
Uီးေႏွာက္မေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆးသည္ သင့္ကေလးAား  

Uီးေႏွာက္ႏွင့္ 
ေက်ာ႐ုိးAေျမႇးကုိ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ 

Uီးေႏွာက္Aေျမႇးေရာင္ေရာဂါမွ 
ကာကြယ္ ေပးသည္။  

 

Uီးေႏွာက္Aေျမႇးေရာင္ေရာဂါရပါက 
Uီးေႏွာက္ပ်က္စီးခြ်တ္ ယြင္းျခင္း၊ 

AေျခAေနဆုိးရြားသည့္ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္  
ေသဆုံးျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 

Aျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားတြင္ 
Aဖ်ားတက္ျခင္း၊ 

AဖုAပိန္႔ထျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္းႏွင့္ 
ဇာတ္ေၾကာတက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  

 
၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ နမ္း႐ႈပ္ျခင္းႏွင့္ 

AစားAစာ 
သုိ႔မဟုတ္ ေရမွ်ေဝေသာက္သုံးျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ

႔ေရာဂါရိွသူႏွင့္ 
နီးကပ္စြာေနထုိင္ျခင္းမွတဆင့္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔ႏိုင္သည္။ ဤေရာဂါသည္ 
လြယ္ကူစြာပ်ံ႕ႏံွ႔ႏိုင္သည္။   

 

MCV ကုိ Aသက္  
၁၁-၁၂ ႏွစ္A႐ြယ္တြင္ထုိးသင့္ၿပီး 
ဒုတိယကာကြယ္ေဆးကုိ Aသက္  
၁၆ ႏွစ္တြင္ ထုိးသင့္သည္။ MenB 

ကုိ ေဆးပတ္တစ္ခုAျဖစ္ Aသက္ ၁၆-၁၈ 
ႏွစ္Aရြယ္တြင္ ထုိးသင့္သည္။ သင္သည္ 
သင္၏ဒီပလုိမာကုိမယူမီ ဤကာကြယ္ေဆး 
မထုိးထားရေသးပါက  ေဆးထုိးရန္ သင္၏ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူကုိ ေျပာပါ။   

Uီးေႏွာက္Aေျမႇးေရာင္ ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆး (MCV၊ MenB)  

သင့္Aား ရာသက္ပန္ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေစရန္ ကေလးဘဝတြင္ 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ထုိးၾကသည္။   

 
ေAာက္ပါကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ  

သင္ မထုိးရေသးလွ်င္ 
Aခ်ိန္ေနာက္မက်ေသးပါ။   

 
Aသည္းေရာင္Aသားဝါ ဘီ 

ကာကြယ္ေဆး ၃ ႀကိမ္ (Hep B) 

Aသည္းေရာင္Aသားဝါ ေA 

ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္ (Hep A) 

ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ 

႐ူဘီလာ၀က္သက္ ကာကြယ္ေဆး  

၂ ႀကိမ္ (MMR) 

ဗယ္ရီစီလာ (ေရေက်ာက္) 
ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္  

 
ပုိလီယုိကာကြယ္ေဆး A နည္းဆုံး  

၃ ႀကိမ္ (IPV သုိ႔မဟုတ္ OPV)  
 

ႏွစ္စU္ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး 
 

A ထူးသျဖင့္ သင္ခရီးသြားရန္စီစU္ပါက 
ဤကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္  
A ေရးႀကီးသည္။ A ျပည့္A ဝ 
ကာကြယ္မႈရရန္ ေဆးA ႀကိမ္ေရ 
A ားလုံးထိုးရန္လုိA ပ္သည္။   

ဆယ္ေက်ာ္သက္A ရြယ္တြင္ 
A ခ်ိန္မီ ထုိးရန္  

Tdap ကာကြယ္ေဆးက သင့္A ား 
ပါတပ္စစ္ (ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိး)၊ 
ဆုံဆုိ႔ႏွင့္ ေမးခုိင္ေရာဂါတုိ႔မွ 

ကာကြယ္သည္။  
 

ေမးခုိင္ေရာဂါသည္ 
ႂကြက္သားတင္းၾကပ္နာက်င္ေစၿပီး 

A လြန္ျပင္းထန္သည္။ 
၎ကုိ ေျမႀကီးတြင္ေတြ႔ရိွရၿပီး 
ခႏၶာကုိယ္A တြင္းသုိ႔ ျပတ္ရွျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာမွတဆင့္ 

ဝင္ေရာက္သည္။  
 

ဆုံဆုိ႔နာသည္ သင့္A ား 
A သက္႐ႈခက္ခဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ခႏၶာကုိယ္A စိတ္A ပုိင္းမ်ား ေ႐ြ႕လ်ားမႈ
ကုိ ခက္ခဲေစသည္။ 

၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွာေခ်ျခင္းမွ ပ်ံံ႕ႏွံ႔ႏုိင္သည္။   

 

ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါသည္ ျပင္း
ထန္စြာ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း၊ 

သီးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး သင့္A ား 
A သက္႐ွဴခက္ခဲေA ာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
စားေသာက္ရခက္ခဲေစသည္။ 

၎သည္ ေခ်ာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွာေခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါရိွသူႏွင့္ 
A နီးကပ္ေနထုိင္းျခင္းမွ ပ်ံံ႕ႏွံ႔ႏုိင္သည္။  

 

Tdap ကာကြယ္ေဆးA ား A သက္  
၁၁-၁၂ ႏွစ္A ႐ြယ္တြင္ A ၿမဲလုိလုိ 
ထုိးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Tdap 
ကာကြယ္ေဆးမထုိးထားသူ မည္သူ 
မဆုိ တစ္ႀကိမ္ထုိးရန္လုိA ပ္သည္။  

HPV ကာကြယ္ေဆးသည္ 
A မ်ားသမီးမ်ားတြင္ျဖစ္သည့္ 
သားA ိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ 

A မ်ဳိးသားမ်ားတြင္ လိင္A ဂၤါႂကြက္ႏုိ႔ကုိ 
ကာကြယ္ေပးသည္။ ၎က 
A ျခားကင္ဆာA မ်ဳိးမ်ဳိးမွလည္း 

ကာကြယ္သည္။ * 
 

HPV သည္ လိင္မႈကိစၥA တြင္း 
A ေရျပားခ်င္းထိစပ္ျခင္းမွ 
A မ်ားဆုံးကူးစက္ပ်ံ႕ပြားသည္။  
သင္ လိင္မဆက္ဆံလွ်င္ေတာင္မွ  

HPV ကူးစက္ခံရႏုိင္သည္။  
HPV ကူးစက္မႈသည္ တခါတရံ 

မည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမွ မျပသဘ ဲ
သင့္တြင္ရိွေနႏုိင္ၿပီး မသိရိွႏုိင္ပါ။  

  
HPV ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 
A ေကာင္းဆုံးA ခ်ိန္သည္ 
လိင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေကာင္းစြာ 

မလုပ္ေဆာင္မီA သက္ ၁၁-၁၂ ႏွစ္ 
A ႐ြယ္A တြင္းျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း A သက္  

၂၆ ႏွစ္ A ႐ြယ္A ထိ 
ကာကြယ္ေဆးထုိးႏုိင္ေသးသည္။   

 
ဤ ကာကြယ္ေဆးသည္  

HPV A မ်ဳိးA စားမ်ားစြာကုိ 
ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး 
ကာကြယ္ေဆး သုံးႀကိမ္A ား 
ႀကိဳတင္ထုိးထားလွ်င္ 

A ေကာင္းဆုံးထိေရာက္မႈရိွသည္။   

ေမးခုိင္၊ ဆုံဆုိ႔၊ ၾကက္ညႇာေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆး  (Tdap)  

သားA ိမ္ေခါင္းကင္ဆာဗုိင္းရပ္စ္ 
ကာကြယ္ေဆး  (HPV)  

*A ျခားကင္ဆင္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ- စA ို၊ 
လိင္A ဂၤါ၊ သားA ိမ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မိန္းမA ဂၤါ။  

မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၄ တြင္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္သည္။  

MDE ႏွင့္ MDCH သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားA ား မန္နင္ဂိုကုိကယ္လ္ ႏွင့္ HPV ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာ A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ ေပးA ပ္ရန္ႏွင့္ 
တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္A တြက္ Uပေဒ (MCL 380.1177a) A ရ လုိA ပ္သည္။ MDCH သည္ HPV ပညာေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားရရိွႏိုင္မႈA ားေက်ာင္းမ်ား 
သုိ႔A ေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ရရွိေစရန္A တြက္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ A ားေပးလံႈ႔ေဆာ္ရန္ (MCL 333.9205b) လုိA ပ္သည္။  

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား မိဘမ်ားA တြက္ 

သတင္းA ခ်က္A လက္ 

 


