
တီဘီေရာဂါ 
တီဘီေရာဂါ (TB) သည္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးနီးပါးကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားကူးစက္ေရာဂါတစ္ မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ 
အဆုတ္ကိုထိခိုက္ေစသျဖင့္ ၎ကို ‘အဆုတ္တီဘီ’ ဟု ေခၚသည္။   

၎သည္ လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္တတ္သျဖင့္ အသက္အရြယ္ မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။  Queensland တြင္ TB ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္မႈႏႈန္း 
အလြန္နည္းပါးျပီး Queensland ရွိ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ လူအမ်ားအျပားမွာ TB ေရာဂါ ပ်ံႏွံ႕ကူးစက္မႈႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံမွ ၎ကူးစက္ေရာဂါကို စတင္ရရွိခဲ့ 
ပါသည္။  

TB ေရာဂါသည္ လူကိုနာမက်န္းမျဖစ္ေစမီ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လေပါင္းမ်ား စြာ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငုတ္ေနႏိုင္ပါသည္။ 

လူတစ္ဦးတြင္ TB ေရာဂါငုပ္ေနေသာအခါ မည္သည့္ TB ေရာဂါလကၡဏာမွ မေတြ႔ရွိႏိုင္ပါ -  ၎ကို ‘ငုပ္ေနေသာတီဘီေရာဂါ’ဟု ေခၚသည္။   TB 
ေရာဂါငုတ္လွ်ိဳးေနေသာသူတိုင္း ကုသခံယူရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ TB ေရာဂါလကၡဏာတိုးတက္မႈအႏၱရာယ္ႏႈန္းပိုမ်ားေန ေသာသူမ်ားအား 
ဆရာဝန္တစ္ဦးမွ ကာကြယ္ကုသနည္းကို ေျပာၾကားသြား မည္ျဖစ္သည္။  ေရာဂါငုတ္လွ်ိဳးေနေသာသူမ်ားအ တြက္ တစ္သက္လံုးတီဘီေရာဂါလကၡဏာ 
တိုးတက္မႈအႏၱရာယ္ႏႈန္းမွာ ၅ မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ရွိသည္။ 

လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ TB ေရာဂါအား အေစာပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းႏွင့္ ကုသေပးျခင္းမရွိပါက အလြန္ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

တီဘီေရာဂါအား အထူးပဋီဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးပါက ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။ Queensland Health ေဆးကုုသရာေနရာမ်ားမွ လူနာအိတ္ကတ္ထဲမွ တစ္ျပား 
တစ္ခ်က္မွ မကုန္က်ေစဘဲ TB ေရာဂါအား ေရာဂါလကၡဏာရွာေဖြရန္ႏွင့္ ကုသေပးရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ား  
တီဘီေရာဂါသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ သေကၤတမ်ားျဖင့္ စတင္ေလ့မရွိပါ။ ၎သည္ ေရာဂါလကၡဏာထုတ္ေဖာ္မျပသမီ 
ရက္သတၱေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ လေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနတတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ 

• ၂ ပတ္ - ၃ ပတ္ေက်ာ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

• ခၽြဲသလိပ္ (သလိပ္) ထြက္ျခင္း

• ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း

• အဖ်ားတက္ျခင္း

• ညအခ်ိန္ေခၽြးထြက္ျခင္း

• ကိုယ္အေလးခ်ိန္တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလားျခင္း

• ခံတြင္းပ်က္ျခင္း

• ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

• အသံဝင္ျခင္း

• ရင္ဘတ္ ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ အဖန္တလဲလဲ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း

• လည္ပင္းအတြင္းေသြးျဖဴရည္ဂလန္းမ်ား ေရာင္းရမ္းလာျခင္း
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ကုသမႈ  

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ TB - 
TB ေရာဂါကို တီဘီေရာဂါတိုက္ဖက္ေရးေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳျပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏုိင္ပါသည္။ ယင္းေဆးဝါးမ်ားကုိ အနည္းဆံုး ၆ လ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး 
အခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားတြင္ ထိုအခ်ိန္ထက္ ကုသမႈပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ ညြန္ၾကားေကာင္းညြန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤကုသမႈကို TB ေဆးေကၽြးကုသနည္းဟုသိရွိျပီး 
(အျခားအေျခအေနမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာေဆးေကၽြးကုသနည္း ႏွင့္ မတူပါ)။ Queensland တြင္ TB ေရာဂါကုသေရးတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာဆရာဝန္မ်ားသာ 
ဤေဆးဝါးမ်ားကို တိုက္ေကၽြးရမည္ဟု ညြန္ၾကားထားပါသည္။ 

ေအာက္ပါေဆးဝါးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ TB ေရာဂါကုသရာတြင္ အတူ အသံုးျပဳတိုက္ေကၽြးေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္သည္- 

• အိုင္ဆိုနာ့ယာဇစ္ဒ္ (Isoniazid)  

• ရီဖန္းပီဇင္ (Rifampicin) 

• အီသမ္ဗ်ဴေထာလ္ (Ethambutol) 

• ေဖရာဇီနာမိတ္ (Pyrazinamide) 

အိုင္ဆိုနာ့ယာဇစ္ဒ္ေဆး၏ေဘးထြက္ဆိုက်ိဳးမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အတြက္ ဗီတာမင္ B6 (ဖိုင္ရီဒိုဇင္း) ကို အျမဲတမ္းတိုက္ေကၽြးေပးပါသည္။ 

TB ေရာဂါအားသည္ ပဋိဇီဝေဆးကိုခုခံႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အထက္ပါေဆး တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေဆးမ်ား ေဆးစြမ္းမျပႏိုင္ပါက အျခားေဆးဝါးမ်ားကို 
တစ္ခါတစ္ရံသံုးျပဳပါသည္။  

ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရးအမည္ထင္ထင္ရွားရွားရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးဘူးေပၚတြင္ ေဆးဝါးအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ 

လူနာအမ်ားစုကို ေဆးရံုတက္ေရာက္ရန္မလိုဘဲ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အျမဲတမ္းမဟုတ္ပါ။  

တီဘီေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသရန္ႏွင့္ ေရာဂါအဖန္တလဲလဲျဖစ္ပြားမႈ မွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ လူနာမွာ သက္သာလာေသာ္လည္း ကုသမႈကို 
ရပ္တန္႔ျခင္းမရွိဘဲ တီဘီေရာဂါကုသေပးေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦး ညြန္ျပထားသည့္အတိုင္း တိက်ေသာကာလ အတိုင္းအတာအထိ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။  

အမ်ားအားျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေန႔စဥ္ေပးပါသည္။ Queensland Health ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူနာမ်ားေဆးဝါးယူေနစဥ္မွာ ကုသမႈကို (DOT - တိုက္ရိုက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္း) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူနာမ်ားေန႔စဥ္ေသာက္သံုးရမည္ ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဆးတစ္ခြက္စာပမာဏမ်ားကို အထူးေဆးစပ္ဗူးတြင္ 
ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ အျမဲလိုလို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  DOT ကို လူနာအိမ္ သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္း - ယင္းအနက္ ပိုမုိအဆင္ေျပသည့္ ေနရာတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။  

ေဆးဝါးမ်ားအားလံုးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုသေပးေသာဆရာဝန္၊ တာဝန္က်ေသာသူနာျပဳဆရာ/မ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြက်န္းမားေရးကုသေပးသည့္ဆရာဝန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါသည္။ ေဆးရံုျပင္ပအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအလြန္ဆိုးရြားလာပါက ေဆးရံုအေရးေပၚဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ TB - 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ကုသမႈအတြက္ ၆ - ၉ လစာ ေဆးဝါးတစ္ၾကိမ္ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ အိုင္ဆိုနာ့ယာဇစ္ဒ္ေဆးကို အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳျပီး ဗီတာမင္ B6 ကိုလည္း 
ေပးပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဆးဝါး ၂ ၾကိမ္ ခ်က္ခ်င္းေပးျပီး ရက္တိုကုသမႈေပး ေကာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ကူးစက္ျခင္း  
တီဘီေရာဂါကူးစက္ခံေနရေသာလူ မ်ားမွ ေခ်ာင္ဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုေနစဥ္ တိုက္ရိုက္ရွဴထုတ္လိုက္သည့္ TB 
ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါဝင္ေနေသာေလ/ေရေငြ႕ကို ရွဴရွဳိက္မိျခင္းျဖင့္ အဆုတ္ TB ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တီဘီေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားရန္ 
အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္သျဖင့္ လက္ရွိ TB ျဖစ္ပြားေနေသာသူႏွင့္ အတူေနထိုင္ေသာသူမ်ားသည္ ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။ 

(အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္) ရွိ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အားနည္းေသာသူမ်ားသည္ ကူးစက္တတ္ေသာအေျခ 
အေနႏွင့္ထိေတြ႔မိျပီးေနာက္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ TB ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္ေခ်အမ်ား ဆံုးရွိပါသည္။ 

အရာဝတၳဳမ်ားအား ကိုယ္တြယ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ TB ေရာဂါ မကူးစက္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ (ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ဖန္ခြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိပ္ရာခင္းမ်ား ကဲ့သို႔) အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို 
ခြဲျခားသံုးစြဲစရာ မလိုပါ။  
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သင့္ေလွ်ာ္ေသာကုသမႈကို စတင္အသံုးျပဳျပီး ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကုသမႈခံယူေနစဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးပါက ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂ ပတ္ ၃ ပတ္ ၾကာျမင့္ျပီးေနာက္ 
လူနာသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ေစႏိုင္ျခင္းမရွိသူ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္ကာလျဖစ္ေပၚလာေသာအခါတိုင္း ကုသေရးအဖြဲ႔မွ 
အျမဲအၾကံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

TB ေရာဂါသည္ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိပါက အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ျခင္းအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစပါ။ 

ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ  
လူနာသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ TB အတြက္ လံုေလာက္ေသာကုသမႈ ခံယူျပီးေနာက္ ေရာဂါတစ္ဖန္ျဖစ္ပြားျခင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ 
ပံုမွန္လာျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္ပမာဏထက္ ပို၍လာျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာဆိုအပ္ပါသည္။ 

ေရာဂါလကၡဏာ ရွာေဖြျခင္း 
TB ေရာဂါလကၡဏာ ရွာေဖြျခင္းကို ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္-  

 ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္း ရယူျခင္း 

 ခႏၶာကိုယ္အား စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း 

 ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည့္ အထူးစစ္ေဆးမႈမ်ား-  

– ရင္ဘတ္ဓါတ္ေရာင္ျခည္စစ္ျခင္း  

– ခြ်ဲသလိပ္ စစ္ေဆးျခင္း - ခြ်ဲသလိပ္မ်ားကို အထူးဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ - တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ပဏာမရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေကာင္းၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

– ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အသားစစစ္ေဆးျခင္း ဥပမာ ေသြးျဖဴရည္ဂလန္း။ 

 ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ (ျမံဳေနေသာ) တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြစစ္ေဆး ေရးမ်ားတြင္ - 

– တီဘီေရာဂါရွိ/မရွိ အေရျပား စစ္ေဆးျခင္း (Mantoux စစ္ေဆးျခင္း) 

– “ေသြးေဖာက္ျပီး” တီဘီစစ္ေဆးျခင္း - အေရျပားစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အလားတူ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း  

– တစ္ခါတစ္ရံတြင္ TB ေရာဂါအား ထိေတြ႔ျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာ ဂါျဖစ္ပြား ႏိုင္မႈရွိ/မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ထပ္တလဲလဲစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

TB ေရာဂါအား စစ္ေဆးျခင္း 

လက္ရွိ TB ျဖစ္ပြားေနေသာ လူတစ္ဦးအား ထိေတြ႔ဖူးသည္ဟုု ယူဆေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသအတြင္းရွိ အေထြေထြက်န္းမာေရး ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရွိ 
TB ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ဆက္သြယ္သင့္သည္။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္အား လက္ရွိ TB ျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ လိုက္သည္ႏွင့္ ၎တို႔ထိ ေတြ႔ဆက္ ဆံႏိုင္ေသာသူ မ်ား ဥပမာ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အိမ္သူ/သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျပီး ေရာဂါရွိ/မရွိစမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။   

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ TB ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးရွိေနေသာ ေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ေဆးခံယူသင့္ေသာသူမ်ားမွာ-  

 လက္ရွိ TB ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ထားေသာသူႏွင့္ မၾကာခင္က ထိေတြ႔ဖူးသူမ်ား 

 TB ေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရြ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

 ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေနသူမ်ား 

 က်န္းမာေရးဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 

 TB ေရာဂါအျဖစ္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ျပီး ၃ လ သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္ထက္ၾကာရွည္စြာေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား 
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တာဆီးကာကြယ္ျခင္း 
TB ေရာဂါအား တားဆီးကာကြယ္ရန္ အေရးအၾကီးဆံုးနည္းတစ္ခုမွာ TB ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ သူမ်ားအား စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျပီး ေရာဂါပိုမႊားမ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးလွ်က္ အျပည့္အဝေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသေပး ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုတြင္ ကူးစက္ေစတတ္ေသာ TB ေရာဂါစြဲကပ္သူ မ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ TB ေရာဂါႏွင့္ထိေတြ႔မႈရမည့္အခြင့္အေရး က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။  

ေရာဂါလကၡဏာအရိပ္အျမြက္ေဖာ္ျပေနေသာသူမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာ ကို အခ်ိန္မီသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ ျမန္ျမန္ခံယူသင့္ပါ သည္။ 

ယင္းေရာဂါစြဲကပ္ေနေသာလူနာမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအား ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းမွ ဤသို႔ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 ေနေကာင္းေသာ္လည္း ဆရာဝန္ညြန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ညြန္္ျပထားေသာကုသမႈကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ေခ်ာင္းဆိုးေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ေနစဥ္အတြင္း ပါးစပ္ကုိအုပ္၍ ရိုးရွင္းေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာၾကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

TB ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး (ဘီစီဂ်ီ ကာကြယ္ေဆး) သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ယင္းသည္ 
ငယ္ရြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ထိေရာက္မႈရွိ သည္။ Queensland တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မူလတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ Torres Strait ကၽြန္းသားမ်ား 
ေမြးဖြားသည့္အခါ အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံေျပာဆိုထား ပါသည္။ TB ျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၃ လ သို႔မဟုတ္ ထိုအခ်ိန္ထက္ ပိုမို၍ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးငယ္မ်ားအား ထိုးေပးရန္ ေထာက္ခံေျပာဆိုထားပါသည္။   

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးကုမၸဏီမွ BCG ျဖည့္သြင္းမႈျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ - သင့္အနီးအနားရိွ TB ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ 
BCG ေဆးရႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 

အကူအညီႏွင့္ပံ့ပုုိးကူညီျခင္း  
သင့္အနီးအနားရွိ တီဘီေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

ဘာသာျပန္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား 
ေအာက္ပါ ဘာသာျပန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြရယူပါ 

 ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးေရး 

 ေဆးဝါးမ်ား 

 BCG ကာကြယ္ေဆး 

 တီဘီေရာဂါရွိ/မရွိ အေရျပားစစ္ေဆးျခင္း 

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
tuberculosis/contact-a-service

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
tuberculosis/screening/migrants
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
tuberculosis/treatment/medications
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
tuberculosis/bcg-vaccination
https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/
tuberculosis/screening/skin-test

https://www.health.qld.gov.au/clinical-practice/guidelines-procedures/diseases-infection/diseases/tuberculosis/contact-a-service



