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Burmese – Gonohrroea

ဤပုံနွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာရွင္မ်ား၏
အ ၾကံံ ဥာဏ္ကုိအစားမထုိးနုိင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိလွ်င္ က်န္းမာေရးပညာရွင္တစ္ဦးကုိ သြားေတြ႕ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရနုိင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ဂိုနိုေညာင္းက်ေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ။ဂိုနိုေညာင္းက်ေရာဂါ ဆိုတာဘာလဲ။

ဂုိနုိရီးယား(ဂုိနုိေညာင္းက်)ကုိ နုိက္ဆီရီယာဂုိနုိရီေရး ဆုိသည့္ ဘက္တီးရီးယားပုိးကျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကြ်နု္ပ္ဘယ္လိုဂိုနိုေညာင္းက်ေရာဂါ ရနိုင္သလဲ။ကြ်နု္ပ္ဘယ္လိုဂိုနိုေညာင္းက်ေရာဂါ ရနိုင္သလဲ။

ဂုိနုိေညာင္းက်ကုိေရာဂါပုိးရွိသူနွင့္ ကာကြယ္မႈမရွိဘဲ၊ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ ပါးစပ္သုိ႔မဟုတ္ စအုိတုိ႔ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွ ကူးစက္ရရွိပါ သည္။ 
ေရာဂါရွိသည့္ အေမထံမွ ကေလးေမြးေနစဥ္္သူမ၏ကေလးငယ္သုိ႕ကူးစက္နုိင္ျပီး ကေလးတြင္မ်က္ေစ့ကန္းေစနုိင္ပါသည္။ 

ဂိုနိုေညာင္းက်၏ လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ။ဂိုနိုေညာင္းက်၏ လကၡဏာ နွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ။

ေယာက်ာ္းအမ်ားဆုံးတြင္ ေရာဂါပုိးကူးျပီး တစ္ပါတ္အတြင္းတြင္ လိင္တံမွ အဝါေရာင္အရည္က်ျပီး၊ ဆီးသြားေနစဥ္ ပူေလာင္ျခင္းကုိ ခံစားရပါသည္။

မိန္းမအမ်ားဆုံးမွာ လကၡဏာမ်ား လုံးဝမျပပါ။ အခ်ဳိ႕တြင္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ျဖစ္ေလ့မရွိေသာ အရည္ဆင္းျပီး ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ ၾကသည္။ 
အကယ္၍ ယင္းေရာဂါပုိးသည္ သားအိမ္နွင့္(သားဥမ်ားကုိသားအိမ္သ့ုိသယ္ယူသည့္)သားအိမ္ဥျပြန္မ်ားသုိ႕ ျပန္႔သြားလွ်င္၊ ဝမ္းဗုိက္ ေအာက္ 
ပုိင္းနာက်င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္ျခင္းတ့ုိကုိ ျဖစ္ေစနုိင္သည္။

ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ မိန္းမမ်ားတုိ႔တြင္ အထူးသျဖင့္ပါးစပ္ သုိ႔မဟုတ္ စအုိမွလိင္ဆက္ခံျပီး၌ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စအုိမွအရည္က်ျခင္း 
တုိ႔သည္လည္း ဂုိနုိေညာင္းက်လကၡဏာမ်ားျဖစ္နုိင္ပါသည္။

ေစာေစာေတြ႔ရွိျပီး ကုသမႈမရွိခဲ့လွ်င္၊ ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ မိန္းမမ်ားနွစ္ဦးလုံးတြင္ျမဳံျခင္း(သားသမီးမရရွိနုိင္ျခင္း) ျဖစ္ေစနုိင္သည္။ ျဖစ္ေလ့မရွိ 
လွေသာမက်န္းမာမႈမ်ား၌၊ ယင္းေရာဂါပုိးသည္ အဆစ္မ်ား၊ နွလုံးနွင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ျပန္႔သြားျပီး၊ ရာသက္ပန္ ပ်က္စီးသြားေစမႈ သုိ႕မဟုတ္ 
ေသဆုံးမႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ ဂိုနိုေညာင္းက်ရိွမွန္း ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ။ကြ်နု္ပ္မွာ ဂိုနိုေညာင္းက်ရိွမွန္း ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ။

သင့္ဆရာဝန္ကသင့္ဆီးနွင့္ေရာဂါပုိးရွိေနနုိင္သည့္ေနရာမ်ားမွအရည္ကုိသုတ္ယူပါမည္။ယင္းနမူနာမ်ားကုိဓါတ္ခဲြခန္းမွာစစ္ေဆးပါ လိမ့္မည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ ဂိုနိုေညာင္းက်ရိွျပီဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ကြ်နု္ပ္မွာ ဂိုနိုေညာင္းက်ရိွျပီဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

သင့္မွာ ဂုိနုိေညာင္းက်ရွိေနနုိင္သည္ဟုထင္လွ်င္၊ သင့္မိသားစုဆရာဝန္သ့ုိမဟုတ္ သြားလုိသူဆရာဝန္တစ္ဦးထံ အျမန္ဆုံးသြားေတြ႔ပါ။ 
ေရာဂါေတြ႔ရွိျပီဟုေသခ်ာလွ်င္၊ ေဆးကုသမႈကာလမျပီးမခ်င္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါနွင့္။ကလ်မီဒီရာ၊ ဆစ္ဖလစ္စ္နွင့္ ဟိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ကဲ့သုိ႔
ေသာ အျခားလိင္ဆက္ဆံမႈျဖင့္ ကူးသည့္ေရာဂါပုိးမ်ား (အက္စ္တီအုိင္)ကုိ တခိ်န္တည္းတြင္ စစ္ေဆးလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သင္၌ ဂုိနုိ
ေညာင္းက်ရွိသည္ဆုိလွ်င္၊ သင္နွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူအားလုံးလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လုိပါသည္။ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္မႈကုိ တစ္ဦးစီ၏ ကုိယ္တြင္းေရးမ
ေပါက္ၾကားပဲျဖစ္ရန္ ဂရုျပဳေပးပါသည္။

ဂႏုိဆီးပူေညာင္းက်လိင္ကူးစက္ေရာဂါ



Burmese – Gonohrroea

ကြ်နု္ပ္ကို ဘယ္လိုေဆးကုမွာလဲ။ကြ်နု္ပ္ကို ဘယ္လိုေဆးကုမွာလဲ။

ဂုိနုိေညာင္းက်ကုိ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ ကုစားပါသည္။ ေဆးကုသမႈသည္သင္ေရာဂါပုိးကုိ အျခားတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္နုိင္ငံျခား တုိင္း
ျပည္မ်ားမွရခဲ့သည့္အေပၚတည္၍ကဲြျပားပါသည္။ေဆးကုစားျပီးေနာက္၊ ေသခ်ာေပါက္ေပ်ာက္ကင္းမႈရွိမရွိသိရန္၊ ထပ္မံေသြးစစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါ 
သည္။ ေဆးကုသမႈကာလမျပီးမခ်င္း နွင့္ ေနာက္ထပ္ ဓါတ ္ခဲြစစ္ေဆးမႈအရေပ်ာက္ကင္းျပီဆုိသည့္အေျဖမရမီ၊ ကြန္ဒံုးသုံး၍ ေသာ္ျဖင့္၊ 
လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါနွင့္။

ဂိုနိုေညာင္းက်ကို ျဖစ္နိုင္ေျခေခ်နည္းဖို႔ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ။  ဂိုနိုေညာင္းက်ကို ျဖစ္နိုင္ေျခေခ်နည္းဖို႔ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ။  

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဂုိနုိေညာင္းက် နွင့္ အျခားအက္စ္တီအုိင္မ်ားကုိ စိတ္အခ်ရဆုံး ကာကြယ္နုိင္ပါသည္။

 ■ အျမဲတမ္းကြန္ဒံုးမ်ား နွင့္ ေရအေျခခံသည့္ေခ်ာဆီကုိသုံးပါ။ ကြန္ဒံုးတုိ႔သည္ ဂုိနုိေညာင္းက် နွင့္ အျခားအက္စ္တီအုိင္ မ်ားမျဖစ္ရန္၊ သင့္ကုိ 
အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္လိင္ၾကင္ေဖာ္္ဖက္တြင္ အက္စ္တီအုိင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမရွိမွန္းသိသည့္ အခိ်န္အထိသုံးပါ။ 
ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာကုိ သုံးပါ။  

 ■ သင္တုိ႔နွစ္ေယာက္လုံး၌ ဤေရာဂါမရွိလွ်င္ နွင့္ နွစ္ေယာက္စလုံး၌အျခားလိင္ၾကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားမရွိလွွ်င္၊ ထုိသူနွင့္ ေရရွည္ေပါင္း သင္းပါ။

 ■ လိင္ၾကင္ေဖာ္္ဖက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါ၊ လူနည္းနည္းနွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည္နွင့္အမွ် ဂုိနုိေညာင္းက်ရွိသူနွင့္ လိင္ဆက္ဆံမိမႈျဖစ္ျခင္း 
နည္းမည္ျဖစ္သည္။

 ■ အက္စ္တီအုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္လုပ္ပါ။

အက္စ္တီအုိင္အေၾကာင္းေျပာရသည္မွာ မလြယ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္၌ အက္စီအုိင္ရွိေနလွ်င္၊ သင္နွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္သူ၌ သိခြင့္ရွိ သင့္ပါသည္။ 
သင္၌စိတ္တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ရွိ၍မိမိကုိယ္ကုိစိတ္ခ်သည့္အခိ်န္၌ျဖစ္ျပီး၊ လိင္မဆက္ဆံခင္ကေလးတြင္သာ ေျပာရန္ မဟုတ္ပါ။ သင့္လိင္ဖက္က 
သင့္၏ေျဖာင့္မတ္မႈနွင့္သူ႔ကုိ ေရာဂါမကူးေစလုိသည့္ေစတနာကုိ တန္ဖုိးထားပါမည္။ သူတုိ႔တြင္ ဤေရာဂါ ရွိေနလွ်င္ သင္ ကုိယ္တုိင္လည္း 
သိဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ဂိုနိုေညာင္းက် အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ။ဂိုနိုေညာင္းက် အခ်က္အလက္ကို ဘယ္မွာ ေနာက္ထပ္ရနိုင္မလဲ။
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)
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ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 20132013 မွထုတ္လုပ္သည္။

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကုိ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။

ဂႏုိဆီးပူေညာင္းက်လိင္ကူးစက္ေရာဂါ


