သင္၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး သို႔မဟုတ္ စီပိုး ရွိေနျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ (ဘီပိုး) သို႔မဟုတ္ စီ (စီပိုး) ခံစားေနရသူမ်ား၌ ခြဲျခားဆက္ဆံ
မႈခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ၎ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႔က်န္း
မာေရးအား ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။
သင့္တြင္ အတြင္းေရးလွ်ုိ႕ဝွက္ထားခြ
င့္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိပါ
သည္
·

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

သင့္တြင္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လ်ိွဳ႕၀ွက္ထားခြ
င့္ႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ခ်ိန္ညွိခ်
က္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္
ါသည
·

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။

လူထုက်န္းမာေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္
လူထုက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သင္ ယခု အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါျဖစ္ေ
နသည္ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို မျဖစ္မေနေျပာျပရမည့္ အေျခအေနအနည္းငယ္ရွိသည္။
သင့္တြင္ ယခု ဘီပိုး သုိ႔မဟုတ္ စီပိုး ရွိေနလွ်င္
သို႔မဟုတ္ ယခင္က စီပုိး ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ ေသြးလွဴ၍ မ
ရပါ သို႔မဟုတ္ ေသြးေရၾကည္ လွဴ၍ မရပါ။5
အကယ္္၍ သင္္သည္္ ၾသစေေၾတးးလ်ႏုိိ���င္္ငံံတ�င္္ �နထိုု�င္္
ရန္္ ဗီီဇ�ေလွ်ာာ��က္္ထားး�ပါါက �မးးခ�န္းး�အားး�လုံးး��ကိုု� မွွန္္မွွ
န္္ကန္္ကန္္ �ျဖၾက�ေ�ပးးသင့့္�ပါါသည္္။ နိုု�င္္ငံံသားး�
အျျဖစ္္ သိုု�မဟုုတ္္ အၿမဲဲတမ��ေနထိုု�င�ြ�င့္္�အတ�က္္ မေေ
လွ်ာာ��က္္မီီတ�င္္ မွွတ္္ပုံံ�တင္္ထားး�သည့့္� �ရႊႊ႕ေျျ�ပာာင္းး�အ�ျခ
ခ�ေနထိုု�င္ေေ�ရးး ကုိိ�ယ္္စ�းလွွယ္္ထံံမွွ အကူူအညီေေ�တာာ
င္းး�ခံံရန္္ အၾကံျျ�ပဳဳလိုု�ပါါသည္္။ အခ်ဳိိ��႕ကိိစၥရပ္္မ�း�တ�င္္
သင္္သည္္ အသည္းေေ��ရာာင္္အသားး�ဝ�ေရာာဂါါ စမ္းး�သပ္္
စစ္ေေ�ဆးးမႈႈ ခံံယူူရန္္ လုိိ�အပ္ႏုိိ���င္္ပါါသည္္။
သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ သင့္အာမခံေ
ပးသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သို႔မဟုတ္ သင့္အား
အာမခံေပးမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚ သ
က္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းရွိလွ်င္ သင့္တြင္ ဘီပိုး စီပိုး
ရွိေၾကာင္းကို သင့္အတြက္v အာမခံေပးသူအား
ေျပာျပရန္လိုအပ္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ ၎တို႔အား
ေျပာျပထားျခင္းမရွိပါက သင္အာမခံေၾကးေတာင္း
ဆုိရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ၎တို႔က သင္၏ စာခ်ဳပ္
ကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။6

သင္္သည္္ ၾသစေေၾတးးလ်ႏုိိ���င္္
သစေေၾတးးလ်ႏုိိ���င္္ငံံ ကာာက�ယ္ေေ�ရးးတပ္္
(ADF) ၏အဖ�ဲ႔၀င္္တစ္္ဦးး ျျဖစ္္
း
လွ််�င္္ ADFကိုု� အ�ၾကာာင္းး�
ၾက�ျ��ပ�ျပရမည္္။6
သင္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတစ္ဦး
ျဖစ္ပါက ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာဗုိင္းရပ္စ္ပိုး
ဆုိင္ရာဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့့္ႏုိင္ငံ့
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြား
ရမည္:7 www1.health.gov.au/internet/
ရမည

main/publishing.nsf/Content/cdacdna-bloodborne.htm

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

သင့္တြင္ ဘီပိုး စီပိုး ရွိလွ်င္ သင္ မည္သည့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မိသားစု၀င္အား ေျပာျပလိုသည္မွာ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖ
စ္သည္၊ သို႔ေသာ္
သာ 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။

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

1800 437 222
hepatitisaustralia.com
ကိုးကားခ်က္
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ဤအရင္းအျမစ္သည္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္သာ ေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤေနရာ
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