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EpiC Burma 

PrEP သတင်းအချက်အလက်လမ်း�ွှနဟ်ာ HIV မကူးစက်ေအာင်ကာကွယ်ဖို့  
ေသာက်ရတဲေ့ဆး  (PrEP) နဲပ့တ်သက်�ပီး အသိပညာြမ�င့်တင်ေပးေနရသူ
ေတ၊ွ PrEP ဝနေ်ဆာင်မှုေပးေနသူ ဝနထ်မ်းေတအွတက်ွ ကုိးကားစရာအြဖစ် 
ရည်ရွယ်ထုတ်လပ်ုထားတာြဖစ်ပါတယ်။ 

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်သူဝနထ်မ်းေတ၊ွ ကွင်းဆင်းဝနထ်မ်းေတ၊ွ လထုူအေြခြပ�ေစတနာဝ့နထ်မ်းေတ ွနဲ ့ အြခားသတင်းအချက်အလက်ေပး
သူေတကုိွ client ေတေွမးတတ်တဲ ့ေမးခွနး်ေတကုိွ အေြခြပ��ပီး ဒီ သတင်းအချက်အလက် လမ်း�ွှနကုိ် အေမးအေြဖပုံစံနဲ ့ တည်ေဆာက်ထားပါ
တယ်။ 

ဒီလမ်း�ွှနမှ်ာပါတာေတကုိွ PrEP အတက်ွ ေဆွးေ�းွတဲအ့ချနိေ်တမှွာ ကုိးကားအသုံးြပ�လို့ရပါတယ်။ ဝနေ်ဆာင်မှုေပးေနသူမိတ်ဖက်အဖွ့ဲေတ၊ွ 
ဘဝတလူမ်းြပကွနယ်က်အဖွ့ဲေတနွဲ ့ အြခားအဖွ့ဲေတအွေနနဲ ့ PrEP ကုိ အသိြမ�င့်တင်ရာမှာသုံးတဲ ့ေထာက်ကူလမ်း�ွှနေ်တ၊ွ ေဆွးေ�းွခနး်
လမ်း�ွှနေ်တ ွနဲ ့ အြခား လမူှုအမူအကျင့်ေြပာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ ေထာက်ကူလမ်း�ွှနေ်တ ွြပ�စုရာမှာလည်း ဒီလမ်း�ွှနကုိ် ကုိးကားလို့ရပါတယ်။ 

အသုံးြပ�သူများအေနနဲ ့ PrEP နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ကုိယ်သိထားတဲ ့

အဓိကကျတဲ ့အသိပညာေတြွမ�င့်တင်ဖို့  နဲ ့ client ေတနွဲ ့ 
ေဆွးေ�းွရာမှာ ေပးတဲ ့PrEP သတင်းအချက်အလက်ေတ ွ

တိကျမှနက်နေ်စဖို့  ဒီလမ်း�ွှနကုိ် ကုိးကား�ိင်ုပါတယ်။ 

ေဆွးေ�းွေနစ�်မှာ client ကုိ ဒီလမ်း�ွှနမှ်ာပါတာေတကုိွ 

အတိအကျဖတ်ြပဖို့   အ�ွှနး်တခုအေနနဲ ့ သုံးဖို့ ရည်ရွယ်
ထုတ်လပ်ုထားတာေတာ ့မဟတ်ုပါဘူး။ 

PrEP နဲပ့တ်သက်တဲ ့ေဆွးေ�းွြခင်းနဲ ့ PrEP ဝနေ်ဆာင်မှုေပးေနတဲ ့မည်သည့်ဝနထ်မ်း၊ 
ေစတနာဝ့နထ်မ်းမဆုိ ဒီအချက်အလက်လမ်း�ွှနကုိ် အသုံးြပ��ိင်ုပါတယ်။ ဒီလမ်း�ွှနကုိ် 
ဖတ်ရသုံးရလယ်ွတဲ ့အကုိးအကားတခုအြဖစ်သုံး�ိင်ုဖို့  ပုံစံထုတ်ထားပါတယ်။ 
ဒီလမ်း�ွှနဟ်ာ ယခင်ထုတ်လပ်ုထားတဲ ့PrEP နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့ဝနေ်ဆာင်မှုေပးြခင်းဆုိင်ရာ 
စံ�ွှနး်ေတ၊ွ လမ်း�ွှနခ်ျက်ေတနွဲ ့ နည်းပညာဆုိင်ရာကုိးကားစာအပ်ုေတေွနရာမှာ 
အစားထုိးသုံးဖို့  မဟတ်ုပါဘူး။ 

ဒီ PrEP အချက်အလက်လမ်း�ွှနဟ်ာ ြပည့်စုံေအာင် ြပင်ဆင်ထားေပမယ့် 
လံးုဝဥဿုံ �ပီးြပည့်စုံမှုေတာမ့�ိှ�ိင်ုပါ။ သင်သိလိတဲု ့အချက်အလက်ကုိ 
ဒီမှာ�ှာမေတွ့ခ့ဲရင် သင့်ရဲ�အထက်လ�ူကီးကုိ ေမးပါ။ သို့ မဟတ်ု 
�ိှရင်းစဲွကုိးကားစာအပ်ုေတ ွလမ်း�ွှနေ်တမှွာ�ှာ�ကည့်ပါ။ ဒီလမ်း�ွှနမှ်ာ 
ထပ်တိးုသင့်တဲ ့အချက်အလက်များနဲ ့ ပတ်သက်�ပီး အ�ကံြပ�လိတုာ�ိှခ့ဲရင် 
ေဒါက်တာလင်းထက် (lhtet@�i360.org) ကုိ ေကျးဇူးြပ�၍ ဆက်သွယ်ေပးပါ။

ေမးမယ် - client ဘယ်ေလာက်သိ
ထားလဲဆုိတာ ေဖာ်ထုတ်ဖို့ ေမးမယ်။

ေြပာမယ် - လိအုပ်တဲအ့ခါ ခွင့ေ်တာငး်
�ပီး အချက်အလက်အသစ်ေတကိွ ု
ေြပာြပမယ်။

ေမးမယ် - ကိယ်ုေြပာြပတဲ ့အချက်
အလက်အသစ်ေတနွဲ ့ ပတ်သက်�ပီး  
client ရဲ� တံု့ �ြပနပံ်ကို ု�ကည့်မယ်။ 

PrEP သတင်းအချက်အလက် 
လမ်း�ွှနဆုိ်တာဘာလဲ။

ဒီအချက်အလက်
လမ်း�ွှနကုိ် ဘယ်လုိ
သုံးရမလဲ။

ဒီအချက်အလက်
လမ်း�ွှနဟ်ာ ဘယ်
သူ့အတွက်ြဖစ်မလဲ။

အ�ကံြပ�ချက်

သင့်ရဲ� ေဆွးေ�ွးေပးတ့ဲ
အချနိေ်တွမှာ‘ေမးမယ်-
ေြပာမယ်-ေမးမယ်’ နညး်စနစ်ကုိ 
သုံးဖို့သတိရပါ။
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PrEP သတင်းအချက်အလက် လမ်း�ွှန်

PrEP, PEP (Post-exposure prophylaxis) နဲ ့ ART (Antiretroviral therapy) 
တို့  ဘယ်လုိကွာြခားလဲ။
Antiretroviral (ARV) ေဆးေတဟွာ လူ့ခ�္ဓာကိယ်ုထဲက ဆဲလ်ေတကိွ ုHIV ဝငေ်ရာက်တိက်ုခုိက်မှုနည်းေအာင၊် 
အြခားဆဲလ်ေတဆီွကိ ုမပျ ံ��ှ�ံေအာင ်တားဆီးေပးတဲ ့ေဆးအမျ�ိးအစားြဖစ်ပါတယ်။ PrEP၊ PEP နဲ ့ ART တို့ မှာ 
အတွဲအစပ်မတညီူတဲ ့ARV ေဆးေတပွါဝင�်ပီး အေြခအေနနဲ ့ လိအုပ်ချက်ေပ�မတူည်�ပီး အသုံးြပ�ပံေုတ ွ
မတညီူ�ကပါဘးူ။ PrEP၊ PEP နဲ ့ ART တို့ ကိ ုတခုနဲ ့ တခု အလဲအလှယ်နဲ ့ သုံးလို့ မရပါဘးူ။ လိအုပ်ချက်ေပ�မတူည်�ပီး 
�ွှန�်ကားတဲ ့အတိငုး် စနစ်တကျ သုံးမှ ထိေရာက်မှာြဖစ်ပါတယ်။  

PrEP ကုိ ဘယ်လုိသုံးရမလဲ။
ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံာ ေနစ့�်ေသာက်ရတဲ ့PrEP ကိ ုသုံးဖို့ �ခငွ့ြ်ပ�ထားပါတယ်။ သင့အ်ေနနဲ ့ တေနကိ့ ုPrEP ေဆးတလံးုေသာက်ရ
မှာြဖစ်ပါတယ်။  PrEP ကိ ုသင့အ်တက်ွ အဆငအ်ေြပဆုံးြဖစ်တဲ ့အချနိကိ်ေုရွး�ပီး အဲဒီအချနိမှ်ာ ေနစ့�်ေသာက်ရမှာပါ။ 
ေနစ့�်လပ်ုေနကျအရာေတ ွလပ်ုတဲအ့ချနိေ်တမှွာ (ဥပမာ - မနက်စာစားတဲအ့ချနိ၊် သွားတိက်ုတဲအ့ချနိ)် 
ေသာက်လို့ ရ�ိငုပ်ါတယ်။ တချ�ိလေူတမှွာ  ဖနုး်နဲ ့ alarm/reminder ေပးထားတာမျ�ိးက ေဆးေသာက်မေမ့ဖို့
 အေထာက်အကြူဖစ်တာေတွ့ရပါတယ်။  PrEP ကိ ုအစာနဲ ့ တွဲ�ပီးပဲြဖစ်ြဖစ် အစာမပါဘဲြဖစ်ြဖစ် ေသာက်လို့ ရပါတယ်။

PrEP စေသာက်�ပီး ဘယ်ေလာက်�ကာမှ သူ့ရဲ�ကာကွယ်�ုိင်စွမ်းကုိ စ�ပီး ရမလဲ။
သူ့ရဲ�ကာကွယ်�ိငုစွ်မ်းကိရုဖို့ အတက်ွ HIV ကးူစက်�ိငုတဲ် ့အေြခအေနြဖစ်တဲအ့ချနိမှ်ာ PrEP ကိ ုေသာက်သုံးေန�ပီး
သားြဖစ်ရပါမယ်။ လအူေတာ်များများအတက်ွေတာ ့PrEP ကိ ုေနစ့�်မပျက်မကွက် ၇ ရက်ဆက်တိက်ုေသာက်�ပီးမှ သူ့ရဲ� 
အထိေရာက်ဆုံး ကာကွယ်�ိငုစွ်မ်းကိ ုရ�ိငုပ်ါမယ်။ 

အမျ�ိးသားချင်းချစ်ခင်စုံမက်သူများအတက်ွသာ - အမျ�ိးသားချငး်လိငဆ်က်ဆံြခငး်မှ HIV ကးူစက်ြခငး်ကိ ုကာကွယ်ဖို့  
လိငဆ်က်ဆံမှု မတိငုခ်င ်PrEP ကိ ု၂ ရက် ဆက်တိက်ု ေသာက်ေန�ပီးြဖစ်ရပါမယ်။

7
days

ေဆးေသာက်ဖို့  တ�ကိမ် ပျက်သွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
သငေ်ဆးေသာက်ေနကျအချနိမှ်ာ မေသာက်မိတာမျ�ိးြဖစ်သွားရင ်သတိရတဲ ့အချနိမှ်ာ 
ချက်ချငး်ြပနေ်သာက်ပါ။ �ပီးရင ်ေသာက်ေနကျအတိငုး် ဆက်ေသာက်ပါ။ သင ်PrEP 
ကိ ုေသာက်ဖို့ ေမ့တာ မ�ကာမ�ကာ ရက်ဆက်ြဖစ်လာရငေ်တာ ့သငြ်ပေနကျ ကျနး်မာေရး
ေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းကိ ုေြပာြပသင့ပ်ါတယ်။ သကူ PrEP ကိ ုမေမ့မေလျာေ့သာက်�ိငုမ်ယ့် 
နည်းလမ်းေတနွဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ေဆွးေ�းွအ�ကံေပး�ိငုပ်ါတယ်။  

PrEP ဟာဘယ်ေလာက်အထိ ထိေရာက်မှု�ိှလဲ။
သင်ဟာ PrEP ကုိ �ွှန�်ကားသည့်အတိင်ုး အတိအကျလိက်ုနာေသာက်သုံး�ပီး ခ�္ဓာကုိယ်အတင်ွး လိအုပ်သည့် 
ေဆးပမာဏေရာက်�ိှပါက HIV ပုိးကူးစက်မှုကုိ ၉၀% ေကျာ် ကာကွယ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။ သင် PrEP ကုိ 
သုံးစဲွေနစ�်ကာလအတင်ွးမှာပဲ HIV ကူးစက်မှုကေန ကာကွယ်�ိင်ုမှာြဖစ်ပါတယ်။ အရင်က PrEP ကုိ သုံးခ့ဲ�ပီး 
အခုဆက်မသုံးြဖစ်ေတာဘူ့းဆုိရင် သင့်ကုိ HIV ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ေပး�ိင်ုမှာမဟတ်ုပါ။

PrEP ဟာ သုံးရတာ ဆုိးကျ�ိးနညး်ရဲ�လား။ 
PrEP ဟာ ဆုိးကျ�ိးအလနွန်ည်းပါတယ်။ PrEP ကုိ အရက်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးေတနွဲ ့ တွဲသုံးလို့  အ�္တရာယ်�ကီး�ကီးမား
မားမြဖစ်ေစ�ိင်ုသလိ ုသေ�္ဓတားေဆးေတနွဲ ့ အြခားေဆးဝါးေတာ်ေတာ်များများနဲလ့ည်း တွဲဖက်သုံး�ိင်ုပါသည်။

PrEP ဆုိတာဘာလဲ။
PrEP ဆုိတာ ေရာဂါပုိးမ�ိှသူေတကုိွ HIV ကူးစက်မှုက ကာကွယ်�ိင်ုဖို့  HIV ပုိး ကုသရာမှာ 
သုံးတဲေ့ဆးေတကုိွ အသုံးြပ�ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ PrEP ဆုိတဲ ့စကားလံးုဟာ Pre (မတိင်ုခင်)၊ Exposure (HIV 
ပုိးကူးစက်�ိင်ုတဲအ့ေြခအေန)၊ Prophylaxis (မကူးစက်ေအာင်ေဆးြဖင့်ကာကွယ်ြခင်း) ဆုိတဲစ့ကားလံးုေတ ွ
ေပါင်းထားတာြဖစ်ပါတယ်။
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PrEP ေသာက်သူများအဖွ့ဲစုဖွ့ဲထားတာ�ိှရင် ဝင်ပါ၊ 
မ�ိှေသးရင် စုစည်းတည်ေထာင်ပါ - PrEP 
ေသာက်ေနတာ သငတ်ေယာက်တည်းမဟတ်ုပါဘးူ။ 
PrEP ေသာက်ေနေသာအြခားသမူျားနဲ ့ ဆက်သွယ်ပါ။ 
ဒါမှ တိငုတိ်ငုပ်ငပ်ငန်ဲ ့ အချငး်ချငး် ကညီူလို့ ရပါမယ်။  
တချ�ိ အဖွ့ဲေတကွ လခူျငး်ေတွ့��ကတာ�ိှသလိ ုတချ�ိ
လည်း အငတ်ာနက်လမူှုကွနယ်က်ေတ ွFacebook 
လိမုျ�ိး App ေတနွဲ ့ ေတွ့ဆုံ�ကပါတယ်။

PrEP ကုိ �ွှန�်ကားတ့ဲအတုိင်း လုိက်ေသာက်ဖို့  အခက်ေတွ့မှာ စုိးရိမ်တယ်။ ပုိအဆင်ေြပေြပြဖစ်ဖို့
 ဘာေတွလုပ်လို့ရလဲ။ 

သင�်ကံ�ရမယ့် အခက်အခဲေတအွေ�ကာငး်ကိ ုစ�်းစားေနတယ်၊ ဒါေတကိွ ုဘယ်လိေုကျာ်လွှားမလဲေတးွေနတယ်ဆုိကတည်းက PrEP 
ကိအုဆငေ်ြပေြပေသာက်�ိငုဖိ်ု့ အတက်ွ �ကီးမားတဲ ့ေြခလှမ်းကိ ုစလှမ်းလိက်ု�ပီဆုိတာြပတာပဲေပါ။့ 

PrEP သုံးစဲွတာနဲ ့ ပတ်သက်တ့ဲ အ�ကံေပးချက်အချ�ိကုိ �ကည့ရ်ေအာင် 

PrEP ေဆးေတကုိွ သင့အ်တက်ွ အလယ်ွတကူ �ှာလို့ရ�ိင်ုမယ့်
ေနရာမှာထားပါ - သင့အ်တက်ွ အဆငေ်ြပတဲေ့နရာ၊ ကေလးေတ ွ
လက်လှမ်းမမီှ�ိငုမ်ယ့်ေနရာ၊ ေြခာက်ေသွ့တဲေ့နရာမှာ ထားပါ။

တေနစ့ာ အကန ့င်ယ်ေတပွါတဲ ့ေဆးဗူးကုိသုံးပါ 
- ဒီလိလုပ်ုြခငး်အားြဖင့ ်ေနစ့�်ေဆးေသာက်
�ပီးမ�ပီး  ေသချာသိ�ိငုမ်ယ်။ 

ေဆးအပုိေဆာင်ထားပါ - သင့ရဲ်� မိတ်ကပ်အိတ် သို့ မဟတ်ု ပိက်ုဆံအိတ်ထဲမှာ ေဆးအပိအုချ�ိကိေုဆာငထ်ား�ပီး ေကျာပိးုအိတ် 
သို့ မဟတ်ု လက်ကိငုအိ်တ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ။ ဒီလိလုပ်ုြခငး်အားြဖင့ ်သငအ်လပ်ုထဲေရာက်ေနတနုး်၊ ေကျာငး်မှာေရာက်ေနတနုး်၊ 
လမ်းခရီးမှာေရာက်ေနတနုး် စတဲ ့အေြခအေနေတမှွာ ေသာက်ဖို့  ေဆးအလွယ်တက�ိှူမှာြဖစ်ပါတယ်။

ေဆးေသာက်ြခင်းကုိ သင့်ရဲ�ေနစ့�်လုပ်ေနကျအရာတခုခု 
နဲ ့�တွဲလုပ်ပါ - PrEP ေဆးကိ ုေနစ့�်ေသာက်ေနကျအချနိမှ်ာ 
အချနိမှ်နေ်သာက်�ိငုေ်အာင�်ကိ�းစားပါ။ ဥပမာ - သငသွ်ား
တိက်ု�ပီးချနိ၊် ည အိပ်ရာမဝငခ်င်

သင့်ဖုနး်မှာ alarm ေပးထားပါ သို့ မဟုတ် pill reminder app ကုိသုံးပါ - 
သငေ်ဆးေသာက်မယ့်အချနိကိ် ုသတိေပး�ိငုေ်အာင၊် ေဆးလက်ကျနတ်က်ွ�ပီး 
ြပနြ်ဖည့်�ိငုေ်အာင ်ေနစ့�်ေဆးေသာက်မယ့်အချနိကိ် ုဖနုး်ထဲမှာ ေနစ့�်သတိေပး
မယ့် alarm ေပးထားပါ သို့ မဟတ်ု အခမ့ဲ download လပ်ုလို့ ရတဲ ့app 
တခုခုကိသုံုးပါ။ သင့ရဲ်� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းကိ ုေြပာြပချငတ်ာ 
ေမးချငတ်ာ�ိှတာေတကိွလုည်း app သုံး�ပီးမှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။

တေယာက်ေယာက်ကုိ ေဆးေသာက်ဖို့  
သတိေပးခုိင်းပါ - သင့ခ်ျစ်သ၊ူ မိသားစဝုင ်
တေယာက် သို့ မဟတ်ု သငူယ်ချငး်တေယာက်
ကိ ုသငေ်ဆးေသာက်ဖို့  သတိေပးခုိငး်ပါ။ 

ေဆးလက်ကျနမ်�ိှဘဲ 
ြပတ်သွားတာမျ�ိး 
မြဖစ်ေအာင်�ကိ�းစားပါ - 
သင့ဆီ်မှာ ေသာက်စရာေဆး 
လက်ထဲမြပတ်ခင ်ေဆးထပ်ရဖို့  
�ကိ�တင�်ပီး စီစ�်ေဆာငရွ်က်ပါ။   

သင့်ရဲ� ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်သူဝနထ်မ်းနဲ ့ 
ရက်ချနိး်အတုိင်းပုံမှနေ်တွ့ပါ - ေဆးရဲ�ေဘးထွက်
ဆုိးကျ�ိးေတ ွသင့မှ်ာ ြဖစ်လာခ့ဲရင ်သက်သာ
ေပျာက်ကငး်ေအာင ်ဘယ်လိလုပ်ုရမယ်ဆုိတာကိ ု
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းနဲ ့ ေြပာြပတိငုပ်ငပ်ါ။ 
ေနစ့�် ေဆးေသာက်မှနဖိ်ု့  သင့အ်ေနနဲ ့ ခက်ခဲေန
တယ်ဆုိရငလ်ည်း သင့ရဲ်�ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်
သဝူနထ်မ်းက ကညီူ�ိငုပ်ါလိမ့်မယ်။

PrEP ေသာက်လို့  HIV ကူးစက်�ုိင်သလား။
PrEP ေသာက်လို့  HIV မကးူ�ိငုပ်ါဘးူ။  PrEP မှာပါတဲေ့ဆးေတကွ HIV မကးူစက်ေအာင ်ကာကွယ်ေပးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

HIV ပုိး�ိှေနရက်နဲ ့ PrEP ေသာက်မယ်ဆုိ ဘာြဖစ်�ုိင်လဲ။
PrEP ကိ ုHIV ကသုဖို့ အတက်ွ မသုံးသင့ပ်ါဘးူ။ HIV ကးူစက်ခံရ�ပီးတဲ ့HIV ပိးုနဲအ့တေူနထုိငသ်ေူတအွတက်ွကေတာ ့
ARV ေဆး ၃ မျ�ိးေပါငး်ထားတဲ ့ကထုံုးကိ ုသတိူု့ ရဲ�လိအုပ်ချက်အေပ�မတူည်�ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းေတရဲွ�  
�ွှန�်ကားမှုနဲ ့ ေသာက်သုံးဖို့ လိပုါတယ်။ သင ်PrEP စမေသာက်ခငမှ်ာ သင့မှ်ာ HIV မ�ိှေ�ကာငး်ေသချာေအာင ်HIV �ိှမ�ိှ 
စစ်ေဆးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သင ်PrEP ေသာက်ေနစဥ်မှာလည်း HIV နဲ ့ ကာလသားေရာဂါေတ�ိှွမ�ိှ ပံမှုနစ်စ်ေဆးမှုေတ ွ
ရဖို့ လိပုါတယ်။ သင့မှ်ာ HIV ပိးုကးူစက်ခံေနရ�ပီလို့  ေတွ့�ိှခ့ဲရင ်PrEP ေသာက်ေနတာကိရုပ်�ပီး ART ကထုံုးကိ ု
စတငရ်မှာြဖစ်ပါတယ်။
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PrEP စေသာက်မယ်ဆုိရင် တသက်လုံးေသာက်ေနရေတာမှ့ာလား။
မဟတ်ုပါဘးူ။ သင့မှ်ာ HIV ကးူစက်�ိငုေ်ြခများေနတဲ ့အြပ�အမ/ူအေြခအေနေတ�ိှွေနသမျှေတာ ့PrEP ကိ ု�ွှန်
�ကားတဲအ့တိငုး်ေသာက်ဖို့  အေရး�ကီးပါတယ်။ သင့မှ်ာ HIV ကးူစက်�ိငုေ်ြခမ�ိှေတာဘ့းူဆုိရင ်PrEP ကိရုပ်ဖို့
 သင့ရဲ်� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းကိ ုေြပာြပ တိငုပ်ငလိ်ု့ ရပါတယ်။ သငလိ်အုပ်လို့ �ိှရငလ်ည်း PrEP 
ကိ ုအချနိမ်ေရွး ြပနစ်ေသာက်လို့ ရပါတယ်။ 

PrEP မှာ ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးေတွ�ိှသလား
PrEP ဟာအြခားေဆးေတလိွပုါပဲ။ အနည်းစေုသာလေူတမှွာေတာ ့ေခါငး်ကိက်ုတာ၊ ကိယ်ုအေလးချနိက်ျတာ၊ 
ပျ�ိတာ၊ အနတ်ာ နဲ ့ ဗိက်ုေအာင့တ်ာလိ ုမြပငး်ထနတဲ် ့ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးအနည်းငယ်ခံစားရတတ်�ပီး ရက်သတ္တ ပတ်
အနည်းငယ်အတငွး် သက်သာ ေပျာက်ကငး်သွားတတ်ပါတယ်။ သင့အ်ေနနဲ ့ ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးေတအွတက်ွ 
စိးုရိမ်တယ်ဆုိရင ်သင့ရဲ်� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းနဲ ့ တိငုပ်ငေ်ဆွး ေ�းွသင့ပ်ါတယ်။

PrEP ကုိ ေဟာမု်နး်ေဆးေတွအပါအဝင် အြခားေဆးေတွနဲ ့ 
တဲွဖက်ေသာက်လို့ရပါသလား။
ရပါတယ်။ PrEP ဟာ ေဟာ်မနုး်ေဆးေတအွပါအဝင ်ေဆးဝါးအများစနုဲ ့ ဓာတ်ြပ�မှု သိပ်မ�ိှတတ်ပါဘးူ။ 
ဒါေပမယ့် သငေ်သာက်ေနတဲေ့ဆးေတကိွ ုသင့ရဲ်�ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းကိ ုေြပာြပသင့ပ်ါတယ်။

PrEP ေသာက်ေန�ပီဆုိရင် အရက်နဲ ့ မူးယစ်ေဆးဝါးေတွ သုံးလို့မရေတာဘူ့းလား။
အရက်နဲ ့ မးူယစ်ေဆးဝါးေတဟွာ PrEP အေပ�ကိ ုသက်ေရာက်မှုမ�ိှသေလာက်ပါပဲ။ ဒါေပမယ့် အရက်နဲ ့ 
မးူယစ်ေဆးဝါးေတကိွ ုသုံးစဲွတဲအ့ခါ အ�္တရာယ်ကျေရာက်�ိငုတဲ် ့အေြခအေနမေရာက်ေအာင ်သတိထားပါ။ သင ်
အရက်ေသာက်တာ၊ မးူယစ်ေဆးသုံးတာေ�ကာင့ ်PrEP ေသာက်ဖို့ ေမ့တာေတြွဖစ်လာမယ်ဆုိရငေ်တာ ့သင့ကိ် ု
PrEP ေသာက်ရာမှာ မေမ့ေလျာေ့အာင ်ေထာက်ကေူပး�ိငုမ်ယ့် နည်းလမ်းေတေွပး�ိငုတဲ် ့သင့ရဲ်�ကျနး်မာေရး
ေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းနဲ ့ ေဆွးေ�းွပါ။ သငလိ်ငဆ်က်ဆံမှုြပ�မယ်ဆုိရငလ်ည်း အြခားကာလသားေရာဂါေတနွဲ ့ 
ကိယ်ုဝနမ်ရေအာင ်ကာကွယ်ေပး�ိငုတဲ် ့ကွနဒံ်းုကိေုသချာသုံးသင့ပ်ါတယ်။

PrEP ေသာက်ေန�ပီဆုိရင် လိင်ဆက်ဆံချနိမှ်ာ ကွနဒုံ်းမသုံးေတာလိ့ု့ရလား။
ကွနဒံ်းုသုံးတာဟာ သင့ကိ် ုHIV မကးူစက်ေအာင ်ကာကွယ်ေပး�ိငုတဲ် ့အေကာငး်ဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်ေနတနုး်ပါပဲ။ 
ကွနဒံ်းုေတကိွ ုမှနမှ်နက်နက်န ်ေတာက်ေလျှာက်သုံးမယ်ဆုိရင ်လိငက်တဆင့က်းူစက်တတ်တဲ ့ကာလသားေရာဂါ
ေတနွဲ ့ ကိယ်ုဝနမ်ရေအာင ်ကာကွယ်ေပး�ိငုပ်ါတယ်။ PrEP ဟာ ထပ်တိးု HIV ကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းအသစ်တခု
ြဖစ်�ပီး အတတ်�ိငုဆုံ်း အြခားကာကွယ်ေရးနည်းလမ်းေတနွဲ ့ ေပါငး်စပ် အသုံးြပ�သင့ပ်ါတယ်။

PrEP ဟာ အြခားကာလသားေရာဂါေတွနဲ ့ ကုိယ်ဝနမ်ရေအာင် 
ကာကွယ်ေပး�ုိင်သလား။
မကာကွယ်ေပး�ိငုပ်ါဘးူ။ PrEP ဟာ အြခားလိငက်တဆင့က်းူစက်တတ်တဲ ့ကာလသားေရာဂါေတနွဲ ့ 
ကိယ်ုဝနမ်ရေအာင ်မကာကွယ်�ိငုပ်ါဘးူ။ အဲဒါေတအွတက်ွေတာ ့ကွနဒံ်းု နဲ ့ ကိယ်ုဝနတ်ားေဆးေတကိွ ု
PrEP နဲ ့ တွဲသုံး�ိငုရ်င ်အေကာငး်ဆုံးပါ။



PrEP ကုိ အ�္တရာယ်ကင်းကင်းဘယ်လုိရပ်ရမလဲ။
PrEP ဟာ သင့အ်တက်ွ မလိအုပ်ေတာဘ့းူ မကိက်ုညီေတာဘ့းူလို့  ဆုံးြဖတ်လိက်ု�ပီဆုိရင ်ရပ်ဖို့ အတက်ွ ကျနး်မာေရး
ေစာင့ေ်�ှာက်သ ူဝနထ်မ်းတေယာက်နဲ ့ တိငုပ်ငသ်င့ပ်ါတယ်။ HIVပိးုကးူစက်မခံရေအာင ်ေနာက်ဆုံးအ�ကိမ် 
ကးူစက်�ိငုတဲ် ့အေြခအေနကေန ေနာက်ထပ်ဘယ်ေလာက်�ကာ�ကာ PrEP ကိ ုဆက်ေသာက်သင့တ်ယ်ဆုိတာကိ ု 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းက ေြပာြပေပးပါလိမ့်မယ်။ အမျ�ိးသားချငး်စံမုက်သေူတအွေနနဲေ့တာ ့
အမျ�ိးသားချငး်လိငဆ်က်ဆံမှုကလဲွ�ပီး အြခားကးူစက်�ိငုေ်ြခမ�ိှတဲ ့အေြခအေနမျ�ိးမှာ ေနာက်ဆုံး အမျ�ိးသားချငး်ဆက်ဆံခ့ဲတဲ ့
HIV ကးူစက်�ိငုတဲ် ့အေြခအေနကေန ေနာက်ထပ် ၂ ရက် PrEP ကိ ုတေနတ့�ကိမ် ဆက်ေသာက်ဖို့ လိပုါတယ်။ အြခား PrEP 
သုံးစဲွသေူတအွေနနဲေ့တာ ့PrEP ကိ ုေနာက်ဆုံးကးူစက်မှုအေြခအေန�ိှတဲရ့က်ကေန ေနာက်ထပ် ၇ ရက် တေနတ့�ကိမ် 
ဆက်ေသာက်သင့ပ်ါတယ်။

EpiC Burma 

PrEP သတင်းအချက်အလက် လမ်း�ွှန်

PrEP ေသာက်သင့သ်လား။
• HIV ကးူစက်မှုကိ ုကာကွယ်ဖို့  ေဆးေသာက်တယ်ဆုိတာ လတိူငုး်အတက်ွ အဆငေ်ြပချငမှ်ေြပပါမယ်။ 

ဒါေပမယ့် PrEP ဟာ HIV ကးူစက်မှု အ�္တရာယ်�ကံ�ရတာ များေနသေူတအွတက်ွေတာ ့ကးူစက်မှုကိ ုကာကွယ်ဖို့
 အေကာငး်ဆုံးနည်းလမ်းတခုြဖစ်ပါတယ်။ PrEP  ေသာက်သင့မ် ေသာက်သင့က်ေတာ ့သငကိ်ယ်ုတိငု ်
စ�်းစားဆုံးြဖတ်ပါ။ သင့ခ်�္ဓာကိယ်ုအတက်ွ သငကိ်ယ်ုတိငု ်စ�်းစားဆုံးြဖတ်ေရွးချယ်ခွင့�ိှ်ပါတယ်။ 

• သငဟ်ာ ပံမှုနလိ်ငဆ်က်ဆံမှု �ိှေန�ပီး HIV ကးူစက်မှုကိ ုကာကွယ် ဖို့  ေနာက်ထပ် နည်းလမ်းအသစ်တခု 
ထပ်ယခူျငတ်ယ်ဆုိရငေ်တာ ့PrEP ကိ ုစ�်းစားသင့ပ်ါတယ်။

• လအူေတာ်များများဟာ PrEP ကိ ု ေဘးကငး်လံြုခံ�စွာ သုံး�ိငု�်ကပါတယ်။ သငသုံ်းလို့  အ�္တရာယ်�ကီး�ကီးမားမား 
တစံတုရာမြဖစ်�ိငုေ်�ကာငး်ေသချာဖို့  ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သ ူ ဝနထ်မ်းတေယာက်ကေန 
ေဆွးေ�းွစစ်ေဆးေပး�ိငုပ်ါလိမ့်မယ်။ 

PrEP ကုိ စေသာက်ေတာမ့ယ်ဆုိရင် ဘာေတွလုပ်ရမလဲ။
သင့အ်ေနနဲ ့ PrEP ေသာက်ဖို့  စိတ်ဝငစ်ားရင ်သင့ရဲ်� ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သဝူနထ်မ်းနဲ ့ တိငုပ်ငပ်ါ။ PrEP 
မစခငမှ်ာ PrEP ဟာ သင့အ်တက်ွ သင့ေ်လျာ်ကိက်ုညီမှု�ိှမ�ိှ ေသချာဖို့  ဓာတ်ခဲွစစ်ေဆးမှုေတကိွ ုလပ်ုပါလိမ့်မယ်။ 
အဲဒီထဲမှာ ေအာက်ပါ စစ်ေဆးမှုေတပွါဝင�်ိငုပ်ါတယ် -  

PrEP ကုိ ဘယ်မှာ ရ�ုိင်သလဲ။
အခုေလာေလာဆယ်မှာေတာ ့ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံာ ဝနေ်ဆာငမ်ှုေပးတဲေ့နရာအချ�ိမှာပဲ PrEP ကိ ုရ�ိငုပ်ါေသးတယ်။ 
PrEP သုံးဖို့  စိတ်ဝငစ်ားတယ်၊ ထပ်�ပီးသိချငတ်ယ်ဆုိရင ်ေအာက်ပါေနရာေတမှွာ ေမးြမနး်စံစုမ်း�ိငုပ်ါတယ်။ 

•  ေကျာက်ကပ်စွမ်းေဆာငရ်ည်ကိ ုစစ်ေဆးြခငး် 
(လိအုပ်ပါက)

•  ကိယ်ုဝန�ိှ်မ�ိှ စစ်ေဆးြခငး် (လိအုပ်ပါက)

မေဗဒါေဆးခနး်
အမှတ် ၁၄၉၊ စက်မှု (၃) လမ်း၊ ေမတ္တ ာ�ွန ့ရ်ပ်ကွက်၊ 
တာေမွ�မိ�နယ်၊ ရနက်နု�်မိ�၊ ရနက်နုတိ်ငုး်ေဒသ�ကီး။
ဖုနး် - ၀၉ ၉၇၉၀၂၀၄၆၅
https://www.facebook.com/MaBayDar.TG/

TOP Center Myanmar:
အမှတ်-၂၁၅ (ေအ)၊ စက်မှု (၃) လမ်း၊ ေမတ္တ ာ�ွန ့ရ်ပ်ကွက်၊ 
တာေမွ�မိ�နယ်၊ ရနက်နု�်မိ�၊ ရနက်နုတိ်ငုး်ေဒသ�ကီး။
ဖုနး် - ၀၉ ၉၇၉၀၂၀၄၆၅
https://www.facebook.com/topcentermyanmar

•  HIV �ိှမ�ိှ စစ်ေဆးြခငး်

•  အသည်းေရာင ်အသားဝါ ဘီပိးု၊ စီပိးု�ှင့ ်အြခား 
ကာလသားေရာဂါများစစ်ေဆးြခငး် (လိအုပ်ပါက)

PrEP in Myanmar

PrEP ရ�ိင်ုတဲေ့နရာေတ ွ
အချနိန်ဲတ့ေြပးညီ �ကည့်ဖို့

 ေအာက်ပါပုံကုိ QR 
scanner app ြဖင့ဖ်တ်ပါ။   

S C A N

MAM/ထွနး်ေဆးခနး် (ပိေတာက် ၂ ေဆးခနး် )
အမှတ် ၈၇၈၊ ေတာငင်လူမ်း၊ ၁၄ ေစျးအနးီ၊ ၁၉ ရပ်ကွက်၊ လှုိငသ်ာယာ၊ 
ရနက်နု�်မိ�၊ ရနက်နုတိ်ငုး်ေဒသ�ကီး။ 
ဖုနး် - ၀၉ ၄၅၅၇၅၄၇၁၉ | ၀၉ ၄၅၂၈၄၈၂၈၉ (Hotline)    
https://www.facebook.com/preventyangon


