
သင္၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား-    
အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး သို႔မဟုတ္ စီပိုး ရွိေနျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ (ဘီပိုး) သို႔မဟုတ္ စီ (စီပိုး) ခံစားေနရသူမ်ား၌ ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႈခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ၎ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႔က်န္း
မာေရးအား ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

· သင့္အား မွ်တမႈမရွိစြာျဖင့္ ဆက္ဆံပါက သို႔မဟုတ္ ရရွိသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးသည္ သင့္အတြက္ အဆင္မေျပ
ပါက သင့္တြင္ တိုင္ၾကားရန္ အခြင့္ရွိသည္။

· သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူသည္ သင္၏ က်န္းမာေ
ရးအခ်က္အလက္ကုိသာ ေမးျမန္းရယူသင့္သည္ သို႔မဟုတ္
 သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ က်န္းမာေရးစမ္းသပ္မႈမ်ား
ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။1 

· က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အ
လက္မ်ားကို ဖြင့္ဟျပႏုိင္သည့္အပိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕သာ ရွိပါမည္။
 ဥပမာအားျဖင့္ အသက္အႏၱရာယ္၊ ျပင္းထန္သည့္ က်န္းမာေ
ရးအေျခအေနကို ၾကံဳရသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ သုိ႔မဟုတ္
 အျခားသူတစ္ဦးဦး၏လုံၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သ
ည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္နွင့္ ၾကဳံရသ
ည့္အခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။2

· သင္၏ပုံမွန္တာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိ
င္ရန္ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား ထားရွိေ
ပးရန္ သင့္အလုပ္ရွင္အား  ေမးျမန္းအကူအညီေတာင္းႏုိင္ပါ
သည္။ သင္က ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္
ခုျပရန္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္္။3

· အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သင့္တြင္ ဘီပိုး
 သို႔မဟုတ္ စီပိုး ရွိေၾကာင္း အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပပိုင္ခြင့္မ
ရွိပါ၊4 သို႔ေသာ္ သင္သည္ ၎တို႔အား အဘယ္ေၾကာင့္ေျပာျပ
လိုသည္ကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားသင့္သည္။   

သင့္တြင္ အတြင္းေရးလွ်ုိ႕ဝွက္ထားခြသင့္တြင္ အတြင္းေရးလွ်ုိ႕ဝွက္ထားခြ
င့္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ က်န္းင့္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိပါမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိပါ
သည္သည္

သင့္တြင္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လ်ိွဳ႕၀ွက္ထားခြသင့္တြင္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လ်ိွဳ႕၀ွက္ထားခြ
င့္ႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ခ်ိန္ညွိခ်င့္ႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ခ်ိန္ညွိခ်
က္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသညက္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္ 



ကိုးကားခ်ကကိုးကားခ်က္ 1. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. (2019). My Healthcare Rights.   2. ASHM. (n.d.). Guide to Australian HIV Laws 
and Policies for Healthcare Professionals.    3. Australian Human Rights Commission. (2012, December 14). A brief guide to the Disability Discrimination Act   
4. Australian Human Rights Commission. (2010). 2010 Workers with Mental Illness: a Practical Guide for Managers - Appendix A: Knowing the Law   
5. Australian Red Cross Blood Service. (n.d.). I had hepatitis - can I donate?   6. Disability Discrimination Act 1992. (2018, April 19). Australia: Federal Register of 
Legislation.  7. Department of Health. (2018, December). Australian National Guidelines for the Management of Healthcare Workers Living with Blood Borne 
Viruses and Healthcare Workers who Perform Exposure Prone Procedures at Risk of Exposure to Blood Borne Viruses.  8. NHMRC. (2017). Ethical guidelines on 
the use of assisted reproductive technology in clinical practice and research

ဤအရင္းအျမစ္သည္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤေနရာ
တြင္ ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံျပီး မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကို မခ်မီ သီးျခားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြရယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္ကို အၾကံျပဳလိုပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး သို႔မဟုတ္ စီပိုးခံစားေနရသူအေနျဖင့္ သင့္အခြင့္အေ
ရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္
မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈနိုင္ရန္ hepatitisaustralia.com/your-rights-and-
responsibilities တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ျပည္နယ္ သို႔မ
ဟုတ္ သင့္ေဒသရွိ အသည္းေရာင္ အသားဝါအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ဖုန္းဆက္စကားေျပာ
လိုပါက အသည္းေရာင္အသားဝါဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ (Hepatitis Infoline) ဖုန္း
 1800 437 222 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ 

လူထုက်န္းမာေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္လူထုက်န္းမာေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္
လူထုက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သင္ ယခု အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါျဖစ္ေ
နသည္ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို မျဖစ္မေနေျပာျပရမည့္ အေျခအေနအနည္းငယ္ရွိသည္။   

သင့္တြင္ ဘီပိုး စီပိုး ရွိလွ်င ္သင္ မည္သည့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစု၀င္အား ေျပာျပလိုသည္မွာ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖ သင္ မည္သည့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစု၀င္အား ေျပာျပလိုသည္မွာ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖ
စ္သည္၊ သို႔ေသာစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ဤပိုးႏွင့္ထိေတြ႔ခဲ့ႏုိင္သူမ်ားကုိ ေျပာျပရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ
ခံယူႏုိင္ၿပီး လိုအပ္ပါက ကုသမႈခံယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔သည္ ပိုးႏွင့္ထိေတြ႔ထားျခင္းမရွိပါက ေနာင္
တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး ကူးစက္မခံရေစရန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါပိုးႏွင့္ထိေ
တြ႔ထားႏုိင္သည့္ တျခားသူမ်ားအား သင္မွေျပာျပဖို႔ အဆင္မေျပပါက သင္၏ဆရာဝန္ကို အကူအညီေတာင္းၿပီး ၎
တို႔ကို အမည္မေဖာ္ျပဘဲ အသိေပးရွင္းျပခိုင္းႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ ကိုယ္အဂၤါ သို႔မဟုတ္ သုတ္ပိုးကိုယ္အဂၤါ သို႔မဟုတ္ သုတ္ပိုး လွဴဒါန္းလို
ပါက သင့္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးႏွင့္ စီပိုး
 ရွိမရွိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ပါမည္။ သင္ လွဴဒါန္း၍ ရႏုိင္
ပါေသးသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎မွာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းေပၚမူ
တည္၍ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။8

သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ သင့္အာမခံေ
ပးသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သို႔မဟုတ္ သင့္အား
 အာမခံေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ သ
က္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းရွိလွ်င္ သင့္တြင္ ဘီပိုး စီပိုး  
ရွိေၾကာင္းကို သင့္အတြက္v အာမခံေပးသူအား  သင့္အတြက္v အာမခံေပးသူအား  
ေျပာျပရန္လိုအပ္ႏုိငေျပာျပရန္လိုအပ္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ ၎တို႔အား
 ေျပာျပထားျခင္းမရွိပါက သင္အာမခံေၾကးေတာင္း
ဆုိရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ၎တို႔က သင္၏ စာခ်ဳပ္
ကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။6

သင္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ဦးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ဦး
 ျဖစ္ပါက ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာဗုိင္းရပ္စ္ပိုး
ဆုိင္ရာဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏုိင္ငံ့့္ႏုိင္ငံ့
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြား
ရမညရမည္:7 www1.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/Content/cda-
cdna-bloodborne.htm

အကယ္၍ သင္သည္ ၾသေစၾတးလ်ႏုိင္ငံြတင္ ေနထိုင္ၾသေစၾတးလ်ႏုိင္ငံြတင္ ေနထိုင္
ရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါကရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ေမးြခန္းအားလံုးကို မွန္မွ
န္ကန္ကန္ ေျဖၾကားေပးသင့္ပါသည္။ နိုင္ငံသား 
အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းေနထိုြင္ခင့္အြတက္ ေမ
လွ်ာက္မီြတင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေရႊေ႕ျပာင္းေအျခ
ေခ်နထိုင္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ထံမွ အကူအညီေတာ
င္းခံရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားြတင္ 
သင္သည္ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ စမ္းသပ ္
စစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ ၾသေစၾတးလ်ႏုိင္ငံ ကာြကယ္ေရးတပ္ သေစၾတးလ်ႏုိင္ငံ ကာြကယ္ေရးတပ္ 
(ADF) ၏အြဖဲ႔၀င္တစ္ဦးး(ADF) ၏အြဖဲ႔၀င္တစ္ဦးး ျဖစ္လွ်င္ ADF

သင့္တြင္ ယခု ဘီပိုး သုိ႔မဟုတ္ စီပိုး ရွိေနလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ ယခင္က စီပုိး ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ ေသြးလွဴ၍ မလွဴ၍ မ
ရပါ သို႔မဟုတ္ ေသြးေရၾကည္ လွဴ၍ မရပါ။5

1800 437 222
hepatitisaustralia.com

ၾကားေျပာျပရမည္။6

ကို ေအၾကာင္း

https://www.safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/resource-library/australian-charter-healthcare-rights-second-edition-a4-accessible
https://hivlegal.ashm.org.au/safe-behaviours-and-disclosure/
https://hivlegal.ashm.org.au/safe-behaviours-and-disclosure/
https://www.humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/brief-guide-disability-discrimination-act
http://www.humanrights.gov.au/our-work/appendix-knowing-law
https://www.donateblood.com.au/faq/hepatitis
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/ethical-guidelines-use-assisted-reproductive-technology
https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/ethical-guidelines-use-assisted-reproductive-technology
http://www.hepatitisaustralia.com
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
http://www.hepatitisaustralia.com

