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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကာကြယေ
္ ဆး သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
1. ဘာာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအပိုး ကာကြယ္ေဆးသည္ အသည္းေရာ
င္အသားဝါ ေအပိုးကို ကာကြယ္ွိုင္ပါသည္။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ သည္ ျပင္းထန္္ေသာ အသည္းေရာ
ဂါျဖ�္သည္။ ၎သည္ ပိုးရ�ိေသာ သူမ်ားွ�င့္ အန္ီးကပ္
ထိေတြ႕ျခင္းမ�တ�္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ လူတ�္ဦးသည္ ေရာဂါရိ�ေသာ
လူတ�္ဦးမ� ဝမ္း (မ�င္) အန္ည္းငယ္ျဖင့္ ထိေတြ႕ေသာ အရာဝတၳဳ၊
အ�ားအ�ာ သို႔မဟုတ္ အေဖ်ာ္ယာမကာမ်ားမ� ဗိုင္းရပ္�္မ်ားကို သိရ�ိ
လ်က္ ေသာက္သုံးေသာအခါတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်ံ႕ွ�ံ႔ပါသည္။
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ရ�ိေသာ လူၾကီးအမ်ား
�ုတြင္ ေမာပန္္းျခင္း၊ ခံတြင္း ပ်က္ျခင္း၊ အ�ာအိမ္ န္ာျခင္း၊
ပ်ိဳ႕ျခင္းွ�င့္ အသားဝါျခင္း (အဝါေရာင္ အေရျပား သို႔မဟုတ္
မ်က္လုံးမ်ား၊ အမည္းေရာင္ ဆီး၊ ဝမ္းအေရာင္ေဖ်ာ႔) တို႔ ပါဝင္ပါ
သည္။ အသက္ ၆ ွ��္ေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးအမ်ား�ုတြင္
လကၡဏာ မရ�ိပါ။
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အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကို ကာကြယ္ျခင္းကို အၾကံျပဳေသာ
အသက္ ၆
အခါ အေမရိကန္္ျပည္ေထာင္�ု ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားေသာအသက္
လမ� ၁၁ လအထိ ကေလးငယ္မ်ား
်ားသည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ
ေအ ကာကြယ္ေဆး တ�္ၾကိမ္ကို လက္ခံရယူသင့္ပါသည္။ ဤကေ
လးမ်ားသည္ ေရရ�ည္ ကာကြယ္မႈ အတြက္ သတ္မတ္
� ထားသည့္ အ
သက္အရြယ္တြင္ အပိုေဆာင္း ေန္ာက္ထပ္ 2 ႀကိမ္ ထိုးသင့္ပါသည္။
ပိုမို အသက္ၾကီးေသာ ကေလးမ်ားွ�င့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ အ
သက္ ၂ ွ��္မ� ၁၈ ွ��္အၾကား ကာကြယ္ေဆး ယခင္က မထိုးရေ
သးေသာ သူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးသင့္ပါသည္။
ယခင္က ကာကြယ္ေဆးမထိုးဘာူးျပီး အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ
ကို ကာကြယ္လိုေသာ လူၾကီးမ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ေဆး ထုိးွုိ
င္သည္။

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ရ�ိေသာ သူအမ်ား�ုသည္ အပတ္ေပါ
င္းမ်ား�ြာ ဖ်ားေန္ွိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ လုံးဝ ျပန္္ေပ်ာက္သြားျ
ပီး ၾကာရ�ည္ အသည္း ပ်က္�ီးမႈ မရိၾ� ကပါ။ ရားပါးေသာ
�
ျဖ�္ရပ္မ်ား
တြင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ သည္ အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ပ်က္�ီးျခင္းွ�င့္ ေသဆုံးျခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္သည္။ ၎သည္ အသက္
၅၀ ထက္ၾကီးေသာ သူမ်ားွ�င့္ အျခားအသည္းေရာဂါမ်ားရ�ိေသာ သူ
မ်ားတြင္ ပို၍ ေတြ႕ွိုင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆးကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားအတြက္လည္း အၾကံျပဳပါသည္  ွိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား
 အျခားအမ်ဳိးသားမ်ားွ�င့္ လိင္ထိေတြ႕မႈရ�ိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား
 မူးယ�္ထိုးေဆး အသုံးျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳေသာ
သူမ်ား
 ေရာဂါအတြက္ လုပ္ငန္္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘားအွၱရာယ္ရ�ိေသာ
သူမ်ား
 အျခားွိုင္ငံမ� ကေလးေမြး�ားသူတ�္ဦးွ�င့္ အန္ီးကပ္ ထိေတြ႕မည္
ဟု ေမ�်ာ္လင့္ထားေသာ သူ
 အိမ္ေျခယာမဲ့ျဖ�္ေန္ေသာ သူမ်ား
 HIV ရ�ိေသာ လူမ်ား
 န္ာတာရ�ည္ အသည္းေရာဂါ ျဖ�္ေန္ေသာ သူမ်ား

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆးသည္ အေမရိကန္္တြ
င္ ထိုေရာဂါ အေတြ႕ရ အေတာ္ န္ည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားေသာ သူမ်ား
အၾကားတြင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကူး�က္ပ်ံ႕ွ�ံ႔မႈသည္
ျဖ�္ေန္ဆဲ ျဖ�္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး ယခင္က
မရရ�ိဖူးေသးဘာဲ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ရိေ
� သာ သူတ�္ဦးွ�
င့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕မႈရ�ိေသာ သူတ�္ဦးသည္ ျဖ�ွိ
္ ုင္သမ်� ျမန္္ျမန္္
ထိေတြ႕ျပီး ၂ ပတ္အတြင္း အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြ
ယ္ေဆး ထိုးသင့္ပါသည္။

2. အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး

အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆးကို အျခားေသာ
ကာကြယ္ေဆးမ်ား ွ�င့္ တခ်ိန္္တည္း ေပးွိုင္သည္။

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ရ�ိေသာ သူတ�္ဦးသည္ ထိုေရာဂါ လ
ကၡဏာ မရ�ိလ်င္
� ပင္ အျခားသူမ်ားကို ေရာဂါကူး�က္ေပးွိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး
၂ လုံး လိုအပ္ပါသည္  ပထမအႀကိမ-္ အသက္ ၁၂ လမ� ၂၃ လ
 ဒုတိယအၾကိမ္ - ပထမအၾကိမ္ ျပီးေန္ာက္ အန္ည္းဆုံး ၆ လ
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3. သင္၏ က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရာက္
ရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူျဖင့္
ေျပာဆိုေဆြးေွြးပါ
အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလ�်င္ သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံ
ပိုးမည့္သူထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ  ယခင္က အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး တ�္ႀကိမ္
ထိုးၿပီးေန္ာက္ ဓါတ္မတည့္သည့္ တုုန္္႔ျပန္္မႈ ျဖ�္ခဲ့ဖူးလ�်င္ သို႔မဟုုတ္
ျပင္းထန္္ေသာ အသက္အွၲရာယ္ ခ်ိန္္းေျခာက္သည္အထိ ဓါတ္တု
န္္႔ျပန္္မႈတ�္�ံ
�ုတ
ံ �္ရာ ရိခ
� ဲ့ဖူးျခင္း။
အခ်ဳိေ
႔ သာ ျဖ�္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏ က်န္္းမာေရး ေ�ာင္ေ
့ ရာက္
သသ
ူ ည္
�
အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယေ
္ ဆး ထိးု မႈကုိ ေန္ာက္တႀကိ
မ္ေဆးခန္္းသိလ
႔ု ာျပသည္အထိ ေရြဆ
႔ င
ုိ း္ ရန္္ ဆံးု ျဖတွိ
္ င
ု သ
္ ည္။
အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ရရ�ိရန္္အတြက္ ေဘားအွၱရာယ္ရိပ
� ါက
ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ွို႔တိုက္ မိခင္မ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ထိုး
သင့္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ွို႔တိုက္ျခင္းသည္ အ
သည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းကို ေရ�ာင္ရားရန္
�
္
အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါ။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသး�ား န္ာမက်န္္းမႈရ�ိသူမ်ားသည္
ကာကြယ္ေဆး ထိုးွ�ံျခင္းျပဳလုပ္ွိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ သို႔မဟုု
တ္ အျပင္းအထန္္ ေန္မေကာင္းသူမ်ားသည္ အသည္းေရာင္အသား
ဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ ေန္ျပန္္ေကာင္းလာသည္အထိ ေ�ာင့္
သင့္သည္။
သင့္က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူမ� အေသး�ိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
သင့္အား ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ား
 ထိုးေသာ ေန္ရာတြင္ န္ာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ န္ီရဲျခင္း၊ ဖ်ားန္ာျခင္း၊
ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေမာပန္္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အ�ားအေသာက္ပ်က္ျခ
င္းသည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ ကာကြယ္ေဆး
ထိုးျပီးေန္ာက္တြင္ ျဖ�္ွိုင္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား အၿပီးတြင္ လူ
တို႔သည္ တ�္ခါတ�္ရံတြင္ မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊
အျမင္အာ႐ႈံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ န္ားျခင္းျဖ�္ပါက သင့္ဆရာဝ
န္္အား ေျပာျပပါ။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္္ေ
သာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခ
င္းတို႔ ျဖ�္ွုိင္ေျခမာ� အလြန္္႔အလြန္္န္ည္းပါးသည္။

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။
ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event
Reporting System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘားထြက္ဆိုးက်ိဳး
အျဖ�္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္္ �န္�္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏
က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည္ ပံုမ�န္္အားျဖင့္ ဤ
အ�ီရင္ခံ�ာကို တင္ျပမည္ျဖ�္သည္ သို႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုိယ္
တိုင္ လုပ္ေဆာင္ွိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ၀က္ဘာ္ဆိုဒ္ျဖ�္သည့္
www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ 1--800-822--7967သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္ ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္္မႈမ်ားကို
အ�ီရင္ခံရန္္အတြက္သာ ျဖ�္ျပီး၊ VAERS ဝန္္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6. ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေ
ပးေရး အမ်ဳိးသား အ�ီအ�ဥ္
Te 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 ဝက္ဘာ္
ဆိုဒ္ ျဖ�္သည့္ www.hrsa.gov//vaccinecompensation သို႔သြားပါ
သို႔မဟုုတ္ 1-800-338-2382 သို႔ေခၚဆိုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္
 သင့္က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူထံ ေမးျမန္္းပါ။
 သင္ဆ
့ ရာဝန္္ 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- ဖုန္္းေခၚဆိုရန္္ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝဘာ္ဆဒ
ုိ သ
္ ႔ုိ ဝင္ေရာက္ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္www.cdc.gov/vaccines
္
/
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