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Burmese – Chlamydia

ဤပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား၏အၾကံ
ဥာဏ္ကုိ အစားမထုိးႏုိင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ား႐ိွလွ်င္ က်န္းမာေရးပညာ႐ွင္တစ္ဦးကုိသြားေတြ႕ပါ။သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ကလ်မီဒီရာ ဆိုတာဘာလဲ၊ကလ်မီဒီရာ ဆိုတာဘာလဲ၊း။း။
ကလ်မီဒီရာသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား၌အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ လိင္ဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈ 
မွ ကူးစက္ေရာဂါ(အက္စ္တီအုိင္)ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိ ကလ်မီဒီရာထရက္ကုိမက္တစ္ ဘက္တီးရီးယားပုိးေၾကာင့္ျဖစ္ေစျပီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏုိင္ပါသည္။

ကလ်မီီဒီရာကို သင္ဘယ္လိုရသလဲ၊း။ကလ်မီီဒီရာကို သင္ဘယ္လိုရသလဲ၊း။
ကလ်မီဒီီရာကုိ ဘက္တီးရီးယားပုိးေၾကာင့္ျဖစ္ေစျပီး၊ ေရာဂါပုိး႐ိွသူႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ႐ိွဘဲ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ ပါးစပ္သုိ႕မဟုတ္ စအုိတုိ႔ျဖင့္ 
လိင္ဆက္ဆံရာမွ ကူးစက္ပါသည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမမ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားကုိ ကူးစက္ေစသျဖင့္၊ ကေလးမ်ား၏ 
မ်က္လုံးႏွင့္ အဆုတ္တုိ႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ သင့္တြင္ ကလ်မီဒီီီီရာ႐ိွေနလွ်င္၊ ဟိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ကုိရ႐ိွဖုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္မွ တဆင့္ 
ကူးစက္ဖုိ႔တုိ႔လည္း ပုိ၍လြယ္ကူပါသည္။ ျပႆနာမွာ၊ လူအမ်ားသည္ သူတုိ႕၌ ကလ်မီဒီီီီရာ႐ိွေနေသာ္လည္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေနမွန္း မခံစားရဘဲ 
ျမင္လည္းမျမင္သည့္အတြက္ ႐ိွေနမွန္းမသိၾကပါ။ မသိဘဲလ်က္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ လိင္္ၾကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားကုိ ကူးစက္ေစႏုိင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ကလ်မီဒီီရာျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။သင့္အေနျဖင့္ ကလ်မီဒီီရာျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

■ အသက္၂၅ ႏွစ္ေအာက္၊

■ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း လိင္္ၾကင္ေဖာ္ဘက္ မ်ားေျပာင္းခဲ့ျခင္း၊

■ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း လိင္ၾကင္ေဖာ္ဖက္ တစ္ဦးထက္ပုိမ်ားခဲ့ျခင္း၊ 

■ ကြန္ဒံုးသုိ႕မဟုတ္ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာမ်ား မသုံးျခင္း၊

■ သင္ သုိ႕မဟုတ္ သင့္ လိင္ၾကင္ေဖာ္ဖက္တြင္ အျခားအက္စ္တီအုိင္႐ိွျခင္၊း

ကလ်မီဒီရာ၏ လကၡဏာ ႏွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထားမ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊ကလ်မီဒီရာ၏ လကၡဏာ ႏွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထားမ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊း။း။
ကလ်မီဒီီရာ႐ိွေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းမအမ်ားစုမွာ လကၡဏာမ်ားလုံး၀မ႐ိွေၾကာင္း သတိရပါ။

အျခားသူမ်ား သတိထားမိမႈမွာ-အျခားသူမ်ား သတိထားမိမႈမွာ-

■ ဆီးသြားစဥ္ ပူေလာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နာက်င္ျခင္း

■ မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အရည္ဆင္းျခင္း

■ ၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္း နာက်င္ျခင္း
■ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္ျခင္း

■ ရာသီကာလမ်ားအတြင္း ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးမ်ားဆင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အစက္စက္က်ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကလ်မီဒီရာ လိင္ကူးစက္ေရာဂါ



Burmese – Chlamydia

ေဆးကုသမႈေစာလွ်င္စြာမလုပ္လွ်င္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏သားအိမ္လည္တံ၊ သားအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ဥႁပန္တုိ႔၌ ေရာဂါပုိးမ်ား ကူး 
စက္ပါသည္။ ယင္းကုိ တင္ဆုံေရာင္ရမ္းေသာေရာဂါဟုေခၚပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ (ဥမ်ားကုိ သားအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သည့္)သားအိမ္ဥႁပြန္တြင္ 
အမာရြတ္ သုိ႕မဟုတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈပင္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ သေႏၶေအာင္ျပီးသားဥကုိ သားအိမ္အတြင္း၀င္ရန္ အတားအဆီးလည္းျဖစ္ 
ေစႏုိင္္ျပီး၊ အသက္အႏၱရာယ္ႀကီးေစႏုိင္သည့္ သားအိမ္ႁပန္ထဲ သေႏၶတည္ျခင္း(သားအိမ္ဥႁပြန္အတြင္း၊ သားဥၾကီး ထြားလွ်င္)ေၾကာင့္အေရး 
ေပၚခြဲစိတ္မႈလုိအပ္ပါသည္။

ကလ်မီဒီီရာ႐ိွေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားအမ်ားစုမွာ လကၡဏာမ်ားကုိလုံး၀သတိထားမိမႈ မ႐ိွေၾကာင္း သတိရပါ။ 

အျခားသူမ်ား သတိထားမႈမွာ-အျခားသူမ်ား သတိထားမႈမွာ-
■ အျဖဴေရာင္လုိလုိ သုိ႔မဟုတ္ အ၀ါေရာင္အရည္ လိင္တံမွဆင္းျခင္း၊

■ ဆီးသြားစဥ္ ပူေလာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နာက်င္ျခင္း၊

■ ဆီးေခ်ာင္း(လိင္တံအပြင့္၀) ၀န္းက်င္၌ေနမထိ ထုိင္မသာ သုိ႕မဟုတ္ နာက်င္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးကုသမႈေစာလွ်င္စြာမလုပ္လွွ်င္၊ ေယာက္်ားမ်ားတြင္ သုတ္ရည္ဂလင္းေရာင္ရမ္းျခင္း (သုတ္ရည္ဂလင္းတြင္ ပုိးကူးစက္ျပီးေရာင္ရမ္းလာမႈ)၊ 
ေ၀ွးအိပ္ေရာင္ရမ္းျခင္း (ေ၀ွးစိမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း) ႏွင့္ သားသမီးမရႏိုင္ေတာ့ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ေစပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလ်မီဒီရာ႐ွိေၾကာင္း ဘယ္လိုသိမလဲ၊ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလ်မီဒီရာ႐ွိေၾကာင္း ဘယ္လိုသိမလဲ၊း။း။
သင့္တြင္ ဤသုိ႔ေသာ လကၡဏာတစ္ခုခုရိွလွ်င္- သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔မွာေရာဂါတစ္ခုခု႐ိွမွန္းမသိဘဲ လူအမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေနလွွ်င္၊ သင့္မိ 
သားစုဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ဆရာ၀န္တစ္ဦးထံ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အျမန္သြားျပီး၊ အက္စ္တီအုိင္စစ္ေဆးခုိင္းပါ။ ယင္းသည္ 
လြယ္ကူပါသည္။ သင့္ဆရာ၀န္က သင္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားကုိ လုိက္လံၾကည့္မႈအေၾကာင္းလည္း ေျပာသင့္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားကုိ 
လုိက္လံံမႈတြင္ ေရာဂါပုိး႐ိွသူႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့သူမ်ားကုိ ႐ွာေဖြျပီး၊ ေျပာျပျခင္းေၾကာင့္ အၾကံေပးမႈႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊ ႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ ေဆးကုမႈတုိ႔ကုိ 
ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သင္ကုိယ္တုိင္သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏အကူအညီျဖင့္၊ လိင္ဆက္ဆံခဲ့သူ မ်ားေနာက္လုိက္မႈ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဤအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလ်မီဒီရာ႐ွိလွွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလ်မီဒီရာ႐ွိလွွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊း။း။
သင့္ဆရာ၀န္က ဆီးနမူနာယူစစ္ေဆးပါမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ အရည္သုတ္ယူမႈ (သင္ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိလွ်င္ 
လည္းရပါသည္) လည္းလုိပါသည္။ အျခားအက္စ္တီအုိင္မ်ားကုိ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

ကြ်ႏု္ပ္ကိုဘယ္လိုေဆးကုမွာလဲ၊ကြ်ႏု္ပ္ကိုဘယ္လိုေဆးကုမွာလဲ၊း။း။
သင့္တြင္ ကလ်မီဒီီရာ႐ိွလွ်င္ ပဋိဇီ၀ေဆးကုိရ႐ိွပါမည္။ အားလုံးကုန္ေအာင္ေသာက္ရန္လုိပါသည္။သင့္လိင္္ၾကင္ေဖာ္္ဖက္မ်ားလည္း ေဆးစစ္ 
ျပီး ေဆးကုသရန္ လုိပါသည္။ သင္ သုိ႕မဟုတ္ သင့္လိင္္္ၾကင္ေဖာ္္ဖွက္ ေဆးကုေနခ်ိန္၌ အကာအကြယ္မ႐ိွေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ပါ ႏွင့္၊ 
သင္တို႔တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသုိ႔ ထပ္မံကူးစက္ႏုိင္သည္။ ေဆးကုေနစဥ္ အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။ အရက္ကေဆးကုိေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ေစ ဘဲ၊ 
သင့့္္ကုိလည္း စိတ္ခ်ရေသာလိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေစႏုိင္ပါသည္။

ကလ်မီဒီရာ လိင္ကူးစက္ေရာဂါ
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ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 2013 မွထုတ္လုပ္သည္။

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကုိ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရိွႏုိင္ပါသည္။

Burmese – Chlamydia

ကလ်မီဒီရာ လိင္ကူးစက္ေရာဂါ

ကလ်မီဒီရာရႏိုင္ေျခနည္းဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊ကလ်မီဒီရာရႏိုင္ေျခနည္းဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊း။း။
ကလ်မီဒီီရာႏွင့္ အျခားအက္စ္တီအုိင္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္မ်ားမွာ-

■ အျမဲတမ္းကြန္ဒံုးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာ ႏွင့္ ေရအေျခခံသည့္ေခ်ာဆီကုိသုံးပါ။ ကြန္ဒံုးတုိ႔သည္ ကလ်မီဒီီရာ ႏွင့္ 
အျခားအက္စ္တီအုိင္မ်ားမျဖစ္ရန္၊ သင့္ကုိ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္သင့္လိင္္ၾကင္ေဖာ္ဖက္တြင္ 
အက္စ္တီအုိင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး မ႐ိွမွန္းေသခ်ာစြာမသိရေသးသည့္အခ်ိန္အထိ၊ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ ကြန္ဒံုး မ်ားႏွင့္ ပါးစပ္ျဖင့္ 
လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာမ်ားကုိအၿမဲတမ္းသုံးပါ။ 

■ သင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး၌ ဤေရာဂါမ႐ိွလွ်င္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္စလုံး၌ အျခားလိင္္္ၾကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားမ႐ိွလွွ်င္၊ ထုိသူႏွင့္ ေရရွည္ေပါင္း သင္းပါ။

■ လိင္္္ၾကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါ၊ လူနည္းနည္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည္ႏွင့္အမွ် ကလ်မီဒီရာ႐ိွသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမိမႈျဖစ္ျခင္း နည္းမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

■ အက္စ္တီအုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္လုပ္ပါ။

အက္စ္တီအုိင္အေၾကာင္းေျပာရသည္မွာ မလြယ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္၌ အက္စီအုိင္႐ိွေနလွ်င္၊ သင္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္သူ၌ သိခြင့္႐ိွ 
သင့္ပါသည္။ သင္၌ စိတ္တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္႐ိွ၍ မိမိကုိယ္ကုိစိတ္ခ်သည့္အခ်ိန္၌ျဖစ္ျပီး၊ လိင္မဆက္ဆံခင္ကေလးတြင္သာ ေျပာရန္မဟုတ္ပါ။ 
သင့္လိင္္ၾကင္ေဖာ္ဖက္က သင့္၏ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္သူ႕ကုိေရာဂါမကူးေစလုိသည့္ေစတနာကုိ တန္ဖုိးထားပါမည္။ သူတုိ႕တြင္ဤေရာဂါ႐ိွေနလွ်င္ 
သင္ကုိယ္တုိင္လည္း သိဖုိ႔အခြင့္အေရး႐ိွပါသည္။

ကလ်မီဒီီရာအခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရႏိုင္မလဲ၊ကလ်မီဒီီရာအခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရႏိုင္မလဲ၊း။း။
ထပ္ဆင့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ပါ

■ သင့္အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အႀကိဳက္ဆရာဝန္

■ တုိက္ရုိက္က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ်ား (healthdirect Australia)
 1800 022 222

■ Sexual Health Helpline လိင္ က်န္းမာေရး အကူ ဖုန္း လုိင္း
 9227 6178 (ၿမိဳ႕တြင္းဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္) သုိ႔မဟုတ္ 
 1800 198 205 (နယ္စြန္ဖုန္းေခၚသူမ်ား - အခမဲ့ဖုန္း ေျပာ ျခင္း ကုိ အိမ္ဖုန္းမွသာလွ်င္ရရိွမည္)


