တီဘီ ထိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမဵား
တီဘီ ထိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းဟူသည္မႀာ
အဘယ္နည္း။
တစ္စံုတစ္ဦးတၾင္ တီဘီေရာဂၝထဳကၾေနပၝက ေရာ
ေရာဂၝမႀာ အဴခားသူမဵားထံ ဴပန္ႚပၾားသၾားဴခင္း ရႀိမရ
ရႀိမရႀိသိရန္ အလၾန္ အေရးဳကီးပၝသည္။
ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမဵားမႀ
ေရာဂၝဴပန္ႚပၾားခဲ့ဴခင္း ရႀိမရႀိ ဳကည့္ဴခင္းကို တီဘီ ထိေတ
တီဘီ ထိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းဟု ေခၞပၝသည္။
တီဘီရႀိသူတစ္ဦးသည္ မိမိကုိယ္တိုင္မသိဘဲ
သူတပၝးထံေရာဂၝပိုးမဵား ဴပန္ႚပၾားေစႎိုင္ပၝသည္။ တီဘီ
တီဘီပုိးမႀာ သူတပၝးထံဴပန္ႚပၾားသၾားခဲ့ပၝက
၄င္းတိုႚဖဵားနာဴခင္း မရႀိေစရန္ ေဆးလိုပၝမည္။
တီဘီထိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းကာလအတၾင္း
သင္မႀ ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရး ဝန္ထမ္းအား ေပးသည့္
အခဵက္မဵားကုိ လ႖ိႂႚဝႀက္ထားပၝသည္။ သင္၏
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကုိ အဴမဲကာကၾယ္ထားပၝမည္။

ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းအား သင္ေဴပာဴပသည္မဵားမႀာ
ားမႀာ သင္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခဵက္အလက္မဵား ဴဖစ္ပၝ
ဴဖစ္ပၝသည္။ သင္၏ ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ သင့္ခ
သင့္ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရဘဲ သင္၏အမည္ သိုႚမဟုတ္ အခဵ
အခဵက္အလက္မဵားကို အဴခားသူမဵားအား မေဴပာပၝ။
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရး ဝန္ထမ္းႎႀင့္ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ရႀိႎို
ရႀိႎိုင္သည္ဟု ဆိုလိုဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
သင္၏
ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ သင့္အိမ္ရႀိ ေလစီးေဳကာင္း သိုႚ
ာင္း သိုႚမဟုတ္ သင္သၾားလာေလ့ရႀိသည့္ အဴခားေနရာမဵားကို
ားကို စစ္ေဆးရန္ လိုႎိုင္ပၝသည္။ ထို
ထိုသိုႚဴပႂပၝက မည္သူတီဘီစစ္ေဆးရန္ လိုေဳကာင္း
ဆံုးဴဖတ္ရာတၾင္ အေထာက္အကူဴပႂပၝသည္။
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ အေရဴပားတၾင္ တီဘီ
တီဘီစစ္ေဆးရန္ လူအမဵားအတၾက္ အ
အစီအစဥ္လုပ္ေပးမည္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူႚတၾင္ တီဘီရ
တီဘီရႀိေဳကာင္း မေဴပာဴပပၝ။ သင္ႎႀင့္အတူ
အဳကာဆံုးရႀိသူမဵားကုိ အရင္စစ္ေဆးပၝမည္။

တီဘထ
ီ ိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခၝ ဘာဴဖစ္မည္နည္
ည္နည္း။
တီဘီထိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းမႀာ အခ
ဴပည္သူႛကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ သင္စ
အခဵိန္ဳကာပၝသည္။ သ
သင္စတင္ေခဵာင္းဆိုးခဵိန္ သိုႚမဟုတ္
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀာ စစ္ေဆးရန္
ေနမေကာင္းခဵိန္ကို ေမးပၝမည္။ သင္
လိုသူတိုင္း မပဵက္မကၾက္ စ
သင့္အိမ္တၾင္ေနသူမဵား၊ ဧည့္သည္မဵား၊ ကေလးမဵား၊ မိ
စစ္ေဆးေစလိုပၝသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ သင
မိတ္ေဆၾမဵား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မဵား၊
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းသည္ သင့္အား တစ
အတန္းေဖာ္မဵားႎႀင့္ ကေလးထိန္းမဵား အပၝအဝင္
တစ္ဳကိမ္ထက္ပိုဴပီး ေမ
သင္ႎႀင့္အတူရႀိခဲ့သူအားလံုးကုိ ဳကိႂးစားဴပီး စဥ္းစားပၝ။
ေမးခၾန္းမဵား ေမးရန္လိုႎိုင္ပၝသည္။ ၄င
းပၝ။ သင္ေနထိုင္မေကာင္းဴဖစ္ခဵိန္ သိုႚမဟုတ္ ေခဵာင္း
၄င္းတိုႚသည္ကၾဲဴပားသည့္ေမးခၾန္းအခဵိႂႚ ေနာင္တၾင္ သ
စဆိုးခဵိန္ အပတ္ေပၝင္း၊ လေပၝင္းမဵားစၾာကုိ ဴပန္လည္
စဥ္းစားပၝ။ ထိုႚေနာက္ ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ မည္သ သင့္ကို ေမးႎိုင္ပၝသည္။ အခဵက္အလက္အားလံုး ၄င္းတိုႚ
နားလည္ရန္ ထိုသိုႚဴပႂဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
မည္သူ တီဘီစစ္ေဆးရန္လိုသည္ကို ဆံုးဴဖတ္ပၝမည္။
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းအား သင္ေဴပာသည္
ည္မဵားမႀာ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အခဵက္အလက္မဵား
ဴဖစ္သည္ကို အမႀတ္ရပၝ။
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တီဘမ
ီ ည္သုိႚရဳကသနည္း။
မည္သူမဆို တီဘရ
ီ ႎိုင္ပၝသည္။
အဆုတ္တၾင္းတီဘီဴဖင့္ ဖဵားနာေနသူတစ္စံုတစ္ဦးမႀ ေခဵာ
ေခဵာင္းဆိုးလ႖င္ဴဖစ္ေစ၊ ႎႀာေခဵလ႖င္ဴဖစ္ေစ ေသးငယ္သ
ေသးငယ္သည့္ တီ
တီဘီပိုးမဵားကို ေလထဲသိုႚ ဖဵန္းလိုက္ႎိုင္ပၝသည္။

အဆုတ္အတၾင္းတီဘီဴဖင့္ ဖဵားနာေနသူတစ္ဦးႎႀင့္ သင္အ
သင္အနီးကပ္ရႀိပၝက ၄င္း၏တီဘီပိုးမဵားကို သင္၏
အဆုတ္အတၾင္း ရ
ရႀႃသၾင္းမိႎိုင္ပၝသည္။ ထိုနည္းဴဖင့္ သင္တီဘီရပၝသည္။
ည္။
လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္ဴခင္း၊ အစာ၊ အိုးခၾက္မဵား သိုႚမဟုတ္
အရာဝတၨႂမဵား ကိုင္တၾယ္ဴခင္းမႀ တီဘီမရႎိုင္ပၝ။

ေအာင္းေနသည့္ တီ
တီဘပ
ီ ိုးႎႀင့္ထဳကၾေနသည့္ တီ
တီဘေ
ီ ရာဂၝတိုက
ႛ ုသရန္ ေဆးေကာင္းရႀပ
ိ ၝသည္။

ေအာင္းေနသည့္တီဘပ
ီ ိုးႎႀင့္ ထဳကၾေနသည့္ တီဘေ
ီ ရာ
တီဘေ
ီ ရာဂၝတိုႚအဳကား မည္သုိႚကၾာဴခားသနည္း။
တီဘီပိုးမဵားမႀာ
ကိုယ္ခႎၭာအတၾင္း ဝင္ေရာက္သၾားသည့္အခၝ သာမန္အားဴဖင္
းဴဖင့္ အိပ္ေပဵာ္သၾားေလ့ရႀိပၝသည္။ ၄င္းကို
၄င္းကို ေအာင္းေနေသာ တီဘီပုိး သိုႚမဟုတ္
အယ္လ္တီဘအ
ီ ိုင္
ဟုေခၞပၝသည္။ အိပ္ေပဵာ္ေနသည့္ တီဘီပိုးမဵားသည္ သင္၏
သင္၏ ကုိယ္ခႎၭာကုိ နာကဵင္ေစဴခင္း
မဴပႂပၝ။ သင့္ကို ေနမေကာင္း မဴဖစ္ေစပၝ။ ေအာင္
ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပိုးမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ခံႎိုင္ပၝသည္။
အေရဴပားတၾင္ (မန္တူး) Mantoux
တီဘီစစ္ေဆးမႁဴဖင့္ သင့္ကိုယ္ခႎၭာအတၾင္း တီဘီပိုးမဵား ရႀိမရ
ရႀိမရႀိ သိႎိုင္ပၝသည္။
တီဘီပိုးမဵား ႎိုးကာ ပၾားလာဴပီး သင့္ကိုယ္ခႎၭာကို စတင္
ထိခုိက္သည့္အခၝ တီဘီေရာဂၝထဴခင္း
ဴဖစ္ပၝသည္။ တီဘီ ေရာဂၝထဳကၾေနသူမဵားမႀာ အ
အလၾန္ ဖဵားနာႎိုင္ပၝသည္။ တီဘီ
လကၡဏာမဵားတၾင္ ေခဵာင္းဆိုးမေပဵာက္ဴခင္း၊ ကိုယ္အေလးခဵိန္
ဵိန္ ေလဵာ့သၾားဴခင္း၊ ခံတၾင္းပဵက္ဴခင္း၊ ညအခၝေခ႗း
ညအခၝေခ႗းထၾက္ဴခင္း၊ ကုိယ္ပူဴခင္းႎႀင့္ ရင္ဘတ္
ရင္ဘတ္ေအာင့္ဴခင္းတိုႚ ပၝပၝသည္။
တီဘီမႀာ အဆုတ္တၾင္းဴဖစ္ပၝက အဴခားသူမဵားထံ ကူးစက္
ဴပန္ႚပၾားႎိုင္ပၝသည္။
ေအာင္းေနသည့္တီဘပ
ီ ိုးရႀသ
ိ ူ ၁၀% ခန္ႚမ
ခန္ႚမႀာ တီဘီေရာဂၝ ထဳကၾႎိုင္ပၝသည္။
သင့္တၾင္အဴခားကဵန္းမာေရးဴပႍနာမဵား ရႀိပ
ရႀိပၝက အႎၨရာယ္ ပိုဴမင့္မားႎိုင္ပၝသည္။

မီနီစိုးတား ကဵန္းမာေရးဌာန၊ တီဘီကာကၾယ္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မႀ ေရးသားခဵက္မဵားကို ဆီေလဵာ္သလို ေဴပာင္းလဲထားပၝသည္။
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တီဘထ
ီ ေ
ိ တၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္း
က႗ႎ္ုပ္တၾင္ တီဘီေရာဂၝထဳကၾေနပၝက က႗
က႗ႎ္ုပ္၏ မိတ္ေဆၾမဵား၊ မိသားစုမဵားကို မည္သုိႚ ကာကၾ
ကာကၾယ္ႎုိင္မည္နည္း။
သင္လုပ္ရမည့္ အရာေလးခုမႀာ 1. ညၿန္ဳကားထားသည့္အတိုင္း တီဘေ
ီ ဆးမဵားကုိ ေသာ
ုိ ေသာက္ပၝ။
သင္တီဘီေဆး စေသာက္သည့္အခၝ သင့္ဆရာဝ
ရာဝန္မႀ ေဆးမည္မ႖ ေအာင္ဴမင္သည္ကို သိရန္ စမ္
စမ္းသပ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ပၝမည္။ ေဆး
ေဆးဴဖင့္ တီဘီပိုးအလံုအေလာက္ သတ္ဴပီးသည္
ီးသည့္အခၝ သင္
သင္ေဆးဆက္ေသာက္ရမည္ ဴဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ထံ
သင့္ထံမႀ တီဘီပိုး မကူးႎိုင္ေတာ့ပၝ။
2. သင့္ထံမႀ တီဘီပိုးမကူးစက္ႎိုင္ေတာ့သည္အထိ
သင္ေခဵာင္းဆိုးသည့္အခၝ အဴမဲ ပၝး
ပၝးစပ္ကုိ တစ္ရႀႃးဴဖင့္ ဖံုးအုပ္ပၝ။

က႗ႎ္ုပ္အသိတစ္ဦးမႀာ အဆုတ္တဘ
ီ ေ
ီ ရာဂၝ ထေ
ထေနပၝသည္။ က႗ႎ္ုပ္မည္သည့္အရာမဵား သိ
သိသင့္သနည္း။
တီဘီေရာဂၝထေနသူ တစ္ဦးႎႀင့္ သင္အေတာ္ဳကာ အတ
အတူရႀိခဲ့ပၝက သင္၏ ကိုယ္ခႎၭာအတၾင္း တီ
တီဘပ
ီ ိုးမဵား ရႀႃသၾင္းမိခဲ့ႎိုင္ပၝသည္။ သ
သင္တီဘီစစ္ေဆးရန္ အလၾန္ အေရးဳကီးပၝသည္။
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဌာနမႀ သင
သင့္အတၾက္လအ
ို ပ္ပၝက အခမဲ့ (မန္တူး) Mantoux
စစ္ေဆးမႁတစ္ခု စီစဥ္ေပးပၝမည္။
သင္၏ Mantoux စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အႎုတ္လကၡဏာ
(ပံုမႀန္) ဴဖစ္ပၝက သင္၏ ကိုယ္ခႎၭာအတၾင္း တီ
တီဘပ
ီ ိုး မရႀဴိ ဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။ ေသခဵာရန္အတၾက္မႀာမူ ႎ
ႎႀစ္ပတ္ သံုးပတ္ဳကာသည့္အခၝ ထပ္မံစမ္းသပ္ရန္
လိုႎိုင္ပၝသည္။

3. အဴခားသူမဵားထံ တီဘီပိုးကူးစက္ဴခင္းမႀ ကာကၾယ္
တားဆီးရန္ သင္လုပ္ႎိုင္သည့္ အဴခားအရာမဵားကို သ
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဝန္ထမ္းမႀ ေဴပာဴပ
ေဴပာဴပပၝမည္။
• ဴပည္သူအမဵားသၾားလာသည့္ေနရာမဵား၊ အလု
အလုပ္ႎႀင့္ ေကဵာင္းမဵားသိုႚ သင္မသၾားရန္ လို
လိုႎိုင္ပၝသည္။
• သင့္အိမ္သိုႚ ဧည့္သည္္မဵား မလာေစရန္ လိုအ
လိုအပ္ႎိုင္ပၝသည္။
4. တီဘထ
ီ ိေတၾႚမႁ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတၾက္ သင္၏
ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရး ဝန္ထမ္းအား ကူညပ
ီ ၝ။
သင္၏ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရး ဝန္ထမ္းမႀ သင္၏
မိသားစုႎႀင့္ မိတ္ေဆၾမဵားကို ကဵ
ကဵန္းမာေနေစလိုဴပီး တီဘီေဘးမႀ ကင္းေဝးေစလိုပၝ
ေစလိုပၝသည္။

သင္၏ Mantoux စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အေပၝင္းလကၡဏာ
ဴဖစ္ပၝမူ သင္၏ ကိုယ္ခႎၭာအတၾင္း တီဘီပိုးမဵား ရႀ
ရႀိေနပၝသည္။ သင့္တၾင္ေအာင္းေနသည့္ တီဘပ
ီ ိုး
(အယ္လ္တီဘအ
ီ ိုင္) သိုႚမဟုတ္
တီဘပ
ီ ိုးထေနဴခင္း သိရန္ ဆ
ဆရာဝန္ႎႀင့္ဴပဴပီး ရင္ဘတ္ ဓာ
ဓာတ္မႀန္ရိုက္ရန္ လိုပၝသည္။
သင့္တၾင္ ေအာင္းေနသည့္တဘ
ီ ီပိုး ရႀ
ရႀိပၝက တီဘပ
ီ ိုးမဵား သတ္ရန္ေဆးေသာက္ဖိုႚ အလၾန္
အေရးဳကီးပၝသည္။
ကေလးငယ္မဵား သိုႚမဟုတ္
အိတ္ခဵ္အိုင္ဗီရႀသ
ိ ူမဵား သိုႚမဟုတ္ အခဵိႂႚေသာ ကဵ
ကဵန္းမာေရး ဴပႍနာ ရႀိသူမဵားမႀာ အဴခားသူမဵားထက္
တီဘီေရာဂၝ ထဳကၾရန္ အလားအလာ ပိုမဵားပၝသည္။ ၄
၄င္းတိုႚ၏ Mantoux စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အ
အႎုတ္လကၡဏာဴပလ႖င္ေသာ္မႀ
ေဆးေသာက္ရန္ လိုႎိုင္ပၝသည္။
သင့္တၾင္ (ေခဵာင္းဆိုးမေပဵာက္ဴခင္း၊ ကုိယ္အေလးခဵိန္
ေလဵာ့သၾားဴခင္း၊ ညအခၝ ေခ႗းထၾက္ဴခင္း၊ ခံ
ခံတၾင္းပဵက္ဴခင္း၊ ကုိယ္ပူဴခင္း၊ ရင
ရင္ဘတ္ေအာင့္ဴခင္းစသည့္) တီဘီ လက
လကၡဏာမဵားရႀပ
ိ ၝက သင္၏ Mantoux စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အ
အႎုတ္လကၡဏာ ဴပလ႖င္ေသာ္မႀ ဆရာဝန္ႎႀင့္ ဴပရပၝမည္။
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Mantoux စမ္းသပ္ခဵက္အတၾက္ အေပၝင္းလကၡဏာ
ဴပဴပီးသားဴဖစ္လ႖င္ က႗ႎ္ုပ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
သင့္တၾင္ Mantoux
စမ္းသပ္ခဵက္အတၾက္ အေပၝင္းလကၡဏာ ဴပဴပီးေဳကာ
ကာင္း ေရးသားထားသည့္မႀတ္တမ္း ရႀိပၝက ထပ္မံ
စမ္းသပ္စရာ မလိုပၝ။ သင့္တၾင္မႀတ္တမ္းမရႀပ
ိ ၝက အခု
ထပ္မံစမ္းသပ္ရန္ လိုပၝသည္။ ထိုသိုႚဴပႂလုပ္ဴခင္းအတၾ
တၾက္ သင့္အေပၞ မထိခိုက္ပၝ။
(ဘီစဂ
ီ ဵီ) BCG ေဆးကဵေတာ့ေရာ။
BCG မႀာ သင့္ကို တီဘီမႀ အဴမဲကာကၾယ္ေပးသည္
မဟုတ္ပၝ။ BCG ေဳကာင့္ Mantoux
အေရဴပားစမ္းသပ္ခဵက္ အေပၝင္းလကၡဏာ
အဴမဲေပးမည္ မဟုတ္ပၝ။ သင္ယခင္က BCG
ကာကၾယ္ေဆး ထိုးဖူးပၝက Mantoux အေရဴပား
စမ္းသပ္ခဵက္ သင္ေဘးကင္းစၾာ ခံယူႎိုင္ပၝသည္။
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