Information for contacts of Tuberculosis - Burmese

အဆုတးေရာဂါ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈမ္ာ့အတျကး
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
အမ္ာ့်ပညးသူ က္နး့မာေရ့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
အကယး၍ သငးသညး တီဘီ TB ေရာဂါ ရြိသူ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈ ရြိခဲံလြ္ငး ၊ သငး ၏ သမရို့က္

အဆုတးေရာဂါ ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ။
အဆုတးေရာဂါ သို႔မဟုတး အတိုေကာကး်ဖငးံ တီဘီ
ကူ့စကး်ခငး့ တစးခု ်ဖစးပါသညး။
တစးခုခု

ကိုမဆို

TB သညး ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့

၁ငး့သညး မညးသညးံ ခႏၶာကိုယး အစိတးအပိုငး့

ထိခိုကးႏိုငးသညး သို႔ေသားလညး့ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ အဆုတး

ကိုထိခိုကးပါသညး ၊

၁ငး့ ကို အဆုတးေရာဂါ တီဘီ

ၾသစေၾတ့လ္ာ့ႏိုငးငဵ တျငး ႏြစးစဥး တီဘီ

TB

TB

ဟုေခၚပါသညး။

1000

ေရာဂါကူ့စကးခဵရသူ

ေက္ားခနး႔ရြိပါသညး ၊ ၁ငး့တို႔ထဲတျငး 400 မြာ ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယး တျငး ်ဖစးပါသညး။

အဆုတးမ္ာ့ သို႔မဟုတး လညးေ ခ္ာငး့ အတျငး့တျငး ရြငးသနးေနသညးံ တီဘီ TB ေရာဂါ
ေလထုထဲမြ တဆငးံ တီဘီ

TB

၁ငး့ပို့သညး

ေရာဂါ ကူ့စကးပ္ဵ႕ႏြ႔ဵ ပါသညး။

၁ငး့တျငး

ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့ ပါဝငးသညးံ အရညးစကးမ္ာ့ ေလထုအတျငး့ မႈတးထုတးလိုကးၿပီ့
၁ငး့ပို့ကို အသကးရႈသျငး့လိုကးေသာ လူမ္ာ့ အာ့ ကူ့စကးေစပါသညး။
ႏႈတးဆကး်ခငး့ သို႔မ ဟုတး အဝတးအစာ့မ္ာ့ ၊ အစာ့အေသာကး ၊
ေယာကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး အရာမ္ာ့

လကးဆျဲ
ပနး့ကနးချကး

ကိုထိေတျ႔ကိုငးတျယး်ခငး့ တို႔မြ သငး တီဘီ

TB

ေရာဂါ မကူ့စကးႏိုငးပါ။
အဆုတးမ္ာ့ သို႔မဟုတး လညးေခ္ာငး့ အတျငး့

ရြငးသနးေနသညးံ တီဘီ

TB ေရာဂါ

ရြိေသာ သူ ႏြငးံ နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ သာမနးအာ့်ဖငးံ နီ့ကပးစျာ ၊ မ္ကးနာခ္ငး့ဆိုငး သငး
ထိေတျ႔ရဵု်ဖငးံ တီဘီ

TB

ေရာဂါသညး အလျနး႔အလျနး

သို႔မဟုတး ေက္ာငး့သို႔ သျာ့ရနး အပါအဝငး ်ဖစးသညး။

တီဘီ TB ေရာဂါ အတျကး သငး မညးကဲံသို႔ စစးေဆ့မညးနညး့။
ရို့ရို့စစးေဆ့မႈ တစးခု ်ဖစးေသာ က္ဴဘာကူဟးလငး သို႔မဟုတး မဲနးတူ့စး
အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ သညး အကယး၍ တစးဦ့တစးေယာကး တျငး တီဘီ
ကူ့စကးခဲံလြ္ငး ေဖားထုတးႏိုငးပါသညး။

ကူ့စကးပ္ဵ႕ႏြ႔ဵ်ခငး့

မရြိပါ။

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ၊ ကူ့စကးခဵႏိုငးရဖျယးရြိသညးံ လူမ္ာ့မြာ တစးအိမးတညး့တျငး

TB ပို့

ဤစစးေဆ့မႈ သညး လကးဝဲဖကး လကးဖ္ဵ ၏

အေရ်ပာ့ေအာကးတျငး အနညး့ငယး ေဆ့ထို့ပါမညး။

တီဘီ TB ေရာဂါ မညးကဲံသို႔ ကူ့စကးပ္ဵ႕ႏြဵ႔ ပါသနညး့။
ရြိသညးံ သူ က ေခ္ာငး့ဆို့ ၊ ႏြာေခ္ သို႔မဟုတး သီခ္ငး့ဆို သညးံအခါ ၊

ေန႔စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ တစးခုခု ကို ရပးဆိုငး့ပစးရ နး အေၾကာငး့မရြိပါ ၊ အလုပးသို႔

အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့

လကၡဏာ အေ်ဖ ရြိေသာ လူမ္ာ့သညး ထပးဆငးံစစးေဆ့မႈမ္ာ့်ဖစးသညးံ အဆုတးကို
ၾကညးံရႈရနးအတျကး ရငးဘတးဓါတးမြနး ၊ သို႔မဟုတး အေ်ဖကို
ေသျ့စစးေဆ့်ခငး့ ကို လုပးရႏိုငးသညး။

အတညး်ပဳရနးအတျကး

သိရြိရနး အေရ့ၾကီ့သညးမြာ ၊ ယခငးက တီဘီ

TB ေရာဂါကူ့စကးခဵရသညးံ လူမ္ာ့ သို႔မဟုတး တီဘီ

TB ေရာဂါအတျကး ကာကျယး

ေဆ့ (BCG ကာကျယးေဆ့ ဟုေခၚသညး ) ထို့ထာ့သညးံ လူမ္ာ့ တျငး လညး့
အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့လကၡဏာ အေ်ဖ ရြိႏိုငး ပါသညး။
တီဘီ TB ပို့ကူ့စကးခဵရသညးံ လူမ္ာ့ အာ့ ၊ ေရာဂါ ်ဖစးလာႏိုငးသညးံ ်ဖစးႏိုငးေ်ခ ကို
ေလ္ာံက္ေစရနး အတျကး၊ ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့သတးေဆ့ ်ဖငးံ ၾကိဳတငးကာကျယးေသာ
ကုသမႈ ကို ေပ့ႏိုငးပါသညး ၊ သို႔မဟုတး သူတို႔၏အဆုတးမ္ာ့ ကို ေစာငးံၾကညးံရနး
ထပးဆငးံ ရငးဘတးဓါတးမြနး မ္ာ့ ကို ေ

နာကးဆကးတျဲ စမး့သပးစစးေဆ့မႈအ်ဖစး

ရိုကးႏိုငးပါသညး။
တီဘီ TB ေရာဂါ သညး ်ဖညး့ညငး့စျာ်ဖငးံ ရြငးသနးၿပီ့ ၾကီ့ထျာ့လာပါသညး ၊ ထို႔ေၾကာငးံ
သငး ၏ က္နး့မာေရ့အတျကး သို႔မဟုတး သငးႏြငးံနီ့စပးရာ လူမ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့

အတူတူေနေသာ သို႔မဟုတး မိသာ့စုဝငး်ဖစးေသာ သူမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး။

အတျကး ခ္ကး်ခငး့လကးငငး့ အႏၱရာယးမရြိပါ။

လူတစးဦ့ ေရာဂါကူ့စကးခဵ ရသညးံ

အခ္ိနး မြ အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ ်ဖငးံ ကူ့စကးမႈ ကို ရြာေဖျသိရြိသညးံ အခ္ိနး အၾကာ့
ကာလသညး ဿ လ မြ ၀ လ ခနး႔ ်ဖစးပါသညး။

ဤကိစၥ ဆိုလိုသညးမြာ တီဘီ

TB

ကူ့စကးမႈ အတျကး စစးေဆ့ရနး အေကာငး့ဆဵု့အခ္ိနးမြာ ေရာဂါ ႏြငးံ ထိေတျ႔ၿပီ့ေနာကး
အနညး့ဆဵု့ ၈ ပတး မြ ှွ ပတး အတျငး့ ်ဖစးပါသညး။
အေရ့ၾကီ့သညးံ အတို်ခဵဳ့ အခ္ကးမ္ာ့

အဆုတးေရာဂါ သို႔မဟုတး အတိုေကာကး်ဖငးံ တီဘီ

TB

သညး

ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့ (ပို့မႊာ့) ကူ့စကး်ခငး့ တစးခု ်ဖစးပါသညး။


တီဘီ TB ကူ့စကး်ခငး့ ႏြငးံ တီဘီ TB ေရာဂါ အၾကာ့တျငး



၂% ႏြငးံ ှွ% အၾကာ့လူမ္ာ့သာလြ္ငး တီဘီ

ေရာဂါ ်ဖစးလာၾကပါသညး ၊ ႏြစး အတနးၾကာမြ ေရာဂါ ်ဖစးလာၾကသညး။

TB

က္နးေသာ

အလဵု့စဵု ေနထိုငးေကာငး့ၾကသညး ၊ ဤအေ်ခအေန ကို ်မဵဳေနေသာ တီဘီ သို႔မဟုတး
ကိနး့ဝပး်ငိမးသကးေနေသာ တီဘီ ဟုေခၚၿပီ့ ၊

်ဖငးံ ေနထိုငးမေကာငး့်ဖစးလာမညးံ အချငးံအလမး့ ပိုမို မ္ာ့်ပာ့ပါသညး။

အဆုတးမ္ာ့

TB ပို့ရြိၿပီ့ နာမက္နး့်ဖစးေနေသာ လူမ္ာ့

ကသာလြ္ငး ၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့ သို႔ ေရာဂါကူ့စကး ႏိုငးပါသညး။

တီဘီ TB ေရာဂါသညး

အထူ့ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ ပို့သတးေဆ့ ကို ေသာကးသဵု့်ခငး့်ဖငးံ ကုသၿပီ့ ေပ္ာကးကငး့
တီဘီ TB ေရာဂါ ၏ လကၡဏာမ္ာ့မြာ

အဘယးေၾကာငးံ

ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။


- ၀ ပတးထကးေက္ားလျနးၿပီ့

ေခ္ာငး့ဆို့်ခငး့ ၊ ကိုယးပူအဖ္ာ့တကး်ခငး့ ၊ ညအခါ ေ ချ့္ထျကး်ခငး့ ၊ ကိုယးအေလ့ခ္ိနး
က္ဆငး့်ခငး့ ၊ အလျနးပငးပနး့ႏျမး့နယး်ခငး့ ႏြငးံ တစးခါတစးရနး ေခ္ာငး့တျငးေသျ့ပါရြိ်ခငး့

ကိနး့ဝပး်ငိမးသကးေနေသာ တီဘီပို့ ရြိသညးံ လူမ္ာ့သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ ထဵသို႔
မကူ့စကးႏိုငးပါ။



အဆုတးမ္ာ့ သို႔မဟုတး လညးေခ္ာငး့ အတျငး့ တီဘီ

TB

ပို့ရြိၿပီ့

နာမက္နး့်ဖစးေနေသာ လူမ္ာ့ ကသာလြ္ငး ၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့ သို႔ ေရာဂါကူ့စကး

ပို့မ္ာ့ သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ သို႔

မကူ့စကးႏိုငးပါ။ ကိုယးခဵစျမး့အာ့စနစး နိမးံက္ေနေသာ လူမ္ာ့ တျငး တီဘီ TB ေရာဂါ

တို႔ ပါဝငးပါသညး။

သငးႏြငးံနီ့စပးရာ လူမ္ာ့၏

ဆိုေသား တီဘီ TB ေရာဂါ သညး ်ဖညး့ညငး့စျာ်ဖငးံ ရြငးသနးၿပီ့ ၾကီ့ထျာ့်ခငး့

၉ွ% ႏြငးံ ၉၂% ေသာ လူမ္ာ့တျငး ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ တစးခုခု ်ပသ်ခငး့ မရြိဘဲ ၊

ႏိုငးပါသညး။

သငး ၏ က္နး့မာေရ့အတျကး သို႔မဟုတး

က္နး့မာေရ့ အတျကး ခ္ကး်ခငး့လကးငငး့ အႏၱရာယးမရြိပါ ၊

တီဘီ TB ပို့ကူ့စကးခဵရသညးံ လူတိုငး့ သညး ေနထိုငးမေကာငး့ ်ဖစးမညးမဟုတးပါ။

သို႔မဟုတး လညးေခ္ာငး့ အတျငး့ တီဘီ

TB ကူ့စကးမႈ အႏ ၱရာယးအလာ့အလာ

သညး နညး့ပါ့ပါသညး။

်ခာ့နာ့ခ္ကး ရြိပါသညး။
ကူ့စကးခဵရသညးံ လူမ္ာ့ထဲမြ

တစးဦ့ မြ အ်ခာ့တစးဦ့ ထဵသို႔ တီဘီ

ႏိုငးပါသညး။


တီဘီ TB ေရာဂါ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈ ရြိၿပီ့ ကူ့စကးခဵေနရၿပီၿဖစးေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိေဖား
ထုတးခဵရေသာသူမ္ာ့ အာ့

ၾကိဳတငးကာကျယးေသာ ကုသမႈ

ကိုေပ့ႏိုငးသညး

သို႔မဟုတး ထပးဆငးံ ရငးဘတးဓါတးမြနး ်ဖငးံ ေနာကးဆကးတျဲ စမး့သပးစစးေဆ့မႈ
ေပ့ႏိုငးသညး။
အကယး၍ သငးံတျငး ေနာကးဆကးတျဲ ေမ့ချနး့မ္ာ့ တစးခုခု သို႔မဟုတး စို့ရိမးမႈမ္ာ့
တစးခုခု ရြိလြ္ငး ၊ က္နး့မာေရ့ဌာန တီဘီ TB ေရာဂါထိနး့ခ္ဳပးေရ့ သို႔ ဖဵု့နဵပါတး 1300

651 160 ်ဖငးံ သငး ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး။
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Information for contacts of
Tuberculosis
Public health information
What is Tuberculosis?
Tuberculosis, or TB for short, is a bacterial
infection. It can affect almost any part of the body
but most often the lungs; this is called pulmonary
TB. In Australia there are just over 1000 cases of
TB diagnosed each year, with approximately 400 of
these in Victoria.

How is TB spread?
TB can be spread through the air when a person
with active TB disease in the lungs or throat
coughs, sneezes or sings. This may cause droplets
that contain the bacteria to spray into the air and
infect people who breathe them in. You cannot get
TB from shaking hands or from clothes, food,
dishes or touching things.
TB is not highly contagious and to be infected you
usually need close, face to face contact over many
hours with someone with active TB in the lungs or
throat. Often the people who are most likely to be
infected are those in the same house or family.

If you have had contact with someone with TB,
there is no reason to stop any of your usual
daily activities, including going to work or
school.

How do you test for TB?
A simple test called a Tuberculin or Mantoux skin
test can tell if someone has been infected with the
TB germ. This test involves a small injection under
the skin of the left forearm. People who have a
positive skin test can have further tests such as a
chest x-ray, to look at the lungs, or a blood test to
confirm the result. It is important to know that
people who have previously had infection with TB,
or even a vaccination for TB, called a BCG
vaccination, could also have a positive skin test.
People who are infected with TB can be given
preventative treatment with antibiotics to reduce the
possibility of developing the disease, or they can
have follow-up chest X-rays to monitor their lungs.
TB grows and develops slowly, so there is no
immediate risk to your health, or the health of those
people close to you. From the time a person is
infected to when the infection can be detected by
skin testing is about two to three months. This
means that the best time to test for TB infection is
at least 8 to 10 weeks after the exposure.

Important points in summary:
•

There is a difference between TB
infection and TB disease
Not everyone who is infected with TB germs gets
sick. Only between 5% and 10% of people who are
infected go on to develop TB, which could happen
many years later. The remaining 90% to 95% don’t
show any symptoms and are completely well; this is
called latent or dormant TB and the germs can’t be
spread to others. People with weakened immune
systems have a greater chance of getting sick with
TB. Only those people who are sick with TB in the
lungs or throat might be infectious to others. TB
can be treated and cured by taking specialised
antibiotics. Symptoms of TB include; a cough for
more than 3 weeks, fever, night sweats, weight
loss, fatigue and occasionally, coughing up blood.

•
•
•
•
•

Tuberculosis, or TB for short, is an infection
caused by a bacteria (germ).
The risk of TB transmission from one person to
another is low.
There is no immediate risk to your health, or the
health of those people close to you because TB
grows and develops slowly.
People who have dormant infection cannot
spread TB to others.
Only those people who are sick with TB in the
lungs or throat may be infectious to others.
People who have been infected because they
have been in contact with TB can be given
preventative treatment, or X-ray follow-up.

If you have any further questions or concerns
you can contact the Department of Health, TB
Control Section on 1300 651 160.
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