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អំវិជិំជមានិអំវិជិំជមានិ  
មានិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ

អំនក បានិចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺ 
មានិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ និិងឺ
មិនិអាចំឆ្លើងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីម
ប្រ�ថ្លើ�ទ B

ខំុ ំចំង់ឺថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តត
រកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាក

ថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B

ទទួលការចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺ 

ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតប្រកុមប្រគឺួសារ និិងឺមនុិស្តស
ណែ�លរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនក

ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតប្រកុមប្រគឺួសារ រ៉ៃ�គូឺ និិងឺ
មនុិស្តសណែ�លរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនក

�រថិ្លើភាគឺអាហារណែ�លមានិ
សុ្តខភាពីលអ ហា�់ប្របា� និិងឺ

កា�់�និថយការថ្លើប្រ�ីប្របាស្ត់
ថ្លើប្រគឺឿងឺប្រស្តវិងឹឺ និិងឺការជំក់បារ ី

អំវិជិំជមានិអំវិជិំជមានិ
មនិិសុានឹំិងឺជំំងឺឺ

ជាប្រស្ត�ះជាប្រស្ត�ះ
មានិ�ាពីស្ត៊ាំនិឹងឺជំំងឺឺ

វិជិំជមានិវិជិំជមានិ
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ត
ខំុ ំគឺិ�ថាថ្លើយងីឺគឺួរ
ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីល
ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីម

ប្រ�ថ្លើ�ទ B 

ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតថ្លើ�ើីម

ទទួលការពីាបាល ថ្លើ�ីស្តិនិ
ចាបំាចំ់

សូ្តមថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយ
ថ្លើរៀងឺរ៉ាំល់ 6 ថ្លើ� 12 ណែខមតងឺ



• ប្រកុមប្រគឺួសារ រ៉ៃ�គូឺ និិងឺមនុិស្តសណែ�លរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយអំនក�
មាន ក់ណែ�លមានិផ្តុុកជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B

• មនុិស្តសថ្លើកី�ថ្លើ�កនុងឺ�ំ�និ់មួយរ៉ៃនិ�ំ�និ់ណែ�លមានិពី�៌
ទឹកប្រកូចំថ្លើ�ថ្លើលីណែផ្តនិទីខាងឺថ្លើប្រកាម2

• ជំនិជា�ិថ្លើ�ីម ឬអំនកថ្លើកាះ Torres Strait

• ស្រ្តស្តតីមានិរ៉ៃផ្តុថ្លើ�ះ

• ទាំរក និិងឺកុមារណែ�លមានិអាយុថ្លើលីស្តពីី 9 ណែខ ថ្លើកី�ពីីមាត យ
ណែ�លមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B

• មនុិស្តសណែ�លនឹិងឺប្រ�ូវិទទួលការពីាបាល ថ្លើប្រ�ីថាន គំឺីមី
 ការពីាបាលភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺចុំះថ្លើខាយ ឬការលាងឺឈាម

• អំនកជំំនាំញឹណែផ្តនកសុ្តខភាពីណែ�លអំនុិវិ�ត
 នីិ�ិវិ�ិីណែ�លថ្លើប្រ�ីរ៉ៃ��ក់ថ្លើប្រសាមរ៉ៃ�អាចំ��ះ�ល់ឧ�ករ�៍មុ�

• ស្តមាជិំករ៉ៃនិកងឺកមាើ ងំឺប្រ���់អាវិុ�

• អំនកណែ�លមានិផ្តុុកថ្លើមថ្លើរ៉ាំគឺ HIV និិងឺ/ឬ ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ C

• អំនកណែ�លមានិរ៉ៃ�គូឺរមួថ្លើ�ទថ្លើប្រចីំនិនាំក់ ណែ�លមិនិបានិចាក់ថាន ំ
�ង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺ

• អំនកណែ�លធាើ �់ចាក់ថាន ថំ្លើញឹឿនិ

• អំនកណែ�លធាើ �់ជា�់ពីនិធនាំគារ

• �ុរស្តណែ�លរមួថ្លើ�ទជាមួយ�ុរស្ត

• អំនករកសីុ្តផ្តើូវិថ្លើ�ទ 

• មនុិស្តសមួយចំំនិួនិណែ�លមានិស្តញ្ញា  ឬថ្លើរ៉ាំគឺស្តញ្ញា រ៉ៃនិការខូចំ
ថ្លើ�ើីម

• អំនកណែ�លមានិប្រ�វិ�តិប្រកុមប្រគឺួសារមានិជំំងឺឺថ្លើ�ើីម។

ប្រ�ូវិការគិឺ�ថ្លើមីលថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកគឺួរ ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ ប្រ�ូវិការគិឺ�ថ្លើមីលថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកគឺួរ ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B

ប្រកុមមនុិស្តសខាងឺថ្លើប្រកាមថ្លើនិះ គឺួរថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B:ប្រកុមមនុិស្តសខាងឺថ្លើប្រកាមថ្លើនិះ គឺួរថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B:11

�ំ�និ់នាំនាំណែ�លមានិការរ៉ាំ��ា�ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ពីីកប្រមិ�ម�យម ថ្លើ�ខពស្ត់

1



ការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B មិនិណែមនិជាណែផ្តនករ៉ៃនិការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតឈាម�មាតាថ្លើទ។ ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកមិនិ�ឹងឺថា អំនកបានិ
ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតពីីមុនិមកថ្លើនាំះ អំនកប្រ�ូវិស្តួរប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក។ ប្រគឺូថ្លើពីទយ GP រ�ស្ត់អំនក នឹិងឺចាបំាចំ់ប្រ�ូវិថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតឈាម ណែ�លនឹិងឺប្របា�់
ពីួកថ្លើគឺថាថ្លើ�ី អំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ឬអំ�់ ថ្លើ�យីថ្លើ�ីមិនិមានិថ្លើទ ថាថ្លើ�ី អំនកមានិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B 
ឬថ្លើទ។  

ថ្លើ�ថ្លើពីលណែ�ល ការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B មួយចំំនិួនិ�ំអាចំមានិភាពីប្រចំ�ូកប្រចំ�ល់ ប្រគឺូថ្លើពីទយ GP រ�ស្ត់អំនក
អាចំថ្លើពីញឹចិំ�តណែ�លប្រ�ូវិបានិចំងឺអុល�ង្កាា ញឹថ្លើ�នឹិងឺជំំនិួយកនុងឺការស្តថ្លើប្រមចំចិំ�តណែ�លង្កាយប្រស្តួលថ្លើនិះ ណែ�លបានិ�ថ្លើងឺាី�ថ្លើ�ងីឺថ្លើ�យ 
ASHM: 
https://ashm.org.au/products/product/1976963402

សូ្តមថ្លើស្តនីសំុ្តប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកថ្លើ�ីមីថី្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ សូ្តមថ្លើស្តនីសំុ្តប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកថ្លើ�ីមីថី្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B

ថ្លើស្តវាកមា�កណែប្រ�ភាសា ថ្លើស្តវាកមា�កណែប្រ�ភាសា 

ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកប្រ�ូវិការជំំនិួយថ្លើ�ីមីបី្របាប្រស្ត័យទាំក់ទងឺជាមួយប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក អំនកអាចំមានិអំនក�កណែប្រ�ភាសាមាន ក់មកកានិ់ទី
��់ជំួ�រ�ស្ត់អំនក ឬ�កណែប្រ� តាមទូរស្ត័ពីុ។ ថ្លើនិះគឺឺជាថ្លើស្តវាកមាឥ�គិឺ�រ៉ៃ�ើ តាមរយៈ TIS (ថ្លើស្តវាកមា�កណែប្រ�ភាសា ស្តរថ្លើស្តរ និិងឺ
និិយាយ) National។.3 អំនកគឺួរប្របា�់គឺើីនិិករ�ស្ត់ប្រគឺូថ្លើពីទយថា អំនកប្រ�ូវិការអំនក�កណែប្រ�ភាសាមាន ក់
ថ្លើ�ថ្លើពីល អំនកថ្លើ�ើីការ��់ជំួ�។

ខ�ៈថ្លើពីលប្រកុមប្រគឺួសារ និិងឺមិ�ត�កតិអាចំជាអំនកគាបំ្រទលអថ្លើ�ថ្លើពីល អំនកថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយ ថ្លើយងីឺខំុ ំសូ្តមណែ�នាំ ំអំនកទទួលអំនក�កណែប្រ�
ភាសាណែ�លមានិវិជិាជ ជីំវិៈ ថ្លើ�ីមីជីំួយ អំនកទាំក់ទងឺជាមួយប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក។ ការស្តថ្លើប្រមចំចិំ�តថ្លើលីសុ្តខភាពីអាចំជាការលំបាកកនុងឺ
ការថ្លើ�ើី ថ្លើ�យីវាមានិសារៈស្តំខានិ់�ស្ត់ណែ�ល អំនកអាចំយល់�ឹងឺអំំពីីអំើីប្រគឺ�់យា� ងឺ ថ្លើ�ីមីជីំួយ អំនកថ្លើ�ើីការស្តថ្លើប្រមចំចិំ�តប្រ�ឹមប្រ�ូវិ។ 
អំនក�កណែប្រ�ភាសារ�ស្ត់ TIS National គឺឺជាអំនកជំំនាំញឹណែ�លបានិ��តុ ះ��ត ល ថ្លើ�យីមានិ�ទពិីថ្លើសា�និ៍ថ្លើប្រចំីនិកនុងឺការណែប្រ�
ពី័�៌មានិស្តាុគឺសាា ញឹ។

វិុ�ិរ៉ៃស្ត�៍វិុ�ិរ៉ៃស្ត�៍៖www.tisnational.gov.au
ថ្លើ�ទូរស្ត័ពីុថ្លើលខ ថ្លើ�ទូរស្ត័ពីុថ្លើលខ 131 450 ថ្លើ�ីមីទីទួលបានិអំនក�កណែប្រ�ភាសាតាមទូរស្ត័ពីុថ្លើ�យឥ�គិឺ�រ៉ៃ�ើ ថ្លើ�យអំស្ត់រ៉ៃ�ើថ្លើ�ទូរស្ត័ពីុ�ូចំកនុងឺ ថ្លើ�ីមីទីទួលបានិអំនក�កណែប្រ�ភាសាតាមទូរស្ត័ពីុថ្លើ�យឥ�គិឺ�រ៉ៃ�ើ ថ្លើ�យអំស្ត់រ៉ៃ�ើថ្លើ�ទូរស្ត័ពីុ�ូចំកនុងឺ
�ំ�និ់។.�ំ�និ់។.
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1 អំវិជិំជមានិ
មានិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ
(បានិចាក់ថាន �ំង្កាា រ
ថ្លើរ៉ាំគឺ)

អំនកបានិចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺប្រ�ឆាំងំឺនឹិងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើ�យី 
អំនកមិនិអាចំឆ្លើងឺជំំងឺឺថ្លើនិះថ្លើទ។
   

អំនកអំនក
មិនិចាបំាច់ំមិនិចាបំាច់ំ
ថ្លើ�ើតីាមថ្លើ�ើតីាម
ជំំហានិ�នុាំ�់ថ្លើទជំំហានិ�នុាំ�់ថ្លើទ
 

2 អំវិជិំជមានិ
មិនិសុានឹំិងឺជំំងឺឺ

អំនកមិនិណែ�លមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B  ថ្លើ�យីមិនិណែ�ល
បានិចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើ�យី។ អំនកអាចំសាកស្តួរប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកអំំពីី
ការចាក់ថាន �ំង្កាា រ �ូថ្លើចំនះ អំនកមិនិអាចំឆ្លើងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B នាំ
ថ្លើពីលអំនាំគឺ�ថ្លើ�យី។

3 ជាប្រស្ត�ះ
មានិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ

អំនកធាើ �់មានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B កាលពីីមុនិ ��ុណែនិតរ៉ាំងឺកាយ
រ�ស្ត់អំនកបានិឱ្យយវាជាប្រស្ត�ះថ្លើ�យ�មាជា�ិ។ អំនកមិនិមានិជំំងឺឺរលាក
ថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B រុ៉ាំរំ៉ៃរ �ថ្លើទ។អំនកគឺួរគិឺ�ពិីចារ�អំំពីីការប្របា�់ប្រកុមប្រគឺួសារ 
រ៉ៃ�គូឺរ�ស្ត់អំនក និិងឺមនុិស្តសណែ�លរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនក ថ្លើ�ីមីឱី្យយពីួកថ្លើគឺ
អាចំថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តត។ ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកអាចំទាំក់ទងឺមកពីួកថ្លើគឺថ្លើ�យមិនិ
�ថ្លើ�ុញឹថ្លើឈាា ះ ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកមានិការប្រពីួយបារមភអំំពីីការប្របា�់ពីួកថ្លើគឺ។

វាមានិសារៈស្តំខានិ់�ស្ត់ ថ្លើ�ីមីកី�់ស្តមាា ល់ថា អំនកណែ�លមានិ
ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ណែ�លបានិជាប្រស្ត�ះថ្លើ�យី អាចំថ្លើកី�
កថ្លើស្រ្តញ្ជ លថ្លើ�ងីឺខាើ ងំឺថ្លើ�ថ្លើពីលពីាបាល ថ្លើប្រ�ីថាន គំឺីមី ឬ ពីាបាល ថ្លើ�យ
ប្រ�ពី័និធភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺចុំះថ្លើខាយ។ អំនកអាចំប្រ�ូវិការការពីាបាល
�ណែនិថមស្តប្រមា�់ជំំងឺរឺលាកថ្លើ�ើមីប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើ�សី្តនិិ អំនកថ្លើប្រ�ថីាន ទំាំងំឺថ្លើនិះ។

4 ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ 
B វិជិំជមានិ

វាទំនិងឺថា អំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B រុ៉ាំរំ៉ៃរ �។ ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីម
ប្រ�ថ្លើ�ទ B រុ៉ាំរំ៉ៃរ �ជាជំំងឺឺថ្លើកី�មានិថ្លើពីញឹមួយជីំវិ�ិ ��ុណែនិតមានិកិចំុការ
ទាំងំឺឡាយណែ�ល អំនកអាចំថ្លើ�ើីបានិថ្លើ�ីមីជីំួយ អំនករកាសុ្តខភាពីលអ។

មិនិមិនិបានិពីាបាលថ្លើទ ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B អាចំ�ំផ្លាើ ញឹថ្លើ�ើីម
រ�ស្តអ់ំនក និិងឺ��ត លឱ្យយមានិជំំងឺបឺ្រកនិិថ្លើ�ើមី (សាន មប្រកនិិថ្លើ�ើមី�ងន់ិ�ងរ), 
ជំំងឺឺថ្លើ�ើីមជំំងឺឺមហារកីថ្លើ�ើីម និិងឺជំំងឺឺថ្លើខាយថ្លើ�ើីម។ មិនិមានិ

ការពីាបាលស្តប្រមា�់ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B រុ៉ាំរំ៉ៃរ �ថ្លើទ ��ុណែនិតថ្លើ�ីស្តិនិវា
កំពុីងឺថ្លើ�ើីឱ្យយខូចំថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក មានិវិ�ិីពីាបាលណែ�ល អំនកអាចំថ្លើប្រ�ី
ថ្លើ�ីមីបី្រគឺ�់ប្រគឺងឺ និិងឺ

កា�់�និថយផ្តល��ះ�ល់ណែ�ល�ងឺាថ្លើប្រគាះថាន ក់ពីីវិរីុស្តថ្លើនិះ។
ថ្លើ�ីស្តិនិអំនកបានិ��ះ�ល់នឹិងឺវិរីុស្តនាំថ្លើពីល�ាីៗថ្លើនិះ អំនកនឹិងឺ
ចាបំាចំ់ប្រ�ូវិការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតមួយថ្លើផ្តសងឺថ្លើទៀ� កនុងឺរយៈថ្លើពីលប្របាមំួយណែខ
ថ្លើ�ីមីកីំ��់ថាថ្លើ�ី អំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B រុ៉ាំរំ៉ៃរ �ឬអំ�់។

ថ្លើ�ើតីាមថ្លើ�ើតីាម
ជំំហានិ�នុាំ�់ជំំហានិ�នុាំ�់

ទទួលលទធផ្តលថ្លើ�ស្តតរ�ស្ត់អំនក។.ទទួលលទធផ្តលថ្លើ�ស្តតរ�ស្ត់អំនក។.

ការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B អាចំ�ង្កាា ញឹលទធផ្តលមួយ កនុងឺចំំថ្លើ�មលទធផ្តល �ួនិថ្លើផ្តសងឺៗគាន ។ការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតរកថ្លើមីលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B អាចំ�ង្កាា ញឹលទធផ្តលមួយ កនុងឺចំំថ្លើ�មលទធផ្តល �ួនិថ្លើផ្តសងឺៗគាន ។
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ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ប្រ�ូវិបានិចំមើងឺជាទូថ្លើ�ថ្លើប្រចំីនិ�ំផុ្ត�តាមកំថ្លើ�ី�កូនិ។ វាក៏អាចំចំមើងឺតាមឈាមថ្លើ�ឈាមផ្តងឺណែ�រ
ការ��ះ�ល់ ឬការរមួថ្លើ�ទថ្លើ�យគាា និថ្លើប្រសាមអំនាំម័យ។ អំនកប្រ�ូវិគិឺ�ពិីចារ�អំំពីីការប្របា�់ប្រកុមប្រគឺួសារ រ៉ៃ�គូឺរ�ស្ត់អំនក និិងឺមនុិស្តស
ណែ�លរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនកថា អំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B �ូថ្លើចំនះពីួកថ្លើគឺអាចំថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តត និិងឺចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺ។

ការមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B មិនិមានិនិ័យថា អំនកមិនិអាចំមានិកូនិ ឬថ្លើ�ើីអំើីៗ�ូចំជាការទទួលទាំនិអាហាររមួគាន ជាមួយប្រគឺួសារ និិងឺ
មិ�ត�កតិរ�ស្ត់អំនកថ្លើទ។ វិ�ិីលអ�ំផុ្ត�ណែ�លប្រកុមប្រគឺួសារ និិងឺមិ�ត�កតិរ�ស្ត់អំនកអាចំការ�រខើួនិពីួកថ្លើគឺពីីការឆ្លើងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B គឺឺ
តាមរយៈការចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺ។  

ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកអាចំទាំក់ទងឺពីួកមកថ្លើគឺថ្លើ�យមិនិ�ថ្លើ�ុញឹថ្លើឈាា ះ ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកមានិការប្រពីួយបារមភអំំពីីការប្របា�់ពីួកថ្លើគឺ។ ស្តប្រមា�់
ពី័�៌មានិ�ណែនិថមអំំពីីការស្តមាង �់ និិងឺ ការលា�ប្រ��ងឺ សូ្តមចូំលថ្លើមីលវិុ�ិរ៉ៃស្ត�៍ www.hepatitisaustralia.com/Listing/
Category/your-rights-and-responsibilities

ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតប្រកុមប្រគឺួសារ រ៉ៃ�គូឺ និិងឺមនុិស្តសណែ�លថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតប្រកុមប្រគឺួសារ រ៉ៃ�គូឺ និិងឺមនុិស្តសណែ�ល
រស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនរស្ត់ថ្លើ�ជាមួយ អំនកក

ថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតថ្លើ�ើីមថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតថ្លើ�ើីម

ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក នឹិងឺប្រ�ូវិការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតមួយចំំនិួនិ
ថ្លើ�ីមីពីីិនិិ�យថ្លើមីលថាថ្លើ�ីថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក�ំថ្លើ�ីរការយា� ងឺ�ូចំថ្លើមតចំ។ 
ការ�៍ថ្លើនិះ ភាគឺថ្លើប្រចំីនិទំនិងឺជាមានិការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតឈាមមួយចំំនិួនិ 
និិងឺការ��ថ្លើអំកូ (ultrasound) ឬឧ�ករ�៍ថ្លើស្តានិថ្លើ�ើីម 
Fibroscan®  (ការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតថ្លើ�យគាា និការឈឺចឺា�់ណែ�ល
ថ្លើប្រ�ីរញ័ំឹរថ្លើ�ីមីពីីិនិិ�យថ្លើមីលថាថ្លើ�ីថ្លើ�ើីមរងឹឺ��ុ�ះ )។4

ថ្លើ�យីថ្លើនិះនឹិងឺជំួយប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកឱ្យយបានិយល់�ឹងឺពីីរថ្លើ�ៀ�
ណែ�លជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B កំពុីងឺមានិផ្តល��ះ�ល់�ល់ អំនក 
និិងឺថា�អំនកប្រ�ូវិការចា�់ថ្លើផ្តតីមការពីាបាលឬអំ�់។

ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកមានិរ៉ៃផ្តុថ្លើ�ះ ថ្លើ�យីមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើនាំះ ទាំរករ�ស្ត់អំនកគឺួរចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺថ្លើ�កនុងឺរយៈថ្លើពីល 12 ថ្លើមា� ងឺ
�នុាំ�់ពីីបានិថ្លើកី�មក។ ការចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺថ្លើនិះ មានិផ្តុុក អំងឺា��ិប្របា�ថ្លើ�កនុងឺឈាមថ្លើ�ីមីកីារ�រប្រ�ឆាំងំឺថ្លើមថ្លើរ៉ាំគឺស្តប្រមា�់ជំំងឺឺរលាក
ថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ណែ�លជាអំងឺា��ិប្របា�ជំួយប្រ�ពី័និធភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺប្រ�ឆាំងំឺនឹិងឺថ្លើមថ្លើរ៉ាំគឺ។ ការចាក់ថាន �ំង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺថ្លើនិះ រមួជាមួយវិគឺាចាក់ថាន ំ
�ង្កាា រថ្លើរ៉ាំគឺស្តប្រមា�់ជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ណែ�លចា�់ថ្លើផ្តតីមតាមថ្លើពីលថ្លើវិលា�ូចំគាន គឺឺមានិប្រ�សិ្តទធភាពីខពស្ត់កនុងឺការការ�រទាំរកប្រ�ឆាំងំឺ
និឹងឺជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B។ ស្រ្តស្តតីមួយចំំនិួនិក៏អាចំទទួលបានិអំ�ថប្រ�ថ្លើយាជំនិ៍ផ្តងឺណែ�រពីីការពីាបាលថ្លើ�អំំ�ុងឺថ្លើពីលមានិរ៉ៃផ្តុថ្លើ�ះ ថ្លើ�ីមីី
កា�់�និថយហានិិ�័យរ៉ៃនិការចំមើងឺវិរីុស្តថ្លើ�កូនិរ�ស្ត់ពីួកថ្លើគឺ។5

អំនកមិនិអាចំចំមើងឺថ្លើរ៉ាំគឺតាមរយៈ៖

ការឱ្យ� ឬការ
ថ្លើ�ី�

ការ�រថិ្លើភាគឺអាហារ 
និិងឺការថ្លើប្រ�ីប្រ���់

ប្រ���រថិ្លើភាគឺ
រមួគាន

ការ�រថិ្លើភាគឺអាហារ
ណែ�លថ្លើរៀ�ចំំថ្លើ�យ
និរ�មាន ក់ណែ�ល

មានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីម
ប្រ�ថ្លើ�ទ B

ស្ត�ើលអិ� ឬស្ត�ើទិចំ
ខា ំណែ�លរមួមានិ

មូស្ត

ការថ្លើប្រ�ី�និុ�់ទឹក 
កាលទឹកផ្លាា ឈូឺក 

ឬ�ងឺានិ់រមួគាន

ការកអក ឬ
ក�ត ស្ត់

4
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វាមានិសារៈស្តំខានិ់�ស្ត់ណែ�ល អំនកប្រ�ូវិថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកថ្លើរៀងឺរ៉ាំល់ប្របាមំួយណែខមតងឺ ឬតាមការណែ�នាំថំ្លើ�ីមីី
ពីិនិិ�យថ្លើមីល ថ្លើ�ីស្តិនិមានិការខូចំខា�ថ្លើ�ើីម�មួយ។ អំនកណែ�លមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ជាញឹឹកញា�់មិនិមានិស្តញ្ញា  ឬ
ថ្លើរ៉ាំគឺស្តញ្ញា �មួយថ្លើ�យី។ ថ្លើ�ីស្តិនិអំនករង់ឺចារំ�ូ��ល់អំនកមានិអារមា�៍ថាឈឺថឺ្លើនាំះ វិរីុស្តថ្លើនិះអាចំ��ត លឱ្យយមានិ
ថ្លើប្រគាះថាន ក់យា� ងឺខាើ ងំឺ ណែ�លអាចំមិនិវិលិប្រ���់មកសាថ និភាពីថ្លើ�ីមវិញិឹបានិថ្លើទ។ វិ�ិីណែ�មួយគឺ�់ ថ្លើ�ីមី�ីឹងឺពីី�ញ្ា ថ្លើនិះ ប្រ�ូវិ
ពីិនិិ�យថ្លើមីលថ្លើ�ើីមឱ្យយបានិថ្លើទៀងឺទាំ�់។5

ថ្លើ�ីស្តិនិវិរីុស្តចា�់ថ្លើផ្តតីម�ងឺាការខូចំខា��ល់ថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក មានិថាន ណំែ�ល អំនកអាចំថ្លើប្រ�ីថ្លើ�ីមីបី្រគឺ�់ប្រគឺងឺ
និិងឺកា�់�និថយផ្តល��ះ�ល់ណែ�ល�ងឺាថ្លើប្រគាះថាន ក់ពីីវិរីុស្តថ្លើនិះ។

អំនកអាចំប្រ�ូវិការថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយញឹឹកញា�់ណែ�មថ្លើទៀ� ថ្លើ�ីស្តិនិមានិការណែ�នាំ ំជាពិីថ្លើស្តស្តកនុងឺឆាំន �ំំ�ូងឺរ៉ៃនិការពីាបាល។
 

វាមានិសារៈស្តំខានិ់ផ្តងឺណែ�រ ថ្លើ�ីមីណីែ�រការ៉ាំងឺកាយរ�ស្ត់អំនក
ការ�រថិ្លើភាគឺអាហារណែ�លមានិសុ្តខភាពីលអ ការហា�់ប្របា� និិងឺការថ្លើចំៀស្តវាងឺ
ថ្លើប្រ�ីប្របាស្ត់ថ្លើប្រគឺឿងឺប្រស្តវិងឹឺ និិងឺការជំក់បារ ី

ថ្លើប្រគឺឿងឺប្រស្តវិងឹឺ បារ ីនិិងឺការថ្លើលីស្តទមងនិ់
ថ្លើ�ើីឱ្យយខូចំថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក ណែ�លអាប្រកក់ជាពិីថ្លើស្តស្ត
ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ថ្លើ�យសារណែ�វិរីុស្តអាចំថ្លើ�ើីឱ្យយ
ខូចំថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនកផ្តងឺណែ�រ។ ថ្លើ�ីស្តិនិ អំនកប្រ�ូវិការជំំនិួយថ្លើ�ីមីផី្លាើ ស្ត់�តូរ
រ��អាហាររ�ស្ត់អំនក ឬកា�់�និថយការថ្លើប្រ�ីថ្លើប្រគឺឿងឺប្រស្តវិងឹឺ និិងឺការជំក់បារ ី
អំនកគឺួរពិីថ្លើប្រគាះថ្លើយា�ល់ជាមួយប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក។6 

អំនកគឺួរពិីថ្លើប្រគាះថ្លើយា�ល់ជាមួយប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកផ្តងឺណែ�រអំំពីី
ការថ្លើប្រ�ីថាន ថំ្លើពីទយ ឬថាន �ំំ��និ�ណែនិថម�មួយណែ�ល អំនកថ្លើប្រ�ី រមួមានិ
ឱ្យស្ត��ុរ៉ាំ� និិងឺថាន ចិំំនិ�ុរ៉ាំ�
ថ្លើ�យសារ ថាន មំួយចំំនិួនិអាចំ�ងឺា�ញ្ា អាប្រកក់�ល់
ថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក ថ្លើ�ីស្តិនិអំនកមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B។ 7

�រថិ្លើភាគឺអាហារណែ�លមានិសុ្តខភាពីលអ 
ហា�់ប្របា�និិងឺកា�់�និថយការថ្លើប្រ�ីប្របាស្ត់
ថ្លើប្រគឺឿងឺប្រស្តវិងឹឺនិិងឺការជំក់បារnី

សូ្តមថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនកជាប្រ�ចាំ

ថ្លើ�ីអំនកបានិ�ឹងឺថ្លើទ? 

ថ្លើ�ើីមមិនិមានិស្តររ៉ៃស្តឈាម�មួយណែ�លមានិអារមា�៍ថាឈឺចឺា�់ថ្លើនាំះ។ មានិកថ្លើនិាម (ឬ
�ង់ឺ) រ៉ៃនិជាលិកាថ្លើ�ជំុំវិញិឹថ្លើ�ើីម ណែ�លអាចំមានិអារមា�៍ឈឺចឺា�់ ថ្លើ�ីស្តិនិថ្លើ�ើីមលា�ស្តនិធឹងឺ។ 
ថ្លើ�យីថ្លើនិះជាមូលថ្លើ��ុណែ�ល អំនកមិនិមានិថ្លើរ៉ាំគឺស្តញ្ញា �មួយពីីជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B 
រ�ូ��ល់ថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនកខូចំខា��ងនិ់�ងរ។8
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ថ្លើស្តង�មសាង �់ ការអំ�់ឱ្យនិភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ
វិរីុស្តជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B កំពុីងឺចំមើងឺខើួនិវា ��ុណែនិតមិនិមានិ
ស្តកមាភាពីការខូចំខា�ថ្លើ�ើីម ថ្លើទ។

ការខូចំខា� ការថ្លើបាស្តស្តមាអ �ភាពីសុានំិឹងឺ
ជំំងឺឺ

វិរីុស្តជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B កំពុីងឺវាយលុកប្រ�ពី័និធភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺ 
ថ្លើ�យីប្រ�ពី័និធភាពីនឹិងឺសុាជំំំងឺឺកំពុីងឺប្រ�យុទធប្រ�ឆាំងំឺ��វិញិឹ។ ថ្លើ�ើីម
កំពុីងឺទទួលរងឺការខូចំខា�។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺងឺ ការគឺ្រ�់គឺ្រងឺ�ាពីស្ត៊ាំនិឹងឺជំំងឺឺ ប្រ�ពី័និធភាពីសុានឹំិងឺជំំងឺឺមានិវិរីុស្តស្តថិ�ថ្លើ�ថ្លើប្រកាមការប្រគឺ�់ប្រគឺងឺ ថ្លើ�យី
មិនិមានិការខូចំខា�ថ្លើ�ើីមណែ�មថ្លើទៀ�ថ្លើទ។

ការថ្លើគឺចំថ្លើវិះ ការគឺថ្លើចំវិថ្លើះ�ាពីស្ត៊ាំនិឹងឺជំំងឺឺ វិរីុស្តស្តកមាមតងឺថ្លើទៀ� ថ្លើ�យីថ្លើ�ើីមទទួលរងឺការខូចំខា�។ 

ទទួលការពីាបាល ថ្លើ�ីស្តិនិចាបំាចំ់ទទួលការពីាបាល ថ្លើ�ីស្តិនិចាបំាចំ់
មិនិណែមនិមនុិស្តសប្រគឺ�់រូ�ណែ�លមានិជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B ប្រ�ូវិការពីាបាលថ្លើទ ថ្លើ�យសារណែ�វិរីុស្តថ្លើនិះឆ្លើងឺកា�់�ំ�ក់កាលថ្លើផ្តសងឺគាន
។ កនុងឺ�ំ�ក់កាលខើះ វិរីុស្តអាចំស្តកមាយា� ងឺខាើ ងំឺ និិងឺ�ងឺាឱ្យយមានិរ�ួស្ត�ល់ថ្លើ�ើីមរ�ស្ត់អំនក។ ថ្លើ�ថ្លើពីល អំនកថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយរ�ស្ត់អំនក 
ថ្លើ�ីមីពីីិនិិ�យថ្លើមីលថ្លើ�ើីម ពីួកថ្លើគឺអាចំ�ឹងឺថាថ្លើ�ីវិរីុស្តថ្លើនិះស្តកមាយា� ងឺ� ថ្លើ�យការថ្លើ�ើីថ្លើ�ស្តតឈាម ថ្លើ�យីថាថ្លើ�ីអំនកប្រ�ូវិការចា�់ថ្លើផ្តតីម
ពីាបាលឬអំ�់។5 

ការថ្លើប្រ�ីថាន ទូំថ្លើ�ថ្លើប្រចំីនិ�ំផុ្ត�ស្តប្រមា�់ពីាបាលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B គឺឺថាន បំ្រ�ឆាំងំឺនឹិងឺវិរីុស្តណែ�ល អំនកថ្លើល�រ៉ាំល់រ៉ៃ�ងស្តប្រមា�់រយៈថ្លើពីល
មួយឆាំន  ំឬយូរជាងឺថ្លើនិះ �ូចំណែ�លបានិណែ�នាំថំ្លើ�យប្រគឺូថ្លើពីទយអំនក។ 

ថ្លើ�ីស្តិនិអំនកប្រ�ូវិការពីាបាលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B អំនកអាចំប្រ�ូវិថ្លើ�ជំួ�ប្រគឺូថ្លើពីទយជំំនាំញឹ�មាន ក់ លុះប្រតាណែ�ប្រគឺូថ្លើពីទយ GP រ�ស្ត់អំនក 
មានិ�ទពិីថ្លើសា�និ៍ជាមួយនឹិងឺការពីាបាលជំំងឺឺរលាកថ្លើ�ើីមប្រ�ថ្លើ�ទ B។ ប្រគឺូថ្លើពីទយ GP រ�ស្ត់អំនក នឹិងឺផ្តតល់ជូំនិអំនកនូិវិការ��ជូ និថ្លើ�
អំនកជំំនាំញឹថ្លើ�ើីម ថ្លើ�ីស្តិនិប្រ�ូវិការចាបំាចំ់។9
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