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ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္္

Live Zoster (လိုက္ဗ္ဇိုစ္တာ) (ေရယုုန)္ ကာကြယ္ေဆး သင္သိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
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BURMESE

Many Vaccine Information Statements are available in
Burmese and other languages. See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ားအျပားကို
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

Live zoster (လိုက္ဗ္ဇိုစ္တာ) (ေရယုန္) ကာကြယ္ေဆး
သည္ေရယုနအ
္ ား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
ေရယုုန္ (ဟာပီး ဇိုစ္တာ သို႔မဟုုတ္ ဇိုစ္တာ ဟုုလည္း
ေခၚသည္) သည္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ားထြက္တတ္ၿပီး
နာက်င္သည့္ အေရျပား အဖုုအပိန္ထြက္မႈတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ားအျပင္
ေရယုန္သည္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
ကိုယ္လက္ေအးစိမ့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀မ္းဗိုက္
မေကာင္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ေရယုုန္
ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈသည္ အဆုုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊
အၾကားအာရံု အခက္အခဲျပသနာမ်ား၊ မ်က္စိကြယ္မႈ၊
ဦးေႏွာက္ ေရာင္ယမ္းမႈ (ဦးေႏွာက္ေရာင္ယမ္းနာေရာဂါ)
သို႔မဟုုတ္ ေသဆံုးမႈအထိ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေပသည္။

ေရယုန္ျဖစ္ပြားသူ 10% မွ 18% ခန္႔ အထိသည္
PHN အား ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေျခရွိသည္။ PHN
သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္လိုက္၍ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ
ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္။ ေရယုန္ျဖစ္ပြားေသာ
အသက္ပိုႀကီးသူ လူၾကီးတစ္ဦးသည္
ေရယုန္ျဖစ္ပြားသည့္ အသက္ပိုငယ္သူတစ္ဦးႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက PHN ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားျပီး
ျဖစ္ပြားပါကလည္း ပိုမိုၾကာရွည္ကာ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္ေပသည္။

ေရယုန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးေသာ
အေျခအေနမွာ postherpetic neuralgia (PHN) ဟု
ေခၚသည့္ ေရရွည္ အာရံုေၾကာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ
အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ PHN သည္ အေရျပား
အဖုအပိမ့္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းရွင္းလင္းသြားျပီးသည့္
ေနာက္တြင္ပင္လွ်င္ ၎ေရယုန္အဖုအပိမ့္ အနာမ်ား
ရွိခဲ့သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။
၎သည္ အေရျပားအဖုအပိမ့္မ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီးေနာက္ပိုင္း လႏွင့္ခ်ီ၍
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေပသည္။
PHN ေၾကာင့္ နာက်င္မႈသည္ အလြန္ျပင္းထန္၍
ခ်ိနဲ႔အားနည္းေစႏိုင္ေပသည္။

ေရယုုန္မ်ားသည္ ေရေက်ာက္အားျဖစ္ေပၚေစသည့္
တူညီေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေရေက်ာက္
ဇိုစ္တာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းျဖစ္သည္။
သင္ ေရေက်ာက္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္
သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေအာင္းက်န္ေနျပီး၊ ေနာက္ပိုင္း၌
ေရယုုန္ေရာဂါအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။
ေရယုန္သည္ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးထံသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ေရယုန္အား ျဖစ္ပြားေစသည့္
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာမူ ပ်ံ႕ ႏွံ႔ႏိုင္ျပီး ေရေက်ာက္
တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ေရေက်ာက္
ကာကြယ္ေဆး ထိုးမထားသူတစ္ဦးအား
ေရေက်ာက္ေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေပသည္။

Live Zoster (Shingles) VIS – Burmese (10/30/19)

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

2

သက္ရွိဇီဝေရယုန္ကာကြယ္ေဆး

သက္ရွိဇီဝေရယုန္ကာကြယ္ေဆးသည္ ေရယုန္ႏွင့္
PHN ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
ေရယုန္ကာကြယ္ေဆး အျခား တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္
ေပါင္းစပ္ေရယုန္ ကာကြယ္ေဆးသည္
ေရယုန္အား ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေသာ
ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ
သက္ရွိဇီဝေရယုန္ ကာကြယ္ေဆးအား
အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္
လူတစ္ဦးသည္ ေပါင္းစပ္ေရယုန္ကာကြယ္ေဆးျဖင့္
ဓာတ္မတည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သက္ရွိဇီဝေရယုန္ကာကြယ္ေဆးအား ပို
မိုႏွစ္သက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေပါင္းစပ္ေရယုန္ကာကြယ္ေဆးအား
မရရွိႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္လည္းေကာင္း)။
သက္ရွိဇီဝေရယုန္ကာကြယ္ေဆးအား ရယူသည့္
အသက္ 60 ႏွင့္ အထက္ လူၾကီးမ်ားအေနႏွင့္ ထိုးေဆး
1 ႀကိမ္ ထိုးႏွံရမည္ျဖစ္သည္။
ေရယုန္ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာကြယ္ေဆး
မ်ားႏွင့္အတူလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။
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သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆိုလွ်င္
သင္၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည့္သူထံသို႔
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ ယခင္တစ္ခါLive ေရယုန္
ကာကြယ္ေဆးတစ္ႀကိမ္ရယူျပီးေနာက္ ဓါတ္မတည့္
သည့္တုန႔ျ္ ပန္မျႈ ဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ ျပင္းထန္ေသာ
အသက္အႏၲရာယ္ ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိ
ဓါတ္တုန႔ျ္ ပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္းရွိခဲ့လွ်င္။
လက္ရွိတြင္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေနလွ်င္။
လက္ရွိတြင္ ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္ သိ႔မ
ု ွမဟုုတ္
ႏိ႔တ
ု ိုက္မိခင္တစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္။
လက္ရွိတြင္ ေရယုန္ေရာဂါအား ခံစားေနရလွ်င္။

အခ်ဳိ႔ေသာအေျခအေနတြင္
သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမွ ေရယုန္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအား အျခားတစ္ရက္ရက္သို႔
ေရြ႔ဆိုင္းႏိုင္သည္။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစား
နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး
ထိုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္
သို႔မဟုုတ္ အျပင္းအထန္ ေနမေကာင္းသူမ်ားသည္
သက္ရွိဇီဝေရယုန္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ
ေနျပန္ေကာင္းလာသည့္အထိ ေစာင့္သင့္သည္။
သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမွ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား

သက္ရဇ
ိွ ဝ
ီ ေရယုန္ ကာကြယေ
္ ဆး
ထိးု ျပီးသည္ေ
့ နာက္တင
ြ ္
ကာကြယေ
္ ဆးထိးု ထားသည္ေ
့ နရာတြင္ နီျမန္းျခင္း၊
နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ကင
ုိ း္ ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ယားယံျခင္းႏွင့္
ေခါင္းကိက
ု ျ္ ခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းေသာ္လည္း
သက္ရွိဇီဝရယုုန္ကာကြယ္ေဆးသည္
အဖုုအပိန္႔ထြက္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ ေရယုုန္အား
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္
ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္ လူတို႔သည္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။
သင္မူးေဝျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္
နားထဲမွတဝီဝီျမည္ျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား
ေျပာျပပါ။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္းတို႔
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

ျပင္းထန္ေသာတံု႔ျပန္မႈျပသနာမ်ား
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ျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္
ေဆးခန္းမွထြက္ခြာျပီးေနာက္ ဓာတ္မတည့္
တုုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုင္သည္။ 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။

6

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

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 ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္w
့ ww.vaers.hhs.gov
သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုုတ္
1-800-822-7967သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္

ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ
ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
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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\"

