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1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

Meningococcal B ကာကြယ္ေဆးသည္ကာကြယ္ေဆးသည ္Serogroup B ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသ
ည့္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါကိုဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါကိ ုကာကြယ္ေပးပါသည္။ Serogroup  
A, C, W, ႏွင့္ Y ေရာဂါပိုးကိ ုခုခံကာကြယ္ေပးသည္ ့ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ေနာက္တစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။

၎သည္၎သည ္ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္ေရာဂါေရာဂါ (ဦးေႏွာက္ႏွင္ ့ေက်ာ႐ိုးအာရံ ု
ေၾကာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသုိ႔ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း) ႏွင့္ ေသြးထဲဲသုိ႔ ေရာဂါကူးစက္ 
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ ကုသမႈျပဳေနသည့္တိုင္ေအာင ္ဦးေႏွာက္
အေျမႇးေရာင ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသည္ ့လူ အေယာက ္100 တြင ္10 ဦးမ ွ15 
ဦး အထ ိေသဆံုးၾကရပါသည္။ အသက္မေသသ ူအေယာက ္100 တြင ္10 
ဦး မွ 20 ဦးခန္႔သည ္နားပင္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္
စီးျခင္း၊ ေျခလက္ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ ္ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ ္ 
အေရျပားအစားထုိးျခင္းေၾကာင့္ အနာရြတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား က့ဲသုိ႔ေသာ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားကိ ုခံစားရပါသည္။

ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္ေရာဂါသည ္ရွားပါးၿပီး 1990 ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အ 
ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏူန္း က်ဆင္းလာေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္  
၎မွာ ျပင္းထန္းေသာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားေသာသူမ်ားတြင ္အသက ္
ေသဆုံးႏုိင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျမင့္မားသလုိ မသန္စြမ္းျဖစ္ဖုိ႔လည္းမ်ားပါ
သည္။

မည္သူမဆိ ုဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူ
မ်ားတြင ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ ္ပိုျမင့္မားသည္၊  ေအာက္ေဖာ္ျပပါသူ
မ်ားပါဝင္သည္-
� အသက ္တစ္ႏွစ္ေအာက ္အရြယ ္ကေလးသူငယ္မ်ား
� အသက ္16 ႏွစ္ မွ 23 ႏွစ္အထ ိအရြယ္ေရာက္စလူမ်ားႏွင္ ့ႀကီးေကာင္ဝ

င္စ အရြယ္မ်ား
� ကုိယ္ခံအားစနစ္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည္ ့အခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါမ်ား ခံစားေနရ

သူမ်ား
� ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္ေရာဂါျဖစ္ေစသည္ ့ဘက္တီးရီးယားျဖစ္ေသာ 

N. meningitidis ႏွင့္ ပံုမွန္ဆိုသလိ ုသီးျခားလုပ္ကိုင္ေနသည္ ့အႏုဇီဝေဗ
ဒပညာရွင္

� မိမိတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ေၾကာင္ ့ 
အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ား

2.  Meningococcal B ဦးေႏွာက္အေျမွး ဦးေႏွာက္အေျမွး 
ေရာင္ေရာဂါေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး --

အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္မႈအတြက ္meningococcal B ဦးေႏွာက္အေျမႇး 
ေရာင ္ကာကြယ္ေဆး 1 ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ထိုးေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။ ရရွိႏိုင္
သည္ ့meningococcal B ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။  
ေဆးထုိးသည္ ့အႀကိမ္တုိင္းအတြက ္တူညီေသာ ကာကြယ္ေဆးကိုသာ အ
သံုးျပဳရပါမည္။

ထိုကာကြယ္ေဆးမ်ားကိ ုေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင ္
Meningococcal B ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားသ
ည့္ အသက ္10 ႏွစ္ႏွင့္အထက ္လူမ်ားထိုးရန ္တိုက္တြန္းသည္။
� မိမိတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ Serogroup B ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင ္ 

ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင္ ့ကူးစက္ႏုိင္ေျခ ရွိသူမ်ား
� တံဇဥ္ေကာက ္ဆဲလ ္ေရာဂါ (sickle cell disease) ရွိသူမ်ား အပါအ၀င ္ 

ေဘလံုး ပ်က္စီး သိုု႔မဟုုတ ္ထုုတ္ထားရေသာ မည္သူမဆို
� ျဖည့္ဘက ္အစိတ္အပိုင္း ေရရွည္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ “complement component 

deficiency” ေခၚ ရွားပါးေသာ ကိုယ္ခံအားစနစ ္အေျခအေနရွိသူမ်ား
� eculizumab (“Soliris”® ဟုလည္းေခၚသည္) သို႔မဟုတ ္ravulizumab 

(“Ultomiris”® ဟုလည္းေခၚသည္) ကဲ့သို႔ေသာ “complement 
inhibitor” ေဆးအမ်ိဳးအစား ေသာက္ေနရသူမ်ား

� N. meningitidis ေရာဂါပိုး ခြဲျခားထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင္ ့အျမဲ
ထိေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ အဏုဇီဝေဗဒ ပညာရွင္မ်ား

လူနာႏွင္ ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူတို႔ၾကား ေဆြးေႏြးမႈကိ ုအေျခ
ခံၿပီး serogroup B မ်ိဳးကြဲအမ်ားဆံုးအား ကာလတိုအတြင္း ကာကြယ္ရန ္အ
သက ္16 ႏွစ္မွ 23 ႏွစ္အရြယ္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ဤကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုး 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ ပိုေကာင္းသည့္အရြယ္မွာ အသက ္ 
16 မွ 18 ႏွစ္အတြင္းျဖစ္သည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့
သူျဖင့္သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလွ်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္
သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
� ယခင္က meningococcal B ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ေဆးတစ္ႀကိမ ္ 

ထိုုးၿပီးေနာက္ထိုုးၿပီးေနာက ္ဓါတ္မတည့္သည့္ဓါတ္မတည့္သည္ ့တုုန္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င ္သို႔မဟုုတ ္  

Meningococcal B ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ကာကာ
ကြယ္ေဆးကြယ္ေဆး - - သင္သိထားရမည့္သင္သိထားရမည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား
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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္  
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ  
ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
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ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ အသက္အႏၲရာယ္အသက္အႏၲရာယ ္ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိခ်ိန္းေျခာက္သည္အထ ိဓါတ္တုုန္ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။

� လက္ရွိတြင္ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ လက္ရွိတြင္ကိုုယ္၀န္ေဆာင ္သိုုသိုု႔မွမဟုုတ္မွမဟုုတ ္ႏိုုႏိုု႔တိုုက္မိခင္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္။တိုုက္မိခင္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္။

အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူသည ္
meningococcal B ကာကြယ္ေဆး ထိုုးမႈကို ုေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္းသို႔လာ 
ျပသည္အထ ိေရႊ႕ဆိုုင္းရန ္ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေ 
ၾကာင္းကိ ုသူတို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူႏွင္ ့ေဆြးေႏြးၿပီး 
ေနာက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္မွာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ဳိးပုိမ်ား 
ေနလွ်င္၊ ပိုးဝင္ႏိုင္သည့္ေဘး ျမင့္မားမႈ မရွိလွ်င ္Meningococcal B  
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းကိ ုရက္ေရႊ႕ဆိုင္းသင့္ပါသည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး 
ထိုုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင္ ့သိုု႔မဟုုတ ္အျပင္းအထန ္ေန
မေကာင္းသူမ်ားသည ္meningococcal B ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမ ီေနျပန ္
ေကာင္းလာသည္အထ ိေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္
အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
� ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ေနရာတြင ္နာက်င္ျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း  

သို႔မဟုတ ္ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး meningococcal B ကာကြယ္ေဆးထိုး 
ၿပီးေနာက္တြင ္ပင္ပန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားနာက်င္ျခင္း  
သို႔မဟုတ ္အဆစ္နာျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ 
ေအာ့အန္လိုျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဤတံု႔ျပန္မႈမ်ားသည ္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံခံေသာသ ူထက္ဝက္ေက်ာ္တြင ္ျဖစ္ပြားပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင ္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင ္လူ
တို႔သည ္တစ္ခါတစ္ရံတြင ္မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊  
အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ ္နားျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား  
ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္းထန္ေသာ 
ဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈ ျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့လွ်င္လာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္းမ ွထြက္ခြာျပီးေနာက ္ဓာတ္မ 
တည့္တုုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုုင္သည္။ သင္သည ္ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည္ ့ 
တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင္ ့လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္း 
လာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ ္ 

အားမရွိျခင္း) တို႔ကိ ုေတြ႕ ရွိရပါက 9--1--1 သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား  
အနီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက ္စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး  
ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံဖုုန္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က ္တုိင ္
ၾကားရန ္စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေထာက္ပံ့သူသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ဤအစီရင္ခံစာကို ုတင္ျပမည္ျဖစ္သည ္
သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏  
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္ ့www.vaers.hhs.gov သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ  
သို႔မဟုတ ္1--800--822--7967 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည ္ 
ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုုိ အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS  
ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ေဆးဖက္ဆိုုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဒဏ္ရာရရွိမႈ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

အမ်ဳးိသား ကာကြယ္ေဆး ထိခုုိက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ္ 
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) သည္ ကာကြယ္ေ
ဆးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တည္ေထာင္ထား 
ေသာ ျပည္ေထာင္စ ုအစီအစဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိထားသည့္ ထိခုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေသဆုံးမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်ိန္အကန္႕အ 
သတ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွစ္အထ ိေလ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစဥ္အေၾကာင္း 
ေလ့လာရန္ႏွင္ ့မေက်နပ္ခ်က္ကိ ုတင္ျပရန္တို႔အတြက ္VICP  
ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္ ျဖစ္သည္ ့www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြားပါ 
သိုု႔မဟုုတ ္1--800--338--2382 သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္
� သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံေမးျမန္းပါ။
� သင့္ဆရာဝန ္သုိ႔မဟုတ ္ျပည္နယ ္က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
� ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug Administration, 

FDA (သည္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး အာဏာပိုုင္) ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ 
သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ု 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မွာျဖည့္သြင္းပါ။

� Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ  
ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
- ဖုန္းေခၚဆိုရန ္1--800--232--4636 (1--800--CDC--INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ www.cdc.gov/vaccines
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