
 សិិទ្ធិិិ និិងទ្ធិំនិួលខុុសិត្រូ�ូវរបសិ់អ្ននក៖ 
ការរសិ់នៅ�ជាមួួយជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ C

នៅ�ត្រូបនៅទ្ធិសិអូ្នស្ត្រា�ា ល� មួនុិសិសដែ�លរសិ់នៅ�ជាមួួយជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B (hep B) និិងជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ
ត្រូបនៅ�ទ្ធិ C (hep C) មានិសិិទ្ធិិិការពារពួួកនៅ�ពួ�ការនៅរ �សិនៅអ្ន�ង។ មួនុិសិសដែ�លរសិ់នៅ�ជាមួួយជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ
ត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬ C ក៏មានិទ្ធិំនិួលខុុសិត្រូ�ូវនៅ��មួី�ការពារសុិខុភាពួ�ធារណៈៈផងដែ�រ។

· អ្ននកមានិសិិទ្ធិិិនៅ��មួី��វ៉ា  ត្រូបសិិនិនៅប�អ្ននកត្រូ�ូវបានិនៅ�ត្រូបត្រូពួរឹ�ា
ចំំនៅពាះអ្ននកនៅ�យមិួនិយុ�ាិធមួ៌ ឬអ្ននកមិួនិសិបាយចិំ�ា
ជាមួួយនិរឹង�ុណៈភាពួនៃនិនៅសិវកមួម។ 

· អ្ននកត្រូបកបវជិាជា ជំ�វៈខាងសុិខុភាពួរបសិ់អ្ននក�ួរដែ�ត្រូបមូួលដែ�
ពួ័�៌មានិសុិខុភាពួរបសិ់អ្ននក ឬនៅធើ�នៅ�សិានៅ�យមានិ
ការយល់ត្រូពួមួរបសិ់អ្ននកប៉ាុនៅ�ះ ះ។1 

· មានិករណៈ� ដែ�ពួ�រប�ប៉ាុនៅ�ះ ះដែ�លនៅសិវកមួមសុិខា�ិបាល
អាចំបនៅ�េញពួ័�៌មានិសុិខុភាពួរបសិ់អ្ននក �ូចំជានៅ�នៅពួល
មានិហានិិ�័យធងនិ់ធងរ�ល់ជំ�វ�ិ សុិខុភាពួ ឬសុិវ�ិិភាពួរបសិ់
អ្ននក ឬមួនុិសិសនៅផសងនៅទ្ធិៀ� ដែ�លត្រូ�ូវបានិ�ត្រូមួូវនៅ�យចំាប់ 
ឬកដែនិើងដែ�លមានិហានិិ�័យសុិខុភាពួ�ធារណៈៈ។2

· អ្ននកអាចំនៅសិន�សំុិនិិនៅោជំករបសិ់អ្ននកឱ្យនៅធើ�ការដែក�ត្រូមួូវសិមួ
នៅ��ុផល �ូនៅចំនះអ្ននកអាចំបំនៅពួញ�ួនាទ្ធិ�ធមួមតារបសិ់អ្ននកបានិ
។ អ្ននកនិរឹងទ្ធិំនិងបំផុ� ត្រូ�ូវផាល់សិំបុត្រូ�នៅពួទ្ធិ្យ។3

· និិនៅោជំកមួិនិអាចំត្រូបាប់មួនុិសិស�នៃទ្ធិនៅទ្ធិៀ�ថាអ្ននកមានិជំំងឺ
រលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬ C នៅ�យគ្មាម និការអ្ននុិញ្ញាា �របសិ់អ្ននក
នៅ��យ4  ដែ�អ្ននក�ួរដែ�ពួិចារ�នៅ�យត្រូបុងត្រូបយ�័នពួ�
មូួលនៅ��ុដែ�លអ្ននកចំង់ត្រូបាប់ពួួកនៅ�។ 

អ្ននកមានិសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិការដែ�ទាំំអ្ននកមានិសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលបានិការដែ�ទាំំ
សុិខុភាពួ ត្រូបកបនៅ�យ�ុណៈភាពួ សុិខុភាពួ ត្រូបកបនៅ�យ�ុណៈភាពួ 
និិងលាក់ការសិមាង �់និិងលាក់ការសិមាង � ់

អ្ននកមានិសិិទ្ធិិិចំំនៅពាះការសិមាង �់អ្ននកមានិសិិទ្ធិិិចំំនៅពាះការសិមាង �់
នៅ�កដែនិើងនៅធើ�ការ និិងការដែក�ត្រូមួូវនៅ�កដែនិើងនៅធើ�ការ និិងការដែក�ត្រូមួូវ
ការងារសិមួនៅ��ុផល ការងារសិមួនៅ��ុផល 
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ធនិធានិនៅនិះត្រូ�ូវបានិផាល់ជូំនិសិត្រូមាប់ពួ័�៌មានិទូ្ធិនៅ�ប៉ាុនៅ�ះ ះ នៅ��យមួិនិមានិបំណៈងជំំនិួសិ�ំបូនាម និដែផនកចំាប់ ឬនៅវជំជា�ស្ត្រាសិានៅទ្ធិ។ នៅយ�ងសូិមួនៅល�កទ្ធិរឹកចិំ�ាឱ្យអ្ននកដែសិើងរក�ំបូនាម និឯករាជំ្យ មុួនិនៅពួលនៅធើ�ការ
សិនៅត្រូមួចំចិំ�ា�មួួយដែផែកនៅល�ពួ័�៌មានិដែ�លបានិផាល់ជូំនិនៅ�ទ្ធិ�នៅនិះ។

ពួ័�៌មានិបដែនិិមួ
សិត្រូមាប់ពួ័�៌មានិលមួែិ�បដែនិិមួសិា�ពួ�សិិទ្ធិិិ និិងទ្ធិំនិួលខុុសិត្រូ�ូវ របសិ់អ្ននកកនុង
ការរសិ់នៅ�ជាមួួយជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ C 
សូិមួចូំលនៅមួ�ល hepatitisaustralia.com/your-rights-and-
responsibilities  ឬនៅ�ទូ្ធិរសិ័ពួទនៅ�ប�ា ញទូ្ធិរសិ័ពួទផាល់ពួ័�៌មានិអ្នំពួ�
ជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ នៅលខុ 1800 437 222 នៅ��មួី�និិោយនៅ�កានិ់អ្នងគការ 
សិ��មួនិ៍ ជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ  នៅ�កនុងរ�ឋ ឬទ្ធិរឹក��របសិ់អ្ននក។ 

អ្ននកមានិទ្ធិំនិួលខុុសិត្រូ�ូវកនុងការការពារសុិខុភាពួ�ធារណៈៈអ្ននកមានិទ្ធិំនិួលខុុសិត្រូ�ូវកនុងការការពារសុិខុភាពួ�ធារណៈៈ
នៅ��មួី�ការពារសុិខុភាពួ�ធារណៈៈ មានិ�ិនិភាពួមួួយចំំនិួនិ ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដែ�បនៅ�េញថាអ្ននកមានិ ឬពួ�មុួនិមួក
មានិជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ។

ត្រូបសិិនិនៅប�អ្ននកមានិជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬ C វជាជំនៅត្រូមួ�សិរបសិ់អ្ននកថានៅ��មួិ�ា�័កាិ និិងត្រូកុមួត្រូ�ួ�រមួួយ�វជាជំនៅត្រូមួ�សិរបសិ់អ្ននកថានៅ��មួិ�ា�័កាិ និិងត្រូកុមួត្រូ�ួ�រមួួយ�
ដែ�លអ្ននកត្រូបាប់ដែ�លអ្ននកត្រូបាប ់ប៉ាុដែនិាអ្ននក�ួរដែ�ពិួចារ�ត្រូបាប់មួនុិសិសដែ�លអាចំនិរឹងបានិប៉ាះពាល់និរឹងវ �រុសិ �ូនៅចំនះពួួកនៅ�អាចំនៅធើ�នៅ�សិា 
នៅ��យត្រូបសិិនិនៅប�ចាបំាចំ់ ត្រូ�ូវទ្ធិទ្ធិួលការពួាបាល។ ត្រូបសិិនិនៅប�ពួួកនៅ�មិួនិបានិទ្ធិទ្ធិួលរងប៉ាះពាល់នៅមួនៅរា�នៅទ្ធិ ពួួកនៅ�អាចំ
ទ្ធិទ្ធិួលការចាក់ថាន បំងាា រនៅរា� �ូនៅចំនះពួួកនៅ�មិួនិអាចំនៅក��ជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B នៅ�នៅពួលអ្ននា��។ ត្រូបសិិនិនៅប�
អ្ននកមានិអារមួមណ៍ៈថាមិួនិមានិអារមួមណ៍ៈត្រូសិួលកនុងការត្រូបាប់អ្ននក�នៃទ្ធិដែ�លអាចំរងប៉ាះពាល់និរឹងនៅមួនៅរា� អ្ននកអាចំនៅសិន�សំុិ
នៅវជំជាបណិិៈ�អ្ននកត្រូបាប់ពួួកនៅ�ឱ្យបានិ�រឹងជាអ្ននាមិួក។.

ត្រូបសិិនិនៅប�អ្ននកចំង់ បរចិាេ �សិរ �រាងគ ឬនៅមួជំ�វ�ិបរចិាេ �សិរ �រាងគ ឬនៅមួជំ�វ�ិ
នៅ�ម ល នៅ�ម ល អ្ននកនិរឹងត្រូ�ូវនៅធើ�នៅ�សិារកនៅមួ�លជំំងឺ
រលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B និិងជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួ
ត្រូបនៅ�ទ្ធិ C។ អ្ននកត្រូបដែ�លជានៅ�ដែ�អាចំ
បរចិាេ �បានិ ដែ�នៅនិះនិរឹងត្រូ�ូវបានិកំណៈ�់នៅ�យ
ដែផែកនៅល�ករណៈ� និ�មួួយៗ។8 

អ្ននក អាចំចាបំាចំ់ត្រូ�ូវត្រូបាប់ត្រូកុមួ�ុុនិធានារា៉ាប់រងអាចំចាបំាចំ់ត្រូ�ូវត្រូបាប់ត្រូកុមួ�ុុនិធានារា៉ាប់រង
របសិ់អ្ននក របសិ់អ្ននក ថា អ្ននកមានិជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ B ឬ
ជំំងឺរលាកនៅ�ើ�មួត្រូបនៅ�ទ្ធិ C ត្រូបសិិនិនៅប�សុិខុភាពួ
របសិ់អ្ននកអាចំប៉ាះពាល់�ល់ការសិនៅត្រូមួចំចិំ�ាពួួកនៅ� 
ឬលកខខុណិៈនៃនិការធានារា៉ាប់រងអ្ននក។ ត្រូបសិិនិនៅប�
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