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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္

DTaP (ဆံုဆို႔နာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး)
ကာကြယ္ေဆး - သင္ဘာကိုသိထားသင့္ပါသလဲ
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အဘယ္ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

DTaP ကာကြယ္ေဆး သည္ သင့္ကေလးကို
ဆံုဆို႔နာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါႏွင့္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးတို႔မွ
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
� ဆံုဆို႔နာ (D) သည္ အသက္ရွဴျခင္း ျပႆနာမ်ား၊
သြက္ခ်ာပါဒ ႏွင့္ ႏွလံုး ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ကာကြယ္ေဆးမတိုင္မွီ ဆံုဆို႔နာသည္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွစ္စဥ္ ကေလး ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍
ေသဆံုးေစခဲ့သည္။
� ေမးခိုင္ေရာဂါ (T) သည္ ၾကြက္သားမ်ားကို
ေတာင့္တင္းနာက်င္ေစသည္။ ယင္းသည္
"ေမးခိုင္ျခင္း" ကို ျဖစ္ေစၿပီး သင္သည္ သင္၏
ပါးစပ္ကို မဟႏိုင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၿမိဳမခ်ႏို္င္ျဖစ္သည္။
ေမးခိုင္ေရာဂါ ျဖစ္သူ 5 ေယာက္တြင္ 1 ေယာက္
ေသဆံုးသည္။
� ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆို (aP) သည္ ေခ်ာင္းတ
ဟြပ္ဟြပ္ဆက္တိုက္ဆိုးေစၿပီး၊ ေမြးကင္းစႏွင့္
ကေလးမ်ား အတြက္ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊
သို႔မဟုုတ္ အသက္ရွဴျခင္းတို႔ကို ခက္ခဲေစသည္။
ယင္းသည္ အဆုတ္အေအးမိျခင္း၊ တက္ျခင္း၊
ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေသဆံုးျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
DTaP ျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာ ကေလး
အမ်ားစုသည္ ကေလးဘ၀ တေလ်ာက္လံုး
ကာကြယ္မႈ ရရွိေနမည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔သည္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ရပ္လိုက္ပါက
ကေလးအမ်ားအျပား ပိုမို၍ ဤေရာဂါမ်ား ရရွိမည္။
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Many Vaccine Information Statements are available
in Burmese and other languages. See
www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ္
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

DTaP ကာကြယ္ေဆး

ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ DTaP
ကာကြယ္ေဆး 5 ႀကိမ္ ရရွိသင့္သည္။
ေအာက္ပါအသက္အရြယ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆး
ရသင့္သည္ �2 လ
�4 လ
�6 လ
� 15-18 လ
� 4-6 ႏွစ္
DTaP ကို အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား
ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ
တစ္ခါတရံတြင္ ကေလးသည္ DTaP ကို အျခားေသာ
ကာကြယ္ေဆး တစ္ခု သို႔မဟုုတ ္တစ္ခုထက္ပိုေသာ
ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ေဆးတေခ်ာင္းထဲတြင္ ေပါင္းစပ္
ထိုးႏိုင္သည္။

အခ်ဳိ႔ေသာ ကေလးမ်ားသည္ DTaP
	
3 ကာကြယ္ေဆး မထိုးသင့္ သို႔မဟုုတ္
ေစာင့္သင့္သည္။
DTaP သည္ အသက္ 7 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား
အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ DTaP ကာကြယ္ေဆးသည္
လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္မဟုုတ္ပါကိန္းဂဏန္း အနည္းငယ္ေသာ ကေလးမ်ားသည္
DTaP အစား ဆံုဆို႔နာႏွင့္ ေမးခိုင္ေရာဂါ သာပါေသာ
မတူသည့္ ကာကြယ္ေဆးကို ရရွိသင့္သည္။
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သင့္ကေလးသည္ ေအာက္ပါတို႔ တစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့လွ်င္
သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူကို ေျပာျပပါ။
�	ယခင္က DTaP ေဆးတစ္ႀကိမ္ ထိုးၿပီးေနာက္
ဓါတ္မတည့္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္သို႔မဟုုတ္
ျပင္းထန္ေသာ အသက္အႏၱာယ္
ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တုန္႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိ
ခဲ့ဖူးျခင္း။
� DTaP ေဆးပမာဏ တစ္ခု ထိုးၿပီး 7 ရက္အတြင္းတြင္
သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားျခင္း သို႔မဟုုတ္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ တက္ျခင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း။
�	တက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ အျခား အာရံုေၾကာစနစ္
ျပႆနာရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
�	ဂြီလိမ္ ဘာေရး Guillain-Barré Syndrome (GBS)
ေရာဂါလကၡဏာစုဟု ေခၚေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္
ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
�	ယခင္က DTaP သို႔မဟုုတ္ DT
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္တြင္ ျပင္းထန္စြာ
နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေဖာေရာင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း။
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူသည္
သင့္ကေလး၏ DTaP ကာကြယ္ေဆး ထိုးမႈကို
ေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္းလာသည္အထိ ေရြ႔ဆိုင္းရန္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိေသာ
ကေလးမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုး၍ရႏိုင္သည္။
အသင့္အတင့္ သို႔မဟုုတ္ အျပင္းအထန္
ေနမေကာင္းေသာ ကေလးမ်ား သည္ DTaP
ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ ေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထိ
ေစာင့္သင့္သည္။
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

� DTaP ထုုိးၿပီးေနာက္တြင္ နီရဲျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊
ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ ထိလွ်င္ နာျခင္း ျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ
ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
� ကိုယ္ပူျခင္း၊ စိတ္ဆတ္ျခင္း၊ ေမာျခင္း၊
အစာစားခ်င္စိတ္မရွိျခင္း ႏွင့္ အန္ျခင္းတို႔သည္
DTaP ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီး 1 ရက္မွ 3 ရက္အတြင္း
တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္တတ္သည္။
� ပိမ
ု ျုိ ပင္းထန္ေသာ ဓါတ္တန
ု ျ႔္ ပန္မႈ ဥပမာ တက္ျခင္း၊
3 နာရီႏင
ွ ့္ အထက္ ပိမ
ု ၍
ုိ မရပ္ပဲ ငိေ
ု ၾကြးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္
ကိယ
ု ပ
္ ူ အလြနျ္ မင္ျ့ ခင္း (105 ဒီဂရီ ဖာရင္ဟက
ုိ ္
အထက္)တိသ
႔ု ည္ DTaP ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ၿပီး
တခါတရံမသ
ွ ာလွ်င္ ျဖစ္တတ္သည္။ ရွားရွားပါးပါး၊
အထူးသျဖင့္ ပိမ
ု ုိ ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားတြင္ သူတ၏
႔ုိ
စတုတၳ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ပဥၥမ အႀကိမ္ ေဆးပမာဏ
ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ၿပီးေနာက္ လက္တစ္ခလ
ု းုံ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္
ေျခေထာက္ တစ္ခလ
ု းုံ ေရာင္လာတတ္သည္။
� DtaP ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း၊
သတိရွိမႈနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုုတ္ ျပန္မျပင္ႏိုင္သည့္
ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ အလြန္ရွားပါးစြာ
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုႏွင့္ကဲ့သို႔ပင္
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ
သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ
အလွမ္းေဝးလွပါသည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆးခန္းမွ ကေလးထြက္ခြာၿပီးေနာက္တြင္
ဓၚတ္မတည့္သည္ တုုန္႔ျပန္မႈတစ္ခု ရရွိႏိုင္သည္။
သင္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ
လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္
လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊
ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရွိျခင္း)
သင္ျမင္ပါက 9-1-1 သို႔ ေခၚၿပီး ကေလးကို အနီးဆံုး
ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပါက
သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ
ဖုုန္းေခၚပါ။
ထို႔ေနာက္ ထိုဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို
Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS
(ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က္
တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။
သင့္ဆရာ၀န္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာကို
တင္ျပမည္ သို႔မဟုုတ္ သင္ကုိယ္တိုင္ လုုပ္ႏုိင္သည္။
www.vaers.hhs.gov သို႔သြားပါ သို႔မဟုုတ္
1-800-822-7967ကို ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္

ဓါတ္မတည့္မႈ ကို အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္း မျပဳပါ။

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
	
6 ဒဏ္ရာရရွိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္
National Vaccine Injury Compensation
Program, VICP (အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ္) သည္
ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူအား
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ
ျပည္ေထာင္စု အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို
တင္ျပရန္www.hrsa.gov/vaccinecompensation
သို႔သြားပါ သို႔မဟုုတ္ 1-800-338-2382
သို႔ေခၚဆိုပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရွိပါသည္။

7

ထပ္မံသိရွိရန္
	
မည္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

� သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
� သင့္ဆရာဝန္ 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 www.cdc.gov/vaccines သို႔ သြားပါ

Vaccine Information Statement (Interim)

DTaP (Diphtheria, Tetanus,
Pertussis) Vaccine Burmese
Translation provided by the Immunization Action Coalition

08/24/2018

|

42 U.S.C. § 300aa-26

Office Use Only

