ទំពរ័ ព័តមា៌ នការធ្វធើ តស្តចណ
ំ ុ ចឈាមស្ងតួ រកធមើលធមធោគធេដស្៍
ធតើ ‘ការធ្វស្ើ ណា
ំ កខ្លនួ ឯង’ ននការធ្វធើ តស្តធមធោគធេដស្៍ចណ
ំ ុ ចឈាមស្ងតួ (DRIED BLOOD SPOT-

ធតើខ្អាញុំ ចបញ្ជជទិញកញ្ចបស្់ មាារៈធ្វធើ តស្ត DBS ដដលយកស្ំណាកឈាមធោយខ្លនួ ឯងបានធោយវិ្ណា
ី ?

DBS) ជាេវ?ី

ធដើមបីបញ្ជជទិញកញ្ចប់ DBS ស្ត្មាប់ធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍ ស្ូមចូលមកកាន់វុិបនស្ត៍ DBS

‘ការធ្វើស្ំណាកខ្លួនឯង’ ននការធ្វើធតស្តធមធោគធេដស្៍ចំណុចឈាមស្ងួត (DBS) គឺធ្វើធ ើងធៅធពល េនកជាេនកយកស្ំណាក
ឈាមខ្លួនឯងមកធដើមបីធ្វើធតស្ត ។ ឈាមដដលយកជាស្ំណាក ត្តូវបានធ្ញើធៅកាន់មនទីរពិធោ្ន៍ ធ ើយធពលធ ោះធគក៏ចាប់ធ្តើមធ្វើធតស្ត

(www.hivtest.health.nsw.gov.au) ធ ើយធ្វើតាម កយដណ ំ ។

DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ ធដើមបីចង់ដឹងថា ធតើកនុងឈាមធ ោះមានធមធោគធេដស្៍ដដរឬធទ ។

េនកត្តូវធ្លើយស្ំណួរមួយចំនួន បូករួមទំងស្ំណួរផ្ទទល់ខ្លួនមួយចំនួន ធដើមបីជាការបញ្ជជក់ថាេនកអាចទទួលបានកញ្ចប់ DBS ស្ត្មាប់ធ្វើធតស្ត៍
រកធមធោគធេដស្៍ ។ ព័ត៌មានផ្ទទល់ខ្លួនរបស្់េនក នឹងត្តូវរកាទុកជាការស្មាងត់ ។

ការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ មិនដមនជាការ ‘ធ្វើធតស្តខ្លួនឯង’ ធ ើយ ។ ការ ‘ធ្វើធតស្តខ្លួនឯង’ គឺធ្វើធៅធពលដដលេនក
ធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍កនុងឈាមធោយខ្លួនឯង ជំនួស្ឲ្យការបញ្ជូនឈាមធ ោះធៅមនទីរពិធោ្ន៍ ។
ធតើការធ្វធើ តស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍មានដំធណើរការដូចធមតច ធ យើ ថាធតើត្តវូ ចំណាយធពលយូរបណា
ុ ា ធទើបបានទទួលលទធ្ល?
ការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ វាដំធណើរការ ធោយការធ្វើធតស្តតំណក់ឈាមតូចមួយធចញពីត្មាមនដរបស្់េនក
ដដលត្តូវបានបាតធលើត្កោស្រឹងស្ត្មាប់ធ្វើធតស្ត ធ ើយទុកវាឲ្យស្ងួត ។ ប ទ ប់មក េនកយកត្កោស្រឹងធ ោះធ្ញើធៅកាន់មនទីរពិធោ្ន៍ ធដើមបីធ្វើធតស្ត
ធមើលថាធតើ កនុងឈាមធ ោះមានធមធោគធេដស្៍ដដរឬធទ ។
ការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ គឺជាធស្វាកមមមួយដដលមិនបាច់បង់ត្បាក់ ធ ើយកញ្ចប់ស្មាារៈអាចបញ្ជជទិញេនឡាញបាន
ធ ើយធគនឹងធ្ញើវាធៅឲ្យេនកតាមនត្បស្នីយ ។
កញ្ចប់ស្មាារៈធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ មានមកជាមួយនូវឯកោរដណ ំ ត្កោស្រឺងស្ត្មាប់្តិតឈាមឲ្យកក ឧបករណ៍ស្ត្មាប់
ជួស្ត្មាមនដេនក បង់ស្ត្មាប់រុុំ និងធត្ោមស្ំបុត្តដដលបានបង់នលលធស្វាកមមនត្បស្នីយទុកជាមុន ស្ត្មាប់ឲ្យេនកធ្ញើស្ំណាកឈាមស្ងួតមកកាន់
មនទីរពិធោ្ន៍ ។
មនទីរពិធោ្ន៍នឹងធ្វើធតស្ត DBS ធដើមបីរកធមើលធមធោគធេដស្៍ ចំធ ោះឈាមដដលជាប់ធៅនឹងត្កោស្រឹងដដលេនកបានធ្ញើ
តាមនត្បស្នីយត្ត ប់មកវិញ ។

ធតើនរណាអាចធ្វធើ តស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍កងនុ ឈាមដដលធ្វស្ើ ណា
ំ កធោយខ្លនួ ឯង?
ធស្វាកមមការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍កនុងឈាម ត្តូវបាន្តល់ជូនដល់ពលរដឋដដលមានអាយុធលើស្ពី 16 ឆ្នំ ធ ើយជាេនក
រស្់ធៅកនុង NSW ត្ពមទំងជា ៖


បុរស្ត្ស្ឡាញ់ធេទដូចគ្នន ឬជាមនុស្សត្បុស្រួមធេទជាមួយមនុស្សត្បុស្ដូចគ្នន ឬ



ជាមនុស្សដដលមកពីេនុតំបន់វាលខ្ាច់ោហាោ៉ា របស្់អាហ្វ វិក (Sub-Saharan Africa)
ឬមកពីទវីបអាស្ុីដបកអាធគនយ៍ ឬ
ជាបុគគលដដលបចចុបបនន ឬកាលពីមុន មាននដគូរួមធេទដដលមកពីេនុតំបន់ស្មុត្ទខ្ាច់ោហាោ៉ា របស្់អាហ្វ វិក ឬមកពីទវីបអាស្ុី
ដបកអាធគនយ៍ ។

ធបើេនកមិនស្ថិតកនុងត្កុមណាមួយកនុងចំធណាមត្កុមទំងធនោះធទ េនកមិនអាចទទួលបានធស្វាកមមធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍បានធ ើយ
ដតេនកអាចទទួលបានការធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍តាមបទោឋ ន ដដលត្គូធពទយជាេនកធ្វើ ។ ធដើមបីចង់ដឹងថាធតើេនកអាចធៅធ្វើ
ធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍បានធៅទីណា ស្ូមធៅទូរស្័ពទធៅកាន់ NSW Sexual Health Infolink

(SHIL)
តាមធលខ្ 1 800 451 624 ។

កញ្ចប់ DBS ស្ត្មាប់ធ្វើធតស្តរកធមធោគធេដស្៍ ត្តូវ្តល់ជូនធោយឥតគិតនលលស្ត្មាប់េនកដដលចូលរួមកនុងកមមវិ្ី ។
ធតើខ្អាញុំ ចយកកញ្ចប់ DBS របស្់ខ្ធញុំ ៅឲ្យេនកធ្សងធត្បបាើ នដដរឬធទ?
ធទ មិនបានធទ ។ កញ្ចប់ DBS ស្ត្មាប់ធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍ គឺត្តូវបាន្តល់ឲ្យស្ត្មាប់ដតរូបេនកធទ ។
ធតើខ្អាញុំ ចទទួលបានលទធ្លពីការធ្វធើ តស្ត៍ DBS របស្់ខ្ធញុំ ោយរធបៀបណា?
គិលានុបោឋ កដ្នកស្ុខ្ភាព្លូវធេទ ពី SHIL នឹងទំ ក់ទំនងជាមួយេនក ធដើមបី្តល់លទធ្ល ។
លទធ្លមួយ កនុងចំធណាមលទធ្លខាងធត្កាម នឹងត្តូវ ្តល់ឲ្យេនក ៖
េវិជមាជ ន - មិនបាន្លងធមធោគធេដស្៍ធទ ។ េនកនឹងទទួលបានលទធ្លធនោះតាមរយៈោរជាេកសរ េុីធមល ឬទូរស្័ពទ ។
រកធ ញើ ធមធោគ - អាចមានការ្លងធមធោគធេដស្៍ ។ េនកនឹងទទួលបានោរជាេកសរ ឬេុីធមល ឲ្យធៅទូរស្័ពទមកកាន់គិលានុបោឋ ក តាមធលខ្ 1

800 451 624 ។ គិលានុ បោឋ ក នឹងនិយាយត្បាប់េនកេំពីការធ្វើធតស្តរកធមធោគ ធេដស្៍តាមបទោឋ ន ដដលត្គូធពទយជាេនកធ្វើ ។
មិនមានស្ុពលភាព - ការធ្វើធតស្តមិនបាន្ល ។ េនកនឹងទទួលបានោរជាេកសរ ឬេុីធមល ឲ្យធៅទូរស្័ពទមកកាន់គិលានុបោឋ ក តាមធលខ្ 1

កនុងរវាងមួយអាទិតយ េនកនឹងទទួលបានលទធ្ល ។



ធតើកញ្ចប់ DBS មួយកញ្ចបមា់ នតនមលបុ ម ន?

800 451 624 ។ គិលានុបោឋ ក នឹងត្បាប់េនក េំពីការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគ

ធេដស្៍មតងធទៀត

ឬនិយាយេំពីការធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍ជាបទោឋ នដដលត្គូធពទយជាេនកធ្វើ ។
ធតើនងឹ មានេវធី កើតធ ងើ ត្បស្ិនធបើលទធ្លននការធ្វធើ តស្ត DBS បង្ហាញថាឈាមខ្ញមាុំ នធមធោគធេដស្៍?
ធបើការធ្វើធតស្ត DBS បង្ហាញថា មានធមធោគធេដស្៍កនុងស្ំណាកឈាមេនក េនកត្តូវធៅធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍ជាបទោឋ ន
ធដើមបីបញ្ជជក់េំពីការ្លងធមធោគធេដស្៍ចូលខ្លួនេនក ។ គិលានុបោឋ ក នឹងទូរស្័ពទធៅត្បាប់េនកពីទីកដនលងដដលេនកអាចធៅធ្វើធតស្តជាបទោឋ ន
រកធមើលធមធោគធេដស្៍ ។ គិលានុបោឋ ក ក៏នឹងទក់ទងេនក កនុងរវាង 7 នលង្ងដដរ ធដើមបីចង់ដឹងថា ធតើេនកត្តូវការជំនួយេវីដលមធទៀតដដរឬធទ ។
ធតើការធ្វធើ តស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ មានភាពជាក់លាក់បណា
ុ ា?
ជារួម លទធ្លននការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគ

ធេដស្៍ មានភាពជាក់លាក់ខាលំង ។

ធបើបុគគលណាមួយបាន្លងធមធោគធេដស្៍ចូលកនុងខ្លួន ការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ អាចនឹងមិនធចញលទធ្លឲ្យធ ើញធ ើយ
ធបើេនកធ្វើធតស្ត មុន 12 ស្បាត ៍ននការ្លងធមធោគធេដស្៍ ។ ត្តង់ធនោះ ត្តូវបានធគធៅថា ‘លិរធវលាបងអួច-window

period’ ។
ការធ្វើធតស្តតិចតួច ក៏អាច្តល់លទធ្ល ‘េវិជជមានដដលមិនត្តឹមត្តូវ’ ដដរ ។ ត្តង់ធនោះ មានន័យថា លទធ្លននការធ្វើធតស្តគឺេវិជជមាន
ធបើធទោះបីជាេនកធ ោះមាន្ទុកធមធោគធេដស្៍កនុងខ្លួនក៏ធោយ ។

ធតើពត័ មា៌ នរបស្់ខ្ត្ញុំ តវូ រកាទុកជាលកខណៈឯកជន និងជាការស្មាងត់ដដរឬធទ?

www.hivtest.health.nsw.gov.au

លទធ្លរបស្់េនក គឺត្តូវឲ្យេនកដឹងដតមានក់ធទ ។

ធបើេនកគិតថាខ្លួនមាន្ទុកធមធោគធេដស្៍ ឬធបើេនកធ្លលប់មានធចញធោគស្ញ្ជាត្ស្ធដៀងធៅនឹងត្គុនផ្ទតោយ្ំ (រួមទំងត្គុនធតត ធ ើងកនទួលធលើដស្បក

ការធ្វើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍ គឺជាេវីដដលលមីធៅរដឋ NSW ។ ធោយការធ្វើធតស្តឈាម គឺមានន័យថា េនកកំពុង
ដតយល់ត្ពមចំធ ោះការត្បមូលព័ត៌មាន លទធ្លស្មាងត់ចំធ ោះការធ្វើធតស្ត និងការត្បមូលព័ត៌មានចំធ ោះការតាមោន របស្់េនក ។

ឈឺកាល បាត់បង់ចំណង់បរិធភាគអាហារ ឈឺោច់ដុំ និងធ ើមត្កធពញ) ស្ូមធៅទូរស្័ពទមកជួបគិលានុបោឋ ក SHIL តាមធលខ្ 1

ព័ត៌មានរបស្់េនក នឹងត្តូវ្តល់ធៅឲ្យបុគគលិកស្ុខ្ភាព ដដល ក់ព័នធកនុងការធមើលដលទំស្ុខ្ភាពេនក ។

ជាលកខណៈបទោឋ ន ជំនួស្ឲ្យការធ្វើធតស្ត DBS ។

ព័ត៌មានរបស្់េនក ដដលមិនមានបញ្ចូលព័ត៌មានលំេិតេំពីខ្លួនេនក ក៏នឹងត្តូវយកមកធត្បើស្ត្មាប់វាយតនមលថាធតើ គួរបនតកមមវិ្ីការធ្វើធតស្ត DBS
រកធមើលធមធោគធេដស្៍ដដរឬធទ ។ ព័ត៌មានរបស្់េនក នឹងត្តូវបានោយការណ៍កនុងវិ្ីមួយដដលមិនអាចឲ្យធគដឹងពីេតតស្ញ្ជាណរបស្់េនកបានធ ើយ ។

ធបើេនកធ្លលប់មានការរួមធេទដដលមិនបានការ រកនុងរវាង 3 នលងចុងធត្កាយ ធ ើយេនកមានការត្ពួយបារមាថា េនកអាច្លងធមធោគធេដស្៍ ស្ូមធៅទូរស្័ពទមកកាន់

ជំហានទី 1 ។ ចូលធៅកាន់វុិបនស្ត៍ ធ ើយធ្លើយស្ំណួរស្ទង់មតិ

800 451 624 ឬត្បាប់ឲ្យត្គូធពទយរបស្់េនកបានដឹង ។ វាអាចជាការត្បធស្ើរជាង កនុងការធ្វើធតស្តឈាមរកធមើលធមធោគធេដស្៍

គិលានុបោឋ ក SHIL តាមធលខ្ 1 800 451 624 ។ ពួកធគអាចដណ ំេនកឲ្យធៅជួបត្គូធពទយ ធដើមបីយកថានំ
បង្ហារធោគធត្កាយភាពត្បឈម (Post-Exposure Prophylaxis-PEP) ។ PEP
គឺជាការពាបាលដដលមានរយៈធពលមួយដខ្ ធដើមបីកាត់បនថយឱកាស្្លងធមធោគធេដស្៍ចូលកនុងខ្លួន ។ PEP វាមានត្បស្ិទធិភាព ដតកនុង
ករណីដដលេនកទទួលទនវាកនុងរយៈធពល 72 ធមាង (3 នលង) បុធណាាោះ។

ជំហានទី 2 ។ ធបើេនកមានស្ិទទធិ ទួលបានការធ្វធើ តស្តឈាម ស្ូមអានលិខ្ិត្តល់ការយល់ត្ពម ធ ើយចុោះ តថធលខា្តលកា់ រយល់ត្ពមតាមដដលេនកបានដឹង

ធតើវាអាចមានេវធី កើតធ ងើ ធបើខ្មញុំ និ ធៅធ្វធើ តស្តឈាមរកធមើលធមធោគធេដស្៍ធទធ ោះ?
េនកអាចមានធមធោគធេដស្៍កនុងខ្លួនដដលេនកមិនដឹង ។ ការដឹងថាធតើេនកមាន្ទុកធមធោគធេដស្៍ ឬេត់ គឺជាធរឿងស្ំខាន់ស្ត្មាប់ស្ុខ្ភាព និង
ស្ុខ្ុមាលភាពរបស្់េនក និងធដើមបីបង្ហារកុំឲ្យធមធោគធនោះ្លងធៅេនកដនទ ។
ស្ថតិ ធៅកនងុ ស្ុវតថភាិ ព
េនកអាចការ រខ្លួនេនក និងេនកដនទពីការ្លងធមធោគធេដស្៍ ធោយជានិចចកាលត្តូវធត្បើធត្ោមេ ម័យ ធពលេនករួមធេទតាមរនធគូល ឬតាមរនធធយានី ។

ជំហានទី 3 ។ ធបើេនកមានស្ិទទធិ ទួលបានការធ្វធើ តស្តឈាមរកធមើលធមធោគធេដស្៍ ស្ូមចុោះធឈាម ោះធដើមបីទទួលបានកញ្ចប់ DBS ធ្វធើ តស្តរកធមធោគធេដស្៍ និងទទួល
បានធលខ្កូដស្ត្មាប់ធ្វស្ើ ុពលភាព

ធត្ោមេ ម័យ អាចជួយការ ររូបេនក និងនដគូរួមស្ង្ហវស្របស្់េនកពីការ្លងធមធោគធេដស្៍ ក៏ដូចជាជមងឺកាមធោគ (STIs) ដនទធទៀត
្ងដដរ ។
ធបើេនកមានការត្ពួយបារមា ថាខ្លួនមាន្ទុកធមធោគធេដស្៍ ឬ្ទុកជមងឺកាមធោគធ្សងធទៀត ស្ូមពិភាកាជាមួយត្គូធពទយ ឬគិលានុបោឋ កដ្នកស្ុខ្ភាព
្លូវធេទ តាមទូរស្័ពទធលខ្ 1 800 451 624 ធដើមបីទទួលបានព័ត៌មានបដនថមធទៀត ។

ជំហានទី 4 ។ កញ្ចប់ DBS ស្ត្មាប់ធ្វធើ តស្តរកធមធោគធេដស្៍ នឹងត្តូវបានមនទីរពិធោ្ន៍ធ្ញើតាមនត្បស្នីយធៅឲ្យេនក

ធតើស្នលកឹ ព័តមា៌ នធនោះ មានធបាោះពុមជាព ភាោធ្សងធទៀត ធត្តពីភាោេង់ធគលស្ដដរឬធទ?
ស្នលឹកព័ត៌មានធនោះ មានធបាោះពុមពជាភាោធ្សងធទៀតមួយចំនួន រួមទំងភាោចិន (លំ ំ ធដើម) ភាោឥណតូ ធនស្ុី ភាោដខ្មរ ភាោនល
ភាោធវៀតណាម ភាោអាោ៉ា ប់ ភាោព័រទុយហាា ល់ ភាោបាោំង និងភាោធេស្ាញ ។ ស្នលឹកព័ត៌មានដដលធបាោះពុមពជាភាោទំងធនោះ មាន

ជំហានទី 5 ។ ស្ូមធ្វើតាម កយដណ ធំ ដើមបីជួស្យកស្ំណាកឈាម

បធង្ហាោះធៅឯវុិបនស្ត៍របស្់ DBS HIV ។
ធតើខ្អាញុំ ចទទួលបានព័តមា៌ នបដនថមពីកដនលងណា?

ជំហានទី 6 ។ បញ្ចូលធលខ្កូដបញ្ជជក់ស្ុពលភាពកនុងកញ្ចប់

ចូលមកកាន់វុិបនស្ត៍ DBS ការធ្វើធតស្តរកធមើលធមធោគធេដស្៍
(www.hivtest.health.nsw.gov.au) ឬធៅទូរស្័ពទមកកាន់ NSW Sexual

Health Infolink តាមធលខ្ 1 800 451 624 ។
ជំហានទី 7 ។ ធ្ញស្ើ ំណាកឈាមត្ត ប់មកកាន់មនទីរពិធោ្ន៍វិញ

ជំហានទី 8 ។ លទធ្លការធ្វធើ តស្តឈាម នឹងត្តូវ្តលឲ្់ យេនកតាមោរជាេកសរ េុីធមល ឬទូរស្័ពទ

ធតើខ្ត្ញុំ តវូ ធ្វដើ ចូ ធមតច ធបើខ្គញុំ តិ ថា ខ្លនួ ខ្ញមាុំ ន្ទកុ ធមធោគធេដស្៍?

www.hivtest.health.nsw.gov.au

