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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine
ကာကြယ္ေဆး (PPSV23) - သင္သိထားရမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား
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ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

Pneumococcal polysaccharide ကာကြယ္ေဆး
(PPSV23) သည္ ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္
ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါအား
ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ ၎ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္
ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ
ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ မွန္သမွ်ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ဤဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ အဆုတ္အား
ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္
အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ အပါအ၀င္ ဖ်ားနာမက်န္းျဖစ္မႈ
အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားသည္
အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ
အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါအျပင္ ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္
ဗက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္ နားေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား
ႏွာေခါင္းလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား
ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ (ဦးေႏွာက္ႏွင့္
ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာမအေပၚ လႊမ္းျခံဳထားသည့္
တစ္ရွဴးမ်ား ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈ)
ေသြးထဲ၌ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ရွိေနျခင္း
(ေသြးလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ)
မည္သူမဆိုသည္ ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္
ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါအား
ရရွိႏိုင္ျပီး အသက္ 2 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊
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ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

က်န္းမာေရး အေျခအေနတစ္စံုတစ္ရာရွိေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသက္ 65 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎အထက္
လူၾကီးမ်ားႏွင့္ စီးကရက္ ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္
ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။
ႏ်ဴမိေ
ု ကာကပ္စ္ ဗက္တးီ ရီးယား ေရာဂါပိးု ကူးစက္မႈ
အမ်ားစုသည္ အားအေပ်ာ့စားကူးစက္မသ
ႈ ာျဖစ္သည္။
သိေ
႔ု သာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကူးစက္မမ
ႈ ်ားမွာမူ
ဦးေႏွာက္ပ်က္စးီ ထိခက
ုိ မ
္ ႈ သိမ
႔ု ဟုတ္
အၾကားအာရံဆ
ု းုံ ရံးႈ မႈ ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ေရရွညျ္ ပသနာမ်ားအား
ဖန္တးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။ ႏ်ဴမိေ
ု ကာကပ္စ္ ဗက္တးီ ရီးယား
ကူးစက္မႈ ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဦးေႏွာက္
အေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊ ေသြးထဲ၌ ဗက္တးီ ရီးယားပိးု မ်ား
ရွေ
ိ နျခင္းႏွင့္ အဆုတေ
္ ရာင္ေရာဂါတိသ
႔ု ည္
အသက္ေသေစႏိင
ု ေ
္ လာက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။
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PPSV23

PPSV23 သည္ ႏ်ဴမိေ
ု ကာကပ္စ္ ဗက္တးီ ရီးယား
ကူးစက္မႈ ေရာဂါအား ျဖစ္ပာြ းေစႏိင
ု သ
္ ည့္ ဗက္တးီ ရီးယား
အမ်ိဳးအစားေပါင္း 23 မ်ိဳးမွ ကာကြယေ
္ ပးသည္။
PPSV23 အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္
ေထာက္ခံအၾကံျပဳအပ္ပါသည္ အားလံုးေသာ အသက္ 65 ႏွစ္ ႏွင့္ ၎အထက္
လူၾကီးမ်ား၊
 ႏ်ဴမိုေကာကပ္စ္ ဗက္တီးရီးယား ကူးစက္မႈေရာဂါ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ အေျခအေနသိ႔ု
ဦးတည္သြားႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရးျပသနာ
တစ္စုံတစ္ရာရွိေနသည့္ အသက္ 2 ႏွစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အထက္ မည္သူကိုမဆိ။ု

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

လူအမ်ားစုသည္ PPSV23 ေဆးတစ္ႀကိမ္သာ
ရယူရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဤေရာဂါ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္မ်ားသူမ်ားအတြက္မူ
PPSV23 ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ႏ်ဴမိုေကာကယ္လ္
ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္
PCV13 အား အၾကံျပဳေထာက္ခံအပ္ပါသည္။
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
အသက္ 65 ႏွစႏ
္ င
ွ အ
့္ ထက္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားသည္ ၎တိ႔ု အသက္
65 ႏွစ္ မျပည္မ
့ က
ီ ကာကြယေ
္ ဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္
သိမ
႔ု ဟုတ္ တစ္ႀကိမထ
္ က္ပ၍
ုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္တ
့ င
ုိ ္
PPSV23 ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္ႀကိမအ
္ ား
ထပ္မရ
ံ ယူရန္လအ
ုိ ပ္ပါသည္။
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 င္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
သ
ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္
သင္၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္သူထံသို႔
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ ယခင္တစ္ခါ PPSV23 ေဆးတစ္ဖံုအား ရယူျပီးေနာက္
ဓါတ္မတည့္သည့္ တုုန႔ျ္ ပန္မျႈ ဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း
သို႔မဟုုတ္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္အႏၲရာယ္
ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တုန႔ျ္ ပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း ရွိခဲ့လွ်င္။
အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ PPSV23 ကာကြယ္ေဆး
ရယူမႈကို အျခားတစ္ရက္ရက္သို႔ ေရြ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစား
နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး
ထိုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္
သို႔မဟုုတ္ အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းသူမ်ားသည္
PPSV23 ကာကြယ္ေဆး မရယူမီ ၎တို႔
ေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထိ ေစာင့္သင့္သည္။
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ ေနရာတြင္
နီျမန္းျခင္း ႏွင့္ နာက်င္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈအား
ခံစားရျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ၾကြက္သား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔သည္ PPSV23
ရယူျပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္
ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္ လူတို႔သည္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။
သင္မူးေဝျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္
နားထဲမွတဝီဝီျမည္ျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား
ေျပာျပပါ။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ျပသနာမ်ား
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ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔
ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္းမွ
ထြက္ခြာျပီးေနာက္ ဓာတ္မတည့္တုန္႔ျပန္မႈ
ရရွိႏိုင္သည္။ သင္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္
တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္
လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊
ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရွိျခင္း)
တို႔ကို ေတြ႕ ရွိရပါက 9-1-1 သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊
၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပါက သင္၏
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ဖုုန္းေခၚပါ။
ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS)
(ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က္
တုိင္ၾကားရန္ စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာကို တင္ျပမည္ျဖစ္သည္

သို႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုိယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။
VAERS ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္
www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ
သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7967သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္
ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ
ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
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ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။
သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔
ဆက္သြယ္ပါ--ဖုန္းေခၚဆိုရန္ 1-800-232-4636
(1-800-CDC-INFO) သို႔မဟုတ္
--CDC ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္
www.cdc.gov/vaccines
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kakQy\eS;Tiu;Ta;tE.Ae`KAen' kakQy\eS; siss\Kjk\nE> enac\mHa kakQy\eS;Tiu;qc\.tE.AKjin\tiu>kiu Srawn\(etQ)k titikjkjrNiuc\eAac\
(Michigan Care Improvement Registry) ms\RHIgc\ kuqm: tiu;tk\ekac\;mQn\er; sarc\;kiu AKjk\Alk\etQ piu>liuk\pfmy\"
kakQy\eS;Siuc\ra AKjk\Alk\etQkiu dIsarc\;kiu piu>mep;Piu> Srawn\etQkiu etac\;Siupiuc\KQc\. lUpug‰iol\etQmHa RHipfty\"

