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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္

Meningococcal ACWY
ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး သင္ဘာကိုသိထားသင့္ပါသလဲ
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အဘယ္ေၾကာင့္

ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ သည္ Neisseria
meningitidis ေခၚ ဘက္တီးရီးယား တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ
(ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးအာရံုေၾကာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသို႔
ေရာဂါကူးစက္ျခင္း) ႏွင့္ ေသြးထဲဲသို႔ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါသည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ သတိေပးသည့္လကၡဏာ မရွိဘဲ
ျဖစ္ေပၚၿပီး—က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူမ်ား၌ပင္လွ်င္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါသည္ ပူးပူးကပ္ကပ္ေနျခင္း
(ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ နမ္း႐ႈပ္ျခင္း) သို႔မဟုတ္
ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕ ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္အိမ္ထဲေန
မိသားစုတစ္စုတည္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအၾကား၌
တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားႏုိင္ပါသည္။
“Serogroups” ဟုေခၚသည့္ N. meningitidis အမ်ိဳးအစား
အနည္းဆံုး 12 မ်ိဳး ရွိပါသည္။ Serogroups A, B, C, W
ႏွင့္ Y တို႔သည္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
မည္သူမဆို ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ လူအခ်ဳိ႕က
ေရာဂါပိုမိုျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္အသက္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား
အသက္ 16 ႏွစ္ မွ 23 ႏွစ္အထိ အရြယ္ေရာက္စလူမ်ားႏွင့္
ႀကီးေကာင္ဝင္စ အရြယ္မ်ား
ကိုယ္ခံအားစနစ္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္
အခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါမ်ား ခံစားေနရသူမ်ား
 N. meningitidis ေရာဂါပိုး ခြဲျခားထားေသာ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျမဲထိေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ
အဏုဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္မ်ား
မိမိတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္
ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ား
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ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ္
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ကုသမႈျပဳေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္
ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ လူ အေယာက္ 100 တြင္ 10
ဦးမွ 15 ဦး အထိ ေသဆံုးၾကရပါသည္။ အသက္မေသသူ
အေယာက္ 100 တြင္ 10 ဦး မွ 20 ဦးခန္႔သည္ နားပင္းျခင္း၊
ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊
ေျခလက္ျဖတ္ပစ္ရျခင္းမ်ား၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္
ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေရျပားအစားထိုးျခင္းေၾကာင့္
အနာရြတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားကို ခံစားရပါသည္။
Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးသည္
Serogroup A, C, W ႏွင့္ Y တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။
Serogroup B ေရာဂါပိုးကို ခုခံကာကြယ္ေပးသည့္
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး
ေနာက္တစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။

Meningococcal ACWY
	

2 ကာကြယ္ေဆး
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Control and Prevention

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ MenACWY
ကာကြယ္ေဆးအားထိုးရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံ လိုပါသည္ Serogroup A, C, W သို႔မဟုတ္ Y ေရာဂါပိုးေၾကာင့္
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသူမ်ား
 HIV ရွိေသာ လူမ်ား
တံဇဥ္ေကာက္ ဆဲလ္ ေရာဂါ (sickle cell disease) ရွိသူမ်ား
အပါအ၀င္ ေဘလံုး ပ်က္စီး သို႔မဟုုတ္ ထုုတ္ထားရေသာ
မည္သူမဆို
 “ျဖည့္ဘက္ အစိတ္အပိုင္း ေရရွည္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ (persistent
complement component deficiency)” ေခၚ ရွားပါးေသာ
ကိုယ္ခံအားစနစ္ ေရာဂါရွိသူမ်ား
 (Soliris® ဟုလည္းေခၚသည့္) eculizumab အမည္ရွိ
ေဆးကို မွီဝဲေနသူမ်ား
 N. meningitidis ေရာဂါပိုး ခြဲျခားထားေသာ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျမဲထိေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ
အဏုဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္မ်ား
အခ်ိဳ႕ေသာအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္
ကမၻာ့ေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားသူ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္သူမ်ား
အေဆာင္ေန တကၠသိုလ္
ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
အေမရိကန္ စစ္သားစုေဆာင္းေရး တပ္သားသစ္မ်ား
လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈရရန္ အခ်ဳိ႕ လူမ်ားသည္
ပမာဏ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိုးရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုးရမည့္
အႀကိမ္ေရ၊ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ေဆးအရွိန္မပ်က္ေအာင္
ဆက္ထိုးရမည့္ ေဆးအႀကိမ္ေရ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူကို ေမးျမန္းပါ။
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အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္

ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ပါ

အကယ္၍ သင့္တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိေလာက္ေသာ
ဓါတ္မတည့္မႈ ရွိပါကသင့္အား ကာကြယ္ေဆး ေပးေသာ
ပုဂၢိဳလ္အား ေျပာျပပါ။ ယခင္က Meningococcal ACWY
ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္
ျပင္းထန္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္
တံု႔ျပန္မႈ သင့္ထံတြင္ရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဤကာကြယ္ေဆး၏
တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈ
ရွိလွ်င္ ဤကာကြယ္ေဆးကို သင္ မထိုးသင့္ပါ။

သင့္အားပံ့ပိုးမႈေပးသူသည္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ပါ၀င္ေသာအရာမ်ားကို သင့္အား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္
မိခင္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆး၏ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပ္ မသိရွိရေသးပါ။ သို႔ရာတြင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ သို႔မဟုုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ျခင္းသည္
MenACWY ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမဟုုတ္ပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ သို႔မဟုုတ္
ကေလးႏို႔တိုက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ဦးေႏွာက္
အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ရရွိႏိုင္ေခ် ျမင့္ေနပါက ကာကြယ္ေဆး
ထိုးသင့္သည္။
အေအးမိျခင္းကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အနည္းငယ္ ဖ်ားနာမႈသာျဖစ္ပါက
သင္ ယေန႔ပင္လ်ွ င္ ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ၍ ရေကာင္းရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
သင္သည္ အသင္အ
့ တင့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပင္းထန္စာြ ဖ်ားနာေနပါက
သင္ျပန္လည္က်န္းမာလာသည္အထိ ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ သင္ပ
့ ါသည္။
သင္ဆ
့ ရာဝန္မွ သင္အ
့ ား အႀကံေပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။

ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ
4 အႏၲရာယ္မ်ား
ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ေဆးဝါးမဆို
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာျဖစ္တတ္ၿပီး
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း
သြားပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
ခံယူသူမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ေလာက္သည္
ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာတြင္ နီျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္
နာက်င္ျခင္းကဲ့သို႔ သာမန္ ျပႆနာမ်ား ရွိပါသည္။
အကယ္၍ ၎ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ပံုမွန္အားျဖင့္
1 ရက္ သို႔မဟုတ္ 2 ရက္သာ ၾကာျမင့္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆး ရရွိသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သည္
ၾကြက္သား သို႔မဟုုတ္ အဆစ္ နာက်င္ျခင္းမ်ား
ခံစားၾကရသည္။
မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆို ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္
ကာကြယ္ေဆးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္
ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္ လူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
(ယာယီ)
(Vaccine
မူးေဝတတ္
ပါသည္Information
။ မူးေ၀ျခင္းႏွင့္ Statement
လဲက်ျခင္းေၾကာင့္
(Interim))
ဒဏ္ရာရရွိျခင္းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ 15 မိနစ္ခန္႔ ထိုင္ေနျခင္း
သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္ မူးေ၀ေနပါက သို႔မဟုတ္ နားအူေနပါကသို႔မဟုတ္
Office Use Only
အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲပါက သင့္ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

Maningococcal ACWY
ကာကြယ္ေဆးမ်ား
၀၈/၂၄/၂၀၁၈

|
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အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္
လက္ေမာင္းတြင္နာက်င္ၿပီး လက္ကို လႈပ္ရွားရန္
ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အလြန္ရွားပါသည္။
မည္သည္ေ
့ ဆးဝါးမဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည္သ
့ ည့္
တံျ႔ု ပန္မမ
ႈ ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ကာကြယေ
္ ဆးေၾကာင့္
တံျ႔ု ပန္မမ
ႈ ်ားသည္ အလြနရ
္ ာွ းပါးၿပီး၊ ေဆးထိးု သည့္ ပမာဏ
အႀကိမေ
္ ရ တစ္သန္းတြင္ 1 ႀကိမခ
္ န္သ
႔ ာ ရွသ
ိ ည္ဟု
ခန္မ
႔ န
ွ း္ ရၿပီး၊ ကာကြယေ
္ ဆး ထိးု ၿပီးေနာက္ မိနစ္အနည္းငယ္မွ
နာရီအနည္းငယ္အတြငး္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုႏွင့္ကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလွမ္းေဝးလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို အၿမဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနပါသည္။ ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္www.cdc.gov/vaccinesafety/ သို႔သြားပါ
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အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ သတိထားသင့္သလဲ။
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္
အလြန္ျမင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား
စသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကဲ့သို႔ သင္စိုးရိမ္မိသည့္
မည္သည့္အရာအတြက္ကိုမဆို ရွာေဖြလိုက္ပါ။
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္ တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္
အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္နွာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊
အသက္ရွဴရ ခက္ခဲျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ ျမန္ျခင္း၊
မူးေဝျခင္းႏွင့္ အားနည္းျခင္း—တို႔ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး မီးနစ္ အနည္းငယ္မွ နာရီ
အနည္းငယ္ အတြင္း ေတြ႔ရသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။
ဤသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ
သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မဆြဲႏုိင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနဟု
သင္ထင္ခဲ့ပါက 9-1-1 သို႔ ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး
ေဆး႐ံုသို႔ သြားပါ။ သို႔မဟုတ္ သင့္ဆရာ၀န္ကို ေခၚပါ။
ထို႔ေနာက္ ထိုဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို
“Vaccine Adverse Event Reporting System”, VAERS
(“ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး တုိင္ၾကားရန္
စနစ္”) သို႔ တင္ျပသင့္ပါသည္။ သင့္ဆရာဝန္သည္
ဤအစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တြဲထားပါမည္၊ သို႔မဟုတ္
သင္ကိုယ္တိုင္ VAERS ဝဘ္ဆိုက္ www.vaers.hhs.gov

Translation provided by the Immunization Action Coalition

မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7969 သို႔ ေခၚဆို
ျခင္းအားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
VAERS သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ပါ။

6

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရရွိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္

National Vaccine Injury Compensation Program, VICP
(အမ်ဳိးသား ကာကြယေ
္ ဆး ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
အစီအစဥ္) သည္ ကာကြယေ
္ ဆးတစ္ခခ
ု ေ
ု ၾကာင့္
ဒဏ္ရာရရွသ
ိ အ
ူ ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထားေသာ
ျပည္ေထာင္စု အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယေ
္ ဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွမ
ိ ႈ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု
ယံၾု ကည္ရသူမ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္
တုင
ိ ၾ္ ကားမႈ ဖိင
ု တ
္ တ
ဲြ င္ျပျခင္းအေၾကာင္းမ်ား အတြက္
1-800-338-2382 သိ႔ု ေခၚဆိႏ
ု င
ုိ ပ
္ ါသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ VICP
ဝဘ္ဆက
ုိ ္ www.hrsa.gov/vaccinecompensationသိ႔ု
ဝင္ေရာက္ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိရ
ု န္အတြက္ အခ်ိနအ
္ ကန္အ
႔ သတ္
ရွပ
ိ ါသည္။
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ထပ္မံသိရွိရန္
	
မည္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း လမ္းညႊန္စာရြက္ သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ ကိုးကားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ထိုသူတို႔က သင့္အား ေပးႏိုင္ပါသည္။
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
- CDC ၏ ဝဘ္ဆုိက္www.cdc.gov/vaccines သို႔ သြားပါ
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