I have a positive skin test for Tuberculosis - Burmese

ကျ္နုးပးတျငး အဆုတးေရာဂါ အတျကး အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ
အေပါငး့လကၡဏာ အေ်ဖ ရြိသညး
အမ္ာ့်ပညးသူ က္နး့မာေရ့ အေၾကာငး့အရာ

တီဘီ TB အဆုတးေရာဂါ အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ

အကယး၍ IGRA စစးေဆ့မႈ က အႏုတးလကၡဏာအေ်ဖ ႏြငးံ ရငးဘ တးဓါတးမြနး က

အေပါငး့လကၡဏာအေ်ဖ ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ။

က BCG ကာကျယးေဆ့ထို့ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညးဟု သငး အတညး်ပဳႏိုငးပါသညး။

ရြငး့လငး့ ေနလြ္ငး TST အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့ လကၡဏာ အေ်ဖ သညး ယခငး

အဆုတးေရာဂါ (TB) အတျကး အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ ကို မဲနးတူ့စး စစးေဆ့ မႈ သို႔မဟုတး
က္ဴဘာကူဟးလငး အေရ်ပာ့ စစးေဆ့မႈ (TST) ဟုလညး့ ေခၚပါသညး။
အမ္ာ့်ပညးသူ က္နး့မာေရ့ သူနာ်ပဳ က သငး၏ လကးေမာငး့ရြိ ေ

ဆ့ထို့်ပီ့ ဿ - ၀

ဤကိစၥ ဆိုလိုသညးမြာ သငးံတျငး အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့လကၡဏာအေ်ဖ ရြိေန
သညး။
သငး ၏ အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့လကၡဏာ အေ်ဖ သညး ေအာကးပါတို႔ တစးခုခု ကို
ညျနး်ပႏိုငးပါသညး သငးသညး

စျမး့အာ့ က ပို့ကို ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ႏိုငး၍ ်ဖစးသညး။
သငး၏ ကိုယးခဵစျမး့အာ့ က

ကိုယးခဵ

TB တီဘီပို့ အာ့လဵု့ကို

သတးလိုကးမညးမဟုတးပါ ၊ အခ္ဳိ႕ေသာပို့မ္ာ့

က္နးရစးၿပီ့ သငံး ကိုယးခႏၶာအတျငး့ အိပးစကးေန မညး်ဖစးပါသညး။
အိပးေပ္ားေနသညးံ TB တီဘီပို့မ္ာ့ ႏို့ၾကျလာၿပီ့်ဖစးမညး ဤတျငး သငးံကိုယးခႏ ၶာ
အတျငး့ ႏို့ၾကျေနသညးံပို့မ္ာ့ကို ရြာေဖျရနး ပိုမိုေသာ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ ကို
ယခငးက သငးသညး TB တီဘီေရာဂါ ကာကျယးေဆ့ BCG ကို ထို့ထာ့ ခဲံ်ပီ့
်ဖစးမညး (သငးံလကးေမာငး့တျငး ၁ငး့ကာကျယးေဆ့အမြတးအရာ က္နးရစးေန
မညး) သို႔မဟုတး


်မဵဳေနေသာ (အိပးစကးေနေသာ) TB တီဘီေရာဂါ ဟုေခၚပါသညး။

ဤအိပးေပ္ားေနေသာ ပို့မ္ာ့ ကို အ်ခာ့

တစးဦ့တစးေယာကးသို႔ သငး ကူ့စကး်ခငး့

မလုပးႏိုငးပါ။
အိပးေပ္ားေနေသာ TB တီဘီပို့ ရြိသညးံ လူမ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔၏ ဘဝ သကးတနး့ တစး
ေလြ္ာကး တျငး ႏို့ၾကျလာသညးံ TB တီဘီပို့ ်ဖစးလာရနး အႏၱရာယးအလာ့ အလာ ှွ
အကယး၍ TB တီဘီပို့မ္ာ့ ႏို့ၾကျလာၿပီ့ သငးံ

ယခငးကတညး့က သငးံတျငး TB တီဘီေရာဂါ ရြိခဲံၿပီ့ ယခငး က သငး ကုသခဲံ်ပီ့
်ဖစးႏိုငးသညး သို႔မဟုတး မကုသရေသ့ေၾကာငး့ ်ဖစးႏိုငး သညး။

အကယး၍ သငးံတျငး အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့လကၡဏာ အေ်ဖ

တီဘီေရာဂါ ကို သငး ရရြိႏိုငးသညး။

ကိုယးခႏၶာအတျငး့

လႈပးရြာ့ရြငးသနးေသာ TB

အခ္ိဳ႔ေသာ ေရာဂါမ္ာ့ ႏြငးံ ကုသမႈမ္ာ့ သညး

အႏၱရာယးအလာ့အလာ ကို တို့်မြ ငးံေစ ပါသညး။
အကယး၍ သငးံအာ့ အထူ့ကုဆရာဝနးၾကီ့ ထဵ ရညးညျနး့လႊဲပို႔လြ္ငး ၊

၁ငး့တို႔ က

သငးံအာ့ စမး့သပးစစးေဆ့ၿပီ့ ကုသမႈ အစီအစဥး ကို ေဆျ့ေႏျ့ပါ လိမးံမညး - ဤကိစၥမြာ
ႏြစးအတနးၾကာ ထပးမဵဓါတးမြနးရိုကးရနး ်ဖစးႏိုငးသညး သို႔မဟုတး Isoniazid ဟုေခၚေသာ
ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ပို့သတးေဆ့်ဖငးံ ကုသမႈ ်ဖစး

်ပဳလုပးရနး သငး လိုအပးပါမညး။


ဤကိစၥ ကို

ရြငးသနးလာသညးံအခါ သို႔မဟုတး ပျာ့မ္ာ့လာသညးံအခါ ၊

တီဘီပို့ ကူ့စကးခဵရသညး ၊ သို႔ေသားလညး့ သငးသညး

ေနထိုငးမေကာငး့မ်ဖစးေသ့ပါ ၊ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သငး၏



မေကာငး့ေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့မရြိဘဲ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ အသကးရြငးေနထိုငးႏိုငးပါသညး။

% ရြိပါသညး။
TB

အေပါငး့လကၡဏာအေ်ဖ ႏြငးံ ရငးဘ တးဓါတးမြနး က

ရြငး့လငး့ေနလြ္ငး ၊ သငးသညး ယခငးက TB တီဘီ ေရာဂါ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈ ရြိခဲံသညး ဟု
ညျနး်ပပါသညး။ TB တီဘီပို့မ္ာ့သညး သငး၏ကိုယးခႏၶာအတျငး့ တျငး သငးံအာ့ေနထိုငး

ရကးအၾကာတျငး ေဖာငး့ၾကျလာသညးံ ေဆ့အပးထို့ထာ့ရာေနရာကို တိုငး့တာပါမညး။



အကယး၍ ေသျ့စစးေဆ့မႈ က

လႈပးရြာ့ရြငးသနးေ သာ

TB

ႏိုငးသညး။

ဤေဆ့ဝါ့သညး

တီဘီေရာဂါ ်ဖငးံ သငး ေနထိုငးမေကာငး့်ဖစးမညးံ

အချငးံအလမး့ ကို နိမးံက္သျာ့ေစ ပါလိမးံမညး။
အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေပါငး့လကၡဏာအေ်ဖ သငးံတျငး ရြိသညးႏြငးံ
ေနာငးအခါ သငး ေနာကးတစးၾကိမး စစးေဆ့သညးံအခါ အေပါငး့

တစး်ပိဳငးနကး ၊
လကၡဏာအေ်ဖ

ရြိေနၿမဲ ရြိေန ႏိုငးသညး။ ေနာကးထပး အေရ်ပာ့ စစးေဆ့မႈ TST စစးေဆ့ရနး သငးံအာ့
ရြိလြ္ငး

ေဆ့ဝါ့ဆိုငးရာ ေနာကးဆကးတျဲစစးေဆ့မႈ သငးံအာ့ ေပ့အပးပါ လိမးံမညး။

ေမ့လာလြ္ငး ၊ ဆရာဝနး သို႔မဟုတး သူနာ်ပဳ အာ့ သငး၏ ယခငးက
အေပါငး့လကၡဏာအေ်ဖ ကို ေ်ပာ်ပပါ ၊ သငး၏ အေရ်ပာ့စစးေဆ့မႈ အေ်ဖ မြတးတမး့
ကို အၿမဲတနး့ သိမး့ဆညး့ထာ့ပါ။

ဤကိစၥ ပါဝငးႏိုငးသညးမြာ 

ရငးဘတးဓါတးမြနး - သငးံအဆုတးေပၚတျငး အမြတးအရာမ္ာ့ သို႔မဟုတး ဒဏးရာ

o

မ္ာ့ တစးခုခု ရြိ မရြိ ၾကညးံရႈရနး ်ဖစးသညး။


အမြတးရပါ -

o

ႏြငးံ TB တီဘီ ပို့ကူ့စကးမႈ တို႔၏်ခာ့နာ့မႈ ကို ေဖားထုတးေပ့ႏိုငးသညး။



o

ရညးညျနး့လႊဲပို႔်ခငး့ - အထူ့ကုဆရာဝနးၾကီ့ ထဵသို႔လႊဲပို႔်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့

၁ငး့က

ထပးဆငးံစစးေဆ့မႈ မ္ာ့ သို႔မဟုတး ကုသမႈ တစးခုခု ကို တိုကးတျနး့ ပါလိမးံမညး။


သလိပးစစးေဆ့မႈ -

အကယး၍ သငးသညး

TB

တီဘီေရာဂါ လကၡဏာ

မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေခ္ာငး့ဆို့်ခငး့ ၊ ဖ္ာ့်ခငး့ ။ ေချ့္ထျကး်ခငး့ ၊ ေမာပနး့်ခငး့
သို႔မဟုတး ကိုယးအေလ့ခ္ိနးက္ဆငး့်ခငး့ တို႔တစးခုခု ခဵစာ့ေနရလြ္ငး

TB တီဘီေရာဂါ ်ဖငးံ နာမက္နး့ ်ဖစးေနသညးမဟုတးပါ ၊

သငး၏ မိသာ့စု ႏြငးံ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့ အာ့ အိပးေပ္ားေနသညးံ တီဘီပို့မ္ာ့
ကို သငး မကူ့စကးေစႏိုငးပါ။

ၾသစေၾတ့လ္ာ့ႏိုငးငဵတျငး IGRA စစးေဆ့မႈ ကို Quantiferon-TB Gold®
ဟုေခၚပါသညး။

သငး သညး

သငး၏ ေန႔စဥးလႈပးရြာ့မႈ တစးခုခု ကို ရပးဆိုငး့ရနး အေၾကာငး့ မရြိပါ။

ေသျ့စစးေဆ့မႈ - IGRA ဟုအသိမ္ာ့သညး ၊ ၁ငး့ က ယခငးကာကျယးေ ဆ့ BCG

က္နး့မာေရ့ဌါန TB တီဘီ သူနာ်ပဳ တစးဦ့ က သငးံအာ့ ဆကးသျယး
ပါလိမးံမညး ၊ ထပးဆငးံေ နာကးဆကးတျဲ စစးေဆ့မႈ လိုအပးလြ္ငး သငးံအာ့
အသိေပ့ပါလိမးံမညး။

ပိုမိုေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ အတျကး

TB တီဘီေရာဂါ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ဌါန ကို

ဖဵု့နဵပါတး 1300 651 160 ်ဖငးံ ဆကးသျယးပါ။

စစးေဆ့ပါသညး။
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I have a positive skin test for
Tuberculosis
Public health information

What does a positive TB
skin test mean?
A skin test for Tuberculosis (TB) is also called a
Mantoux test or Tuberculin skin test (TST).
A Public Health Nurse measured your arm where
the injection was given and a swollen lump has
developed after 2-3 days. This means you have a
positive skin test.

Your positive skin test may indicate any
of the following:
•

•
•
•

That you have been infected by the TB germ
but you have not become sick because your
immune system is able to control the germ. Not
all the TB germs are killed by your immune
system and some remain sleeping in your body.
That the sleeping TB germs have become
active and you need to have more tests to look
for the active germs in your body
That you have been immunised for TB in the
past with a BCG vaccination (which leaves a
scar on your arm), or
That you have previously had TB and you may
or may not have been treated for this in the
past.

If you have a positive skin test result you will be
offered further medical follow-up.

If the IGRA test is negative and your chest x-ray is
clear, you can be reassured that the positive TST is
most likely due to previous BCG vaccination.
If the blood test is positive and your chest x-ray is
clear, this indicates you have probably been
exposed to TB in the past. TB germs can live in
your body for long periods of time without making
you sick. This is called latent (sleeping) TB. You
cannot pass these sleeping germs on to anyone
else.
People with latent TB infection have a 10% risk of
developing active TB during their life. If the TB
germs wake up and become active or multiply in
your body, you can develop active TB disease.
Some medical conditions and treatments can
increase this risk.
If you are referred to a specialist doctor, they will
examine you and discuss a plan: this may be
further chest x-rays for some years or a course of
treatment with an antibiotic called Isoniazid. This
medicine will reduce the chance of you ever
becoming sick with active TB.
Once you have a positive skin test, it is likely to
remain positive if you have the test again in the
future. If you are ever asked to have another TST,
advise the doctor or nurse of your previous positive
result and always keep a record of your skin test
result.

Remember:

This may include:

o

•

o

•

•
•

A chest x-ray to see if there are any marks or
scars on your lungs.
A type of blood test known as an IGRA which
can help tell the difference between previous
BCG vaccination and TB infection. In Australia
the IGRA test is called Quantiferon-TB Gold®
Referral to a specialist doctor, who will
recommend any further tests or treatment.
A sputum (phlegm) test if you are experiencing
any symptoms of TB disease such as a cough,
fever, sweats, tiredness or weight loss.

o

You are not sick with TB, there is no reason
to stop any of your daily activities
You cannot pass sleeping TB germs on to
your family and friends
A Department of Health TB Nurse will be in
contact with you and you will be advised if
further follow-up is required.

For further information contact the TB Control
Section on 1300 651 160.
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