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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္

HPV (ေရယုုန္ဗုင
ိ ္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳး) ကာကြယ္ေဆး -

သင္ ဘာကို သိထားသင့္ပါသလဲ
1

အဘယ္ေၾကာင့္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ရသနည္း။

HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ေရာဂါမ်ားအပါအ၀င္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္ဆက္ေနသည့္
ေရယုုန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး (human papillomavirus, HPV) အမ်ဳးအစား
ိ
ကူးစက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။
• အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊
• အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မိန္းမအဂၤါ
ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊
• အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးသားမ်ားတြ
ိ
င္ ျဖစ္ေသာ စအိုကင္ဆာေရာဂါ၊
• အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးသားမ်ားတြ
ိ
င္ ျဖစ္ေသာ လည္ေခ်ာင္း
ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္
• အမ်ဳးသားမ်ားတြ
ိ
င္ ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ေသာ လိင္တံကင္ဆာေရာဂါ။
ိ
းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးသားမ်ားတြ
ိ
င္
ထို႔ျပင္ HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ အမ်ဳးသမီ
ိ
့ ျဖစ္ေသာ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏု႔မ
ိ ်ား
HPV ေရာဂါအမ်ဳးအစားမ်ားေၾကာင္
ကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။
ိ
း 12,000 ခန္႔သည္ ႏွစ္စဥ္
အေမရိကန္ႏုင
ိ ္ငံတြင္ အမ်ဳးသမီ
သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားၾကၿပီး အမ်ဳးသမီ
ိ
း 4,000 ခန္႔သည္
ထိုေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရပါသည္။ HPV ကာကြယ္ေဆးသည္
ဤသားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါ အမ်ားစုကို ကာကြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ
ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈအတြက္ အစားထိုးျခင္း မဟုတ္ပါ။
ဤကာကြယ္ေဆးသည္ HPV ေရာဂါအမ်ဳးအစားတိ
ိ
ု႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚသည့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါအားလံုးကို
တားဆီးကာကြယ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ Pap
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး ပံုမွန္ခံယူ သင့္ပါသည္။

HPV ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ျဖစ္ေလ့ရၿပီ
ွိ း
လူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ခ်န္ိ ခ်န္ိ တြင္
ကူးစက္ခံၾကရသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အပါအ၀င္
အေမရိကန္လူမ်ဳးိ 14 သန္းခန္႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ကူးစက္မႈ ခံၾကရပါသည္။
ကူးစက္မႈအမ်ားစုမွာ သူ႔ဘာသာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ရသည့္
ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
အမ်ဳးသားႏွ
ိ
င့္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ HPV ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာႏွင့္
အနာေရာဂါမ်ား ရရွၾကပါသည္
ိ
။
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HPV ကာကြယ္ေဆး

HPV ကာကြယေ္ ဆးအား FDA (Food and Drug Administration)
မွ ေထာက္ခခ
ံ င
ြ ျ့္ပဳထားျပးီ ၊ အမ်ဳးသားမ်
ိ
ား ႏွင့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား ႏွစဥ
္ းီ စလံးု အတြက္
CDC မွ ေထာက္ခခံ ်ကေ္ ပးထားပါသည္။ ၎ကို ထံးု စံအားျဖင့္ အသက္ 11 ႏွစ္
သိမ
႔ ု ဟုတ္ 12 ႏွစ္ တြင္ ထိးု ေပးေလ့ရေသာ္
ွိ
လည္း အသက္ 9 ႏွစမ
္ စ
ွ ၿပးီ အသက္
26 ႏွစအ
္ ထိ ထိးု ေပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။

HPV VIS - Burmese (12/02/2016)

Many Vaccine Information Statements are
available in Burmese and other languages.
See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ www.immunize.org/vis

အသက္ 9 ႏွစ္မွ 14 ႏွစ္ၾကားရွ ျမွ
ိ းေကာင္
ီ
ေပါက္အရြယ္
အမ်ားစုုသည္လည္း HPV ကာကြယ္ေဆးအား အၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမ္
ခြျပီဲ း၊ တစ္ၾကိမ္စီအၾကားတြင္ 6-12 လ ျခား၍ ရယူသင့္ေပသည္။
15 ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္အရြယ္တြင္ HPV ကာကြယ္ေဆးအား
စတင္ရယူသည့္ လူမ်ားအေနႏွင့္မူ ကာကြယ္ေဆးအား အၾကိမ္
သံုးၾကိမ္ခြ၍ဲ ရယူသင့္ျပီး၊ ဒုတိယအၾကိမ္အား ပထမအၾကိမ္အျပီး
1-2 လအၾကာတြင္ရယူျပီး၊ တတိယအၾကိမ္ကိုမူ ပထမအၾကိမ္ အျပီး
6 လ အၾကာတြင္ ရယူသင့္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ အသက္အရြယ္အလိုက္
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျခြင္းခ်က္ထား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ိ
။ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူက
အမ်ားအျပား ရွေပသည္
ိ ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏုင
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အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဤကာကြယ္ေဆးကို
မထိုးသင့္ပါ

• H
 PV ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ေဆးတံု႔ျပန္မႈတြင္ (အသက္အႏၲရာယ္)
ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးမတည့္မႈ ျဖစ္လာသူသည္
ေဆးေနာက္တစ္လံုး မထိုးသင့္ေတာ့ပါ။
ိ ဳးသိ
ိ ု႔
• HPV ကာကြယ္ေဆးအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္တစ္မ်ဳးမ်
(အသက္အႏၱရာယ္) ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးမတည့္မႈ
ျဖစ္ေပၚလာသူသည္ ေဆးေနာက္တစ္လံုးအား ထပ္မထိုးသင့္ေတာ့ေပ။

ရာဘာအေစးႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဓာတ္မတည့္မႈ အပါအဝင္
သင္သိထားေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား ရွလွ
ိ ်င္
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူအား ေျပာျပပါ။
• ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအတြက္ HPV ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
ိ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေသာအခါမွ
အႀကံျပဳ ေထာက္ခံထားျခင္း မရွပါ။
ွိ
း သိရပါက သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး
သင္ ကိုယ္၀န္ရေၾကာင္
ိ HPV
အတြက္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွပါ။
ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္အခါတြင္ ကိုယ္၀န္ရေၾကာင္
ွိ
းသိရသည္
ွိ
့
ိ
းမ်ားမဆို ကိုယ္၀န္ရစဥ္
ွ ိ အတြင္း HPV
မည္သည့္ အမ်ဳးသမီ
ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူထံသို႔ 1-800-986-8999 ျဖင့္
ိ
အပ္ပါသည္။ ကေလးႏို႔တိုက္သည့္
ဆက္သြယ္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈးေဆာ္
ိ ္ပါသည္။
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုျခင္းကို ခံယူႏုင
ွိ
သင္ယေန႔ပင္
• အေအးမိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အနည္းငယ္ ဖ်ားနာမႈရပါက
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုတ္
ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားနာေနပါက သင္ျပန္လည္က်န္းမာလာသည္အထိ
ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါသည္။ သင့္ဆရာ၀န္မွ သင့္အား အၾကံဉာဏ္
ေပးႏိုင္ပါသည္။
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Control and Prevention
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးမ်ား
ိ
ရွႏိိ ုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
အနည္းငယ္သာျဖစ္တတ္ၿပီး သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း သြားေသာ္လည္း
ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခ ရွပါသည္
ိ
။

HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကို ခံယူသူ အမ်ားစုတြင္ ၎ေဆးေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် မျဖစ္ေပၚပါ။
HPV ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ အသင့္အတင့္
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ• ေဆးထိုးထားသည့္ လက္ေမာင္းေနရာတြင္ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္ျခင္း - နာက်င္ျခင္း (10 ေယာက္တြင္ 9 ေယာက္ခန္)႔
- နီျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္ျခင္း (3 ေယာက္တြင္ 1 ေယာက္ခန္)႔
• ကိုယ္ပူျခင္း- အနည္းငယ္ (37.8°C/100 °F) (10 ေယာက္တြင္ 1 ေယာက္ခန္)႔
- အသင့္အတင့္ (38.9°C/102 °F) (65 ေယာက္တြင္ 1 ေယာက္ခန္)႔
• အျခားျပႆနာမ်ား- ေခါင္းကိုက္ျခင္း (3 ေယာက္တြင္ 1 ေယာက္ခန္)႔
မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆို ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္
ျပႆနာမ်ားမွာ• ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္
လူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေ၀တတ္ပါသည္။ မူးေ၀ျခင္းႏွင့္
လဲက်ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွျခင္
ိ းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ 15 မိနစ္ခန္႔
ထိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင္ မူးေ၀ေနပါက သို႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲပါက သို႔မဟုတ္
နားအူေနပါက သင့္ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။
• အခ်ဳ႕ေသာသူ
ိ
တို႔သည္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ လက္ေမာင္းတြင္နာက်င္ၿပီး
လက္ကို လႈပ္ရွားရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ
အလြန္ရွားပါသည္။
• မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အလြန္ရွားပါးၿပီး၊ ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ေရ
တစ္သန္းတြင္ 1 ႀကိမ္ခန္႔သာ ရွသည္
ိ
ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ကာကြယ္ေဆး
ထိုးၿပီးေနာက္ မိနစ္အနည္းငယ္မွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆိုႏွင့္ကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခမွာ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။
့ လ့လာ
ကာကြယေ
္ ဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံျု ခံဳမႈကို အျမဲ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
ေနပါသည္။ ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ ရန္
ွ ိ အတြက-္ www.cdc.gov/vaccinesafety/
သိသ
႔ု ာြ းပါ။

အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
	
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။
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ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ သတိထားသင့္သလဲ။
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်န္ိ 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။
ကၽြႏုပ
္ ္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။
ဤသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္
အခ်န္ိ ဆြ၍မရေသာ
ဲ
အေရးေပၚအေျခအေနဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက
9-1-1 သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး ေဆး႐ံုသို႔ သြားပါ။ သို႔မဟုတ္
သင့္ဆရာ၀န္ကို ေခၚပါ။
ထို႔ေနာက္၊ ထိုဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို Vaccine Adverse Event
Reporting System (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးိ အျဖစ္အပ်က္
တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) (VAERS) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင့္ဆရာ၀န္သည္
ဤအစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တြထားပါမည္
ဲ
၊ သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္
VAERS ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.vaers.hhs.gov၊ မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္
1-800-822-7967 သို႔ ေခၚဆို ျခင္းအားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

VAERS သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ
	
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အစီအစဥ္
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National Vaccine Injury Compensation Program, VICP
(ကာကြယေ
္ ဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွမႈိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး တစ္ႏင
ုိ င
္ လ
ံ းံု
အစီအစဥ္) သည္ ကာကြယေ
္ ဆးတစ္ခခ
ု ေ
ု ၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွသူ
ိ အား
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရ
အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယေ
္ ဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွမႈိ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု
ယံၾု ကည္ရသူမ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္
တုင
ိ ၾ္ ကားမႈ ဖိင
ု တ
္ တင္
ြ ဲ ျပျခင္းအေၾကာင္းမ်ား အတြက္
ု င
ုိ ပ
္ ါသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ VICP
1-800-338-2382 သိ႔ု ေခၚဆိႏ
ဝက္ဘဆ
္ က
ို ္ www.hrsa.gov/vaccinecompensation သိ႔ု
၀င္ေရာက္ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိရ
ု န္အတြက္
အခ်န္ိ အကန္အ
႔ သတ္ ရွပါသည္
ိ
။
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ထပ္မသ
ံ ရ
ိ ရ
ိွ န္ မည္သေ
႔ုိ လ့လာႏိင
ု သ
္ နည္း။

• သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း လမ္းညႊန္စာရြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ကိုးကားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုသူတို႔က သင့္အား
ေပးႏိုင္ပါသည္။
• သင့္ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
• C
 enters for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔ေခၚဆိုပါ၊ သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ www.cdc.gov/hpv သို႔
၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

Vaccine Information Statement

HPV Vaccine
12/02/2016

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Burmese

42 U.S.C. § 300aa-26

Office Use Only

