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ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။
MMRV ကာကြယ္ေဆးသည္ကာကြယ္ေဆးသည ္(ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာမန္ဝက္သက၊္၊  
ေရေက်ာက္ေရာဂါ)ေရေက်ာက္ေရာဂါ) တို႔မျဖစ္ေအာင ္ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
�	 ဝက္သက္ေရာဂါ	 ဝက္သက္ေရာဂါ (MEASLES, M)  သည ္ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊  
ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ား နီျမန္းၿပီး မ်က္ရည္ထြက္ျခင္း အပါအဝင ္ေရာဂါ
လကၡဏာမ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိ အဖုအပိန္႔ထြက္က္ျခင္းမ်ား
ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎သည ္ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း (ကိုယ္အပူခ်ိန္တ
က္ေလ့ရွိသည္)၊ နားထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္းႏွင္ ့အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (နမိုးနီး
ယား) တို႔ကိ ုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဝက္သက္ေရာဂါေၾကာင္ ့ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း  
သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးမႈမ်ားကို ုရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။

�	 ပါးခ်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ	 ပါးခ်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ (MUMPS, M) သည ္ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႂကြက္
သားမ်ားကိုက္ခဲျခင္း၊ ေမာပမ္းျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း ႏွင့္ နားရြက္ေအာက္ရွ ိတံေ
တြး အႀကိတ္မ်ား ေရာင္ျခင္းႏွင္ ့နာက်င္ျခင္းမ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ ၎သည ္ 
နားပင္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ ္ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာဖံုုး အေျမွးပါးေရာင ္
ျခင္း၊ နာက်င္ေသာ ေ၀ွးေစ ့သိုု႔မဟုုတ ္သားဥအိမ ္ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ အလြန္ရွားပါးစြာ  
ေသဆံုးျခင္းကိ ုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

� ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ (RUBELLA, R) သည ္ကိုယ္ပူျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ 
အဖုအပိန္႔ထြက္က္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္ မ်က္စ ိယားယံျခင္း မ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေ
စပါသည္။ ၎သည ္ထက္ဝက္ခန္႔ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက ္သို႔မဟုတ ္အရြယ္ေရာ
က္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင ္အဆစ္ေရာင္ျခင္းကို ုျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။ အကယ္၍ လူ
တစ္ဦးသည ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့ပါက ကိုယ္ဝန ္ 
ပ်က္က်ျခင္း သို႔မဟုတ ္ျပင္းထန္ေသာ ေမြးရာပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖင္ ့ 
ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုု္င္သည္။

�	 ေရေက်ာက္	 ေရေက်ာက ္(VARICELLA, V) ကိ ု“chickenpox” ဟုလည္းေခၚၿပီး ကိုယ္အပူခ်ိ
န္တက္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အစာစားလုိစိတ္မရိွျခင္း၊  ေခါင္းကုိက္ျခင္းအျပင္ 
ယားယံေသာ အဖုထျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎သည ္အေရျပား ေရာဂါကူးစက္မႈ
မ်ား၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (နမိုးနီးယား)၊ ေသြးေၾကာ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက ္ႏွ
င့္/သို႔မဟုတ ္ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာဖံုုး အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေသြး၊ အရိုးမ်ား သို႔မ
ဟုတ ္အဆစ္မ်ား ကူးစက္မႈေရာဂါ မ်ားကို ုသို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေရေက်ာက္ရ
ရွိေသာ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည ္ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီးေနာက ္(ေရယုုန ္ေရာဂါပိုုး ဟာပီး  
ဇိုုစ္တာဟုုလည္း သိရွိထားၾကသည့္) “shingles” ဟု ုေခၚဆိုုေသာ အလြန္နာက်င္
ခံစားရသည္ ့အဖုုအပိန္႔မ်ားကို ုရရွိတတ္ၾကသည္။

MMRV ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေသာသူ အမ်ားစုမွာ တစ္သက္လုံးစာ ကာကြယ္ေပး 
ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏႈန္းျမင့္မာျခင္း  
တုုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဆုိပါေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ မရိွေတာ့ပါ။

2. MMRV ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး
MMRV ကာကြယ္ေဆးကိ ုအသက္အသက ္12 လမွလမ ွ12 ႏွစ္အတြင္းႏွစ္အတြင္း ရွိသည့္ရွိသည္က့ေလးမ်ားကိ ု
ထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
�	 ပထမအႀကိမ္ကိ ုအသက ္12 လမ ွ15 လအတြင္းထိုးေပးသည္။
�	 ဒုတိယအႀကိမ္ကိ ုအသက ္4 ႏွစ္မွ 6 လအတြင္းထိုးေပးသည္။

MMRV ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတူလည္း ေပး 
ႏိုင္ပါသည္။ MMRV အစား အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည ္MMR (ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ ္
ေရာင္နာႏွင္ ့ဂ်ာမန္ဝက္သက္) (measles, mumps, and rubella) ႏွင့္ ေရေက်ာက ္
ေရာဂါ (varicella) အတြက ္သီးျခား ေဆးကိုလည္း ထိုးႏွံေပးႏိုင္သည္။ သင္ ့
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား  
ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  
ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလွ်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္သူထံသိုု႔  
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
�	 ယခင္က MMRV, MMR သုိ႔မဟုတသုိ႔မဟုတ္ Varicella ကာကြယ္ေဆး	ေဆးတစ္ႀကိမ္	 ကာကြယ္ေဆး	ေဆးတစ္ႀကိမ္	 
ထုုိးၿပီးေနာက္	ဓါတ္မတည့္သညထုုိးၿပီးေနာက္	ဓါတ္မတည့္သည့္ တုုန္႔ျပန္မတုုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ခ့ဲဖူးလွ်င္ သုိ႔မဟုုတ္	ျပင္းထန္ေသာ ျပင္းထန္ေသာ 
အသက္အႏၲရာယ္	ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ	ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈတစ္စုံတစ္ရာအသက္အႏၲရာယ္	ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ	ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရိွခ့ဲဖူးျခင္း။

�	 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င္	 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င ္သို႔မဟုတ ္ကိုယ္ဝန္ရွိေနေၾကာင္းထင္ေနလွ်င—္
ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားက MMRV ကာကြယ္ေဆး မထိုးသင့္ပါ။

�  အားနည္းေသာအားနည္းေသာ ခုခံအားစနစ္ရွိလွ်င္ခုခံအားစနစ္ရွိလွ်င ္သို႔မဟုတမ္်ိဳး႐ိုးလိုက္ေသာမ်ိဳး႐ိုးလိုက္ေသာ သိုသို႔မဟုတ္မဟုတ ္ေမြးေမြး
ရာပါရာပါ ခုခံအားစနစ္ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာမ်ားရွိေသာျပႆနာမ်ားရွိေသာ မိဘ၊မိဘ၊ အကိုအကိ ုသိုသို႔မဟုတ္မဟုတ ္ညီမညီမ အမတိုအမတို႔ရွိလွ်င္ရွိလွ်င္

�	 မိမိတို႔အား အလြယ္တက ူေသြးေျခဥျခင္း သို႔မဟုတ ္ေသြးထြက္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္ ့
အေျခအေန ရွိခဲ့လွ်င္။

�	 တက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မိဘ၊မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊ညီအစ္ကို၊ သို႔မဟုတ ္ညီအစ္မ တစ္ဦးဦး၌တစ္ဦးဦး၌ တက္ျခင္းတက္ျခင္း 
ရာဇဝင္ရာဇဝင ္ရွိခဲ့လွ်င္။ရွိခဲ့လွ်င္။

�	 ဆယ္လီဆီလိတ	ဆယ္လီဆီလိတ္ (အက္စပရင ္ကဲ့သို႔ေသာ) ေဆးဝါးသံုးေဆာင္ေနျခင္း	သို႔မဟုေဆးဝါးသံုးေဆာင္ေနျခင္း	သို႔မဟု
တ္	သံုးေဆာင္ရနတ္	သံုးေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနျခင္း

�	 မၾကာေသးခင္က ေသြးသြင္းျခင္းေသြးသြင္းျခင္း သိုုသိုု႔မဟုုတ္မဟုုတ ္အျခားေသာအျခားေသာ ေသြးႏွင့္စပ္ဆုုိင္သည့္အေသြးႏွင့္စပ္ဆုုိင္သည့္အ
ရာမ်ားအားရာမ်ားအား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းလက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ရွိလွ်င္။ရွိလွ်င္။

�	 တီဘီေရာဂါ ရွိိလွ်င္။ရွိိလွ်င္။
�	 ျပီးခဲ့သည္ ့4 ပတ္တာပတ္တာ ကာလအတြင္းကာလအတြင္း အျခားေသာအျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး တစ္ခုုခုုအားတစ္ခုုခုုအား 
ရယူခဲ့ဖူးျခင္းရယူခဲ့ဖူးျခင္း ရွိလွ်င္။ရွိလွ်င္။

MMRV ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး (ဝက္သက္၊(ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာမန ္ဂ်ာမန ္
ဝက္သက္၊ဝက္သက္၊ ေရေက်ာက္ေရာဂါ)ေရေက်ာက္ေရာဂါ) -- သင္သိထားရမည့္သင္သိထားရမည္ ့အေၾကာင္းအေၾကာင္း
အရာမ်ားအရာမ်ား
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MMRV အစား အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည ္MMR (ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာႏွင္ ့ဂ်ာ
မန္ဝက္သက္) (measles, mumps, and rubella) ႏွင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ (varicella) 
အတြက ္သီးျခား ေဆးကိုလည္း ထိုးႏွံေပးႏိုင္သည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး ထိုုးႏွ ံ
ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင္ ့သိုု႔မဟုုတ ္အျပင္းအထန ္ေနမေကာင္းေသာ  
ကေလးမ်ား သည ္MMRV ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမ ီေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထ ိ 
ေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပး
အပ္ႏိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
�	 ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးသည့္ေနရာတြင ္လက္ေမာင္း နာက်င္ျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း  
သို႔မဟုတ ္အဖုထျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး MMRV ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္တြင ္ 
ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

� MMRV ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက ္ပါးႏွင္ ့လည္ပင္းတို႔ရွ ိဂလန္းမ်ား ေရာင္ရမ္း 
ျခင္း သို႔မဟုတ ္တခါတရံ၌ အဆစ္မ်ား ယာယီနာက်င္ျခင္း၊ တင္းေနျခင္းတို႔ျဖစ ္
တတ္သည္။

� MMRV ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက ္ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီး က္တတ္ပါသည္။ 
တက္ျခင္းျဖစ္ႏိုုင္ေျခသည ္MMR ႏွင့္ ေရေက်ာက ္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ုဆက ္
တိုုက္ထိုုးမည္ ့ပထမ အႀကိမ ္သီးသန္႔စ ီထိုုးျခင္းထက ္MMRV ထိုုးၿပီးေနာက္တြင ္ 
ျဖစ္ႏိုုင္ေခ် ပိုုမ်ားသည္။ သင့္ကေလးအတြက ္သင့္ေလ်ာ္မည္ ့ကာကြယ္ေဆးကိ ု 
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူမ ွသင့္အား အႀကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

�	 ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေသြးယိုမႈ သို႔မဟုတ ္အနာတရျဖစ္ေစသည္ ့ေသြးခဲကလာပ ္
စည္း အေရအတြက ္ယာယီနည္းပါးျခင္း အပါအဝင ္ပိုဆိုးႏိုင္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 
မွား ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။

�	 ေလးနက္ေသာ ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာရွိေသာသူမ်ားတြင ္ဤကာကြယ္ေဆးသည ္
အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ပိုးဝင္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလးနက္ေသာ 
ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာရွိေသာသူမ်ားသည ္MMRV ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္ပါ။

MMRV ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက ္လူတစ္ဦးက အဖုအပိန္႕ထလွ်င ္ယင္းမွာ ကာ
ကြယ္ေဆးပါ ဝက္သက ္သို႔မဟုတ ္ေရေက်ာက္အစိတ္အပိုင္းအား တုန္႕ျပန္မႈ ျဖစ ္
ႏုိင္သည္။ varicella ကာကြယ္ေဆးဗုိင္းရပ္စ္သည္ အျခား မကာကြယ္ထားေသာသူထံ 
သို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ အဖုုအပိန္႔ထြက္သ ူမည္သူမဆိုုသည ္အဖုုအပိန္႔မ်ား ေပ်ာက ္
ကြယ္သြားခ်ိန္အထ ိကိုုယ္ခံအားစနစ ္အားနည္းသည္ ့သူမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမထိုုး 
ရေသးသည္ ့ေမြးကင္းစမ်ားတိုု႔ထံမ ွအေဝးတြင ္ ေနသင့္ေပသည္။ ပိုုမိုေလ့လာရန ္ 
သင္ ့က်န္းမာေရးေစာင္ ့ေရွာက္မႈပံ့ပိုးသူႏွင္ ့ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။

ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေသာသူအခ်ိဳ႕သည ္ေရယုန ္(herpes zoster) ကိ ု
အသက္ႀကီးလာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင ္ျဖစ္တတ္သည္။ ၎မွာ ကာကြယ္ေဆးထိုး 
ၿပီးေနာက္ထက္	ေရေက်ာက္ျဖစ္ထားသည့္ေနာက္ထက ္ေတြ႕ရေလ့မရွိပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင ္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင ္လူတို႔သည ္တစ္
ခါတစ္ရံတြင ္မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုံု	ေျပာင္းလဲျခင္း 
သို႔မဟုတ ္နာျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္းထန္ေသာဓါတ္မ 
တည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ  
အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈ ျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ား ျဖစ ္ျဖစ ္
ေပၚလာခဲ့လွ်င္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည ္ေဆာင္ရြက္ရမည ္
နည္း။နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္းမ ွထြက္ခြာျပီးေနာက ္ဓာတ္မတည့္တုုန္႔ 
ျပန္မႈရရွိႏိုုင္သည္။ သင္သည ္ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည္ ့တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား  
(အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင္ ့လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊  
ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ ္အားမရွိျခင္း) တို႔ကိ ုေတြ႕ ရွိရပါက 9--1--1  
သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက ္စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
သူထ ံဖုုန္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က ္တုိင္ၾကားရန ္စနစ္) သို႔ 
တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည ္ပံုမွန္အား 
ျဖင္ ့ဤအစီရင္ခံစာကို ုတင္ျပမည္ျဖစ္သည ္သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင ္လုပ ္
ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္ ့www.vaers.hhs.gov	သို႔	
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ	သို႔မဟုတ ္1--800--822--7967 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည ္ 
ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုုိ အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားသည ္ေဆးဖက္ဆိုုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဒဏ္ရာရရွိမႈ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ ္ 
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) သည ္ကာကြယ္ေဆး
တစ္ခုခုေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရရွိသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္တည္ေထာင္ထားေသာ  
ျပည္ေထာင္စ ုအစီအစဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟ ု 
ေျပာဆိုထားသည္ ့ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ ္အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ  
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက ္ေလွ်ာက္ထားရန ္အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွ
စ္အထ ိေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွင္ ့မေက်နပ္ခ်က္
ကို တင္ျပရန္တို႔အတြက ္VICP ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္ ျဖစ္သည္ ့ 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြားပါ သိုု႔မဟုုတ ္1--800--338--2382  
သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္
�	 သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံေမးျမန္းပါ။
�	 သင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ျပည္နယ ္က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
�	 ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက ္Food and Drug Administration, FDA 
(သည္	အစားအစာႏွင့္	ေဆး၀ါး	အာဏာပိုုင္) ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာ
က္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ုwww.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 
မွာျဖည့္သြင္းပါ။

� Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
-	ဖုန္းေခၚဆုိရန္ 1--800--232--4636 (1--800--CDC--INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္	www.cdc.gov/vaccines
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