ရက္ခ်ိန္း-

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
ရက္ခ်ိန္း ေန႔စြဲ ႏွင့္ အခ်ိန္

သင္၏ ေဒသဆုိင္ရာက်န္းမာေရးဌာန ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

HBIG (ေမြးဖြားခ်ိန္)

အသဲေရာင္အသားဝါ

ေဆးရံုတြင္ေမြးျခင္း

ကာကြယ္ေဆး
ပထမအၾကိမ္
ေဆးေသာက္ခ်ိန္
(ေမြးဖြားခ်ိန)
အသဲေရာင္အသားဝါ
ကာကြယ္ေဆး
ဒုတိယအၾကိမ္
ေဆးေသာက္ခ်ိန္ (1-2
လအထိ)

သင ္၏ေမ းြ ကင ္းစကေလးအား
အသေ
ဲ ရာင ္အသားဝါေရာဂါမ ွ
ဘယ ္လု ကာက
ိ
ြယ ္မလ

အသဲေရာင္အသားဝါ
ကာကြယ္ေဆး
တတိယအၾကိမ္
ေဆးေသာက္ခ်ိန္ (6 လ)
PVST –

အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရေသာ

ေရာဂါကူးစက္မႈအား

မိခင္မ်ားအတြက္

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (9 လ)

PVST – ကိုယ္ခံအားကို
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (9 လ)

Kansas Perinatal Hepatitis B Prevention
Program Coordinator
(အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါ ကာကြယ္ေရး
ပရိုဂရမ္၏ ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး)
785-296-5588

အသဲေရာင္အသားဝါဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္
အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါသညး အသဲ ၽျမး့်ခ

သငး၏ ေလ့အာ့ ာ ျယး်ခငး့
သငး၏ေမျ့ ငးစ ေလ့အတျ း အ်ခာ့အပို အထူ့ဂရုစို း ို

်ပညးနယး ပရိုဂရမးႏြငးံ သငး၏ေဒ

လိုအပးပါသညး။

သဆုိငးရာရိြ ္နး့မာေရ့ဌာနမ္ာ့သညး
သငး၏ ေလ့ငယးအာ့ အသဲေရာငးအ

ငး့ႏြငးံ ငးဆာေရာဂါမ္ာ့ ို ်ဖစးေပၚေစနုိငးေသာ
်ပငး့ထနးသညးံ အသဲေရာဂါ ူ့စ းမႈတစးမ္ိဳ့
်ဖစးပါသညး။

အသဲေရာငးအသာ့ဝါ ာ ျယးေဆ့
ေမျ့ဖျာ့ခ္ိနး

အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါ ာ ျယး

သာ့ဝါေရာဂါမြ ာ ျယးမႈရိြေစဖို႔ရာ သငးံ ို
အ ူအညီမ္ာ့ေပ့ပါသညး။

အငး်မဴဂေလာဗငး (HBIG)

အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါသညး ေလ့မီ့ဖျာ့
ခ္ိနးအေတာအတျငး့တျငး ေမျ့ ငး့စ ေလ့မ္ာ့ ို
လျယး ူစျာ ူ့စ းနုိငးပါသညး။

အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါ ာ ျယးေရ့
ပရိုဂရမး

1-2 လအထိ

အသဲေရာငးအသာ့ဝါ ာ ျယးေဆ့
ဒုတိယအၾ ိမး ေဆ့ေသာ းခ္ိနး

ႏို႔တို းေ ၽျ့်ခငး့သညးသငးံ ေလ့ငယးအတျ း
ေဘ့ ငး့ပါသညး။

6 လအထိ

အ ယး၍ ူ့စ းခဵရသညးဆိုလြ္ငး
သငးံ ေလ့ငယးအာ့ ူ့စ းနိုငးမႈသညး 90%
တျငး ရိြပါသညး။

ုသ၍ မေပ္ာ းနုိငးပါ၊ သို႔ေသား
အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါသညး ေဘ့ ငး့်ပီ့
ထိေရာ းေသာ ာ ျယးေဆ့်ဖငးံ ာ ျယးလို႔ရေသာ
အရာ ်ဖစးသညး။

9လ

အသဲေရာငးအသာ့ဝါ ာ ျယးေဆ့
တတိယအၾ ိမး ေဆ့ေသာ းခ္ိန
ေဆ့ေသာ း်ပီ့ ာလ ေသျ့စစး်ခငး့
(PVST)

3 မ္ိဳ့ေသာ ေဆ့ေသာ းခ္ိနး ို 6

တျငး ာ ျယးေဆ့မ္ာ့
ထို့နုိငး်ပီ့ ်ပညးနယးဌာနတျငး

ေမျ့ဖျာ့ခ္ိနးမြ HBIG ေဆ့

အခမဲံ စစးေဆ့မႈမ္ာ့

အသဲေရာငးအသာ့ဝါ ာ ျယးေဆ့

လုပးေဆာငးနိုငးပါသညး။

အသဲေရာငးအသာ့ဝါေရာဂါ ာ ျယး အငး်မဴဂေလာဗငး (HBIG)
သညး သငး၏ ေလ့ငယး ိုယးတျငး့ရိြ ဗုိငး့ရပးစးပို့မ္ာ့ ုိ ခ္ းခ္ငး့
တို းထုတးေပ့ေသာ ေဆ့ဝါ့ ်ဖစးပါသညး။ ေမျ့ဖျာ့ခ္ိနးတျငး

အသဲေရာငးအသာ့ဝါ ာ ျယးေဆ့

ေဒသဆိုငးရာ ္နး့မာေရ့ဌာနမ္ာ့

သငး၏ဆရာဝနး ို ဆ းသျယး်ပီ့ သငးံ ေလ့ HBIG ေဆ့
လိုအပးေၾ ာငး့ ို အေၾ ာငး့ၾ ာ့ပါ။

သငးံ ေလ့အာ့ မညးသညးံအခ္ိ
နးတျငး ာ ျယးေဆ့ထို့ရနးႏြငးံ
ေဆ့စစးရနး လုပးရမညး ို ႏိႈ့ေဆားစာမ္ာ့

9 လ ေရာကးခ္ိနးမြ PVST

ေပ့ေဆာငးပါ။

လေ ္ားစာ ေပ့ထာ့ပါသညး။

ေဆ့ေသာ း်ပီ့ ာလ ေသျ့စစး်ခငး့ (PVST)တျငး

သငးႏြငးံ သငးံ ေလ့အတျ းႏြငးံပတးသ း်ပီ့

သငး၏ ေလ့ငယးသညး အသဲေရာငးအသာ့ဝါေ

စို့ရိမးစရာမ္ာ့ သို႔မဟုတး မညးသညးံ

လမေစံပဲေမျ့ေသာ ေလ့မ္ာ့အတျ းလညး့

ရာဂါႏြငးံမ ူ့စ းေအာငး အေသအခ္ာ စစးေဆ့်ပီ့

ေမ့ချနး့မ္ာ့ ို မဆို ဤေနရာတျငး

ေဘ့ ငး့်ပီ့ ထိေရာ းပါသညး။

ထိုေရာဂါမြ ာ ျယးမႈရိြေစရနး ေသခ္ာ လုပးေဆာငးပါ။

ေမ့်မနး့နုိငးပါသညး။

