Burmese

ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္ –
မိဘမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား
အဘယ္ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသလဲ။
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းသည္ လူမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ နာမက်န္းမႈ၊
မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈ တို႔ကိုကိုျဖစ္ပြားရန္ ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္
အလားအလားရွိသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။
ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ အကယ္၍ လူမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ေရာဂါႏွင့္တဖန္ ထိေတြ႔လာသည့္အခါ လူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးေစသည့္
ကိယ
ု ခ
္ စ
ံ ြမး္ အားကို ထုတေ
္ ပးပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိကာလ၌ ရရွိႏုိင္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္
အတည္ျပဳခ်က္မရရွိမီ တင္းက်ပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ရမည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွငး္ ေရးႏွင့္ အာနိသင္ထိေရာက္မႈ အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိသည္။ ကာကြယ္ေဆး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျဖစ္မ်ားၿပီး

သင္ ဘာလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္
ဤကာကြယ္ေဆးထိုး သေဘာတူညီခ်က္ စာရြက္စာတမ္းတြင္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည့္ ပံုစံပါရွိသည္။
မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔
လုပရ
္ န္လုိအပ္သည္-

အဆိုျပဳထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး
အခ်က္အလက္စာရြက္ကို အေသအခ်ာ ဖတ္ရႈၿပီး အခ်က္အလက္

ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ healthywa.wa.gov. au/immunisation
ကိုၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ ေက်ာင္းသူနာျပဳကို ဆက္သယ
ြ ္ပါ

ရွားရွားပါးပါး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမို၍ ဖတ္ရႈရန္ -

မည္သည့္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို သင္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးေၾကာင္း

healthywa.wa.gov.au/immunisation တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ရည္ညႊန္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံရွိ အနီ သို႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္

ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္

လက္မွတ္ထိုးပါ

ဤအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ သင့္ကေလးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ အခမဲ့ ထိးု ေပးပါသည္ဆံဆ
ု ုိ႕၊ ေမးခိုင္၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး- ေဆးတစ္ေခ်ာင္း
ဟူးမင္း ပါပီလိုမာဗိုင္းရပ္စ္ (HPV) -ေဆး ႏွစ္ေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္တစ္ေခ်ာင္း
6 လ ျခား၍ထိုးရသည္။ အေကာင္းဆံးု အကာအကြယ္ရရန္အတြက္ သင့္ကေလး

အကြက္ကို အမွန္ျခစ္ပါ ယင္းေနာက္ ေပးထားသည့္ကြက္လပ္တြင္

ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ သင္က
့ ေလးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္
ပံုစံ၌ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပပါ
ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ ပံုစံကို ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးပါ၊ ကာကြယ္ေဆးကို သင္
ျငင္းဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္ပ႔ေ
ို ပးပါ။

သည္ ေဆးႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ထိးု ရန္အေရးႀကီးသည္။
သင့္အေနျဖင့္ ဤေရာဂါမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ သံုးသည့္
ကာကြယ္ေဆးမ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမို၍ ဖတ္ရႈရန္ -

healthywa.wa.gov.au/immunisation

အကယ္၍ သင္ ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္လိုအပ္လွ်င္ သူနာျပဳသည္ သင့္အား
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ပံုစံျဖည့္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အဆိုပါေန႔၌ ကာကြယ္ေဆး မထိုးခဲ့ရလွ်င္
သင့္အား အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး အျခားနည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးပါမည္။

healthywa.wa.gov.au

သင့္ကေလး ကာကြယ္ေဆး မထိုးမီ
အေအးမိၿပီး အဖ်ား အနည္းငယ္တက္သည္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ့ၿပီး အျဖစ္မ်ားသည့္
နာမက်န္းမႈေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ မေရႊ႕ဆိင
ု း္ သင့္ပါ။
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ ရွိေနဆဲ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ကို ဆိုင္းငံ့ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားရန္

ကာကြယ္ေဆးထိုး မွတ္တမ္းမ်ား
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔ထိုးသည့္
ကာကြယ္ေဆး မွတ္တမ္းကို လက္ခံရရွိပါမည္။
ေက်ာင္းအေျခခံသည့္အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ထုးိ ေပးသည့္ ကာကြယ္ေဆး
အားလံုးကို ၾသစေၾတးလ်န္း ကာကြယ္ေဆးထိုး မွတ္ပံုတင္ (AIR) တြင္

တိုက္တြန္းပါသည္။ သင့္ကေလးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ရွိလွ်င္

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုး သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကို အသိေပးပါ-

ထပ္ဆင္၍
့ HPV ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းမ်ားကို အမ်ဳိးသား HPV
မွတ္ပံုတင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္- hpvregister.org.au

ယခင္ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုခုထိုးၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္သည့္
ဓါတ္မတည့္မႈ ရွိခဲ့သည္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ မတိုက္တြန္းသည့္
ျပင္းထန္ေသာ ဓါတ္မတည့္မႈ ရာဇဝင္ရွိခဲသ
့ ည္
လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လအတြင္း ပိုးအရွင္ပါရွိသည့္ ကာကြယ္ေဆးကို
ထိုးခဲ့သည္ (ဥပမာ- အဆုတ္ေရာဂါ၊ ဝက္သက္၊ ငန္းဝါ
အဖ်ားေရာဂါ)
လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလအတြင္း ကိယ
ု ခ
္ စ
ံ ြမး္ အားဓါတ္တစ္မ်ဳိး
(immunoglobulin) ကိထ
ု းုိ ခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္
ေသြးသြင္းခဲ့သည္

ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား
ဗဟုိ ကာကြယ္ေဆးထိုး ေဆးခန္း (Central Immunisation Clinic)
ဖုန္း- 9321 1312 နံနက္ 8.30 နာရီ– ညေန 4.30 နာရီ တနလၤာမွ ေသာၾကာ
သင့္ေဒသ ဆရာဝန္
သင့္ ေဒသတြင္း အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး စင္တာ၊ ေဆးရံု သို႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ဌာန

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

ကိယ
ု ခ
္ စ
ံ ြမး္ အားကို နိမ့္ခ်ေစေသာ ေရာဂါတစ္ခုရွိသည္ (ဥပမာ-

healthdirect Australia

ေသြးကင္ဆာ၊ ကင္ဆာ၊ HIV/AIDS) သို႔မဟုတ္ ကိယ
ု ခ
္ စ
ံ ြမး္ အားကို

ဖုန္း- 1800 022 222

နိမ့္ခ်ေစေသာ ကုသမႈကယ
ုိ ူေနသည္ (ဥပမာ- ဟိုက္ဒရိုေကာတီဆုန္း၊
အိုပရီနီစလံုး၊ ဓါတ္ကင္ကုသမႈ၊ ေဆးသြင္းကုသမႈကဲ့သို႔ စတီးရိြဳက္
ေဆးမ်ား)
ကိုယ္ခံစြမ္းအား နိမ့္က်ေစေသာ ေရာဂါရွိသူ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ခံစြမ္းအား နိမ့္က်ေစေသာ ကုသမႈကိုယူေနသူ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္
အတူေနထိုင္သည္
ကာကြယ္ေဆးထိုးမည့္အခ်ိန္၌ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနသည္

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
က်န္းမာေရး ဌာန [Department of Health]

healthywa.wa.gov.au/immunisation
Immunise Australia Program
1800 671 811 သို႔မဟုတ္ immunise.health.gov.au

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေဆးထိုးအပ္ ထိုးသည့္အရာတြင္ နီရဲၿပီးေရာင္ေနႏိုင္သည္ – ေအး၍စိုစြတေ
္ သာ
အဝတ္ကိုဖံုးေပးပါ။
အခ်ဳိ႕ေသာ နာက်င္မႈ၊ အဖ်ား ေခါင္းကိုက္ သို႔မဟုတ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ေခါင္းကိုက္ႏွင့္နာက်င္မႈအတြက္ ပါရာစီတာေမာကို
ကဗည္းစာတန္း ညြန္းၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ပါ။ အကယ္၍ အဖ်ား

ဤစာရြက္စာတမ္းကို မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသူအတြက္

ဆက္တိုက္ရွိေနလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသပါ။

ေတာင္းဆိုလွ်င္ အျခားေသာ ေရးသားပံုစံမ်ားျဖင့္

ကာကြယ္ေဆးအေပၚ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္

လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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