ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္

တုတ္ေကြး (Flu) ကာကြယ္ေဆး
(ပိုးသတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ထားေသာ) သင္ ဘာေတြ သိထား သင့္ပါသနည္း
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မ
 ည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

တုတ္ေကြးေရာဂါ (“flu”) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာအႏွံ႔ ႏွစ္စဥ္
ပ်ံ႕ႏွံ႕သည့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္
ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ေမလ ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ အင္ဖလူ၀င္ဇာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚၿပီး
အဓိကအားျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြ႕မႈရွိျခင္း တို႔မွတဆင့္
ကူးစက္သြားပါသည္။
မည္သူမဆို တုတ္ေကြးေရာဂါ ရရွိႏိုင္သည္။ တုတ္ေကြး ေရာဂါသည္ ရုတ္ရက္ျဖစ္ေပၚၿပီး
ရက္အနည္းငယ္ ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားသည္ အသက္အရြယ္အလိုက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္၊ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္ • ကိုယ္ပူျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
• ၾကြက္သားမ်ားကိုက္ခဲျခင္း
• ေမာပမ္းႏြမ္းလ်ျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
• ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း
တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ေသြးမွတဆင့္ ကူးစက္မႈမ်ားကိုလည္း
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊ ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ တက္ျခင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အဆုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုး ကဲ့သို႔ေသာ
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ရွိပါက တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ ၎အား
ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္ပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုရွိႏိုင္သည္။
ေမြးကင္းစကေလးမ်ား ႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္
အထက္ရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခံအားနည္းသူမ်ား အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္
တုတ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရၿပီး ေျမာက္မ်ားစြာတို႔မွာ ေဆးရံုတက္ရပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ • တုတ္ေကြးေရာဂါရရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး၊
• သင္ တုတ္ေကြး ေရာဂါရရွိခဲ့သည့္တိုင္ ေရာဂါ အားျပင္းမႈ
ေလ်ာ့နည္းေစသည္သာမက
• သင့္ထံမွ သင့္မိသားစု ႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားထံသို ့ပ်ံ႕ႏွံ႕ကူးစက္ျခင္းကို
ကာကြယ္ေပးပါသည္။
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 ိုးသတ္ထားေသာ ႏွင့္
ပ
ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ထားေသာ
တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆး

Many Vaccine Information Statements are
available in Burmese and other languages.
See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆး အမ်ားအျပား၏ အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္

ရရွိႏိုင္ပါသည္။ www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ

တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆး ထိုးေဆးမ်ားတြင္ အသက္ရွိေနေသာ တုတ္ေကြးေရာဂါပိုးမ်ား
မရွိပါ။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ တုတ္ေကြး ေရာဂါအား မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။
တုတ္ေကြး ေရာဂါပို အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာရွိၿပီး ၎တို႔သည္ အၿမဲတမ္းေျပာင္း
လဲေနပါသည္။ တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ ရာသီမတိုင္မီတြင္
ေရာဂါအားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ ေရာဂါပိုးသံုးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္
ေလးမ်ိဳးအား ကာကြယ္ထားရန္ တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအသစ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္
ထုတ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ၎ေရာဂါပိုးမ်ားႏွင့္ အတိအက်
လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္တိုင္ ကာကြယ္မႈအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ • ကာကြယ္ေဆးထဲတြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳျခင္း မရွိသည့္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ တုတ္ေကြး ေရာဂါ၊
သို႔မဟုတ္
• တုတ္ေကြး ေရာဂါႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း တုတ္ေကြးမဟုတ္သည့္ ဖ်ားနာမႈမ်ား။
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ကာကြယ္ေဆးအာနိသင္သက္ေရာက္ရန္
၂ ပတ္ ၾကာၿပီး၊ တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီကာလတစ္ေလ်ာက္
ကာကြယ္မႈေပးပါသည္။
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 ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္
အ
ဤကာကြယ္ေဆးအား မထိုးသင့္ပါ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္ သင့္အား ကာကြယ္ေဆးေပးသည့္သူကို
ေျပာျပပါ • အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ၊ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရသည့္အထိ
ေဆးမတည့္ျခင္းရွိပါက။
အကယ္၍ သင္သည္ တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးတစ္လံုးထိုးၿပီးသည့္ေ
နာက္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္အထိ ေဆးမတည့္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ (သို႔)
ဤကာကြယ္ေဆး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဆးမတည့္ျဖစ္ခဲ့လွ်
င္ ကာကြယ္ေဆး မခံယူရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆး
အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားစု အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ဥတြင္ပါေသာ
ပရိုတင္းဓါတ္ ပမာဏ အနည္းငယ္ ပါ၀င္ပါသည္။
• အကယ္၍ သင္သည္ Guillain Barré Syndrome ေရာဂါလကၡဏာစုအေျခအေနမ်ိဳး
ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ (GBS ဟူ၍လည္းေခၚပါသည္)။
GBS ေရာဂါလကၡဏာစုရာဇ၀င္ရွိဖူးသူ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္
ဤကာကြယေဆးအား မထိုးသင့္ပါ။ ယင္းကို သင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။
• သင္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္။
သင္ အနည္းငယ္သာ ဖ်ားနာလွ်င္ တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
အဆင္ေျပပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သင္ ျပန္ေနေကာင္းလာသည့္အခါမွ ျပန္လာရန္
ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

တုတေ
္ ကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည္ရ
့ ာသီတင
ုိ း္ တြင္ တုတေ
္ ကြး ေရာဂါကာကြယေ
္ ဆးတစ္လးုံ
ထိးု ရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ အသက္ ၆ လ မွ ၈ ႏွစ္ အထိ အရြယ္ ကေလးမ်ားသည္
တုတေ
္ ကြး ေရာဂါျဖစ္ေပၚသည္ရ
့ ာသီ ကာလတစ္ခအ
ု တြငး္ တြင္ ေဆးႏွစလ
္ းုံ ထိးု ရန္
လိအ
ု ပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ က်န္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားမွာမူ တုတေ
္ ကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည္ရ
့ ာသီကာလတစ္ခတ
ု င
ြ ္
တစ္ခါသာ ထိးု ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။
ပိုးသတ္ထားေသာ တုတ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးမ်ားတြင္ သီမီရိုဆလ္ (thimerosal)
ဟု ေခၚသည့္ မာက်ဴရီ-အေျခခံေသာ ဓါတ္ပစၥည္း ပမာဏ အနည္းငယ္ ပါ၀င္သည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ thimerosal သည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေစ
ႏိုင္သည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ thimerosal မပါ၀င္သည့္
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယေ
္ ဆး တံျ႔ု ပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္၊ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆို တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ေစသည့္
အလားအလာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းထန္မႈမရွိပဲ
သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း သြားပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးသူအမ်ားစုတို႔သည္ ၎ေဆးႏွင့္
မည္သည့္ျပႆနာမွ မရွိတတ္ေပ။
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မျပင္းထန္ေသာ
ျပႆနာမ်ား တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္ • ေဆးထိုးထားသည့္ ေနရာတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း (သို႔) ေရာင္ျခင္း
• အသံအက္ကြဲျခင္း
• မ်က္စိနာက်င္ျခင္း၊ နီျခင္း သို႔မဟုတ္ ယားျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• ကိုယ္ပူျခင္း
• ကိုက္ခဲျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
• ယားယံျခင္း
• ေမာပန္းႏြမ္းလ်ျခင္း
၎တို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ၁ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၂ ရက္
ၾကာတတ္ပါသည္။
တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ
ျပႆနာမ်ား တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္ • ပိုးသတ္ထားသည့္ တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးၿပိးေနာက္တြင္ Guillain
Barré Syndrome (GBS) ေခၚ ေရာဂါလကၡဏာစု ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အနည္းငယ္
ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။ ဤအႏၲရာယ္သည္ ေဆးထိုးၿပီးသည့္ လူတစ္သန္းတြင္ ၁ ဦး
သို႔မဟုတ္ ၂ ဦး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၎သည္ တုတ္ေကြး
ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ တုတ္ေကြး ေရာဂါေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားထက္ မ်ားစြာနည္းပါးသည္။
• တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးႏွင့္အတူ အဆုတ္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး

အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ

5	
ရွိခဲ့လွ်င္ ဘာလုပ္မလဲ။
ကၽြႏ္ုပ္ ဘာကို ရွာေဖြရမည္နည္း။

• သင့္အား စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အရာအားလံုးကို ရွာေဖြႏိုင္သည္၊ ယင္းတို႔မွာ
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္ လကၡဏာမ်ား။
ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏွင့္
လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊
မူးေ၀ျခင္း၊ ႏွင့္ အားနည္းျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္
မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွ နာရီအနည္းငယ္အထိ အတြင္း စတင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ သင့္သနည္း။
• ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္သည့္
အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက ၉-၁-၁ သို႔ ေခၚဆိုၿပီး
ထိုပုဂိၢဳလ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက သင့္ ဆရာ၀န္ထံ
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
• တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံျခင္း စနစ္
(VAERS) သို႔ တင္ျပရမည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွ အစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တြဲထားရပါမည္၊
သို႔မဟုတ္ သင္ ကိုယ္တိုင္ VAERS ၀ဘ္ဆိုဒ္ www.vaers.hhs.gov မွတဆင့္
တင္ျပႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7967 သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္သည္။
VAERS သည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳပါ။

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး
	
6 ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပး
အစီအစဥ္
အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကး အစီအစဥ္ (VICP) သည္
ကာကြယ္ေဆးတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

(PCV13) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ DTaP ကာကြယ္ေဆးပါ တစ္ခ်ိန္တည္းထိုးသည့္

တည္ေထာင္ထားေသာ ဗဟိုအစိုးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားသည္ အနည္းငယ္ ကိုယ္ပူျခင္းမွတစ္ဆင့္

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ား

တက္ျခင္း အား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္

သည္ အစီအစဥ္ အေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုရန္

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။ တုတ္ေကြး ေရာဂါကာ

1-800-338-2382 သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ (VICP) ၀က္ဆိုဒ္

ကြယ္ေဆးထိုးသည့္ကေလးတစ္ဦးသည္ တက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါက သင့္ ဆရာ၀န္အား

www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ေျပာျပပါ။

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရွိပါသည္။

မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆို ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ • ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားတို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သတိလစ္သြားတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ အနည္းငယ္ သတိလစ္ျခင္း၊
ႏွင့္ လဲက်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔
ထိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ အေထာက္ကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္
မူးေ၀ေနပါက၊ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံုေျပာင္းလဲပါက သို႔မဟုတ္ နားအူပါက သင့္
ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။
• အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ပုခံုးတြင္ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ၿပီး ေဆးထိုးထားေသာ
လက္ေမာင္းကို ေရြ႕လ်ားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ တတ္သည္။ ၎မွာ ရွားရွားပါးပါးသာ
ျဖစ္ေပၚပါသည္။
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ကၽြႏပ
ု္ ္ မည္သ႔ုိ ပိၿု ပီးေလ့လာႏိင
ု သ
္ နည္း။

• သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။ သူ (သို႔) သူမ သည္
ကာကြယ္ေဆးအထုပ္တြင္ ပါေသာ အညႊန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိုးကားရန္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အႀကံျပဳေပးႏိုင္သည္။
• သင့္ ဆရာ၀န္ (သို႔) ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
• ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စင္တာ (CDC) - 1-800-232-4636 သို႔ ေခၚဆိုပါ (1-800-CDC-INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၀က္ဆိုဒ္ www.cdc.gov/vaccines သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

• မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အလြန္ျဖစ္ခဲလွ ပါသည္၊
ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ တစ္သန္းတြင္ ၁ ႀကိမ္ သာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊
ကာကြယ္ေဆးထိုး ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းတြင္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
အျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အလားတူ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ
သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေပၚရန္မွာ လြန္စြာ အလွမ္း ကြာေ၀းလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေပးပါသည္။
အခ်က္အလက္ကိုမိုသိရွိရန္ www.cdc.gov/vaccinesafety/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
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