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រតើអ្វីរទៅជារ្លើម 
និងជំងឺ�លាករ្លើមប្ររេទ B?
ត្លើម្ឺជាសរីរាង្គ្ំជាងត្តនៅក្នញង្លលួន។ ត្លើមខដលមាន 
សុ្ភាពល្អ សម្អាតឈាម ទ្រ់ទល់នឹងការឆលងតមតរោ្ 
ជរួយរំលាយអាហារ និងសារ្ាតុចិញ្ឹម តហើយរក្ាទុក 
វីតាមវីន។ ជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ្ឺជាវីរុសខដលតូច 
តពកពុំអាចតមើលត�ើញ ្រ៉ុខនតេវាអាច្រង្ឱ្យមានជំងឺ 
្្ងន់្្ងរតនៅក្នញងត្លើម និងរាងកាយ។

តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 
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ត្លើមឈឺ

រតើជំងឺ�លាករ្លើមប្ររេទ B 
្រ៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចរមតេច? មនុស្ស្រួន នាក់ដដល�ស់រនៅជាមួយជំងឺ�លាករ្លើម�៉ាំរ�៉ ប្ររេទ B 

2 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 

វីរុសជំងឺរលាកត ល្ើមប្រតភទ B អាចត្្ើឱ្យត្លើមរលាក 
និងមានភាពបកិន តហើយ្រន្ា្រ់មក ត្លើមមិនអាច 
្រំតពញមុ្ងាររ្រស់វា តដើម្វីរក្ាអ្នកឱ្យមានសុ្ភាព 
ល្អ។ មនុស្ភា្តបចើនខដលមានជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ 
B មិនមានអារមមែណ៍្ាឈឺតទ រហូតទាល់ខតជំងឺតនះ 
កាន់ខត្្ងន់្្ងរ្លាំង។ ពរួកត្មិនមានតរោ្សញ្ាអ្វីតទ។ 
មនុស្អាចចា្រ់ត្តេើមមានអារមមែណ៍ឈឺ អស់កមលាំង 
ឈឺចុកចា្រ់ ឬប្ុនតកតេៅ តនៅតពលខដលត្លើមរលាក្លាំង 
និងមានភាពបកិន ។
 
មនុស្ភា្តបចើនតកើតជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B  
តនៅតពលត្ជាទារក ឬតនៅតកមែង តហើយពរួកត្្្ញក 
វីរុសតនះអស់មរួយជវីវិត។ ជំងឺតនះត្តហៅ្ាជំងឺរលាក 
ត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B ។ វីរុសអាច ‘តដកសម្ង’ំ តហើយនិង 
មិន្រង្ឱ្យមាន្រញ្ាដល់សុ្ភាពអស់រយៈតពលដ ៏
យូរ។ ្រ៉ុខនតេវីរុសតនះអាច ‘ភ្ាក់តឡើង’ ក្នញងចំតណោម 
មនុស្មរួយចំនរួន និងត្្ើឱ្យពរួកត្ឈឺ្លាំង។ 
 
ក្នញងចំតណោមមនុស្្ររួននាក់ខដលមាន្្ញកជំងឺរលាក 
ត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B មានម្នាក់នឹងមានត្លើមខដលមាន 
ភាពបកិន (ខដលត្តហៅ្ាជំងឺបកិនត្លើម) ជំងឺមហារីក 
ត្លើម ឬជំងឺ្ូចត្លើម តហើយកលាយតទៅជាឈឺ្លាំង ប្រសិន 
ត្រើពរួកត្មិនទទរួលការព្យាបាលតទ។ ការពិនិត្យសុ្ 
ភាពតដោយតវជ្ជ្រណ្ិតតរៀងរាល់ 6 ខ្ម្ដង 
នឹងជរួយ្រង្ារ ជំងឺតនះ។
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្រណ្ាប្រតទសជាតបចើនមានប្រជាជនតបចើនខដលកំពុង 
រស់តនៅប្រក្រតដោយជំងឺរ លា កត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B ។ ្រុរស 
និងបសតេវី ខដលបានតកើតតនៅ៖ 

• អាសុវី
• តកោះប៉ាសុវីហ្ិក
•  អាបហ្ិក
•  ការិត្រៀន
•  អឺរៃុ្រ្ាងត្បូង
•  មជ្ិម្រូព៌ា

មានភា្រយ្្ពស់ក្នញងការមានជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ។

ជនជាតិតដើម និងជនជាតិរស់តនៅតលើតកោះ Torres Strait
ក៏មានអបតា្្ពស់ក្នញងការមានជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ្ងខដរ។ 

ត្ឧស្ាហ៍ត�ើញជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B មានតនៅក្នញង 
មនុស្ជាតបចើនតនៅក្នញងប្រួសារខតមរួយ។ មនុស្ភា្តបចើន 
តកើតជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B តនៅតពលពរួកត្ជាទារក 
ឬកូនតកមែង។ ប្រសិនត្រើអ្នកមានជំងឺរលាក ត្លើមប្រតភទ B 
វាជាការសំ្ាន់ខដល្រង្រ្អបូនប្រុសបសវី ឪពុកមតេាយ រដ្ូ 
និងកូនរ្រស់អ្នកបតូវតទៅត្្ើតតសតេតដើម្វី ឱ្យបានដឹង្ាតតើ 
ពរួកត្មាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ខដរឬអត់។ 

រតើន�ណាមានជំងឺ�លាករ្លើម�៉ាំរ�៉ប្ររេទ B?
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• មូស។
• ការទទរួលទានររួម្្នានូវអាហារ តភសជ្ជៈ និងបារី។
• ការតប្រើររួម្្នានូវចាន ខពង សម  សលា្របពា និងចង្ឹះ។
• ការ្រំតបៅកូននឹងទឹកតដោះមតេាយ
• ការស្ា្រ ត្ើ្រ ឱ្រ។
• ការក្អក ឬកណ្ាស់។
•       ការររួមតភទតដោយតប្រើតបសោមអនាម័យ។

6

អ្នកក៏អាចឆលងរមរ�ោគរនះពវីន�ណាម្នាក់ដដលមានផ្ទុកជំងឺ�លាករ្លើមប្ររេទ B តាម�យៈ៖ 

• ការតប្រើររួម្្នានូវម្ជញល និងឧ្រករណ៍សបមា្រ់សាក់ខស្ក តចោះខស្ក ចាក់តប្ឿងតញៀន។
•  ការតប្រើររួម្្នានូវឡាមតកោរពុកមាត់ បចាសដុសត្មែញ ករ្តនតេកាត់បកចក និងបកវិល។
•  ការ្រ៉ះពាល់ឈាម ឬដំតបៅចំហរនមនុស្ខដលឆលងតមតរោ្ជំងឺតនះ។
•  ការររួមតភទតដោយមិនតប្រើតបសោមអនាម័យ។

អ្នកមិនឆលងជំងឺ�លាករ្លើមពវី៖
វីរុសជំងឺរលាកត ល្ើមប្រតភទ B បតូវបាននាំតាមឈាម 
និងសារ្ាតុរាវ្លបូវតភទ។ មនុស្ភា្តបចើនតកើតជំងឺ
រលាកត្លើមប្រតភទ B តនៅតពលខដលពរួកត្តកើតមក 
ឬតនៅជាតកមែងតូច។ ទារកអាចតកើតជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ 
B តនៅតពលតកើតមក ប្រសិនត្រើមតេាយមាន្្ញកជំងឺរលាក 
ត្លើមប្រតភទ B។
 
ប្រសិនត្រើតយើងដឹង្ាមតេាយមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ 
B ការពិនិត្យសុ្ភាព និងការតល្រ្្នាំក្នញងអំឡញងតពល 
មានរ្្តពោះ  អាចការពារទារកតទើ្រខតតកើតកុំឱ្យឆលងវីរុស។ 
 

រតើអ្នករកើតជំងឺ�លាករ្លើមប្ររេទ B តាម�រ្រៀ្រណា?

តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 7តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 
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ក្នញងចំតណោមមនុស្ពវីរនាក់ខដលមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើម រុាំររៃប្រតភទ B មានម្នាក់ពុំដឹង្ា្លលួនមាន 
ជំងឺរលាកត្លើម ប្រតភទ B តឡើយ។ សុំតវជ្ជ្រណ្ិត ឬ្ិលានុ្រដ្ាករ្រស់អ្នកឲ្យត្្ើតតសតេឈាមតដោ 
យសាមញ្តដើម្វីពិនិត្យរកជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ។ លទ្ធ្លរនការត្្ើតតសតេតនះនឹងបតឡ្រ ់
តទៅតវជ្ជ្រណ្ិតវិញក្នញងរយៈតពល 2 សបតេាហ៍។ ការត្្ើតតសតេតនះនឹង្រង្ាញ៖

• ្ាតតើអ្នកមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B  ឬអត់
• ្ាតតើអ្នកបតូវបានការពារឬអត់ តដោយសារអ្នកបានចាក់្្នាំការពារជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B  ឬ
• ្ាតតើអ្នកបតូវមានការចាក់្្នាំការពារជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ឬអត់។

រតើមានកា�រ្្ើរតសតេ រដើម្វីពិនិត្យ�កជំងឺ�លាករ្លើម 
ប្ររេទ B ដដ�ឬរទ

8 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 9

រ្លើម 

គលវីនិក

តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 



Take
tablets
every
day

អ្នកអាចបតូវការតល្រ្្នាំ តនៅតពល្ាងមុ្ ប្រសិនត្រើ វីរុស ”ភ្ាក់តឡើង” តហើយចា្រ់ត្តេើម្រំ្លាញត្លើមរ្រស់  
អ្នក។ អ្នកនឹងបតូវការតល្រ្្នាំទាំងតនះជាតរៀងរាល់ រ្្ងតដើម្វីជរួយការពារកុំឲ្យ្ូចត្លើម និងមានមហារីក 
ត្លើម។ ្្នាំតពទ្យតនះមិនអាចព្យាបាលឱ្យជាសះតស្ើយ ពវីជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B តទ តហើយវានឹងមិន្រំបាត ់
វីរុសតឡើយ។ ្រ៉ុខនតេវាពិតជាជរួយកាត់្រនថែយការ្ូចត្លើម និងជំងឺមហារីកត្លើម។ វាជរួយប្្រ់ប្ងវីរុស។

កា�្រនតេ ពិនិត្យសុខេាពជាប្រចាំ មានសា�សំខាន់ណាស់។

កា�ព្យាបាល និង្្នាំរពទ្យ

វីរុសជំងឺរលាកត ល្ើមប្រតភទ B តនៅក្នញង 
ត្លើមរ្រស់អ្នក យូរតទៅមានការ្លាស់្រ្ដបូរ ។ 
ការពិនិត្យសុ្ភាពតរៀង រាល់ 6 ខ្ 
្ឺមានសារៈសំ្ាន់្លាំងណាស ់
តហើយវាឲ្យតវជ្ជ្រណ្ិតដឹងអំពវីការ្ូច 
ខ្្នកណាមរួយតនៅក្នញងត្លើម រ្រស់អ្នក។ 
តនះមានន័យ្ា ជាការត្្ើតតសតេឈាម 
និងប្រខហលជាឆលញះអល់បតាតសោន ឬតស្ន។

លទ្ធ្លតតសតេនឹងឲ្យតវជ្ជ្រណ្ិតដឹង 
្ាតតើអ្នកបតូវចា្់រត្តេើមតប្រើ្្នាំតពទ្យឬអត់។

មនុស្ភា្តបចើនខដលមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើម 
រុាំររៃ ប្រតភទ B  ពុំចាំបាច់តល្រ្្នាំតពទ្យតទ 
តដោយសារវីរុសតនះ “តដកសម្ង”ំ តហើយមិន 
ត្្ើឱ្យ្ូចត្លើមតទ។ តវជ្ជ្រណ្ិតអាចសុ ំ
ឱ្យអ្នកជរួ្រប្ូតពទ្យជំនាញខ្្នកជំងឺ រលាកត្លើម។

កា�ពិនិត្យសុខេាព

រល្រ
្្នាំរពទ្យ

�ាល់
រ្ងៃ

ឆលទុះអល់បតរសោន
ឬ រសកេន

តរៀងរាល់ 6 ខ្

កា�រ្្ើរតសតេឈាម
តរៀងរាល់ 6 ខ្

10 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 11តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 



តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 

�ក្សាសុខេាពឱ្យបានល្អ និងសុខស្រ្ាយ
កតតេាទាំងរនះជួយអ្នកឱ្យមានសុខេាពល្អ
•  ្ររិតភោ្អាហារឱ្យបានតបចើនមុ្។ ទទរួលទានខ្លតឈើ ្រខនល បាយ ប្ា្រ់្ញ្ជាត ិ
    ប្ា្រ់ខ្លតឈើ បតវី និងតតៅហ៊ូឱ្យបានតបចើន។
•  រក្ាទម្ងន់រាងកាយបតឹមឱ្យមានសុ្ភាពល្អ។
•  ត្្ើលំហាត់បបាណ និងតនៅសកមមែជានិច្។ ព្យាយាមតដើរជាមរួយប្រួសារ 
    និងមិតតេភកតេិ។ ព្យាយាមតលងបាល់ទាត់ រាំ ឬហាត់រតជវី។
•  តទៅពិនិត្យសុ្ភាពតនៅមន្វីរតវជ្ជ្រណ្ិតតរៀងរាល់ 6 ខ្។
•  ចាក់្្នាំការពារជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ A។
•  តជៀសវាងទទរួលទានបសា និងតប្រើតប្ឿងតញៀន។
•  ឈ្រ់ជក់បារី។
•  កុំពិសាម្បូ្រអាហារឆ្អិនបសា្រ់ខដលទិញពវីហាង ចំណិតដំឡបូងបារំាង្រំពង 
     ្រខង្អម សាច់ខករច្ន នំ ឬតភសជ្ជៈខ្្អមតបចើនតពក។

12 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 13



រាល់ទារកតទើ្រតកើតទាំងអស់តនៅក្នញងប្រតទសអូបសតេាលវី 
បតូវបាន្តេល់ជូនការចាក់្្នាំការពារជំងឺរលាកត្លើម 
ប្រតភទ B ចំនរួន្ររួនដងតដោយឥត្ិតរ្ល។ ការចាក់្្នា ំ
ទាំងតនះ ជា្មមែតាត្្ើមិនឲ្យកុមារ ឆលងជំងឺរលាកត្លើម 
ប្រតភទ B ។

ប្រសិនត្រើបស្ដវីមានរ្្តពោះមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើម 
ប្រតភទ B ្ាត់បតូវការការពិនិត្យសុ្ភាពពិតសស។ 
្ាត់អាច នឹងបតូវតប្រើ្្នាំក្នញងអំឡញងតពល្រ៉ុនមែានខ្ចុង 
តបកោយរនការមានរ្្តពោះ តដើម្វីការពារកុំឲ្យទារកឆលង 
តមតរោ្តនះក្នញងអំឡញងតពលកំពុងតកើត ។ ទារករ្រស់បសតេវី 
ខដលមានជំងឺរលាកត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B  បតូវបាន្តេល ់
ជូនការចាក់្្នាំ្រង្ារ្រខនថែម ភលាម្រន្ា្រ់ពវីតកើតមក។ 
ការត្្ើដូតច្នះនឹងការពារទារកភា្តបចើន ពវីការឆលងវីរុស 
ជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ។ ្រន្ា្រ់មក មតេាយនិងទារក 
បតូវតទៅពិនិត្យសុ្ភាពជាតទៀងទាត់ ជាតបចើនឆ្នាំ។

កា�មានកូន

រ្លើម 

គលវីនិក

15តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 14 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 



ការចាក់្្នាំការពារជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ្ឺជាវិ្វីល្អ 
្រំ្ុតសបមា្រ់ប្រួសាររ្រស់អ្នក និងអ្នកខដលជិតស្និទ្ធនឹង  
អ្នកតដើម្វីការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ។
សូមចងចាំ្ាជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B បតូវបានសតង្ត 
ត�ើញជាញឹកញា្រ់តនៅក្នញងចំតណោមមនុស្ជាតបចើនក្នញង 
ប្រួសារខតមរួយ។ ប្រសិនត្រើអ្នកមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើម
រុាំររៃប្រតភទ B  តនោះវាសំ្ាន់ណាស់ខដល្រង្រ្អបូនប្រុស
បសវី ឪពុកមតេាយ ប្រពន្ធ ្រតេវី រដ្ូររួមតភទ និងកូន រ្រស់ អ្នក 
បតូវតទៅត្្ើតតសតេពិនិត្យរកតមើល្ាតតើពរួកត្មានជំង ឺ
រលាកត្លើមប្រតភទ B ឬអត់។ 

ប្រសិនត្រើពរួកត្ពុំមាន្្ញកជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B តទ  
ពរួកត្អាចទទរួលការចាក់្្នាំជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B
តដោយឥត្ិតរ្ល។ 

វាជាការសំ្ាន់ណាស់ខដលបតូវឲ្យសមាជិកប្រួសារ 
ខដលរស់តនៅជាមរួយអ្នកក្នញង្្ះខតមរួយ ដឹងអំពវីការចាក ់
្្នាំការពារតដើម្វីការពារ្លលួនត្។

កា�ដ្ទាំបគួសា��្រស់អ្នក៖
កា�្រងកេា�ជំងឺ�លាករ្លើមប្ររេទ B

សូមចងចាំ្ាបតូវយកចិតតេទុកដាក់

ការចាក់្្នាំការពារ 
្ឺជាមត្្យោបាយល្អ្រំ្ុតសបមា្រ់ 
ប្រួសារ 
និងអស់អ្នកខដលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នក 
តដើម្វីការពារ 
ប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B។

លាងសម្អាតឈាម ្រិទរុំដំតបៅឱ្យជិត។

មិនបតូវតប្រើររួម្្នានូវឡាមតកោ
រពុកមាត់ បចាសដុសត្មែញ     
ករ្តនតេកាត់បកចករដ ឬបកវិល។

មិនបតូវតប្រើររួម្្នានូវម្ជញល 
និងឧ្រករណ៍សបមា្រ់សាក់ ខស្ក 
តចោះខស្ក ឬចាក់តប្ឿងតញៀន។។

តប្រើតបសោមអនាម័យតនៅតព
លររួមតភទជាមរួយរដ្ូ្មែវី 
ឬអ្នកខដលមិនបានចាក់្្នាំការពារ។

គលវីនិក

16 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 17តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 



មនុស្្លះចង់បបា្រ់មិតតេភកតេិ និងបកុមប្រួសារ្ា្លលួនមាន ្្ញកជំងឺរលាកត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B
។ មនុស្្លះតទៀត អាចមានអារមមែណ៍អាមាស និងបពរួយបារម្ភ - ពរួកត្ មិនចង់និយាយ 
អំពវីជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B តទ។ ការនិយាយជាមរួយមនុស្ខដលយល់ អ្នកអាចជរួយ 
អ្នក។ សូមចំណាយតពលតដើម្វីសតបមច្ាតតើនរណា ខដលអ្នកអាចទុកចិតតេបាន។ 
វាជាការសំ្ាន់ខដលបតូវ ្ិតអំពវីការបបា្រ់មនុស្តនៅក្នញង្្ះរ្រស់អ្នក និងរដ្ ូ
ររួមតភទរ្រស់អ្នក តដើម្វីពរួកត្អាចតទៅត្្ើតតសតេ និងចាក់ ្្នាំ។ វាអាចមានប្រតយោជន៍ក្នញងការន ិ
យាយតរឿងតនះជា មរួយ្ិលានុ្រដ្ាក ឬតវជ្ជ្រណ្ិតរ្រស់អ្នក។

កា��ស់រនៅជាមួយជំងឺ�លាករ្លើមរុាំរ�៉ប្ររេទ B ៖ 
រតើវាមានន័យដូចរមតេចចំរពោះអ្នក? 

សូមចងចាំ 

ការចាក់្្នាំការពារអាចការពារមនុស្តដើម្វីកុំឱ្យតកើត ជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B។

ជំងឺរលាកត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B  អាច្រណ្ាលឱ្យមានជំងឺ ត្លើម និងមហារីកត្លើម។

សូមតស្នើសុំតវជ្ជ្រណ្ិតរ្រស់អ្នកត្្ើតតសតេឈាមតដើម្វី ពិនិត្យតមើល្ាតតើអ្នកមាន្្ញ
កជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ឬអត់។

ការព្យាបាលជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B ជរួយកាត់្រនថែយ  ឱកាសរនការ្ូចត្លើម 
និងជំងឺមហារីកត ល្ើម។ ្្នាំតពទ្យ មានប្រសិទ្ធភាព តហើយបសរួលតប្រើតទ។

សូមតទៅពិនិត្យសុ្ភាពតនៅមន្វីរតវជ្ជ្រណ្ិតតរៀងរាល់ 6 ខ្ ប្រសិនត្រើអ្នកមាន្្ញក
ជំងឺរលាកត្លើមរុាំររៃប្រតភទ B។

!
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Your Community Health Centre 
Your doctor, GP or clinic nurse

Hep B Help website –  
for community & clinicians    
www.hepbhelp.org.au

Organisations working with refugee 
and migrant communities in hepatitis 
and sexual health.

Victoria – Multicultural Health and 
Support Service (CEH) 
Phone: (03) 9418 9929 
www.ceh.org.au

NSW - Multicultural HIV 
and Hepatitis Service    
Phone:  (02) 9515 1234 
www.mhahs.org.au

South Australia – PEACE Multicultural 
Services (Relationships Australia)  
Phone: (08) 8245 8100 
www.rasa.org.au/services/couples-
families/peace-multicultural-services/

Queensland – Hepatitis, HIV and 
Sexual Health Program (ECCV)   
Phone: (07) 3255 1540              
www.eccq.com.au

Western Australia - Multicultural Health 
Services Centre of WA  
Phone: (08) 9328 2699         
www.mscwa.com.au

All states

National Hepatitis Information Line 
Phone: 1800 437 222  
www.hepatitisaustralia.com.au 
Link to hepatitis organisation in 
your state.

Multicultural Women’s Health Australia 
Phone: 1800 656 421 
www.mcwh.com.au/mwha.php

Cancer Council Australia Helpline   
Phone: 13 11 20.  Interpreters available.

Australian Multicultural 
BBV/STI Alliance 
Phone: (03) 9418 9929 
www.multiculturalbbvsti.org.au

Health Direct (Nurse on call) 
Phone: 1800 022 222 
24 hr health advice.

Translating and Interpreting 
Service (TIS) 
Phone: 131 45

រតើ�កជំនួយ 
និងព័ត៌មាន្រដនថែមរទៀតរនៅកដនលងណា?

20 តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 

រសចកតេវីដ្លងអំណ�គុណ 

តរឿងជំងឺរលាកត្លើមប្រតភទ B 
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Gabrielle Bennett, Victorian Viral Hepatitis Educator, St Vincent’s Melbourne.  
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