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What is hepatitis B?

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ (Hepatitis B) ཅེས་པ་འདི་གཉན་སྲིན་ནམ་
ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ མཆིན་པར་གཉན་ཁ་ཆགས་པའམ། 
མཆིན་པར་གཏན་འཇགས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བ། ཡང་ན་མཆིན་པའི་སྐྲན་
ནད་ཀྱང་བཟོ་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན། ‘‘Hepatitis’’ (ཧི་པ་ཊ་ིཊསི།) ཞེས་
པའི་གོ་དོན་ནི་མཆིན་པར་གཉན་ཁ་རེད། འདི་ནི་གཙོ་བོ་མཆིན་པའི་ནང་གཉན་
སྲིན་ (virus) འཕེལ་བ་དང་། ཆང་རག་བཏུངས་དྲགས་པ། དེ་བཞིན་བཟ་ི
སྨན་གི་ཤུགས་རྐྱེན་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན། ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་འབྱུང་རྐྱེན་ག་ིགཉན་སྲིན་ (virus) 
སྤྱིར་བཏང་ནི་ hepatitis A, hepatitis B and hepatitis 
C བཅས་ཡིན། 

How common is hepatitis B? 

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མི་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའམ (Hepatitis B) མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ག་
པ་(Hepatitis C) གང་རུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཀྱི་ནད་པ་གྲངས་ 
༢༡༨༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང། དེའི་ནང་ནས་ཕྱེད་ཁ་ལྷག་ཙམ་གིས་རང་
ཉིད་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅིང་། ཁོ་
ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་སྐྱེས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། ནད་གཞི་འདི་ནི་བོད་པ་ཐེ་བའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་མི་
རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་གདལ་ཧ་ཅང་ཆེ། 

What is chronic hepatitis B? 

ཁྲག་གི་ནང་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཁ་པའི་ (hepatitis B) གཉན་
སྲིན་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཟླ་བ་དྲུག་ལས་མང་བ་སོང་ཡོད་ན་མཆིན་ཚད་གཅོང་
ནད་ཟེར་གི་ཡོད། མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད་མེད་ཤེས་པ་
བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པུ་ནི་ཁྲག་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཡང་དག་པ་བྱ་རྒྱུ་
དེ་ཡིན།

What are the symptoms of hepatitis B?

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཁ་པ་ཡོད་པའི་ནད་པ་ཕལ་ཆེ་བར་དམིགས་བསལ་གི་ནད་
རྟགས་གང་ཡང་མེད། མང་ཆེ་བས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོའི་ནང་གཉན་སྲིན་ཕྲ་མོ་ 
(virus) ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གང་
ཡང་མེད་ཀྱང་གཉན་སྲིན་ཕྲ་མོས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་གཏང་སྲིད་པ་རེད།

How do you get hepatitis B?

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་དེ་ནད་པའི་ཁྲག་དང་། ཐིག་ལེ། མོ་
མཚན་གི་གཤེར་ཁུ་སོགས་ལུས་ཀྱི་གཤེར་ཁུའི་ (body fluids) ནང་ཡོད་
པས། ནད་པའི་ལུས་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞན་གི་ལུས་པོའི་ནང་
སོང་ན་གཉན་སྲིན་ཕྲ་མོ་དེ་ (virus) ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ཏེ་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ཕོག་གི་ཡོད། 

མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་པའི་མི་རྒན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་སྐྱེ་དུས་ཨ་མར་
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གསི་ནད་འབུ་འགོས་པའམ་ཡང་ན་
བྱིས་པའི་སྐབས་ནས་འགོས་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་རྗེས་
སུ་ཚང་མར་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་གི་ཡོད། 

• མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཡོད་པའི་མི་དང་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་སྐབས་འགིག་  
 ཤུབས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པ།

• སྒེར་གི་ཅ་དངོས་སོ་འཁྲུ་དང་སྐྲ་གྲི་སོགས་གཞན་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་  
 པའམ་ཡང་ན་ཁྲག་ཤུལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་པ།

• སྨན་བཅོས་དང། སོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཞན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
དེ་ཚོའི་ནང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་རྣམས་དུག་སེལ་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་
རྐྱེན་གིས་ན་ཚ་འགོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་འདི་རིགས་ལ་
ཉེན་ཁ་གཏན་ནས་མེད།

• རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁྲག་ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཡོད་མེད་མ་
བརྟག་པའི་རྐྱེན་གིས་ནད་པར་ཁྲག་སྣོན་བླུགས་སྐབས་ན་ཚ་འགོ་ཡི་ཡོད། 
འོན་ཀྱང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་མཆིན་ཚད་ཡོད་མེད་ཁྲག་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་རིགས་ལ་ཉེན་ཁ་གཏན་ནས་མེད།

• སྲོལ་རྒྱུན་གི་སྨན་བཅོས་དཔེར་ན་གསེར་ཁབ་སོགས་བརྒྱུད་དེ་ན་ཚ་འགོ་
ཡི་ཡོད།



• དུག་སེལ་མ་བྱས་པའི་ཁབ་སྤྱད་དེ་ལུས་ལ་གཙགས་རིས་བྲིས་པའི་
རྐྱེན་གིས་ན་ཚ་འགོ་ཡི་ཡོད། 

• བཟི་སྨན་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ཁབ་སོགས་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་པ། 

དར་མའི་དུས་སུ་མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞིག་ཕོག་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་
ནས་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་གི་ཡོད་པས་མུ་མཐུད་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད།

• གློ་རྒྱག་པ་དང། 

• ཕན་ཚུན་འཐམས་པ། 

• འབུ་སྲིན་གིས་སོ་བརྒྱབ་པ། 

• ཁ་ལག་མཉམ་དུ་ཟ་བ་དང་། ལྟོ་སྣོད་དང་བཟའ་བྱེད་དཔེར་ན་ཐུར་མ་  
 དང་གྲི། རྐང་ཕྲ་ལྟ་བུ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

• ཁྲུས་ཁང་དང་། གསང་སྤྱོད་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ། 

• ཆུ་བརྒལ་སའི་རྫིང་བུ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

  
What can Tibetan families do about 
hepatitis B?

དོ་བདག་གིས་སྨན་པར་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཁ་པ་ 
(hepatitis B) ཡོད་མེད་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རོགས་ཞུ་དགོས། དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་། 

• མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ (chronic hepatitis B) ཕོག་ཡོད་  
 མེད་དང་། 
• དེ་སྔ་སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེས་ནད་འབུ་བཀག་ཐུབ་མིན་  
 དང་། ནད་གཞི་འདི་ཕོག་པའི་མི་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་ཡོད་མེད། 

• སྔོན་འགོག་ཁབ་སླར་ཡང་བརྒྱག་དགོས་མིན་བཅས་ཤེས་ཐུབ།

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་གི་སྦྲུམ་སྨན་ཐུན་གསུམ་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པའི་
ས་ནས་ཐོབ་ཐུབ།

བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྐོར་དང་ཕྱིས་འབྱུང་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་མིན་ཁྱེད་ཀྱི་
སྨན་པས་ལམ་སྟོན་གནང་གི་རེད། 

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྨན་པས་གཞན་ལ་གསང་
རྒྱ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་ཕོག་པའི་མི་དེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནས་བཙན་ཤེད་
ཀྱིས་ཕྱིར་འབུད་མི་ཆོག  ནམ་རྒྱུན་སློབ་གྲྭ་དང་སྦྱིན་བདག་གམ་ལས་ཀ་སྤྲོད་
མཁན་ལ་དེའི་སྐོར་བཤད་དགོས་ཀྱི་མེད། དེ་བཞིན་ལས་ཀ་དང་སློབ་གྲྭ་ནས་
ཀྱང་ཕྱིར་འབུད་བྱས་མི་ཆོག 

Is there treatment for chronic hepatitis B?

ནད་གཞི་འདིར་བཅོས་ཐབས་ཡོད། དེར་བརྟེན་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་བྱས་ཚེ་
མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་མི་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེ། བརྟག་དཔྱད་
བྱས་རྗེས་གལ་ཏེ་སྨན་བཅོས་བྱ་དགོས་ངེས་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་ཆེད་
ལས་སྨན་པར་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ངེས་ཡིན། གལ་ཏེ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མར་
མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་ཚེ། ཕྲུག་གུར་སྔོན་འགོག་ཆེད་ངེས་
པར་དུ་མཆིན་ནད་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས། འོན་ཀྱང་མཆིན་ཚད་
གཅོང་ནད་ཡིན་ཚད་ཆེད་ལས་སྨན་པར་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ན་ཚ་འདིས་རྐྱེན་པས་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ (liver cancer) 
ག་དུས་ཡིན་ཡང་ན་སྲིད་པས་ངེས་པར་དུ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཐེངས་གཅིག་
མཆིན་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གི་ལམ་སྟོན་ཁག་ལ་
དོ་སྣང་བྱ་དགོས།

• ཆང་རག་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་རྩ་བ་ནས་འཐུང་མི་རུང་།

• ཁ་ལག་ཚད་སྙོམ་པོ་དང་ཞག་ཚི་གང་ཉུང་ཉུང་ཟ་དགོས།

• ཐ་མག་སྤོང་བའམ་ཡང་ན་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏང་དགོས།

• དུས་རྒྱུན་དུ་ལུས་རྩལ་ཡང་ཡང་རྩེ་དགོས།

• སེམས་ངལ་ལ་གདོན་ལེན་བྱེད་ཅིང་། སྐབས་རེ་སེམས་ཁམས་མཁས་  
 པའི་ལམ་སྟོན། དེ་བཞིན་ངལ་མང་ཙམ་གསོ་བ་བཅས་བྱེད་དགོས།

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀ་པས་ (ཧི་པ་ཊི་ཊིས་ཨེ་ hepatitis A) མཆིན་
པར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་གཏོང་གི་ཡོད་པས་དེའི་སྔོན་འགོག་གི་ཁབ་
བརྒྱག་དགོས་མིན་ངེས་པར་སྨན་པར་སྐད་ཆ་འདྲི་དགོས།



 
Produced by:

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་གོང་སྤེལ་ཚོགས་པ་ 
(Promoting Healthy Outcomes for Refugees Inc 
www.PHOR.org.au) དང་། 

སིད་ནི་བྱང་ཕྱོགས་རྫོང་སྡེའི་མི་རིགས་སྣ་མང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་
། ནིའུ་སོའོ་རྡ་ཝེལ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁང་། སིད་ཎི་ལྷོ་
ནུབ་ས་གནས་ས་ཁུལ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་པ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་
འདོན་སྤེལ་ཞུས།

ནིའུ་སོའོ་རྡ་ཝེལ་མངའ་སྡེའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཁང་གི་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་གཟའ་འཁོར་གི་ལས་འཆར་ཆུང་ངུ་དང་། སིད་
ཎི་བྱང་ཕྱོགས་རྫོང་སྡེའི་མི་རིགས་སྣ་མང་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་མ་
དངུལ་མཁོ་འདོན་ཞུས་པའོ།། །།
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Key hepatitis B messages: 
• བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཐེ་བའི་ཕྱི་མི་གནས་སྤོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་མང་ཆེ་བའི་

ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཁྱབ་ཆེ།

• ནད་གཞི་འདིས་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་གཏང་བ་དང་། མཆིན་པའི་སྐྲན་
ནད་ཀྱང་བཟོ་སྲིད།

• རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ནང་མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་འགོས་སླ་ཤོས་ནི། 
མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་སྦྲུམ་མར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་སྐབས་ཕྲུ་
གུ་དེར་རང་བཞིན་གིས་མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་ཕོག་གི་ཡོད།  

• མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས།

• མཆིན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞིར་བཅོས་ཐབས་ཡོད་པས་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་
བྱས་ཚེ་མཆིན་པའི་སྐྲན་ནད་ (liver cancer) འགོག་ཐུབ།

• གལ་ཏེ་མཆིན་ཚད་གཅོང་ནད་ཕོག་ཡོད་ཚེ་སྨན་པ་བསྟེན་ནས་དུས་
ཐོག་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་། མཆིན་པར་བརྒལ་སྒྲའི་གློག་པར་ 
(ultrasound) བརྒྱབ་དགོས།

• གལ་ཏེ་དྲི་བ་ཡོད་ན་སྨན་པར་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་དྲིས་དགོས།

Information and support

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དོགས་དྲི་ཇི་ཡོད་རྣམས་ལ་སྨན་པས་ལན་
འདེབས་གནང་གི་རེད།

སོ་སོའི་སྨན་པར་སྐད་ཆ་ཤོད་ཆེད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་མར། ཁ་
པར་བརྒྱུད་དེ་སྐད་སྒྱུར་གི་མཐུན་རྐྱེན་རིན་མེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་གནང་རོགས་ཞུས་
ཆོག

དེ་མིན་ནིའུ་སོའོ་རྡ་ཝིལ་མངའ་སྡེའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་རོགས་རམ་ཚན་པའི་
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༩༣༣༢ ༡༥༩༩ ཡང་ན་ ༡༨༠༠ ༨༠༣ ༩༩༠ བཅས་
ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཆོག གལ་ཏེ་སྐད་སྒྱུར་དགོས་ཚེ་མངའ་སྡེའི་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ ༡༣༡ ༤༥༠ ཐོག་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ། བོད་
སྐད་ནང་སྐད་སྒྱུར་གི་རོགས་རམ་དགོས་སྐོར་ཞུས་ཚེ་ཐད་ཀར་རིན་མེད་སྐད་སྒྱུར་
གི་ཞབས་ཞུ་དང་འབྲེལ་མཐུད་གནང་གི་རེད།


