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Burmese – Genital Warts

ဤပုံနွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္ရန္အတြက္အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း၊ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အၾကံံ
ဥာဏ္ကုိအစားမထုိးနုိင္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိလွ်င္ က်န္းမာေရးပညာရွင္တစ္ဦးကုိသြားေတြ႕ပါ။ သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရနုိင္သည့္ေနရာမ်ားစာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ ဆိုတာဘာလဲ၊လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ ဆိုတာဘာလဲ၊

လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔  မ်ားမွာ သင္တ့ုိ၏ အဂၤါဇာတ္မ်ား၌ သင္ျမင္ရ သ့ုိမဟုတ္ စမ္းမိနုိင္ျပီး၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ မနာက်င္သည့္ အဖုပ္ိန္႔အေသးစား 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ အဂၤါ  ၾကြက္ႏုိ႔  ဗုိင္းရတ္ပုိး (Human Papiloma Virus သုိ႔မဟုတ္ ဟိတ္ခ်္ပီဗံီြ HPV) တုိ႔ကျဖစ္ေစပါသည္။ လိင္ အဂၤါ 
ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားမွာ မိန္းမအဂၤါ၊ မိန္းမအျပင္အဂၤါဇာတ္၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ စအုိဝ သ့ုိမဟုတ္ လိင္တံနွင့္ တခါတရံ ပါးစပ္ သုိ႔မဟုတ္လည္ ေခ်ာင္းတြင္းဝ တုိ႕ 
တြင္ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ သင့္လက္နွင့္ဒူး တုိ႔ တြင္ရရွိသည့္  ၾကြက္ႏုိ႔တုိ႔ နွင့္ ျခားနားပါသည္။

လိိင္္အဂၤၤါ  ၾကြက္ႏို႔  ကိိုုကြြ်နုု္ ္ပ္္ဘယ္္လိိုုရရိိွ ွသလဲဲ၊လိိင္္အဂၤၤါ  ၾကြက္ႏို႔  ကိိုုကြြ်နုု္ ္ပ္္ဘယ္္လိိုုရရိိွ ွသလဲဲ၊

သင္သည္ ယင္းလိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ို့ တစ္ခုကုိ မျမင္ရသည္တုိင္ေအာင္၊ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ဗုိင္းရတ္ပုိးရွိသူနွင့္လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ သင့္ကုိကူးစက္ေစ 
ပါသည္။ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ပုိးကုိကူူးစက္ရရွိျပီးေနာက္ အပါတ္မ်ားစြာ၊လမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ျဖင့္ခီ်လ်က္ပင္ၾကာ ျပီးမွလိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ တစ္ခု
ခု ေပၚလာတတ္သည္။ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ကုိ ကူးစက္ရရွိရန္အလြန္လြယ္ကူျပီး၊ သင္မွ သင့္လိင္ၾကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားကုိကူးစက္ေစပါသည္။ လိင္ အဂၤါ 
ၾကြက္ႏုိ႔ ျဖစ္မႈ အလြန္မ်ားျပားစြာရွိသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားသည့္ လူအမ်ားစုသည္ ယင္းဗုိင္းရတ္နွင့္ထိေတြ့နုိင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း လိင္ အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ 
မ်ား မျဖစ္ၾကပါ။

ကြ်နု္ပ္မွာ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ ရိွမွန္းဘယ္လိုသိမလဲ၊ကြ်နု္ပ္မွာ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ ရိွမွန္းဘယ္လိုသိမလဲ၊

ဆရာဝန္က လိင္အဂၤါ  ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားနွင့္ အျခားလိင္ဆက္ဆံမႈမွ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (အက္စ္တီအုိင္)ရွိမရွိစစ္ေဆးနုိင္ပါသည္။သင့္လိင္ျကင္ေ
ဖာ္ ဘက္ မ်ားလည္း ေဆးစစ္သင့္ပါသည္။လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားကုိ ဥပမာ- သားအိမ္လည္ေခါင္း(သားအိမ္လည္တံအစ) သ့ုိမဟုတ္ ဆီးလမ္း 
ေၾကာင္း(ဆီးအိမ္မွ ထြက္သည့္ဆီး  ျပြန္္အတြင္းတုိ႔တြင္္) သိသိသာသာေတြ့ရမႈ အျမဲမရွိနုိင္ပါ။

ကြ်နု္ပ္တြင္ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ မ်ားရိွလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ကြ်နု္ပ္တြင္ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏို႔ မ်ားရိွလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊

သင့္လိင္အဂၤါမ်ားေပၚ၌ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအဖုမ်ားကုိေတြ့လွ်င္ သ့ုိမဟုတ္ စမ္းမိလွ်င္၊ သ့ုိိမဟုတ္ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားရွိသူနွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈ 
လုပ္ခဲ့မိလွ်င္၊ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သ့ုိမဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ဆရာဝန္ ထံသြားပါ။

ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊ဘယ္လိုေဆးကုရမလဲ၊

သင့္ဆရာဝန္က လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားကုိ နည္းအမုိ်းမ်ားစြာနွင့္ကုသနုိင္ျပီး၊ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးကုိ ေျပာျပပါမည္။

 ■ Podophyllotoxin ပုိဒိုဖုုိိင္လမ္ငန္းဆိပ္သုတ္ေဆး (ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။)၊

 ■ ခဲေအာင္ျပု၍ကုစားမႈ (နုိင္ျတုိဂ်င္အရည္ျဖင့္ ၾကြြက္ႏုိ႔ မ်ားကုိ ခဲေစသည္)၊

 ■ Imiquimod  အမီကီြမုဒ္လိမ္းေဆး (ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ)၊

 ■ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုစားမႈ၊

 ■ ခဲြစိတ္၍ ျဖတ္ထုတ္မႈႈ တုိ႔ရွိပါသည္။

လိင္ၾကြက္ႏုိ႔မ်ား



Burmese – Genital Warts

အျခား လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ အမုိ်းအစားမ်ားအတြက္လုပ္ထားေသာ လိမ္းေဆးမ်ားကုိ မသုံးပါနွင့္။

လိင္ျကင္ေဖာ္ဘက္မ်ားအားလုံး စစ္ေဆးသင့္ျပီး၊ သူတ့ုိ၌လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ေရာဂါရွိလွ်င္ ကုသမႈ 

ခံယူသင့္ပါသည္။ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားကုိေတြ့နုိင္ခိ်န္ သ့ုိမဟုတ္ စမ္းမိနုိင္ခိ်န္၌ လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါနွင့္။

ေဆးကုေနစဥ္ လိင္ဆက္ဆံမႈကုိေရွာင္ပါ။ သင္နွင့္လိင္ဆက္ဆံေနက်သူနွင့္ ေဆးကုျပီးေနာက္၊ ၆ လခန့္အျကာထိကြန္ဒံုးသုံးပါ၊အေၾကာင္း မွာ 
ယင္းအခိ်န္၌ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ပုိးမ်ား ျပန္ရရွိနုိင္ေျခအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လိိင္္အဂၤၤါ ၾကြက္ႏို႔ ေရာဂါရနိိုုင္္ေျခ နည္္းရန္္ကြြ်နုု္ ္ပ္္ဘာလုုပ္္ရမလဲဲ၊ လိိင္္အဂၤၤါ ၾကြက္ႏို႔ ေရာဂါရနိိုုင္္ေျခ နည္္းရန္္ကြြ်နုု္ ္ပ္္ဘာလုုပ္္ရမလဲဲ၊ 
လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ေရာဂါမ်ားနွင့္ အျခားအက္စ္တီအုိင္တ့ုိကုိ ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားမွာ

 ■ သင္တ့ုိနွစ္ေယာက္စလုံး၌ ဤေရာဂါမရွိလွ်င္ နွင့္ နွစ္ေယာက္စလုံး၌အျခားလိင္ျကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားမရွိလွွ်င္၊ ထုိသူနွင့္ ေရရွည္ေပါင္း သင္းပါ။

 ■ အျမဲတမ္းကြန္ဒံုးမ်ား နွင့္ ေရအေျခခံသည့္ေခ်ာဆီကုိသုံးပါ။ လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားသည္အေရျပားမွ အေရျပားတ့ုိ တုိက္ရုိက္ထိ ေတြ့မႈမွ ကူးစ
က္ပါသည္။ကြန္ဒံုးကရနုိင္ေျခနည္းရန္ျဖစ္ေစပါေသာ္လည္း၊ ယင္းကဖုံးအုပ္ထားသည့္ေနရာအတြက္သာကာကြယ္ ေပးပါသည္။ ကြန္ဒံုုံုုးတုိ႔သည္ 
အျခားအက္စ္တီအုိင္ မ်ားမျဖစ္ရန္၊ သင့္ကုိအေကာင္းဆုံး ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ 
လိင္ဆက္ဆံလွ်င္ပါးစပ္တြင္းအရည္ခံအကာ သုံးပါ။

 ■ လိင္ျကင္ေဖာ္ဖက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါ၊ လူနည္းနည္းနွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည္နွင့္အမွ် လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ရွိသူနွင့္ိင္ဆက္ဆံမိမႈျဖစ္ျခင္း နည္းမည္ 
ျဖစ္သည္။

 ■ အက္စ္တီအုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္လုပ္ပါ။

လိိင္္အဂၤၤါ ၾကြက္ႏို႔အတြြက္္ ကာကြြယ္္ေဆးရိိွွပါသလား၊လိိင္္အဂၤၤါ ၾကြက္ႏို႔အတြြက္္ ကာကြြယ္္ေဆးရိိွွပါသလား၊

ယခုအခိ်န္တြင္မိန္းမမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အခုိ့်လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ မ်ားနွင့္သားအိမ္လည္ေခါင္းဝကင္ဆာတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေဆး 
အသစ္ ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ သင့္မိသားစုဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာဆရာဝန္နွင့္ ေျပာဆုိပါ။

ပက္စမီးယား (သားအိမ္လည္ေခါင္းစစ္ေဆးမႈ)ပက္စမီးယား (သားအိမ္လည္ေခါင္းစစ္ေဆးမႈ)

အခုိ့် ဟိတ္ခ်္ပီဗီြေရာဂါပုိးမ်ား(လိင္အဂၤါ ၾကြက္ႏုိ႔ ျဖစ္ေစသည့္ပုိးမ်ားနွငမတူ) သည္ ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ မိန္းမမ်ားနွစ္ဦးလုံးတ့ုိတြင္ အဂၤါဇာတ္ကင္ဆာ 
မ်ားသ့ုိ ျဖစ္ေပၚသြားေစနုိင္ပါသည္။ အသက္ ၇ဝ ေအာက္အမုိ်းသမီးမ်ားအားလုံးသည္ တစ္ခိ်န္ခိ်န္က လိင္ဆက္ဆံမႈရွိခဲ့ဘူးလွ်င္ (ကာကြယ္ 
ေဆးထုိးထားခဲ့ျပီးသည္ပင္ျဖစ္္ေစ) ပက္စမီးယားကုိ သားအိမ္လည္ေခါင္းဝကင္ဆာအား စစ္ေဆးရန္၊ မွန္မွန္ျပုလုပ္သင့္ပါသည္။

လိင္ၾကြက္ႏုိ႔မ်ား
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ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညြန္ၾကားေရးမႈး ၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား 20132013 မွထုတ္လုပ္သည္။

မသန္စြမ္းခြ်တ္ယြင္းမႈရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ဤစာတမ္းကုိ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ရ ရိွႏုိင္ပါသည္။

လိင္ၾကြက္ႏုိ႔မ်ား

လိိင္္အဂၤၤါ  ၾကြက္ႏို႔ အတြြက္္ အခ်က္္အလက္္ကိိုု ဘယ္္မွွာ ေနာက္္ထပ္္ရနိို ုင္္မလဲဲ၊လိိင္္အဂၤၤါ  ၾကြက္ႏို႔ အတြြက္္ အခ်က္္အလက္္ကိိုု ဘယ္္မွွာ ေနာက္္ထပ္္ရနိို ုင္္မလဲဲ၊
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)


