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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

တုပ္ေကြး (တုပ္ေကြးေရာဂါ) ကာကြယ္ေဆး (Live ကာကြယ္ေဆး၊
အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းသုံးနည္းလမ္း) - သင္သိထားသင့္ေသာ
အေၾကာင္းမ်ား
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အဘယ္ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

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။

နွစစ
္ ဥ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီသည္
တုပေ
္ ကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံးု ၾကရျပီး၊
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာမူ ေဆးရံတ
ု က္ေရာက္ခရ
့ဲ သည္။

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး သည္ တုပ္ေကြး (တုပ္ေကြးေရာဂါ)

တုပေ
္ ကြး ကာကြယေ
္ ဆးသည္ သန္းနွငခ
့္ ်ီေသာ

အား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

ေရာဂါနာမက်န္းျဖစ္မမ
ႈ ်ား နွင့္ တုပေ
္ ကြးနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး

တုပ္ေကြး သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္

ဆရာဝန္ထသ
ံ ႔ုိ နွစစ
္ ဥ္ ျပသေနရမႈမ်ားကို ကာကြယေ
္ ပးသည္။

ေအာက္တိုဘာလ နွင့္ ေမလအၾကားတြင္ နွစ္စဥ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္း၌ ပ်ံ႕ နွ႔ံကူးစက္ေသာ
ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို တုပ္ေကြးေရာဂါ
ရရွိနိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္မူ ပို၍ပင္
အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေမြးကင္းစ နွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ
ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ 65 နွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
က်န္းမာေရး ေရာဂါအေျခအေနမ်ားရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသူမ်ားသည္
တုပ္ေကြးေရာဂါ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားေပသည္။
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Live, ေလ်ာ့က်မႈနည္းသုံး တုပ္ေကြး
ကာကြယ္ေဆး

CDC မွ တုပ္ေကြးရာသီတိုင္းတြင္ အသက္ 6 လ နွင့္
အထက္ရွိသည့္ မည္သူမဆိုအား ကာကြယ္ေဆးထိုးထားရန္
အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါသည္။ အသက္ 6 လ မွ
8 ႏွစ္အထိေသာ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္
တုပ္ေကြးရာသီတစ္ခုအတြင္း ေဆးပမာဏ 2 ၾကိမ္အား
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားက်န္ရွိသူမ်ားမွာမူ
တုပ္ေကြးရာသီ တစ္ခုစီလွ်င္ ေဆးပမာဏ 1 ၾကိမ္သာလွ်င္

အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ၾကပ္၊

လိုအပ္ေပမည္။

အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ နွင့္ နား

Live ေလ်ာ့က်ေစမႈနည္းသုံး တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး

ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ားတို႔သည္ တုပ္ေကြးနွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ

(LAIV ဟုလည္းေခၚသည့္ ကာကြယ္ေဆး) သည္

ဆိုးက်ဳိးမ်ား၏ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရျခင္း မရွိေသာ အသက္ 2 နွစ္ မွ 49

နွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာ သို႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႔ေသာ

ႏွစ္အထိရွိသူမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ေကာင္း ေပးအပ္ႏိုင္သည့္

ေရာဂါတစ္ခုခုရွိလွ်င္ တုပ္ေကြးသည္ ၎အား ပိုမို

ႏွာလမ္းေၾကာင္း ေဆးမႈန္ျဖန္းရေသာ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳး

ဆိုးရြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။

ျဖစ္သည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ အဖ်ားတက္ျခင္း နွင့္ ခ်မ္းစိမ့္မႈမ်ား၊

ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္တြင္ ကာကြယ္စြမ္း ဖြံ႕

လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊

ျဖိဳးလာေစရန္အတြက္ 2 ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရေပသည္။

ေမာပန္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း နွင့္
နွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ နွာပိတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္
ေအာ့အန္ျခင္း နွင့္ ဝမ္းေလ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊
ဤသည္မွာ လူၾကီးမ်ားထက္ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုမို
အျဖစ္မ်ားေပသည္။

Influenza, Live Intranasal VIS – Burmese (8/15/19)

တုပ္ေကြး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိျပီး၊ ၎တို႔သည္
အစဥ္ဆိုသလို ေျပာင္းလဲေနလ်က္ ရွိေပသည္။
နွစ္စဥ္ ေနာက္လာမည့္ တုပ္ေကြးရာသီအတြင္း
ေရာဂါျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သံုးမ်ိဳး သို႔ိမဟုတ္
ေလးမ်ိဳးအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ငွာ အသစ္ေသာ
U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးအား ျပဳလုပ္ရသည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ဤဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားျဖင့္
အတိအက် ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ကာကြယ္မႈမ်ားကိုမူ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။
တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးသည္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား
မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပ။
တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးကို အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား
ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း ေပးႏိုင္သည္။
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သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္
သင္၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္သူထံသို႔
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ အသက္2 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 49
ႏွစ္အထက္ျဖစ္လွ်င္ ထိုသို႔ အသက္အရြယ္ရွိေၾကာင္း။

 င
 ုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ား၊
ဥပမာအားျဖင့္ လူမ်ားအား တုပ္ေကြးႏွင့္ စပ္ဆက္သည့္
ျပင္းထန္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား (အဆုတ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ သို႔မဟုတ္
အသည္း ပံုမွန္မဟုတ္မႈမ်ား၊ အာရံုေၾကာ သို႔မဟုတ္
အာရံုေၾကာၾကြက္သားဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဇီဝျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ
မူမမွန္ျဖစ္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
အေျခအေနမ်ား) ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ
အေျခအေနမ်ား ရွိေနျခင္း။
ယခင္က တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ၾကိမ္
ရယူျပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ 6 ပတ္အတြင္း
(Guillain-Barré Syndrome, GBS) ေရာဂါလကၡဏာစု
ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးျခင္း။
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးမႈကို
ေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္းလာသည္အထိ ေရြ႔ဆိုင္းရန္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ လူနာမ်ားအတြက္မူ live, ေလ်ာ့က်ေစမႈနည္းသုံး

 က
 ိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားရေၾကာင္း။

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးထက္ဆိုင္လွ်င္ အျခားအမ်ိဳးအစား

 ယ
 ခင္က တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္

တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး (inactivated သို႔မဟုတ္

ထိုးၿပီးေနာက္ ဓါတ္မတည့္သည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္

recombinant အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး) သည္

သို႔မဟုုတ္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္အႏၲရာယ္

ပိုမို သင့္ေတာ္မႈ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တုန္႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ

အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည္

ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။
 အ
 သက္ 2 နွစ္ မွ 17 ႏွစ္ အရြယ္အထိရွိေသာ ကေလး

ကာကြယ္ေဆး ထိုး၍ရေကာင္း ရႏိုင္သည္။ အသင့္အတင့္
သို႔မဟုုတ္ အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းသူမ်ားသည္ တုပ္ေကြး

သို႔မဟုတ္ မွီးေကာင္ေပါက္အရြယ္တစ္ဦးသည္

ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ ေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထိ

အက္စပရင္ သို႔မဟုတ္ အက္စပရင္ ပါဝင္ေသာ

ေစာင့္သင့္သည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား သံုးစြဲေနရျခင္း။
 အ
 ားနည္းေသာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ရွိေနျခင္း။
 ပ
 န္းနာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ျပီးခဲ့သည့္ 12 လတာ
ကာလအတြင္း အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ ရွိခဲ့ဖူးသည့္
အသက္ 2 ႏွစ္ မွ 4 ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ျခင္း။
လြန္ခဲ့ေသာ 48 နာရီအတြင္း တုပ္ေကြး အင္တီဗာရယ္လ္
ေဆးဝါးအား ေသာက္သံုးထားျခင္း။
 အကာအကြယ္ျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအား
လိုအပ္သည့္ ျပင္းထန္စြာ ကိုယ္ခံအားညွိႏိႈင္းမႈအတြက္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ျခင္း။
 အ
 သက္ 5 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ျဖစ္ျပီး ပန္းနာေရာဂါ
ရွိေနျခင္း။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

 LAIV ရယူျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႏွာရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္
ႏွာလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ျခင္း၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း
ျပႆနာမ်ား နွင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။
ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၾကြက္သား နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား၊
အဖ်ားတက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း ႏွင့္
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းတို႔သည္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဤျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက
၎တို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆး
ရယူျပီးျပီးခ်င္း စတင္ျဖစ္ေပၚတတ္ျပီး၊ အားေပ်ာ့ကာ
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သက္တမ္းတိုေတာင္းေပသည္။
မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုႏွင့္ကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ
အလွမ္းေဝးလွပါသည္။

5

အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
အစီအစဥ္ (National Vaccine Injury Compensation
Program, VICP) သည္ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရရွိသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ
ျပည္ေထာင္စု အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို
တင္ျပရန္တို႔အတြက္ VICP ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည့္

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္းမွ ထြက္ခြာျပီးေနာက္

www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြားပါ

ဓာတ္မတည့္ တုုန္႔ျပန္မႈတစ္ခု ရရွိႏိုင္သည္။ သင္သည္

သို႔မဟုုတ္ 1-800-338-2382 သို႔ေခၚဆိုပါ။

ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္

(အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊

ရွိပါသည္။

အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ္
အားမရွိျခင္း) တို႔ကို ေတြ႕ ရွိရပါက 9-1-1 သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊
၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပါက သင္၏
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ဖုုန္းေခၚပါ။
ဓာတ္မတည္သ
့ ည့္ တံျ႔ု ပန္မမ
ႈ ်ားအား ကာကြယေ
္ ဆး
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ထပ္မံသိရွိရန္
မည္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔
ေခၚဆိုပါ။

ေဘးထြကဆ
္ းုိ က်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ တုင
ိ ၾ္ ကားရန္ စနစ္

ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန (Centers for

(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)

Disease Control and Prevention, CDC) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-

သိ႔ု တင္ျပသင္သ
့ ည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ

--1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔ေခၚဆိုပါ၊

ေထာက္ပသ
့ံ သ
ူ ည္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာကို
တင္ျပမည္ျဖစ္သည္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ သင္ကယ
ို တ
္ င
ုိ ္

သို႔မဟုတ္
--CDC ၏ www.cdc.gov/flu သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ ပသည္။ VAERS ၏ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ျ္ ဖစ္သည့္
www.vaers.hhs.gov သိသ
႔ု ာြ းပါ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ 1-800-822-7967
ကို ေခၚဆိပ
ု ါ။ VAERS သည္ ဓါတ္မတည္တ
့ ျ႔ုံ ပန္မမ
ႈ ်ားကို

အစီရင္ခရ
ံ န္အတြကသ
္ ာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ေဆးဖက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပပ
္ ါ။

Vaccine Information Statement (Interim)

Live Attenuated
Influenza Vaccine
Translation provided by the Immunization Action Coalition

8/15/2019

|

Burmese

42 U.S.C. § 300aa-26

Office use only

