အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ခဵက္ (Mantoux)
တစ္ခၝတစ္ရံ (မန္တူး) “Mantoux” ဟုေခၞသည့္ အေ
အေရဴပားတၾင္ အဆုတ္နာေရာဂၝ (တီဘီ) စ
စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ သ
သင့္တၾင္ ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပိုး ရႀိမရ
ရႀိမရႀိသိရန္ လၾယ္ကူဴပီး ေဘးကင္းသည့္နည္း ဴဖစ္ပၝသည္။

ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပုိးဆိုသည္မႀာ အဘယ္နည္း။
တီဘီတၾင္ အဆင့္ႎႀစ္ဆင့္ ရႀိပၝသည္။ အဆင့္ႎႀစ္ဆင့္
စလံုးကို ေဆးဴဖင့္ကုသႎိုင္ပၝသည္။ တီဘီပိုးမဵား သင္၏
ကုိယ္ခႎၭာအတၾင္း ပထမဆံုး
ဝင္ေရာက္သည့္အခၝ ၄င္းတီဘီပိုးတိုႚမႀာ
ေအာင္းေနဳကပၝသည္။ ေဆးကုသမႁ
မရႀိပၝက ေအာင္းေနသည့္တီဘီပိုးမဵား
ထဳကၾလာဴပီး တီဘီ ေရာဂၝ ဴဖစ္သၾားႎိုင္ပၝသည္။ တီ
တီဘီမႀာ ေလထဲမႀေန၍ တစ္ဦးမႀ တစ္ဦးသိုႚ
ဴပန္ႚပၾားသည့္အတၾက္ မည္သူမဆို တီဘီ ရႎိုင္ပၝသည္။

တီဘရ
ီ ႀမ
ိ ရႀိ အေရဴပားေအာက္တၾင္
အဆင့္ ၁ –
ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပုိး

အဆင့္ ၂ –
ထဳကၾေနသည့္ တီဘေ
ီ ရာဂၝ

တီဘီပိုးမဵားမႀာ သင္၏
ကုိယ္ခႎၭာအတၾင္း အိပ္ေပဵာ
ေပဵာ္ေနပၝသည္။ ဤအဆ
ဤအဆင့္မႀာ အခဵိန္
မဵားစၾာ ဳကာႎိုင္ပၝသည္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာပင္
ဳကာႎိုင္ပၝသည္။

တီဘီပိုးမဵားမႀာ ထဳကၾေနဴပီး
ဴပန္ႚပၾားေနပၝသည္။ သင္၏
ကုိယ္ခႎၭာရႀိ တစ္ရႀႃးကို ဖဵ
ဖဵက္ဆီးေနပၝသည္။

သင့္ကုိဳကည့္ရသည္မႀာ ဖဵား
ဖဵားနာပံုမရ။ သင္သည္လည္း
ဖဵားနာသကဲ့သိုႛ မခံစားရပၝ။
သင္၏
ရင္ဘတ္ဓာတ္မႀန္သည္
သာမန္အားဴဖင့္ ေကာင္းေနပၝ
းေနပၝသည္။

သင္သည္ သာမန္အားဴဖင္
့ ဖဵားနာသကဲ့သိုႚ
ခံစား ရပၝသည္။
သင္၏ကုိယ္ခႎၭာ မည္သည့္
ေနရာတၾင္ တီဘီမႀ
အႎၨရာယ္ဴပႂ ေနသည္ကို ရ
ရႀာေဖၾရန္ သ
သင့္ဆရာဝန္မႀ အ
ထူး စမ္းသပ္မႁမဵား
ဴပႂလုပ္ပၝမည္။

သင့္ထံမႀတီဘီ
အဴခားသူမဵားထံသိုႚ
ကူးစက္မဴပန္ႚပၾားႎိုင္ပၝ။

တီဘီပိုးမဵား သင္၏
အဆုတ္တၾင္း ရႀိေနပၝက
ေခဵာင္းဆိုးဴခင္း၊ ႎႀာေခဵဴခင္း၊
ခင္း၊ စကားေဴပာဴခင္း သိုႚ
သိုႚမဟုတ္
သီခဵင္းဆိုဴခင္းဴဖင့္ သင့္ထံမႀ
တီဘီ အဴခားသူမဵားထံသိုႚ
ကူးစက္ဴပန္ႚပၾားႎိုင္ပၝသည္။

သာမန္အားဴဖင့္ ၉
လဳကာ
ေဆးတစ္မဵိႂးေသာက္ဴပီး
ကုသပၝသည္။

အနည္းဆံုး ၆ လဳကာ
ေဆး သံုးေလးမဵိႂးေသာက္
ႂးေသာက္ဴပီး ကုသပၝသည္။

The TB Skin Test (Mantoux) BURMESE စာ ၃ မဵက္ႎႀာမႀ စာမဵက္ႎႀာ ၁

က႗ႎ္ုပ္တၾင္ ေအာင္းေနသည့္တီဘပ
ီ ိုး ရႀမ
ိ ရ
ရႀမ
ိ ရႀိ မည္သုိႚသိႎိုင္မည္နည္း။
အေရဴပားတၾင္ တီဘီစစ္ေဆးဴခင္း (“Mantoux”) မႀာ
သင့္တၾင္ ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပိုးရႀိလ႖င္ ရႀိေဳကာင္း
ဴပႎိုင္ပၝသည္။ (၄င္းတိုႚ ဖဵားနာေနေဳကာင္း သင္မ
သင္မသိလ႖င္ ေသာ္မႀ) ထဳ
ထဳကၾေနသည့္တီဘီေရာဂၝ ဴဖစ္ေနသူ
တစ္စံုတစ္ဦးႎႀင့္ သင္အနီးကပ္ အတူရႀိေနဖူးပၝက သင္
သင့္တၾင္ ေအာင္းေနသည့္တီဘီပိုး ရႀိႎိုင္ပၝသည္။
သင့္ကုိကဵန္းမာေရးကုသေပးသူမႀ ေသးငယ္သည့္အပ္တစ္ခု
္တစ္ခု သံုးဴပီး အႎၨရာယ္ကင္းသည့္ (တူဘာကူလင္ ဟုေခၞ
္ ဟုေခၞသည့္) စမ္းသပ္ရည္အခဵိႂႚ သင့္လက္
သင့္လက္ေမာင္း အေရဴပားေအာက္တၾင္ ထိုးလိုက္ပၝမည္။

စမ္သပ္ဴပီးေနာက္ က႗ႎ္ုပ္၏လက္ေမာင္းကို
မည္သိုႚ ေစာင့္ေရႀာက္ရမည္နည္း။
•

•
•
•

ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာကို ပလာ
ပလာစတာ သိုႚမဟုတ္
တိပ္ဴပားႎႀင့္ မဖံုးအုပ္ပၝႎႀင့္။
မပၾတ္ရန္ သိုႚမဟုတ္ မကုတ္ရန္ သတိထားပၝ။
ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာ ယား
ယားပၝက အဝတ္ေအးေအးတစ္ခု အုပ္ထားပၝ။
သင့္လက္ကုိ ေဆးဴပီး ေဴခာက္ေအာင္ ညင္သာစၾာ သ
ာစၾာ သုတ္ႎိုင္ပၝသည္။

စမ္းသပ္ခရ
ံ န္ မေဳကာက္ပၝႎႀင့္။
တီဘမ
ီ ႀာ ကုသေပဵာက္ကင္းႎို္င္ပၝသည္။

သင့္ကုိကဵန္းမာေရးကုသေပးသူမႀ တီဘရ
ီ ႀမ
ိ ရႀိ
အေရဴပားတၾင္ စမ္းသပ္ဴပီးေနာက္ ၂ ရက္ ၃ ရက္
အဳကာတၾင္
သင့္လက္ေမာင္း ေကာင္းေနပံု ရေနလ႖င္ ေသာ္မႀ လက္ေမာင္
ာင္းကို စစ္ေဆးရပၝမည္။

မီနီစိုးတား ကဵန္းမာေရးဌာန၊ တီဘက
ီ ာကၾယ္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မႀ ေရးသားခဵက္မဵားကို ဆီေလဵာ္သလို ေဴပာင္းလဲထားပၝသည္။
The TB Skin Test (Mantoux) BURMESE စာ ၃ မဵက္ႎႀာမႀ စာမဵက္ႎႀာ ၂

အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ခဵက္ (Mantoux) - စာမဵက္ႎႀာ ၃
က႗ႎ္ုပ္၏ အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ခဵက္မႀာ
အႎုတ္လကၡဏာ ဴပေနလ႖င္ေရာ။
အရည္ထိုးလိုက္သည့္ေနရာတၾင္ အဖုမရႀိပၝက
(သုိႚမဟုတ္ အဖုေသးေသးသာ ရႀိလ႖င္)
စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အႎုတ္
လကၡဏာ ဴပဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ အႎု
အႎုတ္လကၡဏာ ဴပသည့္ အေရဴပားစမ္းသပ္ခဵက္မႀာ သာမ
သာမန္အားဴဖင့္ သင့္တၾင္ တီဘီမရႀိဟု ဆို
ဆိုလိုဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
အခဵိႂႚအေဴခအေနမဵားတၾင္ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ အေရဴ
အေရဴပားတၾင္ တီဘီစမ္းသပ္မႁ သ
သင္ေနာက္တစ္ဳကိမ္ လုပ္ရန္ လိုႎိုင္ပၝသည္။

ေအာက္ပၝအေဴခအေနတၾင္ သ
သင္သည္ အေရဴပားတၾင္
တီဘစ
ီ မ္းသပ္မႁ ဴပႂလုပ္သင့္ပၝသည္ • သင္သည္ တီဘီေရာဂၝထေနသူ တ
တစ္စံုတစ္ဦးႎႀင့္ မဳကာခဏ အနီးကပ္
ထိေတၾႚဖူးပၝသည္။
• သင္သည္ လူအမဵားအဴပား
တီဘီေရာဂၝရႀိသည့္ ႎိုင္ငံတစ္ႎိုင္ငံတၾင္ ေနခဲ့ဖူး
ဖူးပၝသည္။
• သင္သည္ လူအိုရံု၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံု၊ အကဵဥ္
အကဵဥ္းေထာင္ သိုႚမဟုတ္ အိုးအိမ္မဲ့
ေဂဟာတၾင္ အလုပ္လုပ္သည္။
သိုႚမဟုတ္ ေနထိုင္သည္။ သိုႚမဟုတ္
• သင့္တၾင္ အိတ္ခဵ္အိုင္ဗီပိုး သိုႚမဟုတ္
အဴခားေသာ ကဵန္းမာေရးဴပႍနာအခဵိႂႚ ရႀိသည္
ရႀိသည္။

က႗ႎ္ုပ္၏ အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ခဵက္မႀာ အေ
အေပၝင္းလကၡဏာ ဴပေနလ႖င္ေရာ၊
အရည္ထိုးလိုက္သည့္ေနရာတၾင္ သတ္မႀတ္ထားသည့္ အရၾ
အရၾယ္အစားရႀိသည့္ အဖုရႀိေနပၝက စမ္းသပ္ခဵက္မႀာ အေပ
က႗ႎ္ုပ္အရင္က ဘီစဂ
ီ ဵီကာကၾယ္ေဆး ထိုးခဲဖ
့ ူးရင္ေရာ။
အေပၝင္းလကၡဏာ ဴပဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆိုလိုသည္မႀာ သင္၏
သင္ဘစ
ီ ီဂဵီကာကၾယ္ေဆး ထိုးခဲ့ဖူးလ႖င္ေသာ္မႀ သင္သ
သင္၏ကုိယ္ခႎၭာထဲတၾင္ တီဘီပိုးမဵား ရႀိေနႎိုင္သည္ဟု ဆို
င္သည္ အေရဴပားတၾင္ တီဘီ စမ္းသပ္ႎိုင္ပၝသည္။
ဆိုလိုပၝသည္။ အေရဴပားတၾင္
• ဘီစီဂဵီကာကၾယ္ေဆး ထိုးဖူးခဲ့သူမဵားသည္ ေအာ
တီဘီစမ္းသပ္ခဵက္တၾင္ အေပၝင္းလကၡဏာ ရႀိသူအမဵားစုမႀာ ေအ
အာင္းေနသည့္ တီဘီပိုးရႎိုင္ဴပီး တီဘီ
ေအာင္းေနသည့္ တီဘီပိုးရႀိပၝသည္။ ေသခဵာ
တီဘီေရာဂၝ ထဳကၾႎိုင္ပၝသည္။
ေသခဵာေစရန္ သင့္ဆရာဝန္မႀ သင္
• ဘီစီဂဵီကာကၾယ္ေဆးမႀာ ကေလးသူငယ္မဵား
သင့္ကုိစစ္ေဆးဴပီး ရင္ဘတ္ကုိ ဓာတ္မႀန္ရိုက္ပၝမည္။ သင့္တၾ
တီဘီေရာဂၝဴဖင့္ အလၾန္ဖဵားနာဴခင္း
သင့္တၾင္တီဘီေရာဂၝ ထဳကၾေနဴခင္း ရႀိ
မဴဖစ္ရန္ ကာကၾယ္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ လူမဵား
ရႀိမရႀိသိရန္ အဴခားစမ္းသပ္ခဵက္မဵား လိုႎိုင္ပၝသည္။
အသက္ဳကီး လာသည္ႎႀင့္အမ႖ ၄
သင္ႎႀင့္ သင့္မသ
ိ ားစုတိုႚ၏ ကဵန္းမာေရးကို ကာကၾယ္ပၝ ၄င္းအကာအကၾယ္ ေပဵာက္သၾားပၝသည္။
အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ခဵက္ လုပ္ပၝ။
• တစ္ခၝတစ္ရံ ဘီစီဂဵီကာကၾယ္ေဆးေဳကာင့္
အေရဴပားတၾင္ တီဘီစမ္းသပ္ရန္ သ
အေရဴပားတၾင္ တီဘီစမ္းသပ္သည့္အခၝ အေ
သင့္ဆရာဝန္ သိုႚမဟုတ္ သ
အေပၝင္းလကၡဏာဴဖင့္ တုံႚဴပန္ပၝသည္။ သု
သင္၏ ဴပည္သူႚကဵန္းမာေရးဌာနကုိ ဆက္သၾယ္ပၝ။
သုိႚေသာ္ သင္၏အေရဴပားတၾင္ တီဘီ
စမ္းသပ္သည့္အခၝ အေပၝင္းလကၡဏာဴဖင့္ တုံႚ
တုံႚဴပန္ပၝက ဘီစီဂဵီေဳကာင့္မဟုတ္ဘဲ သင္၏
ကုိယ္ခႎၭာထဲရႀိ တီ
တီဘီပိုးမဵားေဳကာင့္ ဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။
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သင္သည္
ဘီစဂ
ီ ဵီကာကၾယ္ေဆး ထိုးဖူးဴပီးလ႖င္ေသာ္မႀ အေ
အေရဴပားတၾင္ တီဘစ
ီ မ္းသပ္ႎိုင္ပၝသည္။

မီနီစိုးတား ကဵန္းမာေရးဌာန၊ တီဘက
ီ ာကၾယ္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မႀ ေရးသားခဵက္မဵားကို ဆီေလဵာ္သလို ေဴပာင္းလဲထားပၝသည္။
စာ ၃ မဵက္ႎႀာမႀ စာမဵက္ႎႀာ ၃
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