BURMESE

Vaccine Information Statement ● Multi Pediatric Vaccines (10/15/21) ● Burmese Translation ● Distributed by the Immunization Action Coalition

ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

သင္က
့ ေလး၏ ပထမဆုးံ ကာကြယေ
္ ဆး သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

Many vaccine information statements are
available in Burmese and other languages.
See www.immunize.org/vis
ကာြကယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်
က္မ်ားြ�ာကို �ပိန္္ဘာာသာွ�င့္ အျခားေသာ
ဘာာသာ�ကားမ်ားျဖင့္ ရရ�ိွိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis ကို ၾကည့္႐ႈႈပါ

ဤေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေမြးခါ�ွ�င့္ အေ�ာပိုင္း ကေလးဘာဝအတြင္း တ�္ခ်ိ
န္္တည္းမ� ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။ (ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္န္ာ၊ ဂ်ိဳက္သိုး၊ ေရေက်ာက္၊ ရိုတာဗိုင္းရပ္�္၊ တုတ္ေ
ကြးွ�င့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ) ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳေသာ ပုံမ�န္္ထိုးေသာ အျခား ကာကြ
ယ္ေဆးအတြက္ သီးျခား ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရ�ိပါသည္။
သင့္ကေလးသည္ ထိုကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ယေန္႔ရွိုင္ပါသည္  DTaP

 Hib

 အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ

 ပိုလီယို

 PCV13

(ပံ့ပိုးသူ - သင့္ေတာ္သည့္ အကြက္မ်ားတြင္ ျခ�္ပါ)

1. ဘာာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။
ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ွိုင္ပါသည္။ ကေလး
မ်ားသည္ အသက္အွၱရာယ္ရ�ွ
ိ ိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို မထိေတြ႕ခင္
တြင္ ေရာဂါျပီးေအာင္ ကူညီေပးွိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးဘာဝတြင္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္။
ဆုံဆို႔၊ ေမးခိုင္ွ�င့္ ၾကက္ည�ာေခ်ာင္းဆိုး ((DTaP))
ဆံုဆို႔န္ာေရာဂါ (DIPHTHERIA, D)
D)သည္ အသက္ရႈရခက္ျခင္း၊ ွ�
လံုးေဖာက္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျ
ဖ�္ေ�ွိုင္သည္။
ေမးခိုင္ေရာဂါ (TETANUS, T) သည္ ႂကြက္သားမ်ားကို ေတာင့္တ
င္းန္ာက်င္ေ�သည္။ ေမးခိုင္ေရာဂါသည္ ပါး�ပ္မဟွိုင္ျခင္း၊ အ�ာ
မ်ိဳရခက္ျခင္း၊ အသက္ရႈရခက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးျခင္း
အပါအဝင္ ဆိုးရြားေလးန္က္ေသာ ျပႆန္ာမ်ားျဖ�္ေ�ွိုင္သည္။
ၾကက္ညာႇ ေခ်ာင္းဆိးု (PERTUSSIS, aP) တ�္ျဖ�္လည္း
“whooping cough” သည္ အသက္ရရ
ႈ ခက္ေသာ၊ အ�ာ�ားရခက္ေ
သာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေသာက္ရခက္ေသာ အဆက္မျပတ္ထန္္
ိ းမရေအာင္
ျပင္းထန္္�ာြ ေခ်ာင္းအလြန္ဆ
္ းုိ ျခင္းျဖ�္သည္။ ၾကက္ညာႇ ေခ်ာင္းဆိးု
သည္ အလြန္္ဆးုိ ရြာျပင္းထန္ွိ
္ င
ု ၿ္ ပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားွ�
င့္ ကေလးမ်ားတိတ
႔ု င
ြ ္ န္မိးု န္ီးယား၊ အေၾကာဆြျဲ ခင္း၊ ဦးေွ�ာက္ပ်က္
�ီးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အသက္ေသဆံးု ျခင္းတိျ႔ု ဖ�္ေ�ွိင
ု သ
္ ည္။ လူႀကီး
မ်ားွ�င့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ မ
္ ်ားတြင္ ၎က ကိယ
ု အ
္ ေလးခ်ိန္က
္ ်
ဆင္းျခင္း၊ ဆီးအိမထ
္ န္္
ိ းခ်ဳပ္မဆ
ႈ းုံ ႐ႈံးႈ ျခင္း၊ ဆီးမထန္
ိ း္ ွိင
ု ျ္ ခင္း ွ�င့္ ျပ
င္းထန္္�ြာေခ်ာင္းဆိးု ျခင္းေၾကာင့္ န္႐ႈိ
ံ းု မ်ားအက္ေၾကျခင္းတိ႔ု ျဖ�္ေ�ွုိ
င္သည္။
Hib ((Haemophilus infuenzae အမ်ိဳးအ�ား ဘာီ) ေရာဂါ
Haemophilus infuenzae အမ်ိဳးအ�ား ဘာီ cသည္ မတူေသာ ပိုးဝင္
ကူး�က္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖ�္ေ�ွိုင္သည္။ ဤပိုးဝင္ကူး�က္မႈမ်ားသည္
ပံုမ�န္္အားျဖင့္ အသက္ 5 ွ��္ေအာက္ကေလးမ်ားကိုသာ ကူး�က္ွိုင္ေ
သာ္လည္း အခိ်ဳ႕ေသာ သတ္သတ္မတ္
� မ�တ္ က်န္္းမာေရးအေျခအေ
န္ရ�ိသည့္ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း ကူး�က္ေ�ွိုင္ပါသည္။ Hib ဘာက္တီး
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ရီးယားမ်ားသည္ န္ားပိုးဝင္၍ ေရာင္ရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ေလႁပြန္္မ်ားေရာင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေပ်ာ့�ား ဖ်ားန္ာမႈကိုျဖ�္ေ�
သည္ သို႔မဟုတ္ ေသြးတြင္း ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္္
သည့္ ဖ်ားန္ာမႈကိုလည္း ျဖ�္ေ�ွိုင္သည္။ ျပင္းထန္္ေသာ Hib ပိုးဝင္
မႈကို “ထိုးေဖာက္ျပန္္႕ပြားေသာ Hib ေရာဂါ”ဟုလည္းေခၚဆိုၿပီး ေဆး
ရံုတက္ကုသမႈခံယူရန္္ လိုအပ္သလို တ�္ခါတရံ၌ အသက္ေသဆံုး
မႈျဖ�္ေ�ွိုင္သည္။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ သည္ သီတင္းပတ္အန္ည္းငယ္သာ
ၾကာျမင့္သည့္ အန္ည္းငယ္ ဖ်ားန္ာမႈ ျဖ�္ေ�ွုိင္သလို ျပင္းထန္္ေသာ
တ�္သက္လံုး ဖ်ားန္ာမႈကိုလည္း ျဖ�္ေ�ွုိင္ပါသည့္ အသဲေရာဂါျဖ
�္သည္။ ခ်က္ျခင္း ေရတို ျဖ�္ေသာ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ
သည္ ဖ်ားန္ာျခင္း၊ ေမာပန္္းျခင္း၊ အရာသာပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္္ျခ
င္း၊ အသားဝါျခင္း (အေရျပား သို႔မဟုတ္ မ်က္လုံး ဝါျခင္း၊ ဆီးမည္းျခ
င္း၊ ရြံ႕ေရာင္ဝမ္းသြားျခင္း) ွ�င့္ ၾကြက္သား၊ အဆ�္ွ�င့္ အ�ာအိမ္န္ာျ
ခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္ေသာ ေရတို ဖ်ားန္ာျခင္းတ�္မ်ိဳးျဖ�္သည္။ န္ာတာ
ရ�ည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ ကူး�က္မႈသည္ အသည္းေရာင္
အသားဝါ ဘာီ ဗိုင္းရပ္�္က လူ႔ခွၶာကိုယ္ထဲတြင္ တည္ရ�ိေန္ေသာအခါ
ျဖ�္ေပၚသည့္ ကာလၾကာရ�ည္ ဖ်ားန္ာမႈျဖ�္သည္။ န္ာတာရည္
� အသ
ည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ ဆက္လက္ျဖ�္သြားသူ အမ်ား�ုတြင္ ေရာဂါ
လကၡဏာ မျပေသာ္လည္း ၎သည္ အလြန္္ျပင္းထန္္ေန္ဆဲျဖ�္ကာ
အသည္းပ်က္�ီးျခင္း (အသည္းေျခာက္ျခင္း)၊ အသည္းကင္ဆာွ�င့္ ေ
သဆုံးျခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္ပါသည္။
ပိုလီယို
ပိုလီယို (သို႔မဟုတ္ ပိုလီယိုမိုင္အီလီတ�္) သည္ မသန္္�ြမ္းျဖ�္ေ�
သလို လူတ�္ဦး၏ န္ာဗ္ေၾကာ႐ႈိုးတြင္း ပိုးဝင္ကူး�က္မႈျဖ�္၍ ေလျဖ
တ္ေ�ွိုင္သည့္ ပိုလီယိုဗိုင္းရပ္�္ေၾကာင့္ျဖ�္သည့္ အသက္-အွၲရာယ္ျ
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ပဳွိုင္သည့္ ေရာဂါျဖ�္သည္။ ပိုလီယိုဗိုင္းရပ္�္ ကူး�က္ခံရသူ အမ်ား
�ုတြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပသလို အမ်ားအျပားသည္ ေရာဂါ ေန္ာက္
ဆက္တြဲျပႆန္ာမ်ား မရ�ိဘာဲ ျပန္္ေကာင္းလာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူ
မ်ားက လည္ေခ်ာင္းန္ာျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္္တက္ျခင္း၊
ပင္ပန္္းျခင္း၊ ေအာ့အန္္လို�ိတ္ျဖ�္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းတို႔ ခံ�ားရွိုင္သည္။ လူအုပ္�ု အန္ည္းငယ္သည္ ပို
မိုျပင္းထန္္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖ�္ေပၚွိုင္ပါလိမ့္မည္ - ပူးျပီး အပ္ ွ�
င့္ ထိုးသကဲ့သို႔ ခံ�ားခ်က္ (ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ပင္မ်ား၊ အပ္မ်ား
ကဲ့သို့ ခံ�ားခ်က္) သို႔မဟုတ္ ဦးေွ�ာက္အေျမ�းေယာင္ျခင္း (ေက်ာရိုး
မၾကီး ွ�င/့္ သို႔မဟုတ္ ဦးေွ�ာက္တို႔၏ အကာအကြယ္ကို ေရာဂါကူး�
က္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ ေလျဖတ္ျခင္း (ခွာၶကိုယ္ အ�ိတ္အပိုင္းမ်ား မေ
ရြ႕ွိုင္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ လက္ေမာင္း၊ ေျခေထာက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ွ��္
မ်ိဳး�လုံး ေပ်ာ့ျခင္း။ ေလျဖတ္ျခင္းသည္ အျမဲတမ္း မသန္္�ြမ္းျခင္းွ�င့္
ေသဆုံးျခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္ပါသည္။
ွူမိုေကာ္ကယ္ ေရာဂါ
ွ်ဴမိုေကာကပ္�္ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖ�္ေပၚေသာ ေရာဂါ ဆိုသ
ည္မ�ာ ၎ွ်ဴမိုေကာကပ္�္ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖ�္ေပၚေသာ
ဖ်ားန္ာမက်န္္းျဖ�္မႈ မ�န္္သမ�်ကို ရည္ညႊန္္းျခင္းျဖ�္သည္။ ဤဘာက္
တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ အဆုတ္အား ေရာဂါပိုးကူး�က္မႈတ�္ခုျဖ�္
သည့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ အပါအ၀င္ ဖ်ားန္ာမက်န္္းျဖ�္မႈ အမ်ိဳးအ
�ားမ်ား�ြာကို ျဖ�္ေပၚေ�ွိုင္သည္။ အဆုတ္ေရာင္အျပင္ ွူမိုေကာ
ကယ္ ဘာတ္တီးရီးယားသည္ န္ားေရာဂါမ်ား၊ န္�ာေခါင္းအေခါင္း ေရာ
ဂါ၊ ဦးေွ�ာက္အေျမ�းေယာင္ေရာဂါ ( ဦးေွ�ာက္ က်ာရိုးမၾကီး ွ�င/့္ သို႔မ
ဟုတ္ ဦးေွ�ာက္တို႔၏ အကာအကြယ္ကို ေရာဂါကူး�က္ျခင္း) ွ�င့္ ေ
သြးထဲဘာတီးယာ (ေသြးမ� ကူး�က္ျခင္း)။ ွ်ဴမိုေကာကပ္�္ ဗက္တီး
ရီးယား ေရာဂါပိုးကူး�က္မႈ အမ်ား�ုသည္ အားအေပ်ာ့�ားကူး�က္မႈ
သာျဖ�္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကူး�က္မႈမ်ားမ�ာမူ ဦးေွ�ာက္ပ်
က္�ီးထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ေရရ�ည္ျ
ပသန္ာမ်ားအား ဖန္္တီးွိုင္သည္။ ွ်ဴမိုေကာကပ္�္ ဗက္တီးရီးယား
ကူး�က္မႈ ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖ�္ေပၚေသာ ဦးေွ�ာက္ အေျမ�းေရာင္ေရာ
ဂါ၊ ေသြးထဲ၌ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ရ�ိေန္ျခင္းွ�င့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာ
ဂါတို႔သည္ အသက္ေသေ�ွိုင္ေလာက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖ�္သည္။

2. DTaP, Hib, အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ၊ ပိုလီ
ယိုွ�င့္ ွူမိုေကာ္ကယ္ ကာကြယ္ေဆး
ကေလးငယ္ွ�င့္ ကေလး လိုအပ္ေလ့ရိသ
� ည္မ�ာ ဆုဆ
ံ ၊႔ုိ ေမးခိင
ု ွ
္ င
� ့္ ဆဲမပါ ၾကက္ညာ� ကာကြယေ
္ ဆး ၅ ၾကိမ္ (DTaP)
Hib ကာကြယ္ေဆး၃ သို႔ၽြဟုတ္ ၄ ၾကိမ္
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘာီ ကာကြယ္ေဆး၃ လုံး
ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆး၄ ၾကိမ္
ွူမိုေကာ္ကယ္ ကာကြယ္ေဆး ((PCV13)) ၄ ၾကိမ
အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးေသာ အသက္
အရြယ္ သို႔မဟုတ္ အျခား အေျခအေန္မ်ားေၾကာင့္ အျပည့္အဝကာ
ကြယ္ရန္္ ကာကြယ္ေဆးအခ်ိဳ႕ကို ပုံမ�န္္ အေရအတြက္ထက္ ပို၍
သို႔မဟုတ္ န္ည္း၍ သုံး�ြဲရန္္ လိုအပ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္္းမာေရး အေျခအေန္ သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘားအွၱရ
ယ္ရ�ိေသာ ပိုၾကီးေသာ ကေလးမ်ား၊ ျမီးေကာင္ေပါက္ွ�င့္ လူၾကီးမ်ား

သည္ ထိုကာကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ အၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၁ ၾကိမ္
ကို ရယူရန္္လည္း အၾကံျပဳပါသည္။
ဤကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုတည္းအျဖ�္ ထိုးေ
ပးွိုင္သလို ေပါင္း�ည္းကာကြယ္ေဆး (ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအ�ား
မ်ား�ြာကို ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုတည္းအျဖ�္ေပါင္း�ည္းထားသည္)
အျဖ�္လည္း ထိုးေပးွိုင္သည္။

3. သင္၏ က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူျဖင့္
ေျပာဆိုေဆြးေွြးပါ
အကယ္၍ သင့္ကေးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလ�်င္ သင္၏ ကာ
ကြယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္သူထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ ကာကြယ္ေဆးအားလုံးအတြက္ ယခင္က ကာကြယ္ေဆး ေဆးတ�္ႀကိမ္ ထိုးၿပီးေန္ာက္ ဓါတ္မတ
ည့္သည့္ တုုန္္႔ျပန္္မႈ ျဖ�္ခဲ့ဖူးလ�်င္ သို႔မဟုုတ္ ျပင္းထန္္ေသာ အသက္
ရ�ခ
ိ ဲ့
အွၲရာယ္ ခ်ိန္္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တုန္္႔ျပန္္မႈတ�္�ံုတ�္ရာ ရိ
ဖူးျခင္း။
DTaP အတြက္ �
ယခင္က ေမးခိင
ု ၊္ ဆုဆ
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႔ု ဟုတ္ ၾကက္ညာက
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ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug
Administration, FDA(သည္ အ�ားအ�ာွ�င့္ ေဆး၀ါး အာဏာ
ပိုင္) ဝဘာ္ဆိုက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီးေန္ာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကို
/
/
မ�ာျဖည့္သြင္း
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
ပါ။
တက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ အျခား အာရံုေၾကာ�န္�္
ျပႆန္ာရ�ိခဲ့ဖူးျခင္း။
Guillain-Barré
Syndrome ဂြီလိမ-္ ဘာာေရး ေရာဂါလကၡဏာ�ု
((GBS ဟုလည္းေခၚဆိုေသာ) အေျခအေန္တ�္ရပ္ ရ�ိခဲ့ဖူးျခင္း။
ေမးခိုင္ သို႔မဟုတ္ ဆံုဆို႔န္ာေရာဂါမျဖ�္ေအာင္ ကာကြယ္ေပး
သည့္ ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုခုထိုးခဲ့ၿပီးေန္ာက္ ဆိုးရြားေသာ န္ာက်
င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း။
PCV13 အတြက္ ယခင္က PCV13 ကာကြယ္ေဆး၊ ယခင္က PCV7 ဟုလည္းေခၚ
ဆိုသည့္ ွူမိုေကာ္ကယ္ ကာကြယ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ဆုံဆို႔ေျဖေဆး
(ဥပမာ DTaP) ေဆးထိုးၿပီးေန္ာက္ ဓါတ္မတည့္ေသာ တုံ႔ျပန္္မႈျဖ�္ျခ
င္း၊ ပါေသာ ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုခု သို႔မဟုတ္အသက္အွၲရာယ္ရ�ိေ
သာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားရ�ိျခင္းတို႔ျဖ�္ခဲ့ျခင္း။
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖ�္ရပ္မ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာ
က္သူသည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးမႈကို ေန္ာက္တႀကိမ္ေဆးခန္္းလာသ
ည္အထိ ေရြ႔ဆိုင္းရန္္ ဆံုးျဖတ္ွိုင္သည္။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသး�ား န္ာမက်န္္းမႈရ�ိေသာ ကေလးမ်ား
သည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုး၍ရွိုင္သည္။ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုုတ္
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အျပင္းအထန္္ ေန္မေကာင္းေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆး
မထိုးေပးမီ ေန္ျပန္္ေကာင္းလာသည္အထိ ေ�ာင့္သင့္သည္။
သင့္ကေလး၏က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူမ� အေသး�ိတ္ အခ်က္
အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ား
ကာကြယ္ေဆးအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿပီးေန္ာက္ ေဆးထိုးသည့္ေန္ရာတြင္ ေရာင္ရ
မ္းျခင္း၊ န္ီျမန္္းျခင္း၊ ေဖာင္းျခင္း၊ ပူျခင္း၊ န္ာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္
န္ာျခင္းတို႔ ျဖ�္ွိုင္သည္။
DTaP ကာကြယ္ေဆး၊ Hib ကာကြယ္ေဆး၊ အသည္းေရာင္
အသားဝါ ဘာီကာကြယ္ေဆး ွ�င့္ PCV13 ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေန္ာက္ အဖ်ားတက္ွိုင္ပါသည္။
DTaP ကာကြယ္ေဆးအတြက္ DTaP ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးေန္ာက္ အာရုံေထြျခင္း၊ �ိတ္ဆတ္ျခ
င္း၊ ေမာျခင္း၊ အ�ာ�ားခ်င္�ိတ္မရ�ိျခင္း ွ�င့္ အန္္ျခင္းတို ျဖ�္တတ္
သည္။
ပိုမိုျပင္းထန္္ေသာ ဓါတ္တုန္္႔ျပန္္မႈ ဥပမာ တက္ျခင္း၊ ၃ န္ာရီွ�င့္ အ
ထက္ ပိုမို၍ မရပ္ပဲ ငိုေၾကြးျခင္း သို႔မဟုုတ္ ကိုယ္ပူ အလြန္္ျမင့္ျခ
င္း (၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ အထက္ 40.5 °C [105°F]) တို႔သည္
DTaP ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး တခါတရံမသာလ်င္
�
� ျဖ�္တတ္သည္။
ရ�ားရားပါးပါး၊
�
အထူးသျဖင့္ ပိုမို ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားတြင္ သူ
တို႔၏ �တုတၳ သို႔မဟုုတ္ ပဥၥမ အႀကိမ္ ေဆးပမာဏ ကာကြယ္ေ
ဆးထိုးၿပီးေန္ာက္ လက္တ�္ခုလံုး သို႔မဟုုတ္ ေျခေထာက္ တ�္ခု
လံုး ေရာင္လာတတ္သည္။
PCV13 အတြက္ PCV13 ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီးေန္ာက္ အ�ားအေသာက္ ပ်က္ျခင္း၊
�ိတ္ေထြျခင္း (မအီမသာျဖ�္ျခင္း)၊ ေမာပန္္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းွ�
င့္ ခ်မ္းတုန္္ျခင္းမ်ား ျဖ�္ွိုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးကို PCV13 ွ�င့္တ�္ခ်ိန္္တည္းမ�ာပင္ inactivated
တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို ၿပိဳင္တူထိုးေပးလ�်င္ ေဆးထိုးၿပီးေန္ာက္
ကိုယ္အပူခ်ိန္္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ တက္တတ္ျခင္းျဖ�္သည့္ အွၲ
ရာယ္ျမင့္မားပါသည္။ ပိုမိုသိရ�ိရန္္အတြက္ သင့္က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေ
ရ�ာက္သူထံ ေမးျမန္္းပါ။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္္ေ
သာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခ
င္းတို႔ ျဖ�္ွုိင္ေျခမာ� အလြန္္႔အလြန္န္ည္
္
းပါးသည္။

5. ျပင္းထန္္ေသာ တံု႔ျပန္္မႈ ျပသန္ာမ်ား ျဖ�္ေပၚလာခဲ့
လ�်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္န္ည္း။
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္္းမ� ထြက္ခြာျပီးေန္ာက္ ဓာ
တ္မတည့္တုန္္႔ျပန္္မႈရရ�ိွိုင္သည္။ သင္သည္ ျပင္းထန္္ေသာ ဓာတ္မ

တည့္ တုုန္္႔ျပန္္မႈ လကၡဏာမ်ား (အန္ီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ွ�ာွ�င့္ လည္ပ
င္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရ�ဴျမန္္ျခင္း၊ ွ�လံုးခုန္္ျမန္္ျခင္း၊ ေခါင္း
မူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရ�ိျခင္း) တို႔ကို ေတြ႕ ရိရ
� ပါက 9--1--1 သို႔ ေခၚ
ဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အန္ီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ �ိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္္းမာေရး
ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူထံ ဖုုန္္းေခၚပါ။
ဓာတ္မတည္သ
့ ည့္ တံျ႔ု ပန္္မမ
ႈ ်ားအား Vaccine Adverse Event
Reporting System, VAERS (ကာကြယေ
္ ဆး ေဘားထြကဆ
္ းုိ က်ိဳး
အျဖ�္အပ်က္ တုင
ိ ၾ္ ကားရန္္ �န္�္) သိ႔ု တင္ျပသင္သ
့ ည္။ သင္၏ က်န္္း
မာေရးေ�ာင္ေ
့ ရာက္
�
မႈ ေထာက္ပသ
့ံ သ
ူ ည္ ပံမ
ု န္
� အ
္ ားျဖင့္ ဤအ�ီရင္ခံ
�ာကို တင္ျပမည္ျဖ�္သည္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ပ
္ ါက သင္ကယ
ို တ
္ င
ုိ ္ လုပေ
္ ဆာ
င္ွင
ုိ ေ
္ ပသည္။ VAERS ၏ ၀က္ဘာဆ
္ ဒ
ုိ ျ္ ဖ�္သည့္ www.vaers.hhs.gov
သိ႔ု သြားေရာက္ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ သိမ
႔ု ဟုတ္ 1-800-822-7967သိ
႔ု ေခၚဆိပ
ု ါ။
- - VAERS သည္ ဓါတ္မတည္တ
့ ျ႔ုံ ပန္္မမ
ႈ ်ားကို အ�ီရင္ခရ
ံ န္္အတြကသ
္ ာ
ျဖ�္ျပီး၊ VAERS ဝန္္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အၾကံေ
ပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပပ
္ ါ။

6. ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေ
ပးေရး အမ်ဳိးသား အ�ီအ�ဥ္
National Vaccine Injury Compensation Program, VICP (အ
မ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အ �ီ
အ�ဥ္) သည္ ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိသူအား ေ
လ်ာ္ေၾကးေပးရန္္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္�ု အ�ီအ�ဥ္
တ�္ခု ျဖ�္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖ�္သည္ဟု ေျပာဆိုထား
သည့္ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးမႈွ�င့္�ပ္လ်ဥ္းေသာ ေ
တာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေလ�်ာက္ထားရန္္ အခ်ိန္္အကန္္႕အသတ္ရိၿ�
ပီး ယင္းမ�ာ ၂ ွ��္အထိ ေလ်ာ့
� ခ်ထားပါသည္။ အ�ီအ�ဥ္အေၾကာင္း
ေလ့လာရန္္ွ�င့္ မေက်န္ပ္ခ်က္ကို တင္ျပရန္္တို႔အတြက္ VICP ဝက္
ဘာ္ဆိုဒ္ ျဖ�္သည့္ www.hrsa.gov//vaccinecompensation သို႔သြားပါ
သို႔မဟုုတ္ 1--800--338--2382 သို႔ေခၚဆိုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္
သင့္က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူထံ ေမးျမန္္းပါ။
သင့္ဆရာဝန္္ သို႔မဟုတ္ ျပည္န္ယ္ က်န္္းမာေရးဌာန္သို႔ ေခၚဆိုပါ။
ကာကြယေ
္ ဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug Administration,
FDA (သည္ အ�ားအ�ာွ�င့္ ေဆး၀ါး အာဏာပိင
ု )္ ဝဘာ္ဆက
ုိ ္
သိ႔ု သြားေရာက္ၿပီးေန္ာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကုိ www.fda.gov//
/
�
vaccines-blood-biologics/vaccines
မာျဖည္
သ
့ င
ြ း္ ပါ။
Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ ကာ
ကြယ္ေရးွ�င့္ ထိန္္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန္) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ- ဖုန္း္ ေခၚဆိရ
ု န္္ 1-800-232-4636
- - (1-800-CDC-INFO)
- သိမ
႔ု ဟုတ္
- CDC ၏ ဝဘာ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္္
www.cdc.gov//vaccines
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