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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္

ဗယ္ရဆ
ီ လ
ဲ ား (ေရေက်ာက္) ကာကြယေ
္ ဆး သင္ ဘာကို သိထားသင့္ပါသလဲ
အဘယ္ေၾကာင့္

1	
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။
ဗယ္ရီဆဲလား (ေရေက်ာက္ဟုလည္း ေခၚသည္) သည္ အလြန္ ကူးစက္ပ်႕ံ
ပြားလြယ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳးိ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဗယ္ရီဆဲလား
ေဇာ့စတာ ေခၚ ေရယုုန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ အားေပ်ာ့ေသာ္လည္း အသက္
12 လ ေအာက္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၊ ျမွးေကာင္
ီ
ေပါက္အရြယ္မ်ား၊
အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္
အားနည္းေသာသူမ်ားအတြက္မူ အလြန္ျပင္းထန္ႏုင
ိ ္ေပသည္။
ေရေက်ာက္ သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္ေသာ
အေရျပား ယားယံ အဖုုအပိန္႔ထြက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎သည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္  ကိုယ္ပူျခင္း ေမာပန္းျခင္း
 အစာစားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
 ေခါင္းကိုက္ျခင္း
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ားတြင္မူ ေအာက္ပါတို႔
ိ ္ေပသည္ ပါ၀င္ႏုင
 အေရျပား ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား
 အဆုုတ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ (နမိုးနီးယား)
 ေသြးေၾကာမ်ား ေရာင္ယမ္းမႈ
 ဦးေႏွာက္ ႏွင့္/သို႔မဟုုတ္ ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာဖံုး အေျမွးပါး ေရာင္ယမ္းမႈ
(ဦးေႏွာက္ေရာင္ယမ္းနာေရာဂါ သို႔မဟုုတ္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ)
 ေသြးစီးဆင္းမႈ၊ အရိုး သို႔မဟုုတ္ အဆစ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား
ိ
မ်ားမွာမူ အလြန္ပင္ ေရာဂါေ၀ဒနာျပင္းထန္သျဖင့္
အခ်ဳ႕ေသာသူ
ေဆးရံုတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္တတ္သည္။ ၎သည္
မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳးိ မဟုုတ္ေသာ္လည္း
ေရေက်ာက္ေၾကာင့္ လူမ်ား ေသဆံုးႏိုင္ေပသည္။ ေရေက်ာက္ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆး မရရွခင္
ိ က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွ ိ
လူတိုင္းနီးပါးလိုလိုသည္ ေရေက်ာက္ေရာဂါရရွခဲိ ့ၾကသည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူေပါင္း 4 သန္းသည္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ
ခံစားခဲ့ၾကရသည္။
ေရေက်ာက္ေရာဂါခံစားရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္း
သို႔မဟုုတ္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းမွ အနည္းဆံုး 5 သို႔မဟုုတ္ 6 ရက္အထိ
ေက်ာင္းပ်က္ၾကရသည္။
ေရေက်ာက္ရရွေသာ
ိ
အခ်ဳ႕သူ
ိ မ်ားသည္ ႏွစအ
္ ေတာ္ၾကာျပီးေနာက္ (ေရယုန
ု ္
ေရာဂါပိးု ဟာပီး ဇိစ
ု တ
္ ာဟုလ
ု ည္း သိရထားၾကသည္
ွိ
)့ ေရယုန
ု ဟ
္ ု ေခၚဆိေ
ု သာ
အလြနန
္ ာက်င္ခစ
ံ ားရသည့္ အဖုအ
ု ပိနမ
႔္ ်ားကို ရရွတတ္
ိ
ၾကသည္။
ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူ
တစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါမရရွဖူိ းသည့္၊ ထို႔ျပင္
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးမထားသည့္ မည္သူမဆိုထံသို႔ အလြယ္တကူ
ကူးစက္ပ်႕ံ ပြားႏိုင္သည္။
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ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္
အမ်ားအျပားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆး

အသက္ 12 လ မွ 12 ႏွစ္အထိေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေရေက်ာက္
ကာကြယ္ေဆး ေဆးပမာဏ 2 ၾကိမ္အား ရယူသင့္ေပသည္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္  ပထမ အၾကိမ္ - အသက္ 12 လ မွ 15 လအထိတြင္ တစ္ၾကိမ္
 ဒုုတိယ အၾကိမ္ - အသက္ 4 ႏွစ္ မွ 6 ႏွစ္အထိတြင္ တစ္ၾကိမ္
ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်န္ိ က ကာကြယ္ေဆး မထိုးထားဖူးသည့္ အသက္
13 ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ပုုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ား ႏွင့္ ေရေက်ာက္တစ္ခါမွမရရွဖူိ းသည့္
ပုုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားမွာမူ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း 28 ရက္ ျခား၍ ေဆးပမာဏ ဒုုတိယ
ၾကိမ္ ရယူသင့္ေပသည္။
ယခင္က ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆး ေဆးပမာဏ တစ္ၾကိမ္သာလွ်င္
ရယူဖူးသူမွာမူ ေဆးပတ္လည္သြားေစရန္အတြက္ ဒုုတိယအၾကိမ္
ကာကြယ္ေဆးအား ရယူသင့္ေပသည္။ အသက္ 13 ႏွစ္ေအာက္
ကေလးမ်ားမွာမူ ပထမအၾကိမ္ ေဆးပမာဏအား ရယူျပီးေနာက္ အနည္းဆံုး
3 လ ၾကာျပီးမွ သာလွ်င္ ဒုုတိယအၾကိမ္ေဆးအား ရယူသင့္ျပီး၊ အသက္
13 ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ပုုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားမွာမူ ပထမအၾကိမ္ ေဆးရယူျပီးေနာက္
အနည္းဆံုး 28 ရက္ အၾကာတြင္ ဒုုတိယအၾကိမ္ေဆးအား
ရယူသင့္ေပသည္။
ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတူ
တစ္ၿပိဳင္တည္း ရယူျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခမ်ားရွသည္
ိ
ဟူ၍
သိရထားျခင္
ွိ
းမ်ဳးိ မရွပါ။
ိ
ေရေက်ာက္ ႏွင့္ MMR ကာကြယ္ေဆးမ်ား ႏွစ္မ်ဳးစလံ
ိ
ုး ပါ၀င္သည့္
MMRV ဟုုေခၚေသာ ေပါင္းစပ္ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ဳးိ ရွေပသည္
ိ
။
MMRV သည္ အသက္ 12 လ မွ 12 ႏွစ္အထိေသာ ကေလး
အခ်ဳ႕အတြ
ိ
က္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ MMRV အတြက္
ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ သီးျခား ေဖာ္ျပခ်က္
သီးသန္႔တစ္ခု ရွေပသည္
ိ
။ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
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အခ်ဳ႕ေသာသူ
ိ
မ်ားသည္
ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ သင္၏
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္သူထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ  ျပင္းထန္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရေသာ
ွိ
ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား သင့္ထံ၌
ရွ၊မရွ
ိ ။ိ ယခင္က ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆး တစ္ႀကိမ္ထိုးၿပီးေနာက္
အသက္အႏၲရာယ္ရေသာ
ွိ
ဓာတ္မတည့္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ ရွခဲိ ့ဖူးလွ်င္၊
သို႔မွမဟုတ္ ဤကာကြယ္ေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ တစ္ခုခုအေပၚ
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ သင္သည္ ဤကာကြယ္ေဆးကို
မထိုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳရဖြယ္ရသည္
ွိ
။ ကာကြယ္ေဆးတြင္ပါ၀င္ေ

U.S. Department of
Health and Human Services
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Control and Prevention

သာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား သင္ ရယူလိုလွ်င္
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
 ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားရျခင္း ရွ၊မရွ
ိ ၊ ိ သို႔မွမဟုုတ္ သူမထံတြင္
ကိုယ္၀န္ရေနသည္
ွိ
ဟု ထင္ျမင္ျခင္း ရွ၊မရွ
ိ ။ိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအေနႏွင့္မူ ၎တို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ
ျပီးဆံုးသြားသည့္အထိ ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆး မရယူေသးဘဲ
ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ေပသည္။ ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္
အနည္းဆံုး 1 လတာ ကာလအတြင္း ကိုယ္၀န္ရယူျခင္းမျပဳရန္
အမ်ဳးသမီ
ိ
မ်ား ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။
 (ကင္ဆာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ HIV/AIDS ေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ)
ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ (ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊ ကိုယ္ခံအား
ကုသမႈ (immunotherapy)၊ စတီရြဳက္
ိ ၊ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးျဖင့္ကင္ဆာ
ကုသမႈ) စသည့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္
ဆုတ္ယုတ္အားနည္းျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္။
 ကိုယ္ခံအားစနစ္ ျပသနာမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းရွဖူိ းသည့္ မိဘ၊ ညီအစ္ကို၊
ေမာင္ႏွမမ်ား ရွလွ
ိ ်င္။
 (အက္စပရင္ ကဲ့သို႔ေသာ) salicylates ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားအား
သံုးဆြေနျခင္
ဲ
း ရွပါက။
ိ
ေရေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးအား
ရယူျပီးေနာက္ 6 ပတ္တာ ကာလအတြင္း salicylates ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ား
အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။
 မၾကာေသးခင္က ေသြးသြင္းျခင္း သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ေသြးႏွင့္
စပ္ဆုိင္သည့္အရာမ်ားအား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ရွလွ
ိ ်င္။ သို႔ျဖစ္ပါက
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးရယူရန္ 3 လ သို႔မဟုုတ္ အထက္
အခ်န္ိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားဖို႔ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
 တီဘီေရာဂါ ရွလွ
ိ ်င္။
 ျပီးခဲ့သည့္ 4 ပတ္တာ ကာလအတြင္း အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆး
တစ္ခုခုအား ရယူခဲ့ဖူးျခင္း ရွလွ
ိ ်င္။ သက္ရေရာဂါပိ
ွိ
ုးပါသည့္
ကာကြယ္ေဆးအား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးကပ္စြာ ရယူျခင္းသည္
အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈ မရွ ျဖစ္
ိ သြားတတ္ေပသည္။
 ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း ရွ၊မရွ
ိ ။ိ အေအးမိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေပ်ာ့စား
နာမက်န္းျဖစ္မႈမွာမူ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈအား
အခ်န္ိ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ
အေၾကာင္းအရင္းမဟုုတ္ေပ။ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုုတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
နာမက်န္းျဖစ္ေသာသူအေနႏွင့္မူ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ေပသည္။
သင့္ဆရာ၀န္မွ သင့္အား အၾကံေပးႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပန္မႈ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခမ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆိုသည္
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေစႏုင
ိ ္ေျခ ရွပါသည္
ိ
။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
အနည္းငယ္သာျဖစ္ၿပီး သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ပါသည္၊
သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခလည္း ရွပါသည္
ိ
။
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးအား ရယူျခင္းသည္ ေရေက်ာက္
ေရာဂါခံစားရရွျခင္
ိ းထက္ ပိုမို အႏၱရာယ္ကင္း စိတ္ခ်ရပါသည္။ ေရေက်ာက္
ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသူ အမ်ားစုတြင္ ၎ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္
ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မရွေပ။
ိ
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ လူတစ္ဦးသည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အား ေတြ႕ ၾကံဳရႏိုင္ေျခရွပါသည္
ိ
အေသးစား ျဖစ္စဥ္မ်ား  ေဆးထိုးထားသည့္ေနရာမွ လက္ေမာင္း နာေနျခင္း
 ကိုယ္ပူျခင္း
 ေဆးထိးု ထားသည္ေ
့ နရာတြင္ နီျမန္းေနျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ အဖုအ
ု ပိနထ
႔္ က
ြ ျ္ ခင္း

အကယ္၍ ဤသို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်င္ ၎တို႔သည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ 2 ပတ္အတြင္း စတင္ပါသည္။
ဒုုတိယအၾကိမ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၎တို႔ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ပိုမို
ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ပိုမို ျပင္းထန္ေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခ နည္းပါးပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔
ပါ၀င္ႏုင
ိ ္ပါသည္  တက္ျခင္း (ရုုတ္တရက္တက္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေငးေၾကာင္ၾကည့္ျခင္း)
သည္ အဖ်ားတက္ျခင္းျဖင့္ စပ္ဆက္ေနတတ္သည္။
 အဆုုတ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း (နမိုးနီးယား) သို႔မဟုုတ္ ဦးေႏွာက္
ႏွင့္ ေက်ာရိုနာဗ္ေၾကာမ အေမွးအကာမ်ား ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း
(ဦးေႏွာက္ေရာင္ရမ္းနာေရာဂါ)
 ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးတြင္ အဖုုအပိန္႔မ်ားထြက္ျခင္း
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ အဖုုအပိန္႔ထြက္လာသူ
တစ္ဦးသည္ အျခား အကာအကြယ္မဲ့ ပုုဂဳလ္
ၢ ိ တစ္ဦးထံသို႔
ေက်ာက္ျဖဴေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ပ်႕ံ ႏွေကာင္
႔ံ
း ပ်႕ံ ႏွ႔ေံ စႏိုင္ေပသည္။
ဤသို႔ျဖစ္ေပၚသည္မွာ အလြန္ပင္ ရွားပါေသာ္ျငား အဖုုအပိန္႔ထြက္သူ
မည္သူမဆိုသည္ အဖုုအပိန္႔မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ်န္ိ အထိ
ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းသည့္ သူမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသည့္
ေမြးကင္းစမ်ားတို႔ထံမွ အေ၀းတြင္ ေနသင့္ေပသည္။ ပိုမိုေလ့လာသင္ယူႏုင
ိ ္
ရန္အတြက္ သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူျဖင့္ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ပါ။
ဤကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အျခားျပႆနာမ်ားမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္
လူအမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေမ့သြားတတ္ပါသည္။ မူေ၀ျခင္းႏွင့္
လဲက်ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွျခင္
ိ းတို႔ မျဖစ္ေအာင္ 15 မိနစ္ခန္႔
ထိုင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင္ မူးေ၀ေနပါက သို႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲပါက သို႔မဟုတ္
နားအူေနပါက သင့္ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။
 အခ်ဳ႕သူ
ိ မ်ားသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ပခံုးနာက်င္မႈကို
ခံစားရၿပီး၊ ၎သည္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ပံုမွန္နာက်င္မႈထက္
ပိုမိုရွည္ၾကာတတ္သည္။ ဤသည္မွာ အလြန္ရွားပါသည္။
 မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ထိုသို႔တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္
ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ေရ တစ္သန္းတြင္ 1 ႀကိမ္ခန္႔သာ
ရွသည္
ိ
ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ အကယ္၍ျဖစ္လွ်င္လည္း ကာကြယ္ေဆး
ထိုးၿပီးေနာက္ မိနစ္အနည္းငယ္မွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚပါသည္။
မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆိုႏွင့္ကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေျခမွာ အလွမ္းေ၀းလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို အျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ေနပါသည္။ ပိုမိုသိရရန္
ွ ိ အတြက္- www.cdc.gov/vaccinesafety/ သို႔သြားပါ

အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ ျပသနာ
ျဖစ္လာလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
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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။ သို႔မွမဟုုတ္လွ်င္ သင္၏
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအား ေခၚဆိုပါ။
ထို႔ေနာက္၊ ထိုဓါတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈကို Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS) (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳးိ
အျဖစ္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။
သင့္ဆရာ၀န္သည္ ဤအစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တထားပါမည္
ြဲ
၊ 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
၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုင
ိ ္ပါသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္
အခ်န္ိ အကန္႔အသတ္ ရွပါသည္
ိ
။

ထပ္မံသိရွရန္
ိ
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မည္သို႔ေလ့လာႏိုင္သနည္း။
 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) သို႔ေခၚဆိုပါ၊ သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝက္ဘ္ဆုိကw
္ ww.cdc.gov/vaccines သို႔ သြားပါ

Vaccine Information Statement

Varicella Vaccine
2/12/2018
Translation provided by the Immunization Action Coalition

42 U.S.C. § 300aa-26

Burmese

Office use only

