
Government of Western Australia
Department of Health
Public Health and Clinical Services

Burmese – Genital Herpes

ဤပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား၏
အၾကံ ဥာဏ္ကုိအစားမထုိးႏုိင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ား႐ိွလွ်င္ က်န္းမာေရးပညာ႐ွင္တစ္ဦးကုိ သြားေတြ႕ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားဆိုတာဘာလဲ၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားဆိုတာဘာလဲ၊

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားမွာ မ်ဳိးပြါးအဂၤါဇာတ္မ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ေသာေရၾကည္ဖုမ်ား သုိ႔မဟုတ္အနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ Herpes Simplex 

Virus (ဟိတ္ခ်္အက္စ္ဗီြ) အမ်ဳိး ၁ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိး ၂ ဗုိင္းရတ္ပုိးက ျဖစ္ေစပါသည္္။  ဟိတ္ခ်္အက္စ္ဗီြ အမ်ဳိး ၁ က ပါးစပ္ေပၚ တြင္ (ေရယုန္နာ) 
ႏွင့္ ဟိတ္ခ်္အက္စ္ဗြီ အမ်ဳိး ၂ က အဂၤါဇာတ္မ်ားေပၚတြင္ျဖစ္မႈ ပုိမ်ားပါသည္။ ယင္းဗုိင္းရတ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံးက ပါးစပ္ ႏွင့္ အဂၤါဇာတ္ေနရာမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ကို သင္ဘယ္လိုရ႐ွိႏိုင္သလဲ၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ကို သင္ဘယ္လိုရ႐ွိႏိုင္သလဲ၊

ေရယုန္မ်ားသည္ ယင္းဗုိင္းရတ္႐ိွသူတစ္ဦး၏ အေရျပားမွ ေနာက္တစ္ဦး၏အေရျပားတုိ႔ ထိေတြ႕လွ်င္၊ လိင္ဘက္ဆက္ဆံစဥ္ ေရယုန္ျဖစ္
ေနသည့္ အေရျပားႏွင့္ ထိေတြ႕လွ်င္၊ ကူးစက္ျပန္႔ပြါးပါသည္။ ပါးစပ္တြင္ရိွေသာ အနာမ်ားမွ အျခားသူ၏ အဂၤါဇာတ္သုိ႔ ပါးစပ္ျဖင့္လိင္
ဆက္ဆံစဥ္ ကူးစက္ေစပါသည္။ ေရယုန္မ်ားအတြက္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ေဆးမ႐ိွပါ။ သင့္တြင္ ယင္းဗုိင္းရတ္ပုိးကူးစက္လာလွ်င္၊ ထုိအေရ
ျပားေနရာရိွ နဗ္ ေၾကာအတြင္း ေနေနပါေတာ့သည္၊ ယင္းသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္အထိျငိမ္ေန(အိပ္ေန) ႏုိင္ျပီး၊ ေနာက္ပုိင္းထ ႂက လာၿပီးလွ်င္၊
အနာမ်ား ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေပါက္လာပါသည္။ ေရၾကည္ဖုမ်ားသုိ႔မဟုတ္ အနာမ်ားကုိျမင္ႏုိင္ခ်ိန္၌ အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏုိင္ဆုံး
အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း အနာမ်ားမျဖစ္ေနခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ အျခားကုိ ကူးစက္ေစႏုိင္ျပီး၊ သုိ႔ျဖစ္မႈသည္ ပုိးရျပီး ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္း
အျဖစ္မ်ားဆုံးျဖစ္ပါ သည္။

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္၏ လကၡဏာ ႏွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္၏ လကၡဏာ ႏွင့္ ေရာဂါအေထာက္အထား မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ၊

 ■ ပထမဆုံးေရာဂါပုိးရ႐ိွလာလွ်င္၊ သူတုိ႔၌အနာမ်ားျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္႐ိွသူအမ်ားစုသည္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပသည့္ အတြက္ 
ရိွမွန္းမသိၾကပါ။

 ■ ပထမဆုံး ေရယုန္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္ကာလသည္အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။သင့္တြင္တုပ္ေကြးရသည့္ပုံစံ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ျပီးေနာက္ ေရၾကည္ ဖု 
ငယ္မ်ားေပၚလာသည္။ သူ တ့ုိေပါက္သြားသည့္အခါ အနာမ်ားျဖစ္လာပါသည္။

 ■ ေနာက္ပုိင္းတြင္အနာေျခာက္အဖတ္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ တစ္ပါတ္သ့ုိမဟုတ္နွစ္ပါတ္ေနာက္၊ အသားေရတြင္ေပ်ာက္ကင္းသြားပါသည္။ 

 ■ မိန္းမမ်ားတြင္ မိန္းမအဂၤါ၊ ဆီး ျပြန္ ၊ သားအိမ္လည္ဝ သ့ုိမဟုတ္ မိန္းမအဂၤါနွင့္စအုိိ   ျကားတြင္ ေရ ျကည္ဖုမ်ား ေပါက္နုိင္ပါသည္။

 ■ ေယာက်ာ္းမ်ားတြင္ လိင္တံနွင့္ လိင္တံေခါင္းအေရျပားအေပၚတြင္ ေရၾကည္ဖုမ်ားေပါက္နုိင္ျပီး၊ တခါတရံတြင္ ဆီး ျပြန္လမ္းေျကာင္း၊  
ေဝွေစ့အိတ္ သ့ုိမဟုတ္ လိင္တံနွင့္ စအုိ  ၾကားေနရာ၌လည္း ရွိတတ္သည္။ ဆီးသြားသည့္အခါတြင္ ေရ ျကည္နာမ်ားအေပၚျဖတ္သြား လွ်င္ 
အလြန္နာနုိင္ပါသည္။

 ■ ေရယုန္မ်ားသည္ တင္ပဆုံမ်ား၊ ေနာက္ေက်ာေအာက္ပုိင္းနွင့္ ခါးေအာက္ပုိင္းမ်ား၊ လက္မ်ား၊ ရင္သားမ်ား၊ ေနာက္ေက်ာ၊ လက္
ေခ်ာင္းမ်ားတုိ႔တြင္ပါျဖစ္မႈ အလြန္ရွားပါးေသာ္လည္း၊ ေရာဂါပုိးရွိသည့္ေနရာနွင့္ ထိေတြ ့မိသည့္ေနရာတုိ႔တြင္လည္း၊ ျဖစ္ေပၚနိုင္ ပါသည္။

 ■ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ျဖစ္သည့္အေျခအေနအမ်ားတြင္ ေရၾက ည္ဖုမ်ားအေနနွင့္ မျပ ၾက ပါ။ အဖုအပိန့္ အရြယ္ငယ္၊ အသားေရအက္
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအသားေရအေျခအေနပုံစံအေနျဖင့္ လိင္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းမ်ားေပၚတြင္ျပနုိင္ပါသည္။

လိင္အဂၤါ ေရယုန္နာမ်ား



Burmese – Genital Herpes

 ■ အဂၤါဇာတ္ဝန္းက်င္ အသားေရအေျခအေနပုံမွန္မဟုတ္လွ်င္ ဆရာဝန္ကုိျပျပီး၊ ေရယုန္မ်ားအတြက္စစ္ေဆးပါ။ ေရယုန္အနာမ်ား က်က္ျပီး 
ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း၊ ဗုိင္းရတ္ပုိးသည္ ခနၶာအတြင္းရိွိေနျပီး၊ ေနာက္ထပ္ အနာေပါက္လာမႈမ်ား ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ယင္း တုိ႔ ကုိ 
ျပန္ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားဟု ေခၚပါသည္။

ျပန္ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားျပန္ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား

ပထမဆုံးေရာဂါပုိး တုိက္ခုိက္မႈခံခဲ့ရသည့္ေနရာတြင္ပင္ ျပန္ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားအေနနွင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ျဖစ္သည့္ကာလနွင့္ ျပင္း
ထန္မႈေလ်ာ့ပါးေလ့ရွိသည္။ ျပန္ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဟိတ္ခ်္အက္စ္ဗီြအမုိ်း ၁ ေရာဂါပါဝင္မႈနည္းနုိင္ပါသည္။ ယင္းတ့ုိကုိ ျဖစ္ရာတြင္ အ 
ၾကိမ္နည္းပါးလာျပီး၊ ကာလ ၾကာသည္နွင့္အမွ် ျပင္းထန္မႈပုိမုိေလ်ာ့ပါးလာျပီး၊ ရပ္တန္႔သြားနုိင္ပါသည္။ အ ခိ်ဳ႕ ေရာဂါပုိးရရွိသူမ်ားသည္ ေရာဂါ 
ေပၚသည့္ကာလတစ္ခုထက္ပုိျပီး ထပ္မျဖစ္ေတာ့ပါ။ အ ခိ်ဳ႕ တြင္ ေရယုန္ပုိးမ်ားရွိလ်က္နွင့္ တစ္ခါမွ လကၡဏာမ်ားျပမႈမရွိပါ။ ေရယုန္ ျပန္ျဖစ္ 
ေပၚမႈမ်ားမွာ သင့္ကုိယ္ခံအားနည္းေနသည့္အခါ ျဖစ္နုိင္ေျခပုိရွိပါသည္။ေနမေကာင္းမႈ၊ ေမာပန္းမႈ၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ၊ ရာသီလာခိ်န္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လိင္ဆက္ဆမႈတုိ႔ေၾကာင့့္္ နိႈးေဆာ္သလုိျဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း၊ အေၾကာင္္းရင္းသိသာစြာ မရွိဘဲနွင့္လည္း ယင္း တုိ႔ ျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္မွာ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ပိုးမ်ားရိွေျကာင္း ဘယ္လိုသိမလဲ၊ကြ်နု္ပ္မွာ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ပိုးမ်ားရိွေျကာင္း ဘယ္လိုသိမလဲ၊

သင့္ဆရာဝန္က ေရယုန္ျဖစ္ေနသည့္ေနရာမွ အရည္ကုိ သုတ္ယူျပီး၊ ယင္းနမူနာကုိ ဓါတ္ခဲြခန္းသ့ုိ ပ့ုိပါမည္။ အနာသ့ုိမဟုတ္ ေရ  ၾကည္ဖုသည္ ၄ ရက္ 
ေအာက္ရွိလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ဟိတ္ခ်္အက္စ္ဗီြ မည္သည့္အမုိ်းရွိေၾကာင္းသိရန္လည္း ေသြးစစ္မႈလုိနုိင္ပါသည္။

ကြ်နု္ပ္တြင္ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ရိွေနလွွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ကြ်နု္ပ္တြင္ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ရိွေနလွွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊

သင့္တြင္ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ရွိနုိင္သည္ဟု ထင္လွွ်င္ သင့္မိသားစုဆရာဝန္္္ သုိ႔မဟုုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆရာဝန္ထံသြားပါ။

ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခိ်န္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႕က အကူအညီျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။

 ■ ပါရာစီတေမာနွင့္ အက္စ္ပရင္္ တုိ ့က နာက်င္မႈနွင့္ ကုိက္ခဲမႈတ့ုိကုိ သက္သာေစနုိင္ပါသည္။

 ■ Betadine လိမ္းေဆးက ေရ ၾကည္ဖုမ်ားကုိုိ ေျခာက္သြားေစျပီး၊ အနာမ်ားတြင္ ပုိးမ်ားရရွိမႈကုိ တားဆီးနုိင္ပါသည္။

 ■ (ေရတစ္လီတာတြင္ ဆားလဘက္ရည္ဇြန္း၂ ဇြန္း သ့ုိမဟုတ္ ေရခ်ိဳး ကန္တစ္ခုအတြက္ ဆားတစ္ခြက္) ထည့္ထားသည့္ ဆားရည္တြင္ ေရစိမ္ ခ်ိဳး 
ျခင္းျဖင့္ အနာက်က္ရန္ ေထာက္ကူနုိင္ပါသည္။

 ■ အနာထုံေစသည့္ ဂ်ယ္လီသုိ႔မဟုတ္ လိမ္းေဆးလိမ္းျခင္းျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ဆီးသြားစဥ္ အနာကုိ သက္သာေစနုိင္သည္။

 ■ ဆီးသြားဖုိ႕ နာက်င္လွ်င္၊ ေရေနြး ကန္ထဲထုိင္ေနစဥ္၊ ဆီးသြားရန္လည္း ၾကိဳး စားနုိင္ပါသည္။

သင့္ဆရာဝန္က ဗုိင္းရတ္ပုိးတန္ျပန္ေသာေဆးမ်ားေပးနုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရ ၾကည္ဖုမ်ားရွိပုံျပလာသည္နွင့္ ၂ ရက္အတြင္းသုံးစဲြပါက၊ 
ျဖစ္ပ်က္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နာက်င္မႈနွင့္ ဆုိးဝါးမႈအေျခ တုိ႔ ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ သင့္တြင္ဤသုိ႔ ေရယုန္ေပါက္လာမႈမ်ား မ်ားျပားစြာျဖစ္လွ်င္၊ 
အျမဲတမ္းေဆးေသာက္ရန္လုိပါသည္။ ဗ္ုိင္းရတ္တန္ျပန္ေဆးမ်ားက သင့္ကုိ ေပ်ာက္ကင္းရန္ကုစားမႈ သ့ုိမဟုတ္ ေရယုန္္ကုိ အျခားသူတစ္ဦးထံ 
ကူးစက္ရန္ ရပ္တန္႔မႈ တုိ႔ ကုိ မလုပ္နုိင္ပါ။ သုိ႔ ေသာ္လည္း လကၡဏာမရွိသည့္အခါ၌ အျခားသူတစ္ဦးအား ကူးစက္နုိင္ေျခကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါ သည္။ 

လိင္အဂၤါ ေရယုန္နာမ်ား
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အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ရရိွနိုင္ေျခနည္းဖို့ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္ရရိွနိုင္ေျခနည္းဖို့ ကြ်နု္ပ္ဘာလုပ္ရမလဲ၊

ေရယုန္ျဖစ္ေနသည့္ေနရာမွတစ္ဆင့္ တစ္ဦး၏ အသားေရနွင့္အျခားတစ္ဦး၏အသားေရ ထိေတြ့မႈျဖင့္၊ ကူးစက္နုိင္ပါသည္။ ေရယုန္သည္ပထမ 
ဆုံးအနားမ်ားေပၚပုံျပလာသည့္အခါ(အသားေရက်ဥ္ျခင္း၊ ထုံျခင္း သ့ုိမဟုတ္ စူးရွစြာနာက်င္ျခင္း)မွ အနာေျခာက္မ်ား ေပ်ာက္သည့္ ကာလ အတြင္း 
ကူးစက္နုိင္ေျခ အျမင့္ဆုံးရွိသည္။

သင္နွင့္ သင့္မိတ္ဘက္ကုိ အကာအကြယ္ျပုရန္၊ အဂၤါဇာတ္မ်ားေပၚ၌ အနာျဖစ္နုိင္သည့္လကၡဏာမ်ားရွိေနခိ်န္၌ လိင္ဆက္ဆံမႈကုိ ေရွာင္ျကဥ္ 
ပါ။ ပါးစပ္ေပၚ၌ ေရယုန္နာရွိပုံရွိသည့္အခိ်န္၌ ပါးစပ္ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပုပါနွင့္။ သင့္တြင္ ျမင္သာသည့္ေရျကည္ဖုမ်ား သ့ုိမဟုတ္ အနာမ်ား 
မရွိသည္တုိင္ေအာင္၊ အျခားသူတစ္ဦးကုိ ကူးစက္ေစနုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္နုိင္ေခ်အမ်ားဆုံးမွာ၊ သင့္တြင္ ယင္းေရာဂါပုိးစရရွိခိ်န္၌ ျဖစ္ပါ သည္။ 
သင္သည္ ေရယုန္မ်ားကုိ ရရွိလာျခင္း သ့ုိမဟုတ္ တစ္ျခားသူအားျပန့္ပြါးကူးစက္ေစျခင္းတ့ုိကုိ ေရာဂါပုိးရွိေနသည့္ေနရာ၌ အသားေရ တစ္ခုနွင့္ 
ေနာက္တစ္ခု မထိိေတြ႕ဘဲ မျဖစ္နုိင္ပါ။

ေရအေျခခံေခ်ာဆီနွင့္အတူ ကြန္ဒံုးမ်ားနွင့္ ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာတ့ုိက ျဖစ္နုိင္ေျခကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါေသာ္လည္း၊ ယင္းသည္ ကြန္ဒံုး သုိ႔ မဟုတ္ 
ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာက ဖံုးထားသည့္ အသားေရကုိသာ ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္အျခားလိင္ဆုိင္ ရာဆက္ဆံမႈမွ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (အက္စ္တီအုိင္)ကုိ သင့္အားကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။

အက္စ္တီအုိင္အေၾကာင္းေျပာရသည္မွာ မလြယ္ပါ၊ သ့ုိေသာ္လည္း သင့္၌ ေရယုန္နာရွိေနလွ်င္၊ သင္နွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္သူ၌ သိခြင့္ရွိသင့္ပါ သည္။ 
သင္၌စိတ္တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ရွိျပီး၊ မိမိကုိယ္ စိတ္ခ်သည့္အခိ်န္၌ျဖစ္ျပီး၊ လိင္မဆက္ဆံခင္ကေလးတြင္သာ ေျပာရန္မဟုတ္ပါ။ သင့္လိင္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္က 
သင့္၏ေျဖာင့္မတ္မႈနွင့္ သ့ူကုိေရာဂါမကူးေစလုိသည့္ေစတနာကုိ တန္ဖုိးထားပါမည္။သူူတုိ႔တြင္ဤေရာဂါရွိေနလွ်င္ သင္ကုိယ္ တုိင္လည္း 
သိဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးရိွပါသလား၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးရိွပါသလား၊

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိပါ။

ကိုယ္ဝန္နွင့္ ေရယုန္မ်ားကိုယ္ဝန္နွင့္ ေရယုန္မ်ား

ေရာဂါပုိးရွိသူမိခင္သည္ ကေလးေမြးဖြါးသည့္အခိ်န္၌ ေရယုန္မ်ားကုိ သူမ၏ကေလးငယ္အား ကူးစက္ေစနုိင္ျပီး၊ ဆုိးဝါးေသာနာမက်န္းမႈ ျဖစ္ 
ေစနုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ကေလးဖြါးခါနီးကာလပုိင္းေလးတြင္၊ မိခင္၌ပထမဆုံးေရယုန္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ အဆုိးဆုံးျဖစ္ပါ 
သည္။ ယင္းဗုိင္းရတ္ပုိးကုိ ရွိျပီးသားအေျခ၌ ကုိယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္၊ သူတုိ႔၌ က္ုိယ္ခံအားရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ယင္းတုိ႔က ဝမ္းတြင္းကေလးကုိပါ ကာ 
ကြယ္ေပးမႈေပးသည့္အတြက္၊ ေရာဂါကူးစက္ရန္ ျဖစ္နုိင္ေျခအလြန္နည္းပါသည္။ သင့္တြင္ ကုိယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္၊ သင္ သ့ုိမဟုတ္သင့္ လိငၾ္ကင္ 
ေဖာ္ဖက္ ၌ ေရယုန္ျဖစ္ေပၚမႈရွိခဲ့ဘူးလွ်င္၊ သင့္ဆရာဝန္ကုိ ေျပာျပပါ။ သင့္ဆရာဝန္က သင္ကေလးေမြးဖြါးခိ်န္၌ ေရယုန္မ်ားေပၚထြက္လာနုိင္ ေျခနွင့္ 
ကေလးကုိထိခုိက္နုိင္ေျခတ့ုိကုိ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါမည္။

ေရယုန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းေရယုန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း

ေရယုန္မ်ားသည္ အသားေရေနရာအငယ္ေလးကုိသာ ထိပါးပါသည္။ သင့္ကုိနာမက်န္းမႈ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျဖစ္ေစဘဲ၊ က်န္းမာေနသူ လူၾကီး မ်ား၌ 
သိသိသာသာ ေရရွည္ေဘးတဲြခံစားရမႈမ်ားမရွိပါ။ သင့္တြင္ေရယုန္မ်ားရွိပါက ရွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္အျပစ္ရွိသလုိခံစားျခင္းမျဖစ္ပါနွင့္၊ သုိ႔ မ ဟုတ္ 
လိင္ဆက္ဆံမႈ မလုပ္နုိင္ေတာ့ဟု မထင္ပါနွင့္။

လိင္အဂၤါ ေရယုန္နာမ်ား
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ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 20132013 မွထုတ္လုပ္သည္။

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကုိ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရိွႏုိင္ပါသည္။

ဤေရာဂါပုိးရွိသူမ်ားနွင့္ အဂၤါဇာတ္ေရယုန္အတြက္ စိတ္ပူပန္မႈရွိလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်ား ေရယုန္စီမံမႈအဖြဲ႕ Australian Herpes Management 

Forum ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိပါသည္။ 
www.ahmf.com.au 

သင့္အေနျဖင့္ပါတ္သ္ျမ့ုိ ေရယုန္အုပ္စု Perth Herpes Group ကုိ (08) 9487 6999 တြင္ ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘယ္မွာ ရနိုင္သလဲ၊အဂၤါဇာတ္ေရယုန္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ဘယ္မွာ ရနိုင္သလဲ၊
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)

လိင္အဂၤါ ေရယုန္နာမ်ား


