ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး

Many Vaccine Information Statements are available in
Burmese and other languages. See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆး အမ်ားအျပား၏ အခ်က္အလက္
ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး
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 ဘယ္ေၾကာင့္
အ
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္
ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းသည္ ျပင္းထန္ႏိုင္ၿပီး
ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးရွိသည့္
ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပူျခင္းကို ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။
ရိတ
ု ာဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ေရာဂါပိးု ကာကြယေ
္ ဆး မတိင
ု မ
္ ၊ီ ရိတ
ု ာဗိင
ု း္ ရပ္စ္
ေရာဂါသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရ
ု ိွ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည့္
ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာ တစ္ချု ဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ ကေလးမ်ားအားလံးု လိလ
ု သ
ုိ ည္ မိမတ
ိ အ
႔ုိ သက္ ၅ ႏွစ္
ေမြးေန႔မေရာက္မီ အနည္းဆံးု ရိတ
ု ာ ဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ေရာဂါပိးု ကူးစက္ျခင္း ခံၾကရသည္။
ကာကြယ္ေဆး မရရွိေသးမီက ႏွစ္စဥ္ • ၄၀၀၀၀၀ ထက္မကေသာ ကေလးမ်ားသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္
ဖ်ားနာၿပီး ဆရာ၀န္ထံျပသၾကရပါသည္၊
• ၂၀၀၀၀၀ ထက္မကေသာ အေရအတြက္မွာ အေရးေပၚခန္းသို႔
ေရာက္ရွိၾကရပါသည္၊
• ၅၅၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀ အထိမွာ ေဆးရံုတက္ၾကရၿပီး
• ၂၀ မွ ၆၀ အထိ ေသဆံုးၾကရပါသည္။
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုး ကာကြယ္ေဆးစတင္မိတ္ဆက္ေပးကတည္းက
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ရျခင္းမ်ားႏွင့္
အေရးေပၚလာရသည္မ်ားမွာ သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
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ရိတ
ု ာဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ေရာဂါပိးု ကာကြယေ
္ ဆး

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အသံုးျပဳသည့္ ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ ကေလးသည္
ေဆးပမာဏကို ၂ ႀကိမ္ (သို႔) ၃ ႀကိမ္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ေဆးပမာဏအႀကိမ္အား ေအာက္ပါ အသက္အရြယ္မ်ားတြင္ ထိုးရန္
အႀကံျပဳပါသည္ • ပထမအႀကိမ္ ေဆးပမာဏ - အသက္ ၂ လ အရြယ္
• ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆးပမာဏ - အသက္ ၄ လ အရြယ္
• တတိယအႀကိမ္ ေဆးပမာဏ - အသက္ ၆ လ အရြယ္ (လိုအပ္ခဲ့ပါက)
သင့က
္ ေလးသည္ ရိတ
ု ာဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ကာကြယေ
္ ဆးအား ပထမအႀကိမ္ ေဆးပမာဏကို
အသက္ ၁၅ ပတ္ တြင္ ထိးု ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၈ လ တြင္ ေနာက္ဆးုံ
ပမာဏကို းထိးု ေပးရပါမည္။ ရိတ
ု ာဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ေရာဂါပိးု ကာကြယေ
္ ဆးအား
အျခားေသာ ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားႏွငအ
့္ တူ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ေပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေဆး ရရွိသည့္ ကေလးမ်ားအားလံုးလိုလိုပင္
ျပင္းထန္ေသာ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ရာဂါပိုး၀မ္းေလွ်ာျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဤကေလးငယ္ အမ်ားစုမွာ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ း၀မ္းေလွ်ာျခင္း
ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
ကာကြယ္ေဆးသည္ အျခားေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္
၀မ္းေလ်ာျခင္း (သို႔) အန္ျခင္း မ်ားမွ တားဆီးေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
၀က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိုင္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ (porcine circovirus) ေခၚ ေနာက္ထပ္
ေရာဂါပိုး (သို႔မဟုတ္ ၎၏အစိတ္အပိုင္း) တစ္ခုအား ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္
ကာကြယ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎သည္ လူမ်ားသို႔

Rotavirus Vaccine VIS – Burmese (02/23/18)

ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ www.immunize.org/
vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ

ကူးစက္သည့္ေရာဂါပိုးမဟုတ္ပါ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အလားအလာကို
မသိရေသးပါ။ အခ်က္အလက္ကိုမိုသိရွိရန္ http://wayback.

archive-it.org/7993/20170406124518/https:/www.fda.gov/
BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm212140.
htm အခ်က္အလက္ကိုမိုသိရွိရန္
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	အခ်ိဳ႕ေသာကေလးသူငယ္မ်ား
ဤကာကြယ္ေဆးအား မထိုးသင့္ပါ

ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ေဆးတံု႔ျပန္မႈတြင္
အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္အထိ ေဆးမတည့္ျဖစ္သူ ကေလးငယ္သည္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မထိုးသင့္ေတာ့ပါ။ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ၏မည္သည့္
အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ျပင္းထန္ေသာ ေဆးမတည့္ျဖစ္သူ ကေလးငယ္သည္
ကာကြယ္ေဆး မခံယူသင့္ပါ။ သင့္ကေလးငယ္သည္ ၾကက္ေပါင္ေစး အပါအ၀င္
ျပင္းထန္ေသာ ေဆးမတည့္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားပါက သင့္ဆရာ၀န္အား
ေျပာျပပါ။
“ျပင္းထန္ေသာကိုယ္ခံအားအမ်ိဳးအားလံုးစုေပါင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ” (SCID) ျဖစ္သည့္
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေဆး မထိုးရပါ။
“အူစြပ္ျခင္း” ေခၚ အူသိမ္-အူမႀကီးပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ိဳးအစားရွိသည့္
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး မထိုးရပါ။
အနည္းငယ္သာ ဖ်ားနာေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးအား
ထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ (သို႔) အႀကီးအက်ယ္ ဖ်ားနာေသာ
ကေလးမ်ားအား ျပန္လည္က်န္းမာလာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းသင့္ပါသည္။
ယင္းတြင္ အသင့္အတင့္ (သို႔) အႀကီးအက်ယ္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း (သို႔) အန္ျခင္း
ျဖစ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ သင့္ ကေလးငယ္၏ကိုယ္ခံအားစနစ္
အားနည္းမႈျဖစ္ပါက သင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ စမ္းသပ္ပါ • HIV/AIDS (သို႔) ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အျခားေသာ
ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ
• စတီးရြီဳက္ေဟာ္မုန္းကုသမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား
• ကင္ဆာ၊ (သို႔) ဓါတ္မွန္ေရာင္ျခည္ (သို႔) ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကင္ဆာကုသမႈ
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ကာကြယေ
္ ဆး တံျ႔ု ပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယေ
္ ဆးမ်ားအပါအ၀င္၊ မည္သည့ေ
္ ဆး၀ါးမ်ားတြငမ
္ ဆို
ေဘးထြကဆ
္ းုိ က်ိဳးမ်ား ရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
အနည္းငယ္သာျဖစ္တတ္ၿပီး သူအ
႕ လိလ
ု ုိ ေပ်ာက္ကင္း သြားပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ
ေဘးထြကဆ
္ းုိ က်ိဳးမ်ားရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ္လည္း မႀကံဳစဖူးေလာက္သာ ျဖစ္ေပၚပါသည္။
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးခံယူသည့္ ကေလးငယ္အမ်ားစုတို႔တြင္ မည္သည့္
ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ rota
ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိခဲ့ပါသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေသးငယ္ေသာ
ျပႆနာမ်ား မွာ • ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေနထိုင္ရ

ခက္ခဲ လာေစႏိုင္သည္၊ (သို႔)ယာယီ အနည္းငယ္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း (သို႔) အန္ျခင္း
စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
• ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ
ျပႆနာမ်ား မွာ • အူစြပ္ျခင္းသည္ အူသိမ္-အူမႀကီးပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး
ေဆးရံု၌ကုသရပါသည္၊ ခြဲစိတ္မႈကိုပါ လိုအပ္လာႏိုင္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာကေလးငယ္မ်ား၌
ႏွစ္စဥ္ “သဘာ၀အားျဖင့္” ျဖစ္ေပၚၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎သည္
မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ကို မသိရပါ။
ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ အူစြပ္ျခင္းျဖစ္မႈသည္ အနည္းငယ္
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပထမအႀကိမ (သို႔) ဒုတိယ အႀကိမ္
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္ပတ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဤ
အပိုေဆာင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာသည္ ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ုးကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ US ရွိ
ႏို႔စို႔သူငယ္မ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေယာက္ ၂၀၀၀၀ လွ်င္ ၁ ေယာက္ မွ
အေယာက္ ၁၀၀၀၀၀ လွ်င္ ၁ ေယာက္ အထိသာ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွ
သင့္အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုေပးႏိုင္ပါသည္။
မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆို ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္
ျပႆနာမ်ားမွာ • မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားမဆို ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ မႀကံဳစဖူးေလာက္သာ
ျဖစ္ပါသည္၊ ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အခါတစ္သန္းတြင္ ၁ ခါသာ ရွိသည္ဟု
ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္
မိနစ္ပိုင္းအတြင္း မွ နာရီပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚပါသည္။
မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆိုအတိုင္း ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ
ဒဏ္ရာ (သို႔) ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္မ်ားမွာ ရွားပါးလွပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္
ေပးပါသည္။ အခ်က္အလက္ကိုမိုသိရွိရန္ www.cdc.gov/vaccinesafety/ တြင္
လည္ပတ္ၾကည့္ရႈပါ -
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 ကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံျ႔ု ပန္မႈ
အ
ရွခ
ိ ပ
့ဲ ါလွ်င္ ဘာလုပမ
္ ည္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္ ဘာကို ေလ့လာရွာေဖြရမည္နည္း။
အူစြပ္ျခင္း အတြက္ ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္အတူ ျပင္းထန္စြာငိုေၾကြးသည့္
လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္မိနစ္ပိုင္းအ
တြင္းေလာက္သာျဖစ္ေပၚၿပီး တစ္နာရီအတြင္းတြင္ ျဖစ္လိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ ႏွင့္
အခါမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျခေထာက္မ်ားကို
ရင္ပတ္အထိ ကိုင္ဆြဲေနၾကပါမည္။
သင့္ ကေလးငယ္သည္ အခါမ်ားစြာ အန္ႏိုင္သည္ (သို႔) မစင္ထဲတြင္
ေသြးပါျခင္း၊ (သို႔) အားနည္းပံုေပၚျခင္း (သို႔) အလြန္ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ျခင္း
မ်ားလည္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ၎လကၡဏာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ပထမအႀကိမ္ (သို႔) ဒုတိယ အႀကိမ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္
ပထမအပတ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ၎တို႔အား အခ်ိန္မေရြး ေလ့လာရွာေဖြပါ။

ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။
၎သည္ အူစြပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက ဆရာ၀န္ထံ ခ်က္ခ်င္း ေခၚဆိုပါ။
သင့္ ဆရာ၀န္အား ေခၚဆို၍ မရခဲ့ပါက သင့္ ကေလးငယ္အား ေဆးရံုသို႔
ေခၚသြားပါ။ သင့္ ကေလးငယ္အား ရိုတာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့သည့္
အခ်ိန္ကို သူတို႔အားေျပာျပပါ။
ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ (သို႔) မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္သည့္ အေရးေပၚမႈ
ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက 9-1-1 (သို႔) သင့္ ကေလးငယ္အား အနီးဆံုး
ေဆးရံုသို႔ ပို႔ပါ။
သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင့္ ဆရာ၀န္ထံ ေခၚဆိုပါ။
ေနာက္မွ တံု႔ျပန္မႈအား “ကာကြယ္ေဆး ဆိုးက်ိဳးေပးသည့္ ကိစၥအား
အစီရင္ခံျခင္း စနစ္” (VAERS) သို႔ တင္ျပပါမည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွ အစီရင္ခံစာကို
ဖိုင္တြဲထားရပါမည္၊ (သို႔) သင္ ကိုယ္တိုင္ VAERS www.vaers.hhs.gov ၀က္ဆိုဒ္
မွတဆင့္ တင္ျပႏိုင္သည္၊ (သို႔) 1-800-822-7967 သို႔ ေခၚဆို ျခင္းအားျဖင့္
တင္ျပႏိုင္သည္

VAERS သည္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား မရွိပါ။
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ေလ်ာ္ေၾကးေပး အစီအစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အစီအစဥ္ (VICP) သည္
ကာကြယ္ေဆးတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
တည္ေထာင္ထားေသာ ဗဟိုအစိုးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယံုၾကည္ရသူမ်ား
အစီအစဥ္၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ေတာင္းဆိုရန္
ဖိုင္တြဲတင္ျပျခင္းအေၾကာင္းကို 1-800-338-2382 သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္သည္ (သို႔) VICP
၀က္ဆိုဒ္ www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ရွိပါသည္။
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	ကၽြႏ္ုပ္ ပိုၿပီး မည္သို႔
ေလ့လာႏိုင္သနည္း။

• သင့္ ဆရာ၀န္ထံ ေမးျမန္းပါ။ သူ (သို႔) သူမ သည္
ကာကြယ္ေဆးအထုပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ (သို႔) အျခားေသာ ကိုးကားရန္
အခ်က္အလက္မ်ား အႀကံျပဳျခင္း တို႔ကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
• သင့္ ဆရာ၀န္ (သို႔) ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
• ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ [2] တားဆီးျခင္း စင္တာ (CDC)
- 1-800-232-4636 သို႔ ေခၚဆိုပါ၊ (သို႔) (1-800-CDC-INFO) (သို႔)
- CDC ၀က္ဆိုဒ္ www.cdc.gov/vaccines သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

သင္ စိုးရိမ္ရသည့္ မည္သည့္အရာအတြက္ကိုမဆို သင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္၊
ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ျခင္း၊ (သို႔)
ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္ လကၡဏာမ်ား။
ပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားမွာ အင္ပ်ဥ္မ်ား အပါအ၀င္၊
မ်က္ႏွာ ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း
(သို႔) ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အိပ္ျခင္းမ်ား။ ၎သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွ နာရီပိုင္းအထိ
ျဖစ္ေပၚပါသည္။
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