Tablets for latent Tuberculosis infection - Burmese

ၿမဵဳေနေသာ

အဆုတးေရာဂါ ကူ့စကးမႈအတျကး

ေဆ့ဝါ့မ္ာ့
အမ္ာ့်ပညးသူ က္နး့မာေရ့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
သငးံဘဝ၏ တစးခ္ိနးခ္ိနးတျငး သငး သညး အဆုတးေရာဂါ ကူ့စကးခဵခဲံရေၾကာငး့

သငးံေ်ခေထာကး တို႔တျငး ထဵုက္ငးမႈ သို႔မဟုတး စူ့ရြမႈ /ပူေလာငးမႈ ခဵစာ့ရလြ္ငး လညး့

စစးေဆ့မႈမ္ာ့ က ေဖား်ပပါသညး။ အဆုတးေရာဂါ (TB ) ပို့မ္ာ့သညးသငးံ ကိုယးခႏ ၶာ

သငးံ ဆရာဝနး ႏြငးံ ဆကးသျယးပါ ၊ ေဆ့ ဝါ့သဵု့စျဲ်ခငး့ကို ရပးဆိုငး့ပါ။

အတျငး့တျငး ်ငိမးသကးၿပီ့ ၊ အိပးေပ္ားေနသညး သို႔မဟုတး ်မဵဳေနပါသညး။ ဤ တီဘီ TB
ပို့မ္ာ့သညး လကးရြိအေ်ခအေနတျငး အိပးေပ္ားေနသ်ဖငးံ ၊

၄ငး့တို႔က ဒုကၡ တစးခုခု

မေပ့ပါ ၊ အ်ခာ့သူမ္ာ့ ကို လညး့ သငး ေရာဂါ မကူ့စကးေစႏိုငးပါ။ သို႔ေသား်ငာ့လညး့
၊ ၄ငး့ေရာဂါပို့မ္ာ့သညး အဆငးံတစးဆငးံတျငး လႈပးရြာ့ရြငးသနးလာႏိုငးသညးံ အချငးံအ
လမး့ အနညး့ငယး ရြိပါသညး။ တီဘီ TB ေရာဂါပို့ မ္ာ့ လႈပးရြာ့ရြငးသနးလာသညးံအခါ ၊
၄ငး့တို႔က ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ အၿမဲေခ္ာငး့ဆို့်ခငး့
ထကးေက္ားလျနးၿပီ့ ေခ္ာငး့ဆို့်ခငး့

(၃

ပတး

) ၊ တစးခါတစးရနး သလိပးတျငး ေသျ့ပါရြိ်ခငး့ ၊

ကိုယးပူအဖ္ာ့တကး်ခငး့ ၊ ေချ့္ထျကး်ခငး့ ၊ ခဵတျငး့ပ္ကး်ခငး့ ၊ ပငးပနး့ႏျမး့နယး်ခငး့

ကာလအတနးၾကာ

ကုသမႈ တစးခု ကို စတငးရနး သငးံအာ့ အၾကဵ်ပဳပါမညး။
ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့သတးေဆ့ ကို

ISONIAZID

ကို ႏို့ထေစရနး ႏြငးံ သငး၏ အနာဂတးအတျကး က္နး့မာေရ့်ပႆနာမ္ာ့ ကို

သတိ်ပဳရနး - အကယး၍ သငးံတျငး ကိနး့ဝပး်ငိမးသကးေနသညးံ

(အိပးေပ္ားေနသညး)ံ

တီဘီ TB ရြိလြ္ငး သငးံတျငး လႈပးရြာ့ရြငးသနးေနသညးံ အဆုတးေရာဂါ မရြိပါ။

၆ - ၉ လ အထိ

ရနး ပ္ကးကျကးလြ္ငး ၊ ေဆ့သညး အာနိသငး ရြိမညးမဟုတးဘဲ ၊ လႈပးရြာ့ရြငးသနးလာမညးံ
တီဘီ TB ေရာဂါ ်ဖစးလာမညး ကို သငး အကာအကျယး ရလိမးံမညး မဟုတးပါ။

လညး့ ကေလ့မ္ာ့ လကးလြမး့မမီေသာ ေနရာ ႏြငးံ ေနေရာငး်ခညး
မက္ေသာေနရာ ်ဖစးရမညး။





သငးံအာ့ ေန႔တိုငး့ သတိေပ့ရနး ၾကငးေဖားဖကး ၊ ေဆျမ္ဳိ့ေတားစပးသူ သို႔မဟုတး
သူငယးခ္ငး့ တစးဦ့ အာ့ ေမ့်မနး့ပါ။
ေဆ့အမြတးအသာ့ချကး သို႔မဟုတး ေဆ့သတိေပ့ဘူ့ ကိုအသဵု့်ပဳပါ ၊
ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ ကို ေန႔တိုငး့ အခ္ိနးမြနး ေသာကးပါ ၊ ဥပမာ

- နဵနကးစာ မစာ့မီ ၊

အိပးယာမဝငးမီ သို႔မဟုတး သငး သျာ့တိုကးသညးံအခ္ိနးအခါ တျငး ်ဖစးသညး။
သငးံ လကးကိုငးဖဵု့ ေပၚတျငး သတိေပ့ခ္ကး သို႔မဟုတး ႏို့ေစားေခါငး့ေလာငး့သဵ
ေဆ့ေသာကးရနး ပ္ကးကျကးခဲံသညးတို႔ကို ေရ့မြတးထာ့ပါ ၊ ၿပီ့လြ္ငး ေနာကး
အၾကိမး ဆရာဝနး ႏြငးံ ရကးခ္ိနး့တျငး ဤအေၾကာငး့ကို သတငး့ပို႔ပါ။

.
ေဆ့အခ္ိနးအဆ အတိုငး့အတာ ကို ချဲ်ခာ့ၿပီ့ မေ သာကးပါႏြငးံ - ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ အာ့လဵု့
ကို အတူတူ တစးခါတညး့ ေသာကးပါ။

၄ငး့ေနာကး ေနာကးတစးေန႔တျငး ပဵုမြနးအတိုငး့ ဆကးေသာကးပါ။

အကယး၍ ေဆ့ေသာကးရနး တစးေန႔လဵု့ သငး ေမံေနလြ္ငး ၊ ေနာကးတစးေန႔ တျငး ပဵုမြနး

ဆကးလကးခဵယူေနရနး အေရ့ၾကီ့ပါသညး။

ေဆ့ကိုသာလြ္ငး ေသာကးပါ ၊ ေဆ့ခ္ိနး ၂ ဆ ကို မေသာကးပါႏြငးံ။

သငးံတျငး အၿမဲတနး့ ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ အလဵုအေလာကးရြိေနရနး ေသခ္ာေအာငးလုပးပါ။

အမြတးရပါ -

ေဆ့ခနး့ ရကးခ္ိနး့မ္ာ့ ကို

မြနးမြနးတကးေရာကးရနး ေသခ္ာေစပါ ၊ ထိုအခါ သငးံအာ့ အၿမဲတနး့ ေ

ဆ့ဝါ့

်ဖနး႔်ဖဴ့ေပ့ရနး ်ဖစးသညး။
ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳိ့မ္ာ့ ႏြငးံစပးလ္ဥး့၍ ်ပႆနာ တစးခုခု သငးံတျငး ရြိလြ္ငး ၊ သငးံ





သို႔ေသား်ငာ့လညး့ ၊ အကယး၍ ဤသို႔်ဖစးလြ္ငး ၊

ရြာ့ပါ့သညးံကိစၥ ်ဖစးသညး သို႔ေသားလညး့ ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳိ့သညး ဓါတုေ ဗဒဆိုငးရာ
အသညး့ေရာငးကိုငး့မႈ တစးခု ်ဖစးပါသညး။ ဤကိစၥ သညး ေအာကးပါတို႔မြ တစးခုခု ကို
်ဖစးေပၚႏိုငးသညး - ခဵတျငး့ပ္ကး်ခငး့ ၊ ဝမး့ဗိုကး မအီမသာမႈ သို႔မဟု

တး နာက္ငးမႈ ၊

ေအာံအနးခ္ငးစဖျယး ခဵစာ့ရမႈ ၊ အေရာငးရငးံေသာ ဆီ့ (ခပးေဖ္ာံေဖ္ာံ လကၻးရညးၾကမး့
၊ သို႔မဟုတး မ္ကးစိ မ္ကးဆဵအ်ဖဴေရာငး မြ အဝါေရာငးေဖ္ာံေဖ္ာံ
အကယး၍ ဤကဲံသို႔ ်ဖစးပျာ့လြ္ငး သငး ေဆ့ဝါ့

သငး သညး အ်ခာ့သူမ္ာ့ အာ့ မကူ့စကးႏိုငးပါ။
သငးံေဆ့ဝါ့မ္ာ့ ကို ေန႔တိုငး့ သငး ေသာကးရမညး။
ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ ကို ကာလတစးေလြ္ာကးလဵု့ ေသာကးသဵု့်ခငး့သညး တီဘီ
TB ပို့မ္ာ့ ႏို့ၾကျရြငးသနးလာမညးံ အႏ ၱရာယးအလာ့အလာ ႏြငးံ တီဘီ TB

Isoniazid သညး သငးံအာ့

ေရာဂါ ်ဖငးံ သငး နာမက္နး့်ဖစးမညးံ အႏၱရာယးအလာ့အလာ ကို

“ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳိ့မ္ာ့“ ်ဖစးေအာငး လုပးရနးအတျကး

သို႔ေ်ပာငး့လဲမႈ တို႔်ဖစးပါသညး။

၄ငး့တို႔

ကို ေဆ့အေရာငး့ဆိုငးမ္ာ့ တျငး ရရြိႏိုငးပါသညး။

ေသာကးပါ ၊

ညျနးၾကာ့သညးံအခ္ိနးအတိုငး့အတာ တစးေလြ္ာကးလဵု့အတျကး ကုသမႈ ကို

အေရာငး )

ေန႔တိုငး့ သငး်မငးေတျ႔ႏိုငးမညးံေနရာတျငး ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ ကို ထာ့ပါ ၊ သို႔ေသား

ပဵုမြနးအခ္ိနးတျငး သငးံေဆ့ ကိုေသာကးရနး အကယး၍ သငး ေမံေနလြ္ငး ၊ သတိ ရရခ္ငး့

သငး ကုသမႈ ကို တိက္စျာ ခဵယူေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး အတျကး သငးံ ဆရာဝနး

ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ ်ဖစး ပါသညး။





ေသာကးသဵု့ရနး လိုအပး ပါသညး။ အကယး၍ သငး ရကး အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေဆ့ေသာကး

ေနထိုငးမေကာငး့ သို႔မဟုတး

သငးံ ေဆ့ ကို ေသာကးရနး သငး သတိရေအာငး အေထာကးအကူ ေပ့ေသာ နညး့လမး့

ကို သတးမြတးေပ့ထာ့ပါ။

အ်ခာ့တစးဦ့ဦ့ ထဵသို႔ ေရာဂါပို့ ကို သငး မကူ့စကးမပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေစႏိုငးပါ။

ဆရာဝနး အာ့ အသိေပ့ရနး အေရ့ၾကီ့ပါသညး။

လျနးစျာ တို့်မငးံေစ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး။



သငးသညး ေနထိုငးမေကာငး့ မ်ဖစးပါ သို႔မဟုတး မကူ့စကးေစႏိုငးပါ။

သငး ေနထိုငးမေကာငး့ မ်ဖစးလငးံကစာ့ ၊ သငး ေန႔စဥး ေဆ့ကို

Isoniazid ေရာေႏြာ်ခငး့သညး အနာဂတးတျငး

အသကးအႏၱရာယး ေပ့ႏိုငးေလာကးသညးံ အသညး့ေရာဂါ အႏၱရာယးအလာ့အလာ ကို



ဖနးတီ့မညးံ အချငးံအလမး့ ကို က္ဆငး့ေစပါသညး။

ေဆ့ဝါ့သညး အခမဲံ ်ဖစးပါသညး။

ကို ေရြာငးရြာ့ ရမညး ၊ အရကး ႏြငးံ

အသဵု့အမ္ာ့ဆဵု့
ဟုေခၚပါသညး ၊ ဤေဆ့ကို

ေသာကးသဵု့်ခငး့သညး အိပးေပ္ားေနသညးံ (ကိနး့ဝပး်ငိမးသကးေနသညးံ ) တီဘီ TB ပို့





ခိုငး့ေစႏိုငးသညး။ ဤေဆ့ဝါ့ ကို သဵု့စျဲေနစဥး အခ္ိနးတစးေလြ္ာ ကး အရကးေသာကး်ခငး့

မ္ာ့ အခ္ဳိ႕မြာ -

သိမ
ု႔ ဟုတး ကိုယးအေလ့ခ္ိနးက္ဆငး့်ခငး့ စသညးတို႔ကို ်ဖစးေပၚေစသညး။
ကိနး့ဝပး်ငိမးသကးေနသညးံ အဆုတးေရာဂါ ကူ့စကး်ခငး့ အတျကး

အခ္ိနးအာ့ေလြ္ားစျာ သငးံဆရာဝနး သညး ေသျ့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ကို ်ပဳလုပးရနး



နိမးံခ္ေစပါလိမးံမညး။
ေဆ့ရဵု ရြိ အထူ့ေဆ့ခနး့တျငး ပဵုမြနးစစးေဆ့မႈမ္ာ့

ကို သငး ရရြိပါလိမးံ

မညး။
ပိုမိုေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ အတျကး တီဘီေရာဂါ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ဌါန ကို ဖဵု့နဵပါတး

03 9096 5144 ်ဖငးံ သို႔မဟုတး သငးံေဆ့ရဵု ေဆ့ခနး့ ကို ဖဵု့နဵပါတး ်ဖငးံ
ဆကးသျယးပါ။…………..…………………………..

သဵု့စျဲ်ခငး့ မြ ရပးဆိုငး့ရမညး ၊ ၄ငး့ေနာကး ခ္ကးခ္ငး့ ဆရာဝနး ႏြငးံ ဆကးသျယးပါ။
အကယး၍ သငးံတျငး အေထျေထျ ယာ့ရဵ အဖု

(ကိုယးပူသညး်ဖစးေစ သို႔မဟုတး

မပူသညး်ဖစးေစ) ်ဖစးလာလြ္ငး သို႔မဟုတး အကယး၍ သငး၏ လကးမ္ာ့ ႏြငးံ /သို႔မဟုတး
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Tablets for latent Tuberculosis
infection
Public health information
Tests showed that you have been infected with
tuberculosis at some time in your life. The
tuberculosis (TB) germs are inactive, sleeping or
dormant in your body. As these TB germs are
currently asleep, they are not causing any
problems, and you are not infectious to other
people. However, there is a small chance that these
germs could become active at some stage. When
TB germs become active, they cause symptoms
such as persistent cough (often lasting longer than
3 weeks), sometimes bloodstained phlegm, fever,
sweats, loss of appetite, tiredness or weight loss.
You have been advised to start a course of
treatment for Latent Tuberculosis Infection. The
most commonly used antibiotic is called
ISONIAZID, and taking this medicine reduces the
chance of the sleeping (latent) TB germs waking up
and causing health problems in your future life.
Note: If you have latent (sleeping) TB • You do not have active tuberculosis
• You are not sick or infectious.
• You cannot spread the germs to anyone else.
Even though you are not sick you need to take your
tablets daily for 6-9 months. If you miss too many
days, the medicine might not work and you won’t be
protected from developing active TB.
It is important to continue the treatment for the
entire time recommended by your doctor to make
sure that you are treated adequately.
Make sure you always have enough tablets. The
medication is free of charge. Make sure you keep
your clinic appointments, so that you are always
supplied with your tablets
If you have any problems with side effects it is
important to let your doctor know. It is uncommon
for isoniazid to make you feel unwell or cause "sideeffects". However, if this happens, a RARE, but
serious side effect is a chemical inflammation of the
liver. This may cause ANY of the following: loss of
appetite, abdominal discomfort or pain, a feeling of
wanting to vomit, dark urine (like weak black tea), or
a change in colour of the whites of the eyes to a
yellow tinge. If this occurs you should stop taking
the tablets and contact the doctor immediately.
You should also contact your doctor and stop taking
your tablets if you develop a generalised rash (with

or without a fever), or if you experience numbness
or tingling/burning in your hands and/or your feet.
Your doctor may also order blood tests from time to
time. You should avoid drinking alcohol while taking
these tablets, as the combination of alcohol with
isoniazid significantly increases the risk of
potentially life threatening liver disease.
Some ways to help you remember to take your
medicine:
•
•
•
•
•
•

Keep tablets in a place where you will see them
every day, but out of reach of children and out
of the sun.
Ask a partner, relative or friend to remind you
daily.
Use a dosette or pill reminder box, these are
available at pharmacies.
Take tablets at the same time every day, for
example, before breakfast, before bed or when
you brush your teeth.
Set a reminder or alarm on your mobile phone.
Make a note of any missed doses and report
this to your doctor on your next visit.

.
Do not split the dose of tablets: take all the tablets
together at one time.
If you forget to take your medicine at the normal
time, take it as soon as you remember, and then
continue the next day as normal. If you forget to
take your tablets for the whole day, just take your
normal dose the next day, do not take a double
dose.
Remember:
• You cannot pass on the infection to others.
• You must take your tablets every day.
• Taking a course of tablets will reduce your
risk of the TB germs becoming active and
you getting sick from TB.
• You will have regular check-ups at the
specialist clinic at the hospital.
For further information contact the TB Control
Section on (03) 9096 5144 or your hospital clinic on
.................................
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