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ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္ေဖာ္ျပခ်က္္

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး --
သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
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ကာြကယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်
က္မ်ားြစာကို စပိန္္ဘာာသာွ�င့္ အျခားေသာ 
ဘာာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရ�ိွိုင္ပါသည္။ 
www.immunize.org/vis ကို ၾကည့္႐ႈႈပါ

1.1. ဘာာေၾကာင့္ဘာာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးသည္ကာကြယ္ေဆးသည ္ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကိ ုရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကိ ု
ကာကြယ္ွိုင္ပါသည္။

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္သည ္ကေလးွ�င့ ္ငယ္ရြယ္ေသာ သူအမ်ားစုတြင ္ 
ျပင္းထန္္ျပီး အရည ္ဝမ္းသြားျခင္းကိ ုအမ်ားအားျဖင္ ့ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အန္္ျခင္းွ�င့ ္ဖ်ားန္ာျခင္းသည္လည္း ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ရ�ိေသာ ကေလး
မ်ားတြင ္အမ်ားအားျဖင္ ့ေတြ႕ရပါသည္။ ကေလးမ်ားသည ္ေရင
တ္လာတတ္ျပီး ေဆးရုံတင္ရန္ ္လိုအပ္ကာ ေသပင ္ေသဆုံးွိုင္ပါ
သည္။

2.2. ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးကိ ုကေလး၏ ပါးစပ္အတြင္းသို႔ ေ
ဆးစက္မ်ား ထည့္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကေလးသည္ အ
သုံးျပဳေသာ ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္၍ ၂ ၾကိမ္ 
သို႔မဟုတ္ ၃ ၾကိမ္ ေပးသင့္ပါသည္။
 � ပထမအၾကိမ္ကိ ုကေလးအသက္ ၁၅ ပတ္တြင ္ေပးရပါမည္။
 � ေန္ာက္ဆုံးအၾကိမ္ကိ ုကေလးအသက္ ၈ လတြင ္ေပးရပါမည္။

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးကိ ုရရ�ိေသာ ကေလးအားလုံးန္ီးပါး
သည ္ျပင္းထန္္ေသာ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ဝမ္းေလ�်ာျခင္းမ� ကာကြယ္ေပး
ပါလိမ့္မည္။

“porcine circovirus”ဟုေခၚေသာ အျခား ဗိုင္းရပ္စ္ကိ ုရိုတာဗိုင္းရပ္
စ္၏ အမည္န္ာမ တစ္ခုတြင ္ေတြ႕ရ�ိရပ္ပါသည္။ (Rotarix) ဤဗိုင္းရ
ပ္စ္သည ္လူမ်ားကိ ုမကူးစက္ွိုင္ပါ။ သိရ�ိျပီးျဖစ္ေသာ အွၱရာယ ္မ
ရ�ိပါ။

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာကြယ္ေဆး
မ်ားွ�င့္အတူလည္း ေပးွိုင္ပါသည္။

3.3.  သင္၏သင္၏ က်န္္းမာေရးေစာင့္ေရ�ာက္မႈက်န္္းမာေရးေစာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူျဖေထာက္ပံ့သူျဖ
င့္င့္ ေျပာဆိုေဆြးေွြးပါေျပာဆိုေဆြးေွြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလ�်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံ
ပိုးမည့္သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
 � ယခင္က ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ေဆးတစ္ႀကိမ ္ထိုုးၿပီးေထိုုးၿပီးေ
န္ာက္န္ာက ္ဓါတ္မတည့္သည့္ဓါတ္မတည့္သည္ ့တုုန္္႔ျပန္္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလ�်င္တုုန္္႔ျပန္္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလ�်င ္သို႔မဟုုတ ္ျပင္းျပင္း
ထန္္ေသာထန္္ေသာ အသက္အွၲရာယ္အသက္အွၲရာယ ္ခ်ိန္္းေျခာက္သည္အထိခ်ိန္္းေျခာက္သည္အထ ိဓါတ္တုုန္္႔ျပဓါတ္တုုန္္႔ျပ
န္္မႈတစ္စံုတစ္ရာန္္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရ�ိခဲ့ဖူးျခင္း။

  �� အားန္ည္းေသာ ကိုယ္ခံအားစန္စ္ ရ�ိေန္ျခင္း။အားန္ည္းေသာ ကိုယ္ခံအားစန္စ္ ရ�ိေန္ျခင္း။

  �� ျပင္းထန္္ေသာျပင္းထန္္ေသာ ေပါင္းစပ္ေပါင္းစပ ္ခုခံအားက်ဆင္းမႈခုခံအားက်ဆင္းမႈ (severe combined 
immunodeficienc, SCID) ရ�ိပါသည္။

 � “အူထပ္ျခင္းအူထပ္ျခင္း”ဟုေခၚေသာ အူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ိဳစားတ
စ္မ်ိဳး ရ�ိပါသည္။

အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ က်န္္းမာေရး ေစာင့္ေရ�ာ
က္သူသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ထိုုးမႈကိုု ေန္ာက္တႀကိ
မ္ေဆးခန္္းလာသည္အထိ ေရြ႔ဆိုုင္းရန္္ ဆံုုးျဖတ္ွိုုင္သည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား န္ာမက်န္္းမႈရ�ိေသာ ကေလးငယ္
မ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ထိုုးွ�ံျခင္းျပဳလုပ္ွိုင္ပါသည္။ အသင့္အတ
င့္ သိုု႔မဟုုတ္ အျပင္းအထန္္ ေန္မေကာင္းသူမ်ားသည္ ရိုတာဗိုင္းရ
ပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမီ ေန္ျပန္္ေကာင္းလာသည္အထိ ေစာင့္
သင့္သည္။

သင့္ကေလး၏ က်န္္းမာေရး ေစာင့္ေရ�ာက္သူမ� အေသးစိတ ္အခ်
က္အလက္မ်ားကိ ုသင့္အား ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။

4.4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ား

 � ရိုတာဗိုင္းရပ္စ ္ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေန္ာက္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေပ်ာ့ေသာ ယာယီျဖစ္ေသာ ဝမ္းေလ�်ာေရာဂါ သို႔မဟု
တ္ အန္္ျခင္းတို့ ျဖစ္ွိုင္ပါသည္။

အူထပ္ျခင္းသည္ ေဆးရုံတြင္ ကုသရမည္ျဖစ္ေသာ အူလမ္းေၾကာ
င္း ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါျပီး ခြဲစိတ္ကုသမႈ လိုအပ္ွို
င္ပါသည္။ ၎သည္ အေမရိကန္္ျပည္ေထာင္စုရ�ိ ကေလးမ်ားတြ
င္း ွ�စ္စဥ္ သဘာာဝအေလ�်ာက္ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ပြားရျခင္းအတြက္ သိ
ရ�ိျပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္း မရ�ိပါ။ ပထမအၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဒု
တိယအၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေန္ာက္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြ
ယ္ေဆးထိုးျခင္းအတြက္ တစ္ပတ္အတြင္း အူထပ္ျခင္း ျဖစ္ွိုင္ေျခ
အန္ည္းငယ္လည္း ရ�ိပါသည္။ ဤထပ္ဆင့္ အွၱရာယ္သည္ အေမ
ရိကန္္ ကေလးမ်ား အေယာက္ ၂၀,၀၀၀ လ�်င္ တစ္ေယာက္ခန္္႔ွ�င့္ 
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာ အေမရိကန္္ ကေလး 
၁၀၀,၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ျဖစ္ွိုင္သည္ဟု ခန္္႔မ�န္္းထားပါသည္။ 
သင့္က်န္္းမာေရး ေစာင့္ေရ�ာက္သူမ� အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္
မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထ
န္္ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသ
ဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ွုိင္ေျခမ�ာ အလြန္္႔အလြန္္န္ည္းပါးသည္။
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5.5.  ျပင္းထန္္ေသာ တံု႔ျပန္္မႈ ျပသန္ာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျပင္းထန္္ေသာ တံု႔ျပန္္မႈ ျပသန္ာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့
လ�်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္န္ည္း။လ�်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္န္ည္း။

အူထပ္ျခင္းအတြက ္ျပင္းထန္္ေသာ ငိုသံွ�င့္အတ ူအစာအိမ္န္ာျခင္း 
လကၡဏာမ်ားကိ ုရ�ာေဖြပါ။ ထိုျဖစ္ရပ ္အေစာပိုင္းတြင ္မိန္စ္အန္ည္း
ငယ္မ�်သာ ၾကာျမင့္ွိုင္ျပီး တစ္န္ာရီအတြင ္ေပၚလိုက ္ေပ်ာက္လိုက ္
ျဖစ္ေန္တတ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေျခေထာက္မ်ား
ကို ရင္ဘာတ္သို႔ ဆြဲကပ္ွိုင္ပါသည္။ သင္၏ ကေလးသည္ အၾကိ
မ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း အန္္ွိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းထဲတြင္ ေသြး
စမ်ားလည္း ရ�ိွိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ ္အလြန္္ေပ်ာ့ေန္ဟန္္လည္း ရ�ိွို
င္သည ္သို႔မဟုတ္ အလြန္္ မအီမသာလည္း ျဖစ္ွိုင္ပါသည္။ ထိုလ
ကၡဏာမ်ားသည္ ပထမအၾကိမ္ွ�င့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး ေန္ာက္ ပထမ အပတ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေ
လ့ ရ�ိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေန္ာက္ ၎တို႔ကို ေ
စာင့္ၾကည့္ပါ။ သင့္ကေလးတြင္ အူထပ္ျခင္း ရ�ိသည္ဟု သင္ထင္
ပါက က်န္္းမာေရး ေစာင့္ေရ�ာက္မႈေပးသူကို ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္
ပါ။ သင္သည္ က်န္္းမာေရးေစာင့္ေရ�ာက္မႈ ေပးသူကို ဆက္သြယ္၍ 
မရပါက ကေလးကို ေဆးရုံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားပါ။ သင့္ကေလး
သည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကို ရရ�ိျပီးေသာ အခါ သူတို႔ကို 
ေျပာျပပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္္းမ� ထြက္ခြာျပီးေန္ာက ္ဓာ
တ္မတည့္တုုန္္႔ျပန္္မႈရရ�ိွိုုင္သည္။ သင္သည္ ျပင္းထန္္ေသာ ဓာတ္
မတည့္ တုုန္္႔ျပန္္မႈ လကၡဏာမ်ား (အန္ီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ွ�ာွ�င့္ လ
ည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရ�ဴျမန္္ျခင္း၊ ွ�လံုးခုန္္ျမန္္ျခင္း၊ 
ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရ�ိျခင္း) တို႔ကို ေတြ႕ ရ�ိရပါက 9-1-19-1-1 
သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အန္ီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက ္စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္္းမာေ
ရး ေစာင့္ေရ�ာက္သူထ ံဖုုန္္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘားထြက္ဆိုးက်ိဳး 
အျဖစ္အပ်က ္တုိင္ၾကားရန္ ္စန္စ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ 
က်န္္းမာေရးေစာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည္ ပံုမ�န္္အားျဖင့္ ဤ
အစီရင္ခံစာကိုု တင္ျပမည္ျဖစ္သည္ သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင္ 
လုပ္ေဆာင္ွိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ၀က္ဘာ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္ ့ 
www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ ္ 
1--800--822--7967သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္ ဓါတ္မတည့္တုံ႔ျပန္္မႈ
မ်ားကုုိ အစီရင္ခံရန္္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိမႈဒဏ္ရာရရ�ိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေေလ်ာ္ေၾကးေ
ပးေရးပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

National Vaccine Injury Compensation Program, VICP (အ
မ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အ စီ
အစဥ္) သည ္ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရရ�ိသူအား ေ
လ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ္တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စ ုအစီအစ
ဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟ ုေျပာဆို
ထားသည္ ့ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးမႈွ�င့္စပ္လ်ဥ္းေ
သာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေလ�်ာက္ထားရန္္ အခ်ိန္္အကန္္႕အ
သတ္ရ�ိၿပီး ယင္းမ�ာ ၂ ွ�စ္အထိ ေလ�်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အစီအစဥ္
အေၾကာင္း ေလ့လာရန္္ွ�င့္ မေက်န္ပ္ခ်က္ကို တင္ျပရန္္တို႔အတြက ္
VICP ဝက္ဘာ္ဆိုဒ ္ 
ျဖစ္သည္ ့www.hrsa.gov//vaccinecompensation သို႔သြားပါ သိုု႔မ
ဟုုတ ္1--800--338--2382 သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7.7. ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္

 � သင့္က်န္္းမာေရး ေစာင့္ေရ�ာက္သူထ ံေမးျမန္္းပါ။
 � သင့္ဆရာဝန္္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္န္ယ္ က်န္္းမာေရးဌာန္သုိ႔ ေခၚဆုိပါ။
 � ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက ္အစားအေသာက္ွ�င့ ္ေဆး
ဝါးၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ Food and Drug Administration, FDA  
(သည္ အစားအစာွ�င့္ ေဆး၀ါး အာဏာပိုင) ဝဘာ္ဆိုက္သို႔ 
သြားေရာက္ၿပီး ေန္ာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ု 
www.fda.gov//vaccines--blood--biologics//vaccines  
မ�ာျဖည့္သြင္းပါ။

 � ေရာဂါ ကာကြယ ္ထိန္္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာ Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးွ�င္ ့ထိန္္း
ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန္) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
 - ဖုန္္းေခၚဆိုရန္ ္1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သို႔မဟု
တ္
 - CDC ၏ ဝဘာ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ္
www.cdc.gov//vaccines
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