Burmese

10 တန္း မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ (Meningococcal ACWY)
ေက်ာင္းကိုအေျခခံသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္
2019 ခုႏွစ္
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ (Meningococcal) ေရာဂါသည္
အျဖစ္မမ်ားေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အသက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ
နာမက်န္းမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေရာဂါမွာ ေသြး ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာရိုးနဗ္ေၾကာႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကိုခံထားသည့္အေျမွးပါမ်ားကို
ဘက္တီးရီးယားကူးစက္မႈ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆးဝါးျဖင့္ ကုသေပးႏုိင္ေသာ္လည္း၊
ကူးစက္မႈမွာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဆိုးရြားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္
မနင္ဂိုကိုကယ္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္
တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ေဆးဝါးကုသမႈကို ခ်က္ခ်င္းကုသရန္

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါသည္ မည္သည့္အသက္အရြယ္အုပ္စုကိုမဆို
ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည့္
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ သယ္ေဆာင္မႈႏႈန္းႏွင့္ နာမက်န္းမႈႏႈန္းတို႔မွာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပာြ းၿပီး ဤအသက္အရြယ္
အုပ္စုသည္ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကူးစက္ခံရမည့္
အႏၱရာယ္ျမင့္မားေသာလူမ်ားအား ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။
10 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးျခင္း
သည္ အျခားလူမ်ားအား ဘက္တီးရီးယားပိုး ကူးစက္မႈ က်ဆင္းမည္ျဖစ္ၿပီး
က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကူးစက္မႈမ်ားကို ဟန႔္တားရာ
ေရာက္ပါမည္။

အေရးႀကီးပါသည္။

မည္သည့္ကာကြယ္ေဆးကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ခန္႔မွန္းေျခ 10% ေသာ က်န္းမာသည့္လူမ်ားသည္

၎သည္ မည္မွ် ထိေရာက္ပါသလဲ။

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ဘက္တီးရီးယားပိုးကို သူတို႔၏ ႏွာေခါင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးကို အသံုးျပဳပါမည္။

လည္ေခ်ာင္းထဲ၌ သယ္ေဆာင္ထားၿပီး နာမက်န္း မျဖစ္ၾကပါ။

ဤကာကြယ္ေဆးသည္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ဘက္တီးရီးယား အုပ္စု

မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ေရာဂါကို သင္ မည္ကဲ့သ႔ို ရရွိမည္နည္း။
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ အသက္ရွဴ
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရည္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ပါသည္။

ေလးစုျဖစ္သည့္ A, C, W and Y ကို အကာအကြယ္ေပးပါသည္။
ကာကြယ္ေဆး အမွတ္တံဆိပ္ Nimenrix® ကို ဤေက်ာင္းကို
အေျခခံသည့္ အစီအစဥ္၌ အသံုးျပဳပါမည္။

ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ စကၠန္႔အနည္းငယ္ထက္ပို၍

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။

အသက္မရွင္ၾကပါ။

Meningococcal ACWY ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္မ်ားကို UK ႏုိင္ငံ၌

ေရာဂါသည္ တစ္အိမ္ေထာင္စုတည္းေနလူမ်ား၊ လိင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊
တစ္ဆက္တည္း ေလးနာရီထက္ပိုမိုၾကာျမင့္စြာ ေန႔ကေလးထိန္း
ေက်ာင္းတြင္ အတူတူတက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
အလြန္နီးနီးကပ္ကပ္ အထိအေတြ႕ရွိမွသာ ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ရန္ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။
အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး (WA Health) သည္ 10

2015 ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ အသက္ 13-15 ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
အရြယမ
္ ်ားအား ထိုးေပးခဲ့ၿပီး US ႏုင
ိ ္ငံ၌ 2005 ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍
အသက္ 11-12 ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားအား ထိုးေပးခဲ့ရာ
မည္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုကိုမွ် သတင္းပိ႔ခ
ု ဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ေခ်ာင္းတည္း ထိုးေပးရပါသည္။
ထပ္ဆင့္ေဆးကို ေရာဂါရရွိရန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္လူမ်ားႏွင့္
ဤေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားမည့္လူမ်ားအား

တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး

ထိုးေပးရန္တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားက

အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ရပါသလဲ။

ျပသခဲ့သည္မွာ meningococcal A, C, W, Y ကာကြယ္ေဆး၏

လတ္တေလာ၌ သီးျခား ဘက္တီးရီးယားပိုးအမ်ဳိးအစား ‘serogroup W’
ေၾကာင့္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ကူးစက္မႈမွာ တိုးလာလ်က္ရွိသည္။

ထိေရာက္မႈမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရယ
ြ ္မ်ားတြင္ 80% မွ 85 %
အၾကားတြင္ ရွိပါသည္။

မည္သူက ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္သလဲ။

အကယ္၍ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈျဖစ္လွ်င္

အကယ္၍ သင့္တင
ြ ္ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င္ ကာကြယ္ေဆး

ဘာျဖစ္မည္နည္း – ကြ်ႏု္ပ္ ဘာကို သတိျပဳၾကည့္ရႈသင့္ပါသလဲ။

ထိုးေပးသူကိုေျပာပါ-

သင့္အား စိုးရိမ္ေစေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မဆ
ႈ ိုင္ရာ

သင့္တြင္ ျပင္းထန္ၿပီး အသက္ကိုၿခိမ္းေျခာက္မည့္ ဓါတ္မတည့္မႈ

သေကၤတမ်ား၊ အလြန္ကိုယ္ပူအဖ်ားႀကီးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မူမမွန္ေသာ

တစ္ခုခုရွိလွ်င္ ေျပာပါ။

အမူအရာကဲ့သို႔ေသာ မည္သည့္အရာကိုမဆို သထိထားၾကည့္ရႈပါ။

အကယ္၍သင့္တြင္ ယခင္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ACWY

အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည္မ
့ ႈ သေကၤတမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ အသက္ကိုၿခိမ္းေျခာက္မည့္

အေရျပားအင္ပ်ဥ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊

ဓါတ္မတည့္မႈရွိခ့ဲလွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဤကာကြယ္ေဆး

အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္းႏွင့္

ပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုခုအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈ ရွိလွ်င္

အင္အားေလွ်ာ့နည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး – သာမန္အားျဖင့္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္

သင္သည္ ဤကာကြယ္ေဆးကို မထိုးသင့္ပါ။

မိနစ္အနည္းငယ္မွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားပါသည္။

သင့္ ေဆးထိုးေပးသူသည္ ကာကြယ္ေဆးပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
အေၾကာင္းကို သင့္အား ေျပာျပႏိုင္သည္။
သင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကြ်းေနလွ်င္ ေျပာပါ။
မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကြ်းေနသည့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ထိုးရန္မတိုက္တန
ြ ္းေသာ္လည္း
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအားျဖင့္ ထိုးရန္ညႊန္းသည့္အခါ၌ ထိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရွိႏိုင္လွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကြ်းေနရလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္
အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ႏွင့္ ထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာဘာလဲ။
ကာကြယ္ေဆးမ်ား အပါအဝင္ မည္သည့္ေဆးဝါးတြင္မဆို
အျဖစ္မ်ားသည့္ မေကာင္းေသာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားရွိမည့္
အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။ ၎တိ႔မ
ု ွာ သာမန္အားျဖင့္ အေပ်ာ့စားျဖစ္ၿပီး
၎တိ႔ဖ
ု ာသာ ေပ်ာက္သြားပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားမွာ
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရွားပါသည္။ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားေစေသာ ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
အလြန္ရွားပါသည္။ သင္သည္ ကာကြယ္ေဆးမွ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္
ကူးစက္မႈကို မရွိႏိုင္ပါ။
အျဖစ္မ်ားသည့္ မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ နာက်င္ျခင္း၊

အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ဓါတ္မတည့္မႈတစ္ခုခုအတြက္ အေရးေပၚ
လူနာတင္ယာဥ္ကိုေခၚပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္ႏွင့္ အနီးဆံုး အေရးေပၚ
လူနာဌာနကို သြားပါ။
ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။
ပါရာစီတာေမာေဆးျပားသည္ အေပ်ာ့စားကိုယ္ပူအဖ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ၿပီး ေရစြပ္ထားသည့္ အဝတ္သည္လည္း
ေဆးထိုးအပ္ထိုးရာေနရာ နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္တင
ြ ္ အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
မေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ဓါတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခုရွိသည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ရယူပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဒသတြင္း အေရးေပၚလူနာဌာနကို သြားပါ။
သိ႔မ
ု ဟုတ္ healthdirect Australia ကို ဖုန္း 1800 022 222
ျဖင့္ေခၚပါ။
ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားကို Western Australian Vaccine Safety
Surveillance (WAVSS) သိ႔သ
ု တင္းပိ႔သ
ု င့္သည္။
သင့္ေဆးထိုးေပးသူသည္ ဤဓါတ္မတည့္မႈကို သတင္းပိ႔သ
ု င့္သည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္ကိုယ္တုိင္ WAVSS ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.wavss.health.wa.gov.au မွတစ္ဆင့္ သတင္းပိ႔ုႏိုင္သည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖုန္း 9321 1312 ျဖင့္ သတင္းပိ႔ႏ
ု ုိင္သည္။
နံနက္ 8.30 နာရီ– ညေန 4.30 နာရီ၊ တနလာၤမွ ေသာၾကာ

အပ္ထိုးေရာေနရာ၌ နီရဲျခင္းႏွင့္ေရာင္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊

ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား

ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ျခင္း၊ ခံတင
ြ ္းပ်က္ျခင္း၊

အကယ္၍ သင့္တင
ြ ္ မနင္ဂိုကိုကယ္လ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္

ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အဖုေပါက္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့ခ်င္အန္ခ်င္ျဖစ္ျခင္း

ပတ္သက္၍ ေမးရန္ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိလွ်င္ healthdirect Australia

တိ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အလြန္ျပင္းထန္သည့္ အေထြေထြ

ကိုဖုန္း 1800 022 222 ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ ေဒသတြင္း

မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရွားပါသည္။

ေဆးထိုးေပးသည့္ဌာနကို သင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာရြက္ပါရွိသည့္

ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို အၿမဲတမ္း

စာအိတ္ေနာက္ေက်ာတြင္ ေရးထားေသာ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္ကို သံုး၍ ဆက္သယ
ြ ္ပါ။

အတြက္- www.tga.gov.au သိ႔မ
ု ဟုတ္
www.immunise.health.gov.au

ဤစာရြက္စာတမ္းကို မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသူ အတြက္
ေတာင္းဆိုလွ်င္ အျခားေသာပံုစံျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး
© က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာန 2019 ခုႏွစ္
ဤစာမွတ္စာတမ္း၏ မူပင
ို ္ခင
ြ ့္ကို အျခားနည္း ညြန္းထားသည္မဟုတ္လွ်င္ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၌ မူပင
ိ ု ္ ခင
ြ ့္ထားရွသ
ိ ည္။ သာနာမွ်တသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေလ့လာမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈ၊
ေဝဖန္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတို႔အတြက္ ကိစၥတစ္ခုခုကို <142>မူပင
ို ္ခင
ြ ့္ အက္ဥပေဒ Copyright Act 1968 ကခြင့္ျပဳထားသည္မွတစ္ပါး </142>၊ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ်
အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ထုတ္ေဝရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန ္ခြင့္မျပဳပါ။
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