆောဘာတ်းခွျင်း််ပြာ�ုချာက််
က်ွနှ်ပ်ု်သူည့်် က်ွနှ်ပ်ု်အုာ�ဘောပ်�ဘောသူာ အိိတ််ချ်် ်ပီီ ဗီီွီ (HPV) ကာာကီာယ််ဆေး�း နှှင့််် dTpa ကာာကီာယ််ဆေး�းတိ်� ၏ အုက်��ိ�ဘောက်��ဇ်�ူမိ�ာ�နှးင်် ် 
ဖြ�စ်ွနှိငု်ရ်ာ ဘောဘ�ထွိက််ဆုိ�က်��ိ�မိ�ာ�၏ အုခု�က််အုလက််မိ�ာ�ကိ် ု�တ််ရုိုး၍ န်းာ�လည့််ပြီးပ်း� က်ွနှ်ပ်ု်အုဘောန်းနှးင်် ်မိည့််သူည့်််အုခု�နိ်း၌်မိဆုိ
သဆေး�ာတူ်ညီခီျ််က်ာအိား ရုုပ်ီသိမ််းးနုိှင့််ခြချ်င့််းကုိာ သူတိ်မိပူ်ါသူည့််။ 

ကိ်ယ်ု်ဘောရ�လွတ််လပ််ခွုင်် ်ဘောကြားက်ဖြင်ာစွာတ်မ်ိ�၏ မိိတူ်�တ်စ်ွဘောစွာင်ကိ်် ုက်ွနှ်ပ်ု်အုာ�ဘောပ်�ပြီးပ်း�ဖြ�စ်ွက်ာ ဘောကြားက်ဖြင်ာစွာတ်မ်ိ�တ်ငွ််
သူတ််မိးတ််ဘော�ာ်ဖြပ်ထိာ�သူည့်််အုတိ်ငု်�် က်ွနှ်ပ်ု် နှးင််/်သိူ� မိဟုတ်ု် က်ွနှ်ပ်ု်က်ဘောလ�၏ (က်�န်း�်မိာဘောရ� အုခု�က််အုလက််မိ�ာ� အုပ်ါအု�င်)် 
ကိ်ယ်ု်ဘောရ�ကိ်ယ်ု်တ်ာအုခု�က််အုလက််မိ�ာ�ကိ် ုအုခု��ိဘောသူာအုဘောဖြခုအုဘောန်းမိ�ာ�၌ �ွင််ဟ်ုထုိတ််ဘော�ာ်ဘောပ်�နှိငု်�ွ်ယ််�း ိမိည့််ကိ် ုက်ွနှ်ပ်ု်န်းာ�လည့််ပ်ါသူည့််။

သိူ�း ိသူမိှအုာ�လး�ုဘောပ်် အုဘောဖြခုခုး၍ က်ွနှ်ပ်ု်အုဘောလ�အုန်းက်် ဘောဖြပ်ာသူည့််မိးာ က်ွနှ်ပ်ု်၏က်ဘောလ�သူည့််

1. မိည့််သူည့်််က်ာကွ်ယ််ဘောဆ�မိဆုိ ထုိိ�ပြီးပ်း�ဘောန်းာက််ခုနှာာကိ်ယ်ု်တ်ငွ်�်တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမ်ိလွုန်းကဲ််ဖြခုင်�် မိဖြ�စ်ွ��ူပ်ါ။

2. မိိဘမိ�ာ�အုတ်က်ွ် အုခု�က််အုလက််စွာဘောစွာင်တ််ငွ် ်စွာရင်�်ဘော�ာ်ဖြပ်ထိာ�သူည့််် က်ာကွ်ယ််ဘောဆ�တ်ငွ်ပ််ါ�င်ဘ်ောသူာ မိည့််သူည့်််အုစိွတ််အုပိ်ငု်�်အုာ�မိဆုိ
anaphylactic sensitivity (လွန်းကဲ််ဘောသူာ ခုနှာာကိ်ယ်ု်တ်ငွ်�် တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမ်ိ ုဒီဏ်ီမိခုးနှိငု်ဖ်ြခုင်�်) တ်စ်ွစွးတု်စ်ွရာမိ�းိပ်ါ။

3. ကိ်ယ်ု်�န်းမ်ိ�း ိပ်ါ။

က်ွန်ှ��်သ်ည် ်(ယူးဆောန ် ဆောန ်စွဲစ်ွ�) 

တွ်င််း က်ွန်ှ��်�်၏က်ဆောလ်�အာ� ထိုးး��ဆော��ဆောစ်လ်း�ဆောသ်ာ က်ာကွ်ယ်ူးဆော�� တ်စ််ချ�စီ်အတွ်က််  ဆောအာက််�ါ၌  
လ်က််မှျားတ််ဆော��ထိုးး���ါသ်ည်။်

အးတ််ချာ ်�ီ ဗီွွီ (HPV) က်ာကွ်ယ်ူးဆော��။ 
အုမိည့််ဘော�် ဖြပ်ထိာ�ဘောသူာ က်ွနှ်ပ်ု်၏က်ဘောလ�အုာ� 
ဘောဆ�ပ်တ််ပ်မိာဏီ 2 ခုု ထုိိ�ဘောပ်�ရန်း ် 
က်ွနှ်ပ်ု်သူဘောဘာတ်ပူ်ါသူည့််။  

�း��း�နာ၊ ဆောများ�ချး�င််းနှှင်း်် 
ကြက်က််ည်ာာဆောချာာင််း��း��ဆော�ာဂါါ 
(dTpa) က်ာကွ်ယ်ူးဆော��။  
အုမိည့််ဘော�် ဖြပ်ထိာ�ဘောသူာ က်ွနှ်ပ်ု်၏က်ဘောလ�
အုာ� ဘောဆ�ပ်တ််ပ်မိာဏီ တ်စ်ွခုုထုိိ�ဘောပ်�ရန်း ်
က်ွနှ်ပ်ု်သူဘောဘာတ်ပူ်ါသူည့််။

များးဘ/အ��်ထိုးးန�်သ်း၏ လ်က််မှျားတ််

များးဘ/အ��်ထိုးးန�်သ်း၏ လ်က််မှျားတ််

တ်စ််�က််စ်ာများာက််နှှာသ်း�လှ်န�်ါ 

Burmese

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး�� မှျားတ််တ်မ်ျား�
မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။်  

ဆောက်ာာင််း�သ်ာ�အများည် ်(ဥပ်မိာ JACK SMITH)

က်ာကွ်ယ်ူးဆော��။ လ်က််ဆောများာင််း� က်ာကွ်ယ်ူးဆော��အသ်�တ််နး�ါတ်် ဆော���တ််�များာဏ ထိုးး��ဆော��ဆောသ်ာ�က််စွ်�   (ရက််/လ/နှးစ်ွ) က်ာကွ်ယ်ူးဆော��ထိုးး��ချာ းန ် (24န်းာရး) သ်းနာပြာ�ု၏ လ်က််မှျားတ််  

သ်းနာပြာ�ု၏ မှျားတ််စ်�  

HPV   
�ထိုးများဆော��ထိုးး��ပြာချင််း�

HPV   
 ��တ်းယူးဆော��ထိုးး��ပြာချင််း�

dTpa

ဘယ််
ည့်ာ

ဘယ််
ည့်ာ

ဘယ််
ည့်ာ
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ရုံးး� �သ်း��အတွ်က််သ်ာ

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။


