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ျျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�- - 
သင္းးသိထာ�ရာမည့့္း �အၾကာာင္းး�အရာာမ�ာ�သင္းးသိထာ�ရာမည့့္း �အၾကာာင္းး�အရာာမ�ာ�

1. ဘာော�ၾကာာင္း့း ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထုိ�ရာသလဲဲ။ဘာော�ၾကာာင့္းး ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထုိ�ရာသလဲဲ။

ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ  ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ကာာကကာယ္ေး�ဆု�သည့္း���မို�ကာာကာပးစ္း �ရာာဂါါမို�ကာာကာပးစ္း �ရာာဂါါ
မ�ာ�မျဖစ္း�အာင္းး ကာာကကာယ္ေး�ပ�သည့္းမ�ာ�မျဖစ္း�အာင္းး ကာာကကာယ္ေး�ပ�သည့္း။

���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော��ၾကာာင္း့း ျဖစ္း�ပ�ေသာ �ရာာဂါါ���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော��ၾကာာင္း့း ျဖစ္း�ပ�ေသာ �ရာာဂါါ  ဆုိုသည့္းမာာ 
၎ႏ်ဴ���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော��ၾကာာင္း့း ျဖစ္း�ပ�ေသာ ဖ�ာ�န္ာမကာ�န္း� 
ျဖစ္းမႈ မာန္းသမာ�ကာို ရာည့္းည့္ႊန္း�ျခင္းး�ျဖစ္းသည့္း။ ဤဘာေကားတ္ေး�ရား�ယ္ော�ပို�မ�ာ�သည့္း 
အဆုုတ္ေးအာ� �ရာာဂါါပုိ�ကား�စ္ကားမႈတ္ေစ္းချုဖစ္းသည့့္း အဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ  
အပါအ၀င္းး ဖ�ာ�န္ာမကာ�န္း�ျဖစ္းမႈ အမ�ိ��အစ္ာ�မ�ာ�ကစ္ာကာို ျဖစ္း�ပ�ေစ္�ိုင္းးသည့္း။ 
���မိ�ုကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော�မ�ာ�သည့္း အဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာိုျဖစ္း�
�စ္သာ အဓိိကာ�အၾကာာင္းး�အရာင္းး�တ္ေစ္းခုျဖစ္းသည့္း။

အဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါအျပင္းး ���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော�မ�ာ�
သည့္း �အာကားပါတ္ေို႔ကာိုလဲည့္း� ျဖစ္း�ပ�ေစ္�ိုင္းး�ပသည့္း - 
 �  န္ာ��ရာာဂါါပို�ကား�စ္ကားမႈမ�ာ�
 �  �ာာ�ခါင္းး�လဲမး��ၾကာာင္းး� �ရာာဂါါပို�ကား�စ္ကားမႈမ�ာ�
 �  ဥ���ာာ�ကားအျမာ��ရာာင္းး�ရာာဂါါ (ဥ���ာာကား�ာင့္းး �ကာ�ာရုိာ�န္ာဗး�ၾကာာမ�အပေ  
လဲႊမး�ျခ�ဳထာ�သည့့္း တ္ေစ္းရာာ��မ�ာ� �ရာာဂါါပုိ�ကား�စ္ကားခဳရာမႈ) 

 �  Bacteremia (�ကသ�ကတ္ေင္းး� ပို�ဝင္းး�ရာာကားျခင္းး�)
 �  မည့္းသးမဆုိသုည့္း ���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော��ၾကာာင္း့း ျဖစ္း�ပ�ေ
သာ �ရာာဂါါအာ� ရာရာာ�ိိုင္းးျပး� အသကား 2 �ာစ္း�အာကား �ကာလဲ�မ�ာ�၊ ကာ�န္း�
မာ�ရာ� �အျခ�အန္တ္ေစ္းစ္ဳုတ္ေစ္းရာာရာာိ�သာ သို႔မဟုုတ္ေး အျခာ� အ��ရာာယ္ေး
�အၾကာာင္းး�ရာင္းး�မ�ာ�ရာာ�ိသာ ပုဂါဳိ�လဲးမ�ာ�၊ အသကား 65 �ာစ္း သို႔မဟုုတ္ေး  
၎ႏ်ဴအထကား လဲးၾကား�မ�ာ�ကတ္ေင္းး �ရာာဂါါျဖစ္း�ိုင္းး�ျခ ပိုမိုမ�ာ�ျပာ�သည့္း။

���မို�ကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော� �ရာာဂါါပို�ကား�စ္ကားမႈ အမ�ာ�စု္သည့္း အာ�
�အပ�ာ့စ္ာ�ကား�စ္ကားမႈသာျဖစ္းသည့္း။ သို�႔သားလဲည့္း� အခ�ိ�႕ကား�စ္ကားမႈမ�ာ�မာာ
မး ဥ���ာာကားပ�ကားစ္း�ထိခိုကားမႈ သို႔မဟုတု္ေး အၾကာာ�အာရာဳုဆုဳ�ုရာဳႈ�မႈ ကာဲ့သို�႔သာ 
�ရာရာာည့္းျပသန္ာမ�ာ�အာ� ဖန္းတ္ေး��ိုင္းးသည့္း။ ���မိ�ုကာာကာပးစ္း ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော� 
ကား�စ္ကားမႈ �ရာာဂါါ�ၾကာာင့္းး ျဖစ္း�ပ�ေသာ ဥ���ာာကား �အျမာ��ရာာင္းး�ရာာဂါါ၊ 
 �ကသ�ထဲ၌ ဗကားတ္ေး�ရား�ယ္ော�ပို�မ�ာ� ရာာိ�န္ျခင္းး��ာင္း့း အဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ
တ္ေို႔သည့္း အသကား��သစ္�ိုင္းး�လဲာကား�သာ �ရာာဂါါမ�ာ�ျဖစ္းသည့္း။

2.  ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု� ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�

ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု�သည့္း အဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ  
ျဖစ္း�စ္သည့့္း ဘာေကားတ္ေး�ရား�ယ္ော�မ�ာ�ရာန္းမာ ကားည့္းကာာကကာယ္ေး�ပ�ပါသည့္း။ 
ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� သဳု�မ��ိ� (PCV13၊ PCV15  

�ာင္း့း PCV20) ရာာိပါသည့္း။ လဲးအမ�ာ�၏ အသကား�ာင္း့း ကာ�န္း�မာ�ရာ� �အျခ�အ

�န္ပေ �အျခခဳ၍ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�အမ��ိ�မ��ိ�ကာိ ုလဲးအမ��ိ�မ��ိ�အကတ္ေကား
အႀကာဳျပ�ထာ�သည့္း။

PCV13
  ��   �ကမ�ကာင္းး�စ္�ကာလဲ�မ�ာ��ာင္း့း �ကာလဲ�င္းယ္ေးမ�ာ�သည့္း�ကမ�ကာင္းး�စ္�ကာလဲ�မ�ာ��ာင္း့း �ကာလဲ�င္းယ္ေးမ�ာ�သည့္း ပဳုမာန္းအာ�ျဖင္း့း PCV13

ထုိ��ဆု�ကုိာ အသကား 2 �ာစ္း၊ 4 �ာစ္း၊ 6 �ာစ္း�ာင့္းး 12–15 လဲသာ�အကရာယ္ေးတုိ္ေ႔ကတ္ေင္းး 
စ္ုစ္ု�ပါင္းး� 4 ႀကိာမး ထို�ရာန္း လဲိုအပးသည့္း။
  ��   အသကားပိုႀကား��သာ �ကာလဲ�မ�ာ�အသကားပိုႀကား��သာ �ကာလဲ�မ�ာ� (အသကား အသကား 59 လဲအထိ လဲအထ)ိ သည့္း
အၾကာဳျပ�ထာ�သည့့္း �ဆု�အႀကာိမး�ရာမထိ�ု�သ�လဲာ�င္းး ၎ႏ်ဴတ္ေို႔ကာို PCV13 
ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထိ�ု�ပ��ိုင္းးသည့္း။
  ��   အသကား အသကား 6–18 �ာစ္းအကရာယ္ေး �ကာလဲ�မ�ာ��ာင္း့း ဆုယ္ေး�ကာ�ားသကားမ�ာ� �ာစ္းအကရာယ္ေး �ကာလဲ�မ�ာ��ာင္း့း ဆုယ္ေး�ကာ�ားသကားမ�ာ� 
�အန္ျဖင္း့း အခ��ိ�႕သာ ကာ�န္း�မာ�ရာ� �အျခ�အန္မ�ာ� ရာာိ�န္ပါကာ PCV13 

ကာိ ုလဲကားခဳရာရာာိထာ��ာင္း့းၿပး� မဟုုတ္ေးပါကာ PCV13 ထို��ာဳမႈ တ္ေစ္းႀကာိမးကာို  
လဲကားခဳရာရာာိသင္း့းပါသည့္း။

PCV15 သုိ႔မဟုုတ္ေး သုိ႔မဟုုတ္ေး PCV20
 �  ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� မထိ�ု�ရာသ�သည့့္း 
အခ��ိ�႕သာ ကာ�န္း�မာ�ရာ� �အျခ�အန္မ�ာ� သို႔မဟုုတ္ေး အျခာ�  
အ��ရာာယ္ေးျဖစ္း�စ္�ိုင္းးမႈမ�ာ� ရာာိသည့့္း အသကား အသကား 19 �ာစ္းမာ  �ာစ္းမာ 64 �ာစ္းအက�ယ္ေး  �ာစ္းအက�ယ္ေး 
လဲးႀကား�မ�ာ�သည့္းလဲးႀကား�မ�ာ�သည့္း
- ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� တ္ေစ္းႀကာိမး (PPSV23)

ထို�ၿပး��န္ာကား PCV15 ထို��ဆု�တ္ေစ္းလဲဳ�ု သို႔မဟုုတ္ေး
- PCV20 ထုိ��ဆု�တ္ေစ္းလဲဳု�ကာို ထုိ�သင္း့းပါသည့္း။
 �  ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� တ္ေစ္းႀကိာမး မထုိ��ရာသ��သာ 

အသကားအသကား 65 �ာစ္း သုိ႔မဟုုတ္ေး ယ္ေင္းး�အထကား လဲးႀကား�မ�ာ�ကာ �ာစ္း သုိ႔မဟုုတ္ေး ယ္ေင္းး�အထကား လဲးႀကား�မ�ာ�ကာ
- PPSV23 �ဆု�တ္ေစ္းလဲဳ�ု ထို�ၿပး��န္ာကား PCV15 ထိ�ု�ဆု�တ္ေစ္းလဲဳု�

သို႔မဟုုတ္ေး
- PCV20 ထုိ��ဆု�တ္ေစ္းလဲဳု�ကာို ထုိ�သင္း့းပါသည့္း။

သင္း့းကာ�န္း�မာ�ရာ� �စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးမာ �အသ�စ္ိတ္ေး အခ�ကားအလဲကားမ�ာ� 
သင္း့းအာ� �ပ�အပး�ိုင္းးပါသည့္း။

3.  သင္းး၏ ကာ�န္း�မာ�ရာ��စ္ာင့္းး�ရာာာကားမႈ �ထာကားပ့ဳသင္းး၏ ကာ�န္း�မာ�ရာ��စ္ာင္း့း�ရာာာကားမႈ �ထာကားပ့ဳ
သးျဖင့္းး �ျပာဆုို�ကဆု���က�ပါသးျဖင့္းး �ျပာဆုို�ကဆု���က�ပါ

အကာယ္ေး၍ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထိုု�မည့္းဆုိုုလဲာ�င္းး သင္းး၏ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ပ့ဳပိ�ုမည့့္း
သးထဳသိုု႔ �အာကားပါအခ�ကားမ�ာ�အာ� �ျပာျပပါ -
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Many Vaccine Information Statements are 
available in Burmese and other languages. 
See www.immunize.org/vis
ကာာကာကယ္ေး�ဆု� အခ�ကားအလဲကား �ၾကာျင္းာခ�
ကားမ�ာ�ကာို ျမန္းမာဘာောသာ�ာင္းး့ အျခာ��သာ 
ဘာောသာစ္ကာာ�မ�ာ�တ္ေို႔ျဖင္းး့ ရာရာာိ�ိုင္းးပါသည့္း။ 
www.immunize.org/vis တ္ေကင္းး ၾကာည့့္းရာႈပါ။
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  ��   ယ္ေခင္းးကာ ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� အမ��ိ�အစ္ာ�တ္ေစ္းယ္ေခင္းးကာ ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါကာာကကာယ္ေး�ဆု� အမ��ိ�အစ္ာ�တ္ေစ္း
မ��ိ�မ��ိ�မ��ိ�မ��ိ� (PCV13၊ PCV15၊ PCV20 သို႔မဟုုတ္ေး �အစ္ာပိုင္းး� ျပင္းး�ထန္းအဆုုသို႔မဟုုတ္ေး �အစ္ာပိုင္းး� ျပင္းး�ထန္းအဆုု
တ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ကာိုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ကာိ ုPCV7 အျဖစ္း သိၾကာသည့္း) ထို�ၿပး��အျဖစ္း သိၾကာသည့္း) ထို�ၿပး��
န္ာကား ဓိါတ္ေးမတ္ေည့့္း�သာ တ္ေဳု႔ျပန္းမႈျဖစ္းျခင္းး� သို႔မဟုုတ္ေး ဆုဳုဆုို�႔ရာာဂါါကာာကကာန္ာကား ဓိါတ္ေးမတ္ေည့့္း�သာ တ္ေဳု႔ျပန္းမႈျဖစ္းျခင္းး� သို႔မဟုုတ္ေး ဆုဳုဆုို�႔ရာာဂါါကာာကကာ
ယ္ေး�ဆု� ယ္ေး�ဆု� (ဥပမာ(ဥပမာ DTaP)) ပါ�သာ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�တ္ေစ္းခုခု သို႔မဟုုတ္ေးအ ပါ�သာ ကာာကကာယ္ေး�ဆု�တ္ေစ္းခုခု သို႔မဟုုတ္ေးအ
သကားအ��ရာာယ္ေးရာာိ�သာ ဓိါတ္ေးမတ္ေည့့္းမႈမ�ာ�ရာာိျခင္းး�တ္ေို႔ျဖစ္းခဲ့သည့္းသကားအ��ရာာယ္ေးရာာိ�သာ ဓိါတ္ေးမတ္ေည့့္းမႈမ�ာ�ရာာိျခင္းး�တ္ေို႔ျဖစ္းခဲ့သည့္း

အခ��ိ�႔သာ ျဖစ္းရာပးမ�ာ�ကတ္ေင္းး သင္းး၏ ကာ�န္း�မာ�ရာ� �စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးသည့္း  
ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ ကာာကကာယ္ေး�ဆု� ထို�မႈကာို �န္ာကားတ္ေစ္းႀကာိမး�
ဆု�ခန္း�သို႔လဲာျပသည့္းအထိ �ကရာ႔ဆုိုင္းး�ရာန္း ဆုဳု�ျဖတ္ေး�ိုင္းးသည့္း။

�အအ�မိျခင္းး� ကာဲ့သိုု႔ �အသ�စ္ာ� န္ာမကာ�န္း�မႈရာာိသးမ�ာ�သည့္း ကာာကကာယ္ေး�
ဆု� ထိုု��ာဳျခင္းး�ျပ�လဲုပး�ိုင္းးပါသည့္း။ အသင္း့းအတ္ေင္း့း သို႔မဟုုတ္ေး အျပင္းး�အထန္း 
�န္�မကာာင္းး�သးမ�ာ�သည့္း �န္ျပန္း�ကာာင္းး�လဲာသည့္းအထိ �စ္ာင္း့းသင္း့းသည့္း။

သင္း့းကာ�န္း�မာ�ရာ� �စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးမာ �အသ�စ္ိတ္ေး အခ�ကားအလဲကားမ�ာ�  
သင္း့းအာ� �ပ�အပး�ိုင္းးပါသည့္း။

4. ကာာကကာယ္ေး�ဆု�တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈအ��ရာာယ္ေးမ�ာ�ကာာကကာယ္ေး�ဆု�တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈအ��ရာာယ္ေးမ�ာ�

 �  ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထို��ပ�သည့့္း�န္ရာာကတ္ေင္းး န္ာကာ�င္းးျခင္းး�၊ န္းျမန္း�ျခင္းး�၊ �ရာာင္းးရာ
မး�ျခင္းး� သို႔မဟုုတ္ေး မအးမသာျဖစ္းတ္ေတ္ေးၿပး� ျပင္းး�ထန္းအဆုုတ္ေး�ရာာင္းး�ရာာဂါါ 
ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထို�ၿပး��န္ာကား ကာိုယ္ေးအပးခ�ိန္းတ္ေကားျခင္းး�၊ အစ္ာစ္ာ�လဲိုစ္ိတ္ေးမ
ရာာိျခင္းး�၊ စ္ိတ္ေးလဲကားမအးမသာျဖစ္းျခင္းး� (စ္ိတ္ေးတ္ေိုျခင္းး�)၊ ပင္းးပန္း�ျခင္းး�၊ �ခါင္းး�ကာို
ကားျခင္းး�၊ ႂကကာကားသာ�န္ာကာ�င္းးမႈမ�ာ�၊ အဆုစ္းန္ာျခင္းး��ာင္း့း ခ�မး�တ္ေဳုျခင္းး�တ္ေို႔ 
ျဖစ္းတ္ေတ္ေးသည့္း။

သင္း့�းကာလဲ�ကာိ ုPCV13 �ာင္း့းတ္ေစ္းခ�ိန္းတ္ေည့္း�မာာပင္းး inactivated တ္ေုပး�ကကာ�
ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ကာို ၿပိ�င္းးတ္ေးထို��ပ�လဲာ�င္းး �ဆု�ထို�ၿပး��န္ာကား ကာိုယ္ေးအပးခ�ိန္း 
ျမင္း့းတ္ေကားျခင္းး��ၾကာာင္း့း တ္ေကားတ္ေတ္ေးျခင္းး�ျဖစ္းသည့့္း အ��ရာာယ္ေးျမင္း့းမာ�ပါသည့္း။ 
ပိုမိုသိရာာိရာန္းအကတ္ေကား သင္း့းကာ�န္း�မာ�ရာ��စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးထဳ �မ�ျမန္း�ပါ။

ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထို�ျခင္းး� အပါအဝင္းး �ဆု�ဝါ�ကာုသမႈမ�ာ�အၿပး�ကတ္ေင္းး  
လဲးတ္ေို႔သည့္း တ္ေစ္းခါတ္ေစ္းရာဳကတ္ေင္းး မး��ဝလဲဲကာ�တ္ေတ္ေးပါသည့္း။ သင္းးမး��ဝျခင္းး�၊ 
အျမင္းးအာ�ဳု �ျပာင္းး�လဲဲျခင္းး� သို႔မဟုုတ္ေး န္ာ�ျခင္းး�ျဖစ္းပါကာ သင္း့းဆုရာာဝန္းအာ� 
�ျပာျပပါ။

အျခာ��သာ�ဆု�ဝါ�မ�ာ�ကာဲသုိ့႔ပင္းး ကာာကကာယ္ေး�ဆု��ၾကာာင္း့း ျပင္းး�ထန္း�သာဓိါတ္ေး
မတ္ေည့့္းျခင္းး�၊ ျပင္းး�ထန္း�သာ ဒဏ္းရာာ သုိ႔မဟုုတ္ေး �သဆုဳု�ျခင္းး�တုိ္ေ႔ ျဖစ္း�ိုင္းး�ျခမာာ 
အကလဲန္း႔အကလဲန္းန္ည့္း�ပါ�သည့္း။

5.  ျပင္းး�ထန္း�သာ တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈ ျပသန္ာမ�ာ� ျဖစ္း�ပေျပင္းး�ထန္း�သာ တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈ ျပသန္ာမ�ာ� ျဖစ္း�ပေ
လဲာခဲ့လဲာ�င္းး မည့္းသုိ႔ �ဆုာကင္းးရာကားရာမည့္းန္ည့္း�။လဲာခဲ့လဲာ�င္းး မည့္းသုိ႔ �ဆုာကင္းးရာကားရာမည့္းန္ည့္း�။

ကာာကကာယ္ေး�ဆု�ထုိ�ထာ�သးသည့္း �ဆု�ခန္း�မာ ကထကကားခာျပး��န္ာကား ဓိာတ္ေးမတ္ေည့့္း
တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈရာရာာ�ုုိိင္းးသည့္း။ သင္းးသည့္း ျပင္းး�ထန္း�သာ ဓိာတ္ေးမတ္ေည့့္း တုဳ္ေ႔ျပန္းမႈ  
လဲကာၡဏ္ာမ�ာ� (အန္းျပင္းးထျခင္းး�၊ မ�ကား�ာာ�ာင္း့း လဲည့္းပင္းး�မ�ာ� �ဖာင္းး�လဲာျခ

င္းး�၊ အသကားရာာ�ျမန္းျခင္းး�၊ �ာလဲဳု�ခုန္းျမန္းျခင္းး�၊ �ခါင္းး�မး�ျခင္းး� သို႔မဟုုုတ္ေး အာ�မ
ရာာိျခင္းး�) တုိ္ေ႔ကာို �ကတ္ေ႕ ရာာိရာပါကာ 9-1-1 သုိ႔ �ခေဆုိုျပး�၊ ၎ႏ်ဴပုဂါဳိ�လဲးအာ� အန္း�
ဆုဳုု� �ဆု�ရာဳုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခာ��သာ လဲကာၡဏ္ာမ�ာ�အကတ္ေကား စ္ိတ္ေးပးပါကာ သင္းး၏ ကာ�န္း�မာ�ရာ� 
�စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးထဳ ဖုုန္း��ခေပါ။

ဓိာတ္ေးမတ္ေည့့္းသည့့္း တ္ေဳု႔ျပန္းမႈမ�ာ�အာ� Vaccine Adverse Event Reporting 

System, VAERS (ကာာကကာယ္ေး�ဆု� �ဘာေ�ကထကားဆုို�ကာ�ိ�� အျဖစ္းအပ�ကား  
တ္ေုိင္းးၾကာာ�ရာန္း စ္န္စ္း) သို႔ တ္ေင္းးျပသင္း့းသည့္း။ သင္းး၏ ကာ�န္း�မာ�ရာ��စ္ာင္း့း�
ရာာာကားမႈ �ထာကားပဳ့သးသည့္း ပဳုမာန္းအာ�ျဖင္း့း ဤအစ္းရာင္းးခဳစ္ာကာိုု တ္ေင္းးျပမ
ည့္းျဖစ္းသည့္း သိုု႔မဟုုုတ္ေးပါကာ သင္းးကာုုိယ္ေးတ္ေိုုင္းး လဲုပး�ဆုာင္းး�ိုင္းး�ပသည့္း။ 
VAERS ဝဘာေးဆုိုကား www.vaers.hhs.gov သို႔ ဝင္းးၾကာည့့္းပါ သို႔မဟုုတ္ေး 
1-800-822-7967သို႔ ဖုန္း��ခေဆုိုပါ။ VAERS သည့္း ဓိါတ္ေးမတ္ေည့့္းတ္ေဳု႔ျပန္းမႈ
မ�ာ�ကုုိာ အစ္းရာင္းးခဳရာန္းအကတ္ေကားသာ ျဖစ္းျပး�၊ VAERS ဝန္းထမး�အကဖဲ႕ဝင္းးမ�ာ�
သည့္း �ဆု�ဖကားဆုုိုင္းးရာာ အၾကဳာ�ပ�ျခင္းး�မ�ာ� မျပ�လုဲပးပ။

6.  ကာာကကာယ္ေး�ဆု��ၾကာာင္း့း ဒဏ္းရာာရာရာာိမႈ ကာာကကာယ္ေး�ဆု��ၾကာာင္း့း ဒဏ္းရာာရာရာာိမႈ 
�လဲ�ား�ၾကာ��ပ��ရာ� အမ��ိ�သာ� အစ္းအစ္ဥး�လဲ�ား�ၾကာ��ပ��ရာ� အမ��ိ�သာ� အစ္းအစ္ဥး

အမ��ိ�သာ� ကာာကကာယ္ေး�ဆု� ထိခိုုကားဒဏ္းရာာ �လဲ�ား�ၾကာ��ပ��ရာ� အစ္းအစ္ဥး 
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) သည့္း  
ကာာကကာယ္ေး�ဆု�တ္ေစ္းခုခု�ၾကာာင္း့း ဒဏ္းရာာရာရာာိသးအာ� �လဲ�ား�ၾကာ��ပ�ရာန္း တ္ေ
ည့္း�ထာင္းးထာ��သာ ျပည့္း�ထာင္းးစ္ု အစ္းအစ္ဥးတ္ေစ္းခု ျဖစ္းပါသည့္း။ ကာာကကာ
ယ္ေး�ဆု��ၾကာာင္း့းျဖစ္းသည့္းဟုု �ျပာဆုိုထာ�သည့့္း ထိခိုကားမႈ သို႔မဟုုတ္ေး အ
သကား�သဆုဳု�မႈ�ာင္း့းစ္ပးလဲ�ဥး��သာ �တ္ောင္းး�ဆုိုမႈမ�ာ�အကတ္ေကား �လဲာ�ာကားထာ�
ရာန္း အခ�ိန္းအကာန္း႕အသတ္ေးရာာိၿပး� ယ္ေင္းး�မာာ ၂ �ာစ္းအထ ိ�လဲာ�ာခ့�ထာ�ပါသည့္း။ 
အစ္းအစ္�ဥးအၾကာာင္းး� �လ့ဲလဲာရာန္း�ာင္း့း �မကာ�န္ပးခ�ကားကုိာ တ္ေင္းးျပရာန္းတုိ္ေ႔အကတ္ေ
ကား VICP ဝကားဘာေးဆုိဒုး ျဖစ္းသည့့္း www.hrsa.gov/vaccinecompensation 

သို႔ကသာ�ပါ သိုု႔မဟုုုတ္ေး 1-800-338-2382 သိုု�႔ခေဆုိုုပါ။

7. ပိုမို�လဲ့လဲာ�ိုင္းးရာန္းပိုမို�လဲ့လဲာ�ိုင္းးရာန္း

 �  သင္း့းကာ�န္း�မာ�ရာ� �စ္ာင္း့း�ရာာာကားသးထဳ �မ�ျမန္း�ပါ။
 �  သင္း့းဆုရာာဝန္း သို႔မဟုုတ္ေး ျပည့္းန္ယ္ေး ကာ�န္း�မာ�ရာ�ဌာာန္သို႔ �ခေဆုိုပါ။
 �  ကာာကကာယ္ေး�ဆု� ပကား�ကာ့ခ�းအကတ္ေကား Food and Drug Administration, 

FDA (သည့္း အစ္ာ�အစ္ာ�ာင္း့း �ဆု�၀ါ� အာဏ္ာပိုင္း) ဝဘာေးဆုိုကားသို႔ ကသာ��
ရာာကားၿပး��န္ာကားထပးအခ�ကားအလဲကားကာိ ု
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မာာျဖည့့္းကသင္းး�ပါ။

 �  Centers for Disease Control and Prevention, CDC (�ရာာဂါါ ကာာကကာ
ယ္ေး�ရာ��ာင္း့း ထိန္း�ခ��ပး�ရာ� ဗဟုိုဌာာန္) သို႔ ဆုကကားသယ္ေးပါ-
 - ဖုန္း��ခေဆုိုရာန္း 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔မဟုုတ္ေး

- CDC ၏ ဝဘာေးဆုိုဒးသို႔ ဝင္းး�ရာာကားၾကာည့့္းရာႈရာန္း  
www.cdc.gov/vaccines
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http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.cdc.gov/vaccines



