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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္

MMR (ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာမန္၀က္သက္)
ကာကြယ္ေဆး - သင္ ဘာကို သိထားသင့္ပါသလဲ
1

အဘယ္ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

ဝက္သက္၊ ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္နာ၊ ႏွင့္ ဂ်ာမန္၀က္သက္ တိသ
႔ု ည္ ျပင္းထန္ေသာ
အက်ဳးဆက္
ိ
မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည့္ ဗိင
ု း္ ရပ္စပ
္ းို ေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားမရွေသးမီ
ိ
တင
ြ ္ ဤအနာေရာဂါမ်ား
သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္
ျဖစ္ေလ့ရသည္
ွိ
။ အဆိပ
ု ါေရာဂါမ်ားသည္ ကမၻာ၏အစိတအ
္ ပိင
ု း္
အမ်ားအျပားတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဝက္သက္ေရာဂါ
 ဝက္သက္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊
ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ား နီျမန္းၿပီး မ်က္ရည္ထြက္ျခင္း
အပါအဝင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို
အဖုအပိန္႔ထြက္က္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 ဝက္သက္ေရာဂါသည္ နားကူးစက္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ႏွင့္ အဆု
ပ္ကးူ စက္ေရာဂါ(အဆုပေ
္ ရာင္ေရာဂါ) မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု သ
္ ည္။
ဝက္သက္ေရာဂါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စးီ ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ေသဆံးု မႈမ်ားကို
ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။
ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္ေရာဂါ
 ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္ေရာဂါ ဗိုင္းရတ္ပိုးသည္ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
ၾကြက္သားမ်ားကိုက္ခဲျခင္း၊ ေမာပမ္းျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း ႏွင့္ နားရြက္
တစ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ေအာက္ရွ တံ
ိ ေတြး အႀကိတ္မ်ား
ေရာင္ျခင္းႏွင့္ နာက်င္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။
 ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္နာေရာဂါသည္ နားပင္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာဖံုး အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း (ဦးေႏွာက္ ေရာင္ေရာဂါ
သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ေျမႇး ေရာင္ေရာဂါ)၊ နာက်င္ေသာ ေ၀ွးေစ့
သို႔မဟုုတ္ သားဥအိမ္ ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ အလြန္ရွားပါးစြာ ေသဆံုးျခင္းကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ဂ်ာမန္ဝက္သက္ ေရာဂါ (ဂ်ဳက္
ိ သိုး ေရာဂါဟုလည္း ေခၚပါသည္)
 ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ကိုယ္ပူျခင္း၊
လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အဖုအပိန္႔ထြက္က္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္
မ်က္စိ ယားယံျခင္း မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါသည္ တစ္ဝက္ခန္႔ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္
သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားတြင္ အဆစ္ေရာင္ျခင္းကို
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
 အကယ္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳးသမီ
ိ
းတစ္ဦးသည္
ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ပါက ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပင္းထန္ေသာ ေမြးရာပါ ခ်ဳ႔ယ
ိ ါင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏုင
ိ္ ္သည္။
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ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္
အမ်ားအျပားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

ဤေရာဂါမ်ားသည္ လူတစ္ဦးမွ ေနာက္တစ္ဦးထံသို႔ လြယ္ကူစြာ
ကူးစက္ပ်႕ႏွ
ံ ႕ႏိ
ံ ုင္သည္။ ဝက္သက္ေရာဂါသည္ လူခ်င္း
ထိေတြ႕ရန္ ပင္မလိုပဲ ကူးစက္ႏုင
ိ ္သည္။ ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္သူ
ထြက္ခြာသြားသည္ေနာက္ 2 နာရီအတြင္း သူ၏အခန္းထဲသို႔
ဝင္ေရာက္ပါက သင္သည္ ဝက္သက္ေရာဂါ ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏႈန္းျမင့္မာျခင္း တို႔ေၾကာင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဆိုပါေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ မရွေတာ့
ိ
ပါ။

2

MMR ကာကြယ္ေဆး

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ MMR ကာကြယ္ေဆးကို 2
ႀကိမ္ထိုးသင့္ ပါသည္  ပထမအႀကိမ္ - အသက္ 12 လမွ 15 လအထိ
 ဒုတိယအႀကိမ္ - အသက္ 4 ႏွစ္မွ 6 ႏွစ္အထိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပသို႔ ခရီးသြားမည့္ အသက္ 6 လမွ
11 လအတြင္း ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ခရီးမသြားမီ MMR
ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးသင့္ပါသည္။ ဤတြင္ ဝက္သက္ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ယာယီ တားဆီးကာကြယ္မႈ ျပဳေပးႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္
တသက္တာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို မရရွႏိိ ုင္ပါ။ ေရရွည္ ကာကြယ္မႈ
အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္အရြယ္တြင္ ဒုုတိယအႀကိမ္
ကာကြယ္ေဆး ထိုးသင့္ပါသည္။
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားလည္း MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
လိုအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အသက္ 18 ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ လူႀကီးမ်ားတြင္
ဝက္သက္ေရာဂါ၊ ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္နာ၊ ႏွင့္ ဂ်ာမန္၀က္သက္ေရာဂါ မ်ား
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွပါသည္
ိ
။
တတိယအႀကိမ္ MMR ေဆးထိုးျခင္းကို ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္နာေရာဂါ
ရုတ္တစ္ရက္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုးရန္
အၾကံျပဳသည္။
MMR ကာကြယ္ေဆးကို အျခား ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း
ထိုးျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားကို သိရထားျခင္
ွိ
း မရွေသးပါ။
ိ
ေရေက်ာက္ေရာဂါႏွင့္ MMR ကာကြယ္ ေဆးႏွစ္မ်ဳးစလံ
ိ
ုး ပါဝင္ေသာ
MMRV ဟုေခၚသည့္ ေပါင္းစပ္ကာကြယ္ေဆး ရွပါသည္
ိ
။
MMRV သည္ အသက္ 12 လမွ 12 ႏွစ္အထိ ရွသည္
ိ
့ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ MMRV အတြက္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္
သီးသန္႔ရပါသည္
ွိ
။ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူက အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား ေပးအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
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အခ်ဳ႕ေသာသူ
ိ
မ်ားသည္
3	
ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ပါ
ကာကြယ္ေဆးထိုးမည့္သူတစ္ဦး၌ ေအာက္ပါမ်ား ျဖစ္ပါက သင့္
ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးသူအား ေျပာျပပါ  ျပင္းထန္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရေသာ
ွိ
ဓာတ္မတည့္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ
ရွျခင္
ိ း။ ယခင္က MMR ကာကြယ္ေဆး တစ္ႀကိမ္ထိုးၿပီးေနာက္
အသက္အႏၲရာယ္ရေသာ
ွိ
ဓာတ္မတည့္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ ရွခဲိ ့ဖူးလွ်င္၊
သို႔မဟုတ္ ဤကာကြယ္ေဆး၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈရခဲ
ွ ိ ့ဖူးလွ်င္ ဤကာကြယ္ေဆးကို
မထိုးရန္ အၾကံျပဳရဖြယ္ရသည္
ွိ
။ ကာကြယ္ေဆး အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သင္ သိရလိ
ွ ိ ုပါက သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ပံ့ပိုးေပးသူထံ ေမးျမန္းပါ။
 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရသည္
ွိ
ဟု သံသယရွပါက။
ိ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
မိမိတို႔ ကိုယ္ဝန္မရွေတာ့
ိ
သည့္ အခ်န္ိ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရပါမည္။
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားသည္ MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး သည့္ေနာက္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွ အနည္းဆံုး 1 လ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
 (ကင္ဆာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ HIV/AIDS ေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ)
ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ (ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
ကိုယ္ခံအား ကုသမႈ (immunotherapy)၊ စတီရြဳက္
ိ ၊ သို႔မဟုတ္
ေဆး၀ါးျဖင့္ကင္ဆာ ကုသမႈ) စသည့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းေၾကာင့္
ကိုယ္ခံအားစနစ္ ဆုတ္ယုတ္အားနည္းျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္။
 မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ သို႔မဟုတ္ ညီအစ္မ တစ္ဦးဦး၌
ကိုယ္ခံအားစနစ္ျပႆနာ ရာဇဝင္ ရွခဲိ ့လွ်င္။
 မိမိတို႔အား အလြယ္တကူ ေသြးေျခဥျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးထြက္ျခင္း
ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေန ရွခဲိ ့လွ်င္။
 မၾကာေသးမီကပင္ ေသြးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းကို လက္ခံခဲ့ျခင္း။ MMR
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အတြက္ 3 လ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ ပိုၿပီး
အခ်န္ိ ေျပာင္းေစာင့္ဆိုင္းရန္ သင့္အား အၾကံျပဳအပ္သည္။
 တီဘီေရာဂါ ရွခဲိ ့လွ်င္။
 လြန္ခဲ့သည့္ 4 ပတ္အတြင္း အျခားကာကြယ္ေဆး ထိုးခဲ့လွ်င္။
သက္ရေရာဂါပိ
ွိ
ုးပါ၀င္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
နီးကပ္စြာထိုးျခင္းသည္လည္း ထိေရာက္မႈ နည္းေစတတ္သည္။
 ေနမေကာင္းျဖစ္ေနလွ်င္။ အနည္းငယ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း ဥပမာ အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
အခ်န္ိ ေရႊ႕ဆိုင္းရမည့္ အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္
အသင့္အတင့္ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ နာမက်န္းျဖစ္ပါက
ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါသည္။ သင့္ဆရာ၀န္မွ သင့္အား အၾကံဉာဏ္
ေပးႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို တုန္႔ျပန္မႈမ်ား
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခ ရွပါသည္
ိ
။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာ
ျဖစ္တတ္ၿပီး သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း သြားေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခ ရွပါသည္
ိ
။
MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ဝက္သက္ေရာဂါ၊
ပါးခ်တ္
ိ ေရာင္နာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမန္၀က္သက္
ေရာဂါမ်ားရရွျခင္
ိ းထက္ ပိုၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းပါ သည္။ MMR
ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းကို ခံယူသူ အမ်ားစုတြင္ ၎ေဆးေၾကာင့္
ျပင္းထန္ေသာ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် ျဖစ္ေပၚေလ့ မရွပါ။
ိ

MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသြားသူတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို
ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္သည္ အေသးအဖြျဖစ္
ဲ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား  ေဆးထိုးထားသည့္ လက္ေမာင္းနာျခင္း
 ကိုယ္ပူျခင္း
 ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာတြင္ နီျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖုအနီကြက္ထျခင္း
 ပါးမ်ား သို႔မဟုတ္ လည္ပင္း အက်တ္
ိ မ်ား ေရာင္ျခင္း
ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေဆးထိုးၿပီး 2 ပတ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရပါသည္
ွိ
။ ဒုတိယအႀကိမ္
ေဆးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ နည္းသည္။
အသင့္အတင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား  တက္ျခင္း (ဆတ္ခနဲလႈပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စူးစိုက္ေငးၾကည့္ျခင္း)
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ပူျခင္းႏွင့္ တြေနတတ္
ဲ
ပါသည္
 ဆယ္ေက်ာ္သက္ သို႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားတြင္
အဆစ္မ်ား ယာယီ နာက်င္ျခင္း ႏွင့္ မာေတာင့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရသည္
ွိ
။
 ေသြးထြက္သည့္အခါေသြးခဲေစသည့္ကလပ္စည္း
ယာယီျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွေသာ
ိ
ေသြးထြက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေသြးေျခဥျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္
 ခႏၶာကိုယ္တစ္ကိုယ္လံုး အဖုအနီကြက္ျဖစ္ျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ျဖစ္တတ္ေသာ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား  နားပင္းျခင္း
 ေရရွည္ တက္ျခင္း၊ ေမ့ေျမာျခင္း သို႔မဟုတ္ သတိေမ့ျခင္း
 ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း
ဤကာကြယေ
္ ဆး ထိးု ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုငသ
္ ည့္ အျခားျပႆနာမ်ားမွာ  ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္
လူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေ၀လဲက်တတ္ပါသည္။ မူေ၀ျခင္းႏွင့္
လဲက်ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွျခင္
ိ းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ 15 မိနစ္ခန္႔
ထိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင္ မူးေ၀ပါက သို႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲပါက သို႔မဟုတ္
နားအူေနပါက ကာကြယ္ေဆး ထိုးသူအား ေျပာျပပါ။
 အခ်ဳ႕သူ
ိ မ်ားသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ပခံုးနာက်င္မႈကို
ခံစားရၿပီး ယင္းမွာ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ပံုမွန္နာက်င္မႈထက္
ပိုမိုရွည္ၾကာတတ္သည္။ 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 ကာကြယ္ေဆး ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခမွာ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ေနပါသည္။ ပိုမိုသိရရန္
ွ ိ အတြက-္ www.cdc.gov/vaccinesafety/ သို႔သြားပါ
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အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

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။
 ယင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္
အခ်န္ိ မဆြႏုဲ င
ိ ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက 9-1-1 သို႔
ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး ေဆး႐ံုသို႔ သြားပါ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း
သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူကို႔ ေခၚဆိုပါ။
ထို႔ေနာက္၊ ထိုဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးိ
အျဖစ္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။
သင့္ဆရာ၀န္သည္ ဤအစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တထား
ြဲ
ပါမည္၊ သို႔မဟုတ္
သင္ကိုယ္တိုင္ VAERS ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.vaers.hhs.gov ၊ မွတဆင့္
သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7967သို႔ ေခၚဆို ျခင္းအားျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
VAERS သည္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
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ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး တစ္ႏုိင္ငံလံုး
အစီအစဥ္

Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရရွမႈိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုး အစီအစဥ္) သည္
ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွသူ
ိ အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွမႈိ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယံုၾကည္ရသူမ်ားသည္
ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈ ဖိုင္တတင္
ြ ဲ ျပျခင္းအေၾကာင္းမ်ား
အတြက္ 1-800-338-2382 သို႔ ေခၚဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္ သို႔မဟုတ္
VICP ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔
၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ွဳႏိုင္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္
အခ်န္ိ အကန္႔အသတ္ ရွပါသည္
ိ
။
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ထပ္မသ
ံ ရ
ိ ရန္
ွ ိ မည္သေ
႔ို လ့လာႏိင
ု သ
္ နည္း။

 သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း လမ္းညႊန္စာရြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ကိုးကားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုသူတို႔က သင့္အား ေပးႏိုင္ပါသည္။
 သင့္ဆရာ၀န္ 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 ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.cdc.gov/vaccines သို႔ သြားပါ
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