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Tdap ကာကြယ္ေဆး
သင္ ဘာကို သိထား သင့္ပါသနည္း

1 အဘယ္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ဆုံဆုိ႔နာ ႏွင့္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ ]တုိ႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ 
ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ Tdap ကာကြယ္ေဆးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား 
ဤေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Tdap ကာကြယ္ေဆးသည္ 
ကုိယ္၀န္သည္မ်ားအား ထုိးေပးျခင္းျဖင့္ ေမြးစသူငယ္မ်ားအား 
ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ မွ ကာကြယ္ထားႏုိင္ပါသည္။

ေမးခုိင္ေရာဂါ (ငန္းဖမ္းျခင္းေရာဂါ) သည္ ယေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
မႀကံဳစဖူးေလာက္သာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၾကြက္သားအား နာက်င္ေစၿပီး 
ေတာင့္တင္းေစပါသည္၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိပါ နာက်င္ေစပါသည္။
• ေခါင္း ႏွင့္ လည္ပင္းရိွ ၾကြက္သားမ်ားအား ေတာင့္တင္း တင္းက်ပ္ေစႏုိင္သည့္

အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ ပါးစပ္အား မဟႏုိင္၊ မမ်ိဳခ်ႏုိင္၊ (သုိ႔) တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ပင္
မရွဴႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကူးစက္ခံရသူက ေဆး၀ါးကုသမႈကုိ
အေကာင္းဆုံး ခံယူခ့ဲရသည့္ တုိင္ေအာင္ ေမးခုိင္ေရာဂါသည္ လူ ၁၀ ဦးတြင္ ၁
ဦးကုိ ေသဆုံးသြားေစပါသည္။

ဆုံဆုိ႔နာ သည္လည္း ယေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မႀကံဳစဖူးေလာက္သာျဖစ္ 
ပါသည္။
• ၎သည္ လည္ေခ်ာင္း၏အေနာက္ဘက္တြင္ ထူထဲေသာအလႊာကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္

ပါသည္။ ၎သည္ အသက္ရွဴျခင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊
ရုတ္တစ္ရက္ႏွလုံးခုန္ရပ္ သြားျခင္း၊ ႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ သည္ ျပင္းထန္ေသာ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
အသက္ရွဴရာတြင္ခက္ခဲေစျခင္း၊ ပ်ိဳ ႕အန္ျခင္း ႏွင့္ အိပ္ေရးပ်က္ေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစပါသည္။
• ၎သည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစျခင္း၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ေစျခင္း

ႏွင့္ နံရုိးက်ိဳးေစျခင္းသုိ႔လည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိေရာဂါ ရိွသူ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၀၀ တြင္ ၂ ေယာက္ ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူလူႀကီး ၁၀၀ လွ်င္ ၅
ေယာက္ တုိ႔သည္ ေဆးရုံတက္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါ (သုိ႔)
ေသဆုံးျခင္း အပါအ၀င္ ေနာက္ဆက္တြ ဲျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႔ရသည္။

ယင္းေရာဂါမ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆုံဆုိ႔နာ ႏွင့္ 
ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိး ေရာဂါသည္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း (သုိ႔) ႏွာေခ်ျခင္းမွတဆင့္ 
လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးထံသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားပါသည္။ ေမးခုိင္ေရာဂါသည္ ထိရွမႈ၊ ကုတ္ျခစ္ရာမ်ား၊ 
(သုိ႔) အနာမ်ား မွတဆင့္ ကူးစက္ ၀င္ေရာက္သြားသည္။

ကာကြယ္ေဆး မတုိင္မီ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဆုံဆုိ႔နာေရာဂါသည္ 
၂၀၀၀၀၀၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါသည္ ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး ေမးခုိင္ေရာဂါမွာ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ား ရိွခ့ဲသည္။ ကာကြယ္ေဆး 
အသုံးျပဳသည္မွစၿပီး ေမးခုိင္ေရာဂါႏွင့္ ဆုံဆုိ႔နာေရာဂါသည္ ၉၉ % ခန္႔အထိ 
က်ဆင္းခ့ဲၿပီး ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါသည္ ၈၀ % ခန္႔ က်ဆင္းခ့ဲေၾကာင္း 
အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲပါသည္။ 

2 Tdap ကာကြယ္ေဆး

Tdap ကာကြယ္ေဆးသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီးမ်ားအား 
ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ဆုံဆုိ႔နာႏွင့္ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါတုိ႔မွ ကာကြယ္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
Tdap ကာကြယ္ေဆးကုိ ထုံးစံအားျဖင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ (သုိ႔) ၁၂ ႏွစ္ တြင္ ေဆးပမာဏ 
တၾကိမ္ကုိ ထုိးေပးပါသည္။ ထုိအသက္အရြယ္တြင္ Tdap ကာကြယ္ေဆး မရရိွခ့ဲသူမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ခံယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

Tdap ကာကြယ္ေဆးသည္ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားႏွင့္ အသက္ ၁၂ လေအာက္ရိွသူငယ္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ရိွေနသူမ်ား 
ခံယူရန္အတြက္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား Tdap ကာကြယ္ေဆးအား ေမြးကင္းစကေလးငယ္အား 
ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိး ေရာဂါမွ ကာကြယ္ထားသည့္အေနျဖင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည့္ 
အၾကိမ္တုိင္းတြင္ ခံယူထားရန္လုိအပ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲအႏၲရာယ္မ်ားကုိ 
ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး၊ အသက္အႏၲရာယ္စုိးရိမ္ရသည့္အထိ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

Td ေခၚ အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုမွာ ေမးခုိင္ေရာဂါႏွင့္ ဆုံဆုိ႔နာေရာဂါတုိ႔ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ မပါ၀င္ပါ။ Td သည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျမွင့္အား ထုိးေပးသည္ ယခင္က Tdap 
ကာကြယ္ေဆးတစ္ခါမွ် မရရိွခ့ဲဖူးပါက Tdap ျမွင့္အားကုိ ထုိးေပးရပါမည္ ျပင္းထန္ေသာ 
ျပတ္ရွ အနာ (သုိ႔) ေလာင္ကၽြမ္းနာျဖစ္ေပၚသည့္အခါ Tdap ကုိ ေစာၿပီးထုိးေပးႏုိင္ပါသည္။

သင့္ ဆရာ၀န္ (သုိ႔) သင့္အား ကာကြယ္ေဆးေပးသူမွ သင့္အား အခ်က္အလက္ 
ပုိေပးႏုိင္ပါသည္။

Tdap ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတူ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

3  အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ဤကာကြယ္ေဆးအား 
မထိုးသင့္ပါ

• ပထမအႀကိမ္ ေမးခုိင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ ဆုံဆုိ႔နာ (သုိ႔) ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆုိး
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးပါ၀င္ေသာ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းေၾကာင့္
အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္အထိ ေဆးမတည့္ျဖစ္သူမ်ား၊ (သုိ႔) ကာကြယ္ေဆး
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဆးမတည့္ျဖစ္သူမ်ား တုိ႔သည္ Tdap
ကာကြယ္ေဆး မခံယူသင့္ပါ။ ျပင္းထန္ေသာ
ေဆးမတည့္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိ ကာကြယ္ေဆးေပးသူအား ေျပာျပပါ။

• ကေလးဘ၀ ကတည္းက DTP (သုိ႔) DTaP ထုိးေဆးေၾကာင့္ (သုိ႔) ယခင္က Tdap
ေဆးပမာဏေၾကာင့္ ၇ ရက္အတြင္း သတိလစ္ေမ့ေမ်ာျခင္း သုိ႔မဟုတ္
အၾကိမ္ၾကိမ္တက္ျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းသည္
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အျခားအေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရိွထားျခင္း မရိွခ့ဲပါက Tdap မခံယူသင့္ပါ။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ Td ကုိ ဆက္လက္
ခံယူႏုိင္ပါသည္။

• ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ေပၚပါက သင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ
- တက္ျခင္း (သုိ႔) အျခားေသာ နဗ္ေၾကာစနစ္ျပႆနာ၊
- တက္ျခင္း (သုိ႔) အျခားေသာ နဗ္ေၾကာစနစ္ျပႆနာ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ဆုံဆုိ႔နာ
(သုိ႔) ေခ်ာင္းနက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ပါ၀င္သည့္ ည္သည့္ကာကြယ္ေဆးမဆုိ 
ခံယူၿပီးေနာက္ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈျဖစ္ျခင္း၊ Guillain Barré Syndrome
(GBS) ေခၚ ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနရိွခ့ဲဖူးလွ်င္

- ကာကြယ္ေဆးထုိးရမည့္ ေန႔တြင္ ကာကြယ္ေဆးခံယူမည့္သူသည္
ဖ်ားနာခ့ဲပါလွ်င္။

(ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာ ႏွင့္ 
ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ)

Tdap VIS – Burmese (2/24/2015)

BURMESE



4 အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္၊ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆုိ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား 
အလားအလာရိွႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အနည္းငယ္သာျဖစ္တတ္ၿပီး သူ႕ဘာသာသူ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ 
တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါေသာ္လည္း မႀကံဳစဖူးေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။

Tdap ကာကြယ္ေဆးခံယူသူ အမ်ားစုတုိ႔တြင္ မည္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚပါ။

Tdap ကာကြယ္ေဆးခံယူၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါ ေသးငယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္
(လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ပါ)

• ေဆးထုိးထားသည့္ေနရာတြင္ နာက်င္ျခင္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၄ ဦးတြင္ ၃
ဦးခန္႔ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၃ ဦးတြင္ ၂ ဦးျဖစ္သည္)

• ေဆးထုိးထားသည့္ ေနရာတြင္ နီျမန္းျခင္း (သုိ႔) ေရာင္ျခင္း (၅ ေယာက္တြင္ ၁
ေယာက္ျဖစ္)

• ကုိယ္အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္တြင္ အနည္းဆုံး ၁၀၀.၄ °F ရိွသည္ (ဆယ္ေက်ာ္သက္
၂၅ ဦးတြင္ ၁ ဦးခန္႔ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၁၀၀ ဦးတြင္ ၁
ဦးျဖစ္သည္)

• ေခါင္းကုိက္ျခင္း (၁၀ ေယာက္ ထဲတြင္ ၃ ေယာက္ မွ ၄ ေယာက္ခန္႔ျဖစ္)
• ေမာပမ္းႏြမ္းနယ္ျခင္း (၄ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္ ခန္႔)
• ပ်ိဳ ႕ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၄ ဦးတြင္ ၁

ဦးခန္႔ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၁၀ ဦးတြင္ ၁ ဦးျဖစ္သည္)
• ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ အဆစ္မ်ားကုိက္ခဲျခင္း (လူ ၁၀ ဦးတြင္ ၁ ဦးခန္႔ျဖစ္သည္)

• ကုိယ္လက္ကုိက္ခဲျခင္း (၃ ေယာက္ မွ ၄ ေယာက္ထဲတြင္ ၁ ေယာက္ ခန္႔ျဖစ္)

• အင္ပ်ဥ္၊ ဂလင္းမ်ားေရာင္ျခင္း (ျဖစ္ေပၚေလ့မရိွပါ)

Tdap ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အလယ္အလတ္ ျပႆနာ
(လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲရိွျခင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာ မလုိအပ္ပါ)

• ေဆးထုိးထားသည့္ေနရာတြင္ နာက်င္ျခင္း (လူ ၅ ေယာက္ (သုိ႔) ၆ ေယာက္ တြင္
၁ ေယာက္ခန္႔ျဖစ္)

• ေဆးထုိးထားသည့္ ေနရာတြင္ နီျမန္းျခင္း (သုိ႔) ေရာင္ျခင္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၆
ဦးတြင္ ၁ ဦးခန္႔ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၁၂ ဦးတြင္ ၁
ဦးျဖစ္သည္)

• ၁၀၂ °F အထက္ ကုိယ္ပူျခင္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၀၀ ဦးတြင္ ၁ ဦးခန္႔ျဖစ္သည္
သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၂၅၀ ဦးတြင္ ၁ ဦးျဖစ္သည္)

• ေခါင္းကုိက္ျခင္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၇ ဦးတြင္ ၁ ဦးခန္႔ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူလူႀကီး ၁၀ ဦးတြင္ ၁ ဦးျဖစ္သည္)

• ပ်ိဳ ႕ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း (လူ ၁၀၀ တြင္ ၁ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၃
ဦး ခန္႔ျဖစ္သည္)

• ေဆးထုိးထားသည့္ ေနရာတြင္ လက္ေမာင္းတစ္ခုလုံး ေရာင္ျခင္း (လူ ၁၀၀ တြင္ ၁
ဦးျဖစ္သည္)။

Tdap ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာ
(သာမန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရိွ - ေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ပါသည္)

• ေဆးထုိးထားသည့္ လက္ေမာင္းတြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ျခင္း၊
ေသြးထြက္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ နီျမန္းျခင္း (မရိွသေလာက္)။

မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆုိ ထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ -
• ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအပါအ၀င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားတုိ႔သည္

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးလဲတတ္သည္။ မူးလဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ လဲက်ျခင္းေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရရိွျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ ၁၅ မိနစ္ ခန္႔ ထုိင္ေနျခင္း (သုိ႔)
လဲေလ်ာင္းေနျခင္းျဖင့္ ကူညီႏုိင္ပါသည္။ သင္ မူးေ၀ေနပါက၊ (သုိ႔)
အျမင္အာရုံေျပာင္းလဲပါက (သုိ႔) နားအူပါက သင့္ ဆရာ၀န္အား ေျပာျပပါ။

• အခ်ိဳ ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ပုခုံးတြင္ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ၿပီး
လက္ေမာင္း ေရႊ႕လ်ားရန္ အခက္အခဲျဖစ္တတ္သည္။ ၎သည္
မႀကံဳစဖူးေလာက္သာ ျဖစ္ေပၚပါသည္။

• မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားမဆုိ မတည့္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
ကာကြယ္္ေဆးမွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ မႀကံဳစဖူးေလာက္သာ ျဖစ္ပါသည္၊
ေဆးထုိးသည့္ ပမာဏ အခါတစ္သန္းတြင္ ၁ ခါသာ ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊
ကာကြယ္ေဆးထုိး ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း မွ နာရီပုိင္းအတြင္း
ျဖစ္ေပၚပါသည္။

မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆုိ ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္အတုိင္း ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ 
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ (သုိ႔) ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္မ်ားမွာ အလြန္ရွားပါး 
လွပါသည္။

ကာကြယ္ေဆး၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါသည္။ 
အခ်က္အလက္ကုိမုိသိရိွရန္ www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  အကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ရွိခဲ့ပါလွ်င္ 
ဘာလုပ္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္ ဘာကုိ ေလ့လာရွာေဖြရမည္နည္း။
• သင္ စုိးရိမ္ရသည့္ မည္သည့္အရာအတြက္ကုိမဆုိ သင္ ရွာေဖြႏုိင္သည္၊

ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈ၊ ကုိယ္ပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ျခင္း၊ (သုိ႔)
ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္ လကၡဏာမ်ား။

• ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားမွာ အင္ပ်ဥ္မ်ား အပါအ၀င္၊ မ်က္ႏွာ ႏွင့္
လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊
မူးေ၀ျခင္း၊ ႏွင့္ အားနည္းျခင္း။ ၎သည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္
မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွ နာရီပုိင္းအထိ ျဖစ္ေပၚပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။
• ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈ (သုိ႔) မေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္သည့္ အေရးေပၚမႈ

ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ခ့ဲပါက ၉-၁-၁ (သုိ႔) ထုိပုဂိၢဳလ္အား အနီးဆုံး ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ပါ။
သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ သင့္ ဆရာ၀န္ထံ ေခၚဆုိပါ။

• သင့္ ဆရာ၀န္မွ အစီရင္ခံစာကုိ ဖုိင္တြထဲားရပါမည္၊ (သုိ႔) သင္ ကုိယ္တုိင္ VAERS
www.vaers.hhs.gov ၀က္ဆုိဒ္ မွတဆင့္ တင္ျပႏုိင္သည္၊
1-800-822-7967 (သုိ႔) ၈၀၀-၈၂၂-၇၉၆၇ သုိ႔ ေခၚဆုိ ျခင္းအားျဖင့္
တင္ျပႏုိင္သည္။

VAERS သည္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား မရိွပါ။

 6  ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပး ပရိုဂရမ္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အစီအစဥ္ (VICP) သည္ 
ကာကြယ္ေဆးတစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 
တည္ေထာင္ထားေသာ ဗဟုိအစုိးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိွမႈ ျဖစ္ေပၚသည့္ဟု ယုံၾကည္ရသူမ်ား ပရုိဂရမ္၏ 
အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေတာင္းဆုိရန္ ဖုိင္တြတဲင္ျပျခင္းအေၾကာင္းကုိ 
1-800-338-2382 ၀က္ဆုိဒ္ www.hrsa.gov/
vaccinecompensation. သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရိွပါသည္။

7 ကၽြႏ္ုပ္ ပိုၿပီး မည္သို႔ ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

• သင့္ ဆရာ၀န္ထံ ေမးျမန္းပါ။ သူ (သုိ႔) သူမ သည္
ကာကြယ္ေဆးအထုပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ (သုိ႔) အျခားေသာ ကုိးကားရန္
အခ်က္အလက္မ်ား အႀကံျပဳျခင္း တုိ႔ကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။

• သင့္ ဆရာ၀န္ (သုိ႔) ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ ေခၚဆုိပါ။

• ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္း စင္တာ (CDC):
- ၁-၈၀၀ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သုိ႔ 
- ၀က္ဆုိဒ္ www.cdc.gov/vaccines သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ
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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\"  
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