
မိမိက ဘာလုပ္ဖို႕လိုသလဲ။ 
မိမိကေလး၏ MMRV ကာကြယ္ေဆး အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရန္ သင္၏ဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေဆး ေဆးခန္းႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းယူရမည္။ ထိုရက္ခ်ိန္းသည္ 
ကာကြယ္မႈအျမင့္ဆံုး သက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ သင့္ကေလး အသက္ ၁၈ လျပည့္သည့္အ 
ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ျပည့္ျပီး မၾကာခင္ျဖစ္ရမည္။ 

MMRV ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ 
အျခားေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရိွႏိုင္သလား။ 
ကာကြယ္ေဆးအမ်ားစုကဲ့သို႔ MMRV ကာကြယ္ေဆးသည္လည္း အေျပာ့စား 
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳး 
ျဖစ္ျခင္းမွာ ရွားပါးလွပါသည္။ ျဖစ္ႏိုုင္ သည္မွာ အနည္းငယ္ဖ်ားျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ 
ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေဆးထိုးသည့္ ေနရာတြင္ နီရဲျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရေက်ာက္ သို႔မဟုတ္ ဝက္သက္ေပါက္သကဲ့သို႔ 
ယားယံျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

ဤ ကာကြယ္ေဆး၏ အျခားေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ား 
ကိုယ္ပူျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး အဖ်ားရိွလာရာမွ တခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ 
မ်ားသည္  ရုတ္တရက္ အဖ်ားၾကီး၍ တက္တတ္ပါသည္။ MMRV ကာကြယ္ေဆး 
သည္ (ရုတ္တရက္အဖ်ားၾကီး၍) တက္သည့္ ႏႈန္းကို ကို အနည္းငယ္ 
ျမင့္တက္ ေစပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အဖ်ားၾကီး၍ ရုတ္တရက္ တက္ျခင္းသည္ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖ်ားနာေသာ ကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ အသက္ 
သံုးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွပါသည္။ အသက္ အႏၱရာယ္ 
မစိုးရိမ္ရပါ။ အသက္ ၁၂ လ အရြယ္တြင္ သင့္ကေလးသည္ MMR ကာကြယ္ေဆး 
မထမအၾကိမ္ အေသအခ်ာ ထိုးျပီး့ျဖစ္လ်င္ အသက္ ၁၈ လ MMRV ကာကြယ္ေဆး 
ထိုးသည့္အခ်ိန္တြင္ အဖ်ားၾကီး၍ ရုတ္တရက္ တက္ႏိုင္ေခ် အခြင့္အလမ္း နည္းသြားျပီ 
ျဖစ္သည္။ 

ေမးခြန္းေမးစရာရိွပါက ဘယ္သူ႔ကို ေမးရမလဲ။ 
ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးခ်င္ပါက သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စိတ္ရိွပါက 
သင္၏ ဆရာဝန္၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးသူ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက်န္းမာေရး႒ာနႏွင့္ 
ဆက္သြယ္သင့္ သည္။

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သိခ်င္ပါက-
MMRV ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ဂ်ိဳက္သိုး၊ 
ေရေက်ာက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
သိခ်င္ပါက Immunise Australia Program Infoline နံပါတ္ 1800 671 811 
သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ Immunise Australia Program ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ 
immunise.health.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

An Australian, State and Territory
Government initiative

မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္
Information for parents

စာမ်က္ႏွာ ၄

measles, mumps, rubella, varicella

ဝက္သက္ ပါးခ်ိတ္ေရာင္ ဂ်ိဳက္သုိး ေရေက်ာက္ 

ေရာဂါ ၄ မ်ိဳး 
ကာကြယ္ေဆး ၁ မ်ိဳး 
4 Diseases, 1 Vaccine
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မွတ္ခ်က္။ ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ 

ရက္ေန႔အတိုင္း မွန္ကန္ပါသည္။

ဘယ္ေနရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရႏိုင္ပါသလဲ။ 

www.immunise.health.gov.au/
သို႔မဟုတ္ သင္၏ ဖုန္းေပၚတြင္ QR ဖတ္စာ app  

ျဖင့္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
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ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ဂ်ိဳက္သိုး၊ ေရေက်ာက္ 
ေရာဂါစုေပါင္းကာကြယ္ေဆး (MMRV) 
ဆိုတာဘာလဲ။ 
MMRV ေရာဂါစုေပါင္းကာကြယ္ေဆး သစ္သည္ ကေလးဘဝ အျဖစ္မ်ားသည့္ 
ဖ်ားနာမႈေလးမ်ိဳးကို ေဆးတမ်ိဳးတည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ထိုဖ်ားနာမႈမ်ားသည္ 
ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ 
ဂ်ိဳက္သိုးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလာေသာ ကေလးတြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း 
ႏွင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ျခင္း (အေရျပားတြင္ အမာရြတ္ထင္က်န္ျခင္း) စသည့္ 
ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေစႏို္င္သည္။ 

ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားသလဲ။ 
MMRV ကို ကေလးအသက္ ၁၈ လမွ စထိုးေပးပါသည္။ ထိုေဆးသည္ ယခင္က 
အသက္ေလးႏွစ္တြင္ စထိုးေပးေသာ ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါ (MMR) 
ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အသက္ ၁၈ လတြင္ စထိုးေပးေသာ ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆးတို႔ကို 
အစားထိုးလိုက္ေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ ထိုကာကြယ္ေဆးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 
၁ ရက္ မွစ၍ ရႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ ေဆးစာလက္မွတ္ ယူရန္မလိုပဲ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ 
ကာကြယ္ေဆး ေဆးခန္းတြင္ ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ရံုသာျဖစ္သည္။ 

National Immunization Program အရ ဤေရာဂါမ်ားကာကြယ္ေဆး အတြက္ 
အခ်ိန္ဇယားအသစ္မွာ-

အသက္ ၁၂ လ - ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ဂ်ိဳက္သိုး (MMR)

အသက္ ၁၈ လ - ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ဂ်ိဳက္သိုး၊ ေရေက်ာက္ (MMRV)

အသက္ ၄ ႏွစ ္- ကေလးမ်ားသည္ အျခားေၾကာက္စရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေသာ 
ဆံုဆို႔နာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးႏွင့္ ပိုလီယို အေၾကာေသေရာဂါမ်ားကို 
ဆက္လက္ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဖ်ားနာမႈမ်ားမွ 
မိမိကေလးကို 
ကာကြယ္ရန္ 
ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီး 
ပါသလဲ။
ကေလးမ်ားႏွင့္  အရြယ္ေရာက္သူမ်ား 
ရပ္ရြာထဲတြင္ ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ 
ဂ်ိဳက္သိုး၊ ေရေက်ာက္ေရာဂါ စသည့္ 
ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မထိေတြ႕မီ ကာကြယ္ေဆး 
ထိုးျခင္းသည္ ထိုေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 
အလံုျခံဳဆံုး ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး 
နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။  

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ထိုေရာဂါမ်ား 
ျဖစ္ပြားျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း ထိုေရာဂါမ်ားသည္ ဆက္လက္ တည္ရိွေနျပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွဆဲ ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ထိုေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသည္အထိ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလီးယားတြင္ ဤေရာဂါမ်ားကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ ခရီးသြား ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ျခင္းျဖင့္ ဤေရာဂါမ်ား အထူးသျဖင့္ ဝက္သက္ေရာဂါ ျပန္႔ႏံွ႔ႏိုင္ေသးသည္။ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ကုိယ္ခႏၶာ၏ သဘာဝေရာဂါကာကြယ္မႈယႏၱယားကို 
အသံုးျပဳျပီး ေရာဂါအခ်ိဳ႕အား ခုခံႏိုင္မႈတည္ ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူတဦးခ်င္းစီ၏ 
ခုခံႏိုင္အားကို တည္ေဆာက္ေပးရံု သာမကပဲ ရပ္ရြာတခုလံုး၏ ခုခံႏိုင္မႈ အဆင့္ကို 
ျမွင့္ေပးသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေရာဂါျပန္႔ႏွ႔ံမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး ရပ္ရြာထဲတြင္ 
ေရာဂါကူးစက္မႈအဆင့္ ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။   

မိမိကေလးတြင္ ေရေက်ာက္ရိွႏွင့္ျပီး ျဖစ္ပါက 
ဘယ္လိိုလုပ္မလဲ။
မိမိကေလးတြင္ အသက္ ၁၈ လမတိုင္မီ ေရေက်ာက္ေရာဂါကူးစက္ ခံရျပီးျဖစ္ပါက 
MMRV ကာကြယ္ေဆးကို ဆက္ထိုးရန္ အေရးၾကီးသည္။ ေရေက်ာက္ ေရာဂါ အပါအဝင္ 
ကာကြယ္ေဆးတမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို တင္ကူး ခုခံအား ရိွႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ 
ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ ေဆးထိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္သည့္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း 
လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆး ကို စတင္ မိတ္ဆက္ကတည္းက 
ရပ္ရြာ ထဲတြင္ ေရေၾကာက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

ဘာေၾကာင့္ MMR ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးထိုးမႈကို 
၁၈ လသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သနည္း။ 
MMRV ကာကြယ္ေဆးကို စတင္မိတ္ဆက္ ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ယခင္အခ်ိန္ 
ဇယားအရ အသက္ ၄ ႏွစ္တြင္ ေဆးထိုးျခင္းအစား၊ အသက္ ၁၈ လတြင္ 
ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ ေရေၾကာက္ ကာကြယ္ေဆး ႏွစ္ၾကိမ္ထိုးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ကေလးကို အခ်ိန္ ကာလပိုေစာ၍ အျပည့္အဝ အကာ အကြယ္ 
ေပးျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေရာဂါရိွ သူႏွင့္ ထိေတြ႕မိ လ်င္ ေရာဂါရရိွ ႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့ခ်ေပး 
သည္။ MMRV ကာကြယ္ေဆးသည္ ကေလးဘဝေရာဂါ ေလးမ်ိဳးကို ေဆးတမ်ိဳး 
တည္းျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးသျဖင့္ ကေလးကို ထိုးရမည့္ ေဆးအရည္အတြက္ ကိုလည္း 
ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ 

ေရေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို အသက္ 
၁၈ လတြင္ ထိုးထားေပးျပီးျဖစ္ပါက ဘယ္လို 
လုပ္မလဲ။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ ေရေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ကို အသက္ 
၁၈ လအတြက္ ထိုးထားျပီး ျဖစ္ေသာကေလးမ်ားသည္ ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ 
ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အသက္ေလးႏွစ္တြင္ အကူးအေျပာင္း 
ကာလ အစီအစဥ္အရ ကာကြယ္ေဆး ထပ္ထိုးရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ အသက္ ၁၈ လ ႏွင့္ ေလးႏွစ္အၾကား 
ရိွေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 
ေလးႏွစ္ျပည့္ျပီးသည္ထိ အက်ံဳးဝင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈအေျခအေန သည္ 
Family Tax Benefit Part-A ေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ 
အက်ံဳးဝင္မႈကို မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရိွသနည္း။ 
မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား အသက္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးႏွစ္ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိုကာလ အတြက္ Family Tax Benefit Part-A 
ေနာက္ဆက္တြဲ ရရိွရန္ ကေလးမ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေဆး ထိုးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ကာကြယ္ေဆး လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ ကေလးမ်ားကို 
1‘အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး’ ျဖစ္ရန္ ျဖည့္စြက္ ဇယား အသိအမွတ္ျပဳစာရင္း 
ဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳထားေသာ ခြ်င္းခ်က္စာရင္းဝင္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္၊ 
ဂ်ိဳက္သုိး၊ ေရေက်ာက္ 
ေရာဂါစုေပါင္းကာကြယ္ေဆး

1 ‘အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး’ အဆင့္အတန္းရရိွရန္ National Immunisation Program 
(NIP) အရစာရင္းျပဳစုထားသည့္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထိုးထားျပီးျဖစ္၍ 
Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ျပီးျဖစ္ရမည္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၁ စာမ်က္ႏွာ ၂ စာမ်က္ႏွာ ၃


