သင္၏

တီဘီေရာဂါ

ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

(တီဘ)ီ

မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး က်န္းမာေအာင္ မည္သုိ႔ ေနထုိင္ရမည္နည္း

သင္၏

တီဘီေရာဂါ ကုိ ကုသျခင္း

(တီဘီ)

သင္သည္
တီဘီ ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ နယူးေယာက္တြင္ေနထုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္
လွ်င္ ကုသမႈႏွင့္ ပံ့ပုိးေပးမႈကုိ ရွာေဖြရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တီဘီ
သည္ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါတစ္ချု ဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္သည့္
ကုသနည္းျဖင့္ ကုသႏုင
ိ ္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ေစာလ်င္စြာ
ကုသမႈခံယူလွ်င္ ေစာလ်င္စြာပင္ ေနျပန္ေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခ်က္- အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတ္ပံုအားလံုးသည္ ရုပ္ျပသာ ျဖစ္ပါသည္။
ပံုထဲရပု
ွ ိ ဂဳလ္
ၢ ိ သည္ နမူနာပံုစံသာ ျပသထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တီဘီေရာဂါ
အဆင့္ ႏွစ္

ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ေလ့လာၾကည့္ပါ။
သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ တီဘီေရာဂါပိုး ရွေနၿပီ
ိ
ဆိုပါက တီဘီေရာဂါရွ/မရွ
ိ
ိ
စမ္းသပ္ရာတြင္ အေပါင္းလကၡဏာျပေနေပမည္။ သင့္တြင္ရေနေသာတီ
ွိ
ဘီေရာဂါပိုးသည္ ေရာဂါလကၡဏာမျပေသးေသာ တီဘီ သို႔မဟုတ္
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာ တီဘီ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ ဆရာဝန္က
ထပ္မံစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
ေရာဂါလကၡဏာမျပေသးေသာတီဘီ
ဆိုသည္မွာ တီဘီေရာဂါကူးစက္ခံထား
ရသည့္ အေျခအေနလည္းျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ဳကိ
ိ ု “ေရာဂါလကၡဏာမ
ျပေသးေသာ တီဘီ” သုိ႔မဟုတ္ “တီဘီေရာဂါပုိး
ကူးစက္ခံရျခင္း” ဟုလည္းေခၚၾကသည္။

(4)

ေရာဂါလကၡဏာ ျပသေနေသာ
တီဘီေရာဂါ

“ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာ တီဘီ” သို႔မဟုတ္
“တီဘီေရာဂါ” ဟုေခၚၾကသည္။

သင္သည္ ဖ်ားနာျခင္းကို
ခံစားရဦးမည္ မဟုတ္ပါ

သင္သည္ ဖ်ားနာျခင္းကုိ
ခံစားေနရမည္

တီဘီေရာဂါရွမရွ
ိ ိ
စမ္းသပ္မႈရလဒ္မွာ
အေပါင္းလကၡဏာ ျပသေနမည္

တီဘီေရာဂါရွမရွ
ိ ိ
စမ္းသပ္မႈရလဒ္မွာ
အေပါင္းလကၡဏာ ျပသေနမည္

သင့္ထံမွေန၍ အျခားသူမ်ားဆီ
ကူးစက္ျပန္္႔ႏ႔ႏ
ွ ံ ုင
ိ ္မည္ မဟုတ္ပါ

သင့္ထံမွေန၍ အျခားသူမ်ားထံ
ပ်ႏွံ ႏိ
႔ ံ ုင္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ သင့္တြင္ေရာဂါလကၡဏာမျပေသာ တီဘျီ ဖစ္ေနပါက
တီဘီေရာဂါပိုးမ်ားသည္ သင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း “အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္” ။
အကယ္၍ သင့္တြင္ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာ တီဘီေရာဂါပိုးရွလွ
ိ ်င္
သင့္ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းရွ တီ
ိ ဘီေရာဂါပိုးမ်ား ပြားေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီေရာဂါသည္ အမ်ားအားျဖင့္
သင့္အဆုတ္အား ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားအစိတ္
အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီေရာဂါပိုးရွသူ
ိ တစ္ဦး
ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႏွာေခ်လွ်င္ျဖစ္ ေစ၊ စကားေျပာလွ်င္ျဖစ္ေစ
တီဘီေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ေလထဲတြင္ပ်ႏွံ ႔သ
ံ ြားပါသည္။ ေလထဲရွ ိ
တီဘီေရာဂါပိုးမ်ားကို ရွဴရွဳက္
ိ မိသည့္ အျခားသူမ်ားသည္
တီဘီေရာဂါရႏိုင္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီေရာဂါလကၡဏာမ်ား• သုံးပတ္ႏွင့္အထက္ ေခ်ာင္းဆက္တိုက္ဆိုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးရာတြင္ေသြးပါျခင္း
• ပင္ပန္းၿပီးအားအင္နည္း ႏံုးခ်ေနျခင္
ိ
း
• အစာ စားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်န္ိ ေလ်ာ့က်ျခင္း
• ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ ညဘက္တြင္ ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း။

(5)

ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီ

ကာကြယ္တားဆီးျခင္း

ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာတီဘီေရာဂါကို မကုသခဲ့လွ်င္ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပေနေသာတီဘီသုိ႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရသြ
ွ ိ ားႏိုင္သည္။ သင္ ဖ်ားနာမည္
မဟုတ္သည့္တုိင္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီအ ဆင့္သုိ႔ မကူးေ
ျပာင္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ တီဘီေရာဂါပုိးမ်ား “ႏုးိ ၾကားလာျခင္း” မွ ကာကြယ္ရန္
တီဘီေရာဂါေဆးမ်ားကို ေသာက္သုံးရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘီေရာဂါသည္ သင့္ကို အလြန္ဖ်ားနာႏိုင္ေ
စပါသည္။ တီဘီေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ သင္ပိုမိုေကာင္းမြန္သက္သာလာေ
စမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္မိသားစုႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ျခ
င္းမွ ကာကြယ္ႏုင
ိ ္မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ တီဘီေဆးကုိ ေစာေစာေသာ
က္ေလ သင္၏ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သုိ႔ ျမန္ျမန္သြားႏိုင္ေလ
ျဖစ္မည္။

(6)

“

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္က ကြ်န္ေတာ္ တီဘီေရာဂါ ရွမရွ
ိ အေရျပား
ိ
စစ္ေဆးမႈ လုပ္တဲ့အခါ ေရာဂါရွတယ္
ိ
လုိ႔ အေျဖထြက္ခဲ့ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္ဆရာဝန္က အဲ့ဒါ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသးတဲ့
တီဘီေရာဂါလုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ေနမေကာင္း
မျဖစ္တဲ့အတြက္ သူမေပးခဲ့တဲ့ ေဆးေတြကုိ မေသာက္ခဲ့ပါဘူး။
ၿပီးခဲ့သည့္လကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေနမေကာင္း စျဖစ္ခဲ့တယ္။
ေခ်ာင္းေတြဆုိးၿပီး ဖ်ားခဲ့ပါတယ္။ ခုဆုိကြ်န္ေတာ့္မွာ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပေနတဲ့တီဘီေရာဂါျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ေဆးေတြအမ်ားႀကီး
ေသာက္ရပါတယ္။ တျခားသူေတြလည္း ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္
ဖ်ားနာတာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားႏုင
ိ ္ပါတယ္။ အကယ္၍
ကၽြန္ေတာ္သာ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသးတဲ့တီဘီေရာဂါေဆးကုိ
ေသာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ခုလုိျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။

- Anila, 28, Queens

”

(7)

ကုသမႈကုိ
အေကာင္းဆံုး

ခံယူပါ

အခ်ဳ႕ေဆးဝါးမ်ားႏွ
ိ
င့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားသည္
သင့္၏ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို အားနည္းသြား ေစၿပီး
ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာတီဘီေရာဂါကုိ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပေနေသာတီဘီအဆင့္သို႔ ေရာက္ရသြ
ွ ိ ားေစႏုင
ိ ္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာတီဘီအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပေနေသာျဖစ္ေစတီဘီအတြက္ျဖစ္ေစ ကုသမႈ မခံယူမီႏွင့္ ကုသမႈ
ခံယူေနခ်န္ိ အေတာအတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား သင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်င္
ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ• အျခားေဆးဝါးမ်ားကုိ ေသာက္သုံးေနျခင္း။
• ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ HIV/AIDS ဆီးခ်ဳေရာဂါႏွ
ိ
င့္
အျခားက်န္းမာေရးျပသနာမ်ား။
• ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ မၾကာမီ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မည္။
• ႏို႔တုိက္ေနသည္။

(8)

ဆရာဝန္ေပးထားေသာ ေဆးဝါးမ်ားအားလုံးကုိ
ေသာက္ပါ။ သင္ ေရာဂါသက္သာလာလွ်င္ျဖစ္ေစ ၊
ပိုမိုေနေကာင္းလာလွ်င္ျဖစ္ေစ ေဆးပတ္လည္ေအာင္
မေသာက္သုံးဘဲ ေဆးဝါးသုံးစြမႈဲ ကို ရပ္တန္႔မည္ဆိုပါက
ေရာဂါပိုမိုဆိုးဝါးသြားႏိုင္ပါသည္။
•	ေဆးပတ္လည္ေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းမေသာက္သုံးပါက ေဆးယဥ္ပါးတီဘီအ
ဆင့္သို႔ေရာက္ရသြ
ွ ိ ားႏိုင္ၿပီး သင့္ခႏၶာကို္ယ္အတြင္းရွ တီ
ိ ဘီေရာဂါပိုးမႊား
မ်ားကို ေဆးက သတ္ႏုင
ိ ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီသည္
ကုသရန္ခက္ခဲၿပီး ကုသခ်န္ိ ႏွစ္ႏွစ္ထိၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။
		

o	ေဆးတစ္ႀကိမ္ေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆးေသာက္ပါ။

		

o	တစ္ႀကိမ္ထက္မကေဆးေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း
မျဖစ္မေန ေတြ႔ဆုံတိုင္ပင္ပါ။

•	ေဆးကုသမႈခံယူေနစဥ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုၿပီးဂရုစိုက္ပါ။
		

o	အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။ တီဘီေဆးဝါးေသာက္သုံးေနစဥ္အတြင္း
အရက္ေသာက္ပါက အသည္းကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

		

o	ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ အကူအညီလိုအပ္ပါက 311 သို႔မဟုတ္ 1-866-697-8487
ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သို႔မဟုတ္ nyc.gov/health သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး
“NYC Quits” (နယူးေယာက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္သူမ်ား) ကုိ ရွာပါ။
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ေဆး
ေသာက္ရန္

မေမ့ပါႏွင့္

ဤအခ်က္မ်ားက အကူအညီျဖစ္ေစပါမည္• ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆးေသာက္ပါ။
• ေသာက္ရမည့္ေဆးအားလုံးကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ထားသိုပါ။
• ေဆးေသာက္ၿပီးတိုင္း ျပကၡဒိန္တြင္ ေန႔စဥ္ မွတ္သားထားပါ။
•	အိမ္ရွ အခန္
ိ
းတစ္ခန္း ဥပမာ မီးဖုိေခ်ာင္ကဲ့သို႔ေနရာမ်ဳးတြ
ိ င္ သင့္ကုိယ္ကိုသင္
ေဆးေသာက္ရန္သတိေပးခ်က္ကုိ ကပ္ထားပါ။
• သင့္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ နာရီတြင္ သတိေပးသံ ထည့္သြင္းထားပါ။
•	မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ သင့္အား ေဆးေသာက္ရန္
သတိေပးခုိင္းပါ။
•	သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူကို တိုက္ရုိက္ေလ့လာမႈကုထုံး (directly
observed therapy, DOT) အေၾကာင္းေျပာဆိုတိုင္ပင္ပါ။ တိုက္ရိုက္ေလ့လာမႈကုထုံးသည္
သင္၏က်န္း မာေရးေဆးကုသမႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်
က္အလက္ကုိ သိရရန္
ွ ိ စာမ်က္ႏွာ 14 ကုိ ၾကည့္ပါ။
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တီဘီေရာဂါကုိ ကုသရာတြင္

ျဖစ္ႏုင
ိ ္သမွ်ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ားကု
ိ
ိ

သိရနားလည္
ွိ
ပါ
လူအမ်ားစုသည္ တီဘီေဆးဝါး မ်ားေသာက္သုံးရာတြင္
ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွ ေသာ္
ိ
လည္း အခ်ဳ႕တြ
ိ င္မူ ေဘးထြ
က္ဆိုးက်ဳးမ်ားရွ
ိ
တတ္
ိ
ၾကသည္။
သင့္တြင္ ဤေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးတစ္
ိ
စံုတစ္ရာရွပါက
ိ
ေဆးဝါးမ်ားေသာက္
သုံးျခင္းကို ရပ္တန္႔ၿပီး သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ဆုံပါ• ပ်ဳ႕အန္
ိ
ျခင္းႏွင့္ အစာစားခ်င္စိတ္မရွျခင္
ိ း။
• ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း။
• အျမင္အာရုံခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ေျပာင္းလဲျခင္း။
• အသားအေရႏွင့္ မ်က္စိမ်ား ဝါျခင္း။
• အေရျပားအဖုထြက္ျခင္းႏွင့္ ယားယံျခင္း။
• ေျခေခ်ာင္း လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား တစ္စစ္စစ္ခံစားရျခင္း။
• အဆစ္မ်ား နာက်င္ျခင္း
• အညိဳေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ရေသာ
ွိ
ဆီးမ်ားသြားျခင္း။
• သုံးရက္ႏွင့္ အထက္ ဖ်ားနာေနျခင္း။
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သင္၏
ေရာဂါရွာေဖြေရးတာဝန္ခံမန္ေနဂ်ာႏွင့္

စကားေျပာပါ

သင္တ
့ င
ြ ္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပေနေသာတီဘရ
ီ ေနပါက
ွိ
က်န္းမာေရး
႒ာန ေရာဂါရွာေဖြေရးတာဝန္ခမ
ံ န္ေနဂ်ာသည္ သင္အ
့ ားေဆး ကုသ
ရာတြငလ
္ အ
ို ပ္သည္အ
့ ရာမွနသ
္ မွ်အား ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပး
ပါလိမမ
့္ ည္။ ဤဝန္ေဆာင္မသ
ႈ ည္ အခမဲျ့ ဖစ္သည္။္
သင္ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းျဖင့္ သင့္မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအပါအဝင္
အျခားသူမ်ားထံ တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏ႔ႏ
ွ ံ ုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္တာဝန္ခံမန္ေနဂ်ာသည္
၎တုိ႔အား တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းရွ၊မရွ
ိ စမ္
ိ းသပ္ရန္ ကူညီႏုင
ိ ္ပါလိမ့္မည္။

သင့္ တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ကို သင့္အားေျပာျပလိမ့္မည္• သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား။
• သင္ေရာက္ရခဲ
ွ ိ ့ေသာေနရာမ်ား။
• သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရလူ
ွ ိ မ်ား။
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“

ကၽြန္ေတာ့္မန္ေနဂ်ာက ကၽြန္ေတာ္ ေဆးကုသမႈမခံခင္
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူသြား၊ အတူစားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အဆက္အသြယ္
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အမည္ေတြကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
သူမက အဲ့ဒီသူေတြကို တီဘီ ေရာဂါစမ္းသပ္စစ္ေဆးဖုိ႔
ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းဖုိ႔ ဒါမွွမဟုတ္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔
လုိအပ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြဆီ
ဖုန္းဆက္သင့္လဲဆုိတာကုိ သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္အတူတူ
စာရင္းလုပ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကို္ယ္ေရးကို္ယ္တာကိုထိန္းသိ
မ္းေပး မွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူမ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။

- Carlos, 42, Brooklyn

”
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ပံ့ပိုးမႈမ်ား

တိုက္ရိုက္ ေလ့လာ ကုထုံး (DOT): သင္ေဆးေသာက္ခ်န္ိ ေရာက္ရပါက
ွိ
က်န္းမာေရး႒ာနမွ ဝန္ထမ္းသည္ သင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏုင
ိ ္ရန္ အိမ္၊ အလုပ္
စသည္ျဖင့္ ဗီြဒီယိုေခၚေတြ႕ဆုံမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊တီဘီေစာင့္ေရွာက္ကုသေရး
ေဆးခန္းတစ္ခုတခုတြင္ျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆုံႏုင
ိ ္မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္
သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏုင
ိ ္ၿပီးသင့္ေဆးကုသမႈလမ္း ေၾကာင္းအတြက္
အကူအညီေပးႏိုင္မည္။ တိုက္ရိုက္ေလ့လာမႈကုထုံးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
မည္ကဲ့သို႔စာရင္းေပးသြင္းရမည္ အပါအဝင္ထပ္ေလ့လာ
လိုပါက သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္စကားေျပာပါ။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရရန္
ွိ • nyc.gov/health/tb သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ
• 311 ကို ဖုန္းေခၚၿပီး တီဘီအေၾကာင္းေမးျမန္းပါ
• cdc.gov/tb သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ
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NEW YORK CITY က်န္းမာေရး
ဌာန ရင္ဘတ္ ႒ာနမ်ား (NEW
YORK CITY HEALTH
DEPARTMENT CHEST
CENTERS):

1

2

•သ
 င့္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အခမဲ့

3

စီစဥ္ေပးထားပါသည္
•က
 ်န္းမာေရးအာမခံမလိုအပ္ပါ
•လ
 ူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအေျခအေနကုိ

4

ေမးျမန္းျခင္းမရွပါိ

1

Washington Heights
Chest Center
600 W. 168th St.,
Third Floor
New York, NY 10032

2

Morrisania Chest Center
1309 Fulton Ave.,
First Floor
Bronx, NY 10456

3

Corona Chest Center
34-33 Junction Blvd.,
Second Floor
Jackson Heights, NY 11372

4

Fort Greene Chest Center
295 Flatbush Ave. Ext.,
Fourth Floor
Brooklyn, NY 11201
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