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ေရယုုန္ဆိုသည္မွာ အဘယ္သို႔နည္း။

ေရယုုန္မ်ား (ဟာပီး ဇိုစ္တာ သို႔မဟုုတ္ ဇိုစ္တာဟုုလည္း ေခၚသည္)
သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားႏွင့္အတူ အလြန္နာက်င္ေသာ
အေရျပား အဖုုအပိန္႔ထြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရယုုန္မ်ားသည္
ေရေက်ာက္အားျဖစ္ေပၚေစသည့္ တူညီေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး
ေရေက်ာက္ ဇိုစ္တာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္
ေရေက်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း
ေအာင္းက်န္ေနျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း၌ ေရယုုန္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။
အျခားေသာသူထံမွ ေရယုုန္မ်ား သင့္ထံ မကူးစက္ႏိုင္ေပ။
သို႔ေသာ္လည္း ယခင္က တစ္ခါမွ ေရေက်ာက္မျဖစ္ဖူးသည့္ (သို႔မဟုုတ္
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆး မရယူဖူးသည့္) ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနႏွင့္မူ
ေရယုုန္ရွိေသာ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ေရေက်ာက္ေရာဂါ
ကူးစက္ရရွိႏိုင္ေပသည္။
ေရယုုန္ အဖုုအပိန္႔မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုုတ္
ခႏၶာကိုယ္ တစ္ျခမ္းတြင္ ထြက္ေပၚတတ္ျပီး၊ 2 မွ 4 ပတ္အတြင္း
သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္။ ၎၏ အဓိက ေရာဂါလကၡဏာမွာ
အလြန္ျပင္းထန္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နာက်င္ခံစားရမႈ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေနႏွင့္မူ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
အခ်မ္းတက္ျခင္း ႏွင့္ ၀မ္းပ်က္ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ေပသည္။
ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေရယုုန္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈသည္
အဆုုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ အၾကားအာရံု အခက္အခဲျပသနာမ်ား၊
မ်က္စိကြယ္မႈ၊ ဦးေႏွာက္ ေရာင္ယမ္းမႈ (ဦးေႏွာက္ေရာင္ယမ္းနာေရာဂါ)
သို႔မဟုုတ္ ေသဆံုးမႈအထိ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေပသည္။

Many Vaccine Information Statements are
available in Burmese and other languages.
See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္
အမ်ားအျပားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္၊ သို႔မဟုုတ္ စတီးရြိဳက္ (သို႔)
ကီမိုကုထံုး ကဲ့သို႔ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္
အားနည္းေနသည့္သူမ်ားတြင္ ပိုမို ေတြ႕ ရွိရတတ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး လူ 1 သန္းသည္
ေရယုုန္ ရရွိၾကသည္။

2

ေရယုုန္ ကာကြယ္ေဆး (သက္၀င္)

သက္ရေ
ိွ ရာဂါပိးု ပါ၀င္ေသာ ေရယုန
ု ္ ကာကြယေ
္ ဆးအား 2006 တြင္ FDA မွ
ေထာက္ခခ
ံ င
ြ ျ့္ ပဳေပးခဲသ
့ ည္။ ေဆးေပးခန္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခအ
ု ရမူ
ကာကြယေ
္ ဆးသည္ အသက္ 60 ႏွင့္ အထက္ ပုဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ားအတြက္
50% နီးပါးအထိ ေရယုန
ု ္ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးေၾကာင္း ေတြ႕
ရွရ
ိ သည္။ ၎သည္ PHN ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခအား ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိင
ု ျ္ ပီး၊
ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ထားျပီးသည္တ
့ င
ုိ ္ ေရယုန
ု ရ
္ ရွဆ
ိ ျဲ ဖစ္ေသာ အခ်ိဳ႕
ပုဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ား၏ နာက်င္မက
ႈ လ
ုိ ည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိင
ု သ
္ ည္။
သက္၀င္ ေရယုန
ု ္ ကာကြယေ
္ ဆးႏွငပ
့္ တ္သက္ျပီး အၾကံျပဳခ်က္မာွ အသက္
60 ႏွင့္ အထက္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ ေဆးပမာဏမွာ တစ္ၾကိမသ
္ ာလွ်င္
ျဖစ္သည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္

ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ပါ

သင့္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ား ရွိ၊မရွိ သင္၏
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္သူထံသို႔ ေျပာျပပါ  ျပင္းထန္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား သင့္ထံ၌
ရွလ
ိ ်ွ င္။္ ယခင္က သက္ရွိေရာဂါပိုးပါေသာ ေရယုုန္ကာကြယ္ေဆး
တစ္ႀကိမ္ ထိုးၿပီးေနာက္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တုန္႔ျပန္မႈ ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္၊ သို႔မွမဟုတ္ ဤကာကြယ္ေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ
တစ္ခုခုအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈရွိလွ်င္ သင္သည္
ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳရဖြယ္ရွိသည္။ ကာကြ
ယ္ေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား
သင္ ရယူလိုလွ်င္ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။

လူ 5 ဦးလွ်င္ 1 ဦးသည္ ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မအ
ႈ ား အဖုအ
ု ပိနမ
႔္ ်ား
ေပ်ာက္ကင္းသြားျပီးေနာက္ ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္တ
့ င
ုိ ္ ဆက္လက္
ခံစားရႏိင
ု ေ
္ ပသည္။ ဤသိ႔ု ကာလၾကာရွညစ
္ ာြ နာက်င္ခစ
ံ ားရမႈအား

ျပင္းထန္ေသာ ေရယုန
ု ေ
္ ရာဂါအျပီး ေနာက္ပင
ုိ း္ ခံစားရမႈ (PHN) ဟုု ေခၚဆိေ
ု ပသည္။

ေရယုုန္မ်ားသည္ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အသက္ 50 ႏွင့္
အထက္ လူၾကီးမ်ား၌ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ေတြ႕ ရျပီး၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္အတူ
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္လည္း ပိုမို ျမင့္မားတတ္သည္။
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ုိ ၀
္ န္ေဆာင္ သိမ
႔ု မ
ွ ဟုတ
ု ္ ကိယ
ု ၀
္ န္ရေ
ိွ နသည္ဟု သံသယ ရွလ
ိ ်ွ င္။ ကို
 ကယ
ယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွငမ
့္ ူ ၎တိ႔ု ကိယ
ု ၀
္ န္ေဆာင္ကာလ
ျပီးဆံးု သြားသည္အ
့ ထိ သက္၀င္ ေရယုန
ု ္ ကာကြယေ
္ ဆး မရယူေသးဘဲ
ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ သင္ေ
့ ပသည္။ ေရယုန
ု က
္ ာကြယေ
္ ဆးထိးု ျပီးေနာက္
အနည္းဆံးု 1 လတာ ကာလအတြငး္ ကိယ
ု ၀
္ န္ရယူျခင္းမျပဳရန္
အမ်ိဳးသမီမ်ား ေရွာင္ရာွ းသင္ေ
့ ပသည္။
 (ကင္ဆာ သို႔မဟုုတ္ AIDS ကဲ့သို႔ေသာ) ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္၊ သို႔မဟုုတ္
(ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္း၊ အင္ျမဴႏိုကုထံုး၊ စတီးရြိဳက္ပမာဏ
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မ်ားျခင္း သို႔မဟုုတ္ ကီမိုကုထံုး ကဲ့သို႔ေသာ) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ကုုသမႈမ်ားေၾကာင့္ အားနည္းေသာ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ရွိလွ်င္ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း ရွိလွ်င္။ အေအးမိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
အနည္းငယ္ ဖ်ားနာမႈသာဆိုပါက သင္ ယေန႔ပင္လွ်င္
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ေလာက္ပါသည္။ သင္သည္
အသင့္အတင့္ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားနာေနပါက
သင္ျပန္လည္က်န္းမာလာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါသည္။
သင့္ဆရာ၀န္မွ သင့္အား အၾကံဥာဏ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆိုသည္
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေစႏုိင္ေျခ ရွိပါသည္။
သက္ရွိေရာဂါပိုးပါ၀င္ေသာ ေရယုုန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္
လူတစ္ဦးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အား ေတြ႕ ၾကံဳရႏိုင္ေျခရွိပါသည္  ေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ နီျမန္းျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ယမ္းျခင္း
သို႔မဟုုတ္ ယားယံျခင္း
 ေခါင္းကိုက္ျခင္း
၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ၿပီး သူ႕အလိုလို
ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းေသာ္လည္း သက္ရွိေရာဂါပိုးပါေသာ
ေရယုုန္ကာကြယ္ေဆးသည္ အဖုုအပိန္႔ထြက္ျခင္း သို႔မဟုုတ္
ေရယုုန္မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ဤကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အျခားျပႆနာမ်ားမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္
လူအမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးလဲသြားတတ္ပါသည္။ မူေ၀ျခင္းႏွင့္
လဲက်ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ 15 မိနစ္ခန္႔
ထိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္ မူးေ၀ပါက သို႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲပါက သို႔မဟုတ္
နားအူေနပါက သင့္ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။
 အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ပခံုးနာက်င္မႈကို
ခံစားရၿပီး၊ ၎သည္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ပံုမွန္နာက်င္မႈထက္
ပိုမိုရွည္ၾကာတတ္သည္။ ဤသည္မွာ အလြန္ရွားပါသည္။
 မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ထိုသို႔တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ေရ
တစ္သန္းတြင္ 1 ႀကိမ္ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊
အကယ္၍ျဖစ္လွ်င္လည္း ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္
မိနစ္အနည္းငယ္မွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚပါသည္။
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အကယ္
၍ ျပင္းထန္ေသာ ျပသနာ

ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ သတိထားသင့္သလဲ။
 ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္
အလြန္ျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား
စသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကဲ့သို႔ သင္စိုးရိမ္မိသည့္
မည္သည့္အရာအတြက္ကိုမဆို ရွာေဖြလိုက္ပါ။
ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္
အင္ပ်ဥ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴရခက္ျခင္း၊
ႏွလံုးခုန္ ျမန္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္းႏွင့္ အားနည္းျခင္း တို႔ ပါ၀င္သည္။
၎သည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွ
နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။
 ယင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္
အခ်ိန္မဆြဲႏုိင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက 9-1-1
သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး ေဆး႐ံုသို႔ သြားပါ။ သို႔မွမဟုုတ္လွ်င္
သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအား ေခၚဆိုပါ။
ထို႔ေနာက္၊ ထိုဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး
အျဖစ္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသင့္သည္။
သင့္ဆရာ၀န္သည္ ဤအစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တြဲထားပါမည္၊ သို႔မဟုတ္
သင္ကိုယ္တိုင္ VAERS ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.vaers.hhs.gov မွတဆင့္
သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7967သို႔ ေခၚဆို ျခင္းအားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
VAERS သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
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ထပ္မံသိရွိရန္ မည္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

 သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း လမ္းညႊန္စာရြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ကိုးကားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုသူတို႔က သင့္အား
ေပးႏိုင္ပါသည္။
 သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက w
္ ww.cdc.gov/vaccines သို႔ သြားပါ

အျခားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္
အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ေနပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိရန္အတြက-္
www.cdc.gov/vaccinesafety/ သို႔သြားေရာက္ပါ
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