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ကိယုဝ်န်မေဆာငမီ် �ငှ့ ်ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ် ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်၏ အေရ�ကးီပုံ

ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်

• သင၊် သင့ ်ကိယုဝ်နတ်ငွး်�ှိကေလး�ငှ့ ်ေမွးကငး်စကေလးတိုအ့ား ကးူစကတ်တေ်သာ အချို�ေရာဂါတိုမှ့

အကာအကယွေ်ပး�ိငုသ်ည။် ဤေရာဂါများသည ်သင�်ငှ့ ်သင့ ်�ိုစုိ့က့ေလးအား ြပငး်ထနစွ်ာ

ထခိိကု�်ိငုသ်ည။်

ကိယုဝ်န်မေဆာငမီ် 

ဝကသ်က၊် ပသေိရာင�်ငှ့ ်�ူဘလဲား (MMR) 

• ကိယုဝ်နေ်ဆာငစ်ဉ်အတငွး် �ူဘလဲလ်ား ကးူစကမ်�သည ်ြပငး်ထနေ်သာ ေမွးရာပါ

ကိယုလ်ကခ်�တယ်ငွး်ချကမ်ျားကိ ုြဖစ်ပွားေစ�ိငုသ်ည။်

• ကိယုဝ်န ်တစ်ခစီု မေဆာငမီ် သင၏် �ူဘလဲလ်ားအေပါ် ကိယုခ်စွံမ်းအားကိ ုစစ်ေဆးပါ။

• အဆိပုါကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေနာက ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငရ်န ်မ�ကို းစားမီ သင ်ေလးပတ ်

ေစာင့ဆ်ိငုး်သင့သ်ည။်

• အကယ၍် သင ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငေ်န�ပီးြဖစ်လ�င ်ကာကယွေ်ဆးကိ ုမထိးုပါ�ငှ့။်

ဗာရီချဲလား (ေရေကျာက)် 

• ကိယုဝ်နေ်ဆာငစ်ဉ် ေရေကျာကက်းူစကမ်�သည ်သင�်ငှ့ ်သင၏် မေမွးရေသးသည့ ်ကေလးငယအ်ား

ြပငး်ထနေ်သာ နာမကျနး်မ� ြဖစ်ပွားေစ�ိငုသ်ည။်

• သင့တ်ငွ ်ေရေကျာက ်�ှိခဲသ့ည ်ဟတုမ်ဟတု ်မမှတမိ်�ိငုလ်�င ်စစ်ေဆးရနအ်တကွ ်သင့ ်

အေထေွထေွရာဂါကဆုရာဝန ်(GP) ကိ ုေသးွေဖာကစ်စ်ေဆးခိငုး်ပါ။

• အဆိပုါကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေနာက ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငရ်န ်မ�ကို းစားမီ သင ်ေလးပတ ်ေစာင့ဆ်ိငုး်ပါ။

ကိယုဝ်န်ေဆာငစ်ဉ် အေတာအတငွး်

တပ်ုေကးွ (flu) 

• ကိယုဝ်နေ်ဆာင ်အမျိုးသမီးများသည ်တပ်ုေကးွေရာဂါကးူစကခ်ရံြခငး်မှ ြပငး်ထနသ်ည့်

ေနာကဆ်ကတ်ွေဲရာဂါြပဿနာများ ရ�ှိရန ်ပုိမုိ၍ြဖစ်�ိငုဖွ်ယရ်ာ�ှိသည။်
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• တပ်ုေကးွ ေရာဂါကာကယွေ်ဆးထိးုထားရန ်ကိယုဝ်နေ်ဆာင ်အမျိုးသမီး အားလံးုကိ ုအ�ကြံပုပါသည။် 

ပါထပ်ဆစ ်(�ကကည်�ာေချာငး်ဆိးု) 

• ကိယုဝ်နေ်ဆာငစ်ဉ်အတငွး် �ကကည်�ာေချာငး်ဆိးု ေရာဂါကာကယွေ်ဆး ထိးုထားြခငး်သည်

သင့က်ေလးအား ေမွးဖွား�ပီးေနာက ်ပထမ လများအတငွး် အကာအကယွေ်ပးပါသည။်

• �ကကည်�ာေချာငး်ဆိးု ကာကယွေ်ဆး (Boostrix) ကိ ုသင ်ကိယုဝ်နမ်ေဆာငမီ် သိုမ့ဟတု ်ယခင ်

ကိယုဝ်နေ်ဆာငစ်ဉ်အတငွး် ထိးုခဲ�့ပီးသည့တ်ိငုေ်အာင ်ကိယုဝ်န ်အပတ ်၂၀ ေကျာ်၌

ထိးုရနအ်�ကြံပုပါသည။်

• �ကကည်�ာေချာငး်ဆိးု ကာကယွေ်ဆးသည ်ေမးခိငု�်ငှ့ ်ဆံဆုိုန့ာ တိုအ့ေပါ်လညး် ကာကယွေ်ပးသည။်

ကိယုဝ်န်ေဆာင�်ပီးေနာက် 

• �ကကည်�ာေချာငး်ဆိးုကိ ုကာကယွရ်န ်Boostrix ထိးုထားြခငး်သည ်ကိယုဝ်နေ်ဆာင�်ပီးေနာကပုိ်ငး်တငွ ်

အကျိုး�ှိေနေသးပါသည ်အကယ၍်သင ်လနွခ်ဲသ့ည့ ်၁၀ �စ်ှကာလ၌ မထိးုထားခဲလ့�ငြ်ဖစ်သည။်

မိခင�်ိုရ့ည် တိကုေ်က�းြခငး်က ဘယလ်ိပုါလ။ဲ 

• ဤကာကယွေ်ဆးများမှာ သင ်မိခင�်ိုတ့ိကုေ်က�းေနစဉ် ေဘးကငး်ပါသည။်

က��်ပ်ု၏ ကေလးငယက်ိ ုေစာင့ေ်�ှာကေ်ပးသည့် အဖုိး၊ အဖွား၊ ကေလးများ�ငှ့အ်ြခားသမူျားသည် 

ဘယလ်ိပုါလ။ဲ 

• သင့က်ေလးငယအ်ား ေစာင့ေ်�ှာကေ်ပးသအူားလံးုအတကွ ်Boostrix ကာကယွေ်ဆးကိ ု၁၀ �စ်ှတိငုး်

ထိးုထားရနအ်�ကြံပုပါသည။်

• သင ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငစ်ဉ်အတငွး် ဤကာကယွေ်ဆးများကိထုိးုထားရန ်သတူို ့ အတကွ ်ေဘးကငး်ပါသည။် 

• သင့ ်ေမွးကငး်စကေလးကိ ုအကာအကယွေ်ပးေစရန ်သင၏် အြခားကေလးများလညး် ကာကယွေ်ဆး

အားလံးုထိးု�ပီးြဖစ်ေနသင့သ်ည။်

• ကာကယွေ်ဆးထိးုထားြခငး်ကိ ုေဆးွေ�းွရန ်သင့ ်အေထေွထေွရာဂါက ုဆရာဝန ်(GP) �ငှ့ ်ေကျးဇူးြပု၍

ေတွ�ပါ။
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က��်ပ်ု၏ �ိုစ့ိုက့ေလးငယအ်တကွ ်ဘယလ်ိပုါလ။ဲ 

• �ိုစုိ့က့ေလးငယအ်ားလံးုသည ်ေမွးရာမှစ၍ �ိငုင်လံံးုဆိငုရ်ာ ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး် အစီအစဉ် (National

Immunisation Program) က အ�ကြံပုသည့အ်တိငုး် ကာကယွေ်ဆးထိးုသင့သ်ည။်

အသံးုဝငသ်ည့် အချိတအ်ဆကလ်င့ဂ်် 

https://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/immunisation-throughout-  

life/immunisation-for-pregnancy 

ဤစာရွက်စာတမ်းကို အေထေွထ ွသတငး်အချကအ်လကအ်ြဖစ်သာ ြဖန ့ခ်ျီထားသညြ်ဖစ်�ပီး သင့က်ျနး်မာေရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍ အရညအ်ချငး်မီှသည့ ်

အတတ်ပညာ�ှင၏် အ�ကံဉာဏက်ို အစားထိးုရန ်မရညရွ်ယပ်ါ။ သင့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ပ်တ်သက၍် သင ်စုိးရိမ်ေနပါက အရညအ်ချငး်မီှသည့ ်

အတတ်ပညာ�ှငထ်မှံ အ�ကံဉာဏက်ို ေတာငး်ခံသင့သ်ည။် 

ထပ်ဆင့ ်သတငး်အချကအ်လက-် 

ပိမိုေုလလ့ာရန ်သင့ ်GP ၊ သားဖွားဆရာဝန ်သိုမ့ဟုတ် 

သားဖွားသူနာြပုကို ဆက်သွယ်ပါ။ 
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