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ကျ ွ မ်းကျင်သ ူများက တုက်ိ တ ွ န်းအကြ ံပြ ုထားပါသည်။
J&J ကာက ွ ယ်ဆေး တစ်ကြ မ်ိ သာထုးပြိ ီးနောက် ၂ ပတ် အကြ ာတ ွ င် သင ့ ခန
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ဆေး�းက လုုပ််ဆော�ာင််သည််မှာာ�

J&J ကာာကွွ ယ််ဆေး�းသည်် ဗိုု�င်းး�ရပ််စ််ဗက််တာာ (viral vector) ကဲ့့�သို့့�လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� ကာာကွွ ယ််ဆေး�းတစ််မျိုး�း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၄င်းး�အတွွ င်းး�
အန္တတ ရာာယ််မပြု�သည့််� အဒီီနိုု�ဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် (သာာမန််အအေး�းမိိရော�ာဂါါဖြ�စ််စေေသော�ာ ဗိုု�င်းး�ရပ််စ််) တစ််မျိုး�း ပါါဝင််ပြီး�း� ယင်းး�က ကိုု�ရိုနာာဗိုု�င်းး�ရပ််
ု
စ််၏ စပိုု�က််ခ််
ပရိုုတိိန်းး�မှှ ဗီီဇတစ််မျိုး�းကိုု� သယ််ဆော�ာင််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�က ခွွ င့််�ပြု�ထားး�ပြီး�း�သော�ာ အခြား�း�ကာာကွွ ယ််ဆေး�းများ�း (ဖိုု�က််ဇာာ (Pfizer) နှှင့််� မိုု�ဒါးး�
နား�း (Moderna) တို့့� ကဲ့့�သို့့�ပင်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ဖြ�စ််စေေသော�ာ ကိုု�ရိုနာာဗိုု�င်းး�ရပ််
ု
စ််ကိုု� မှှတ််မိိသိိရှိိ၍ တိုု�က််ထုုတ််ရန်် သင့််�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ်အားး�
်
သင််ကြား�း�ပေး�း
ပါါသည််။

ဆေး�းက မလုုပ််ဆော�ာင််သည််မှာာ�

• ယင်းး�က သင့််�အားး� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ သို့့�မဟုုတ်် အအေး�းမိိခြ�င်းး� မဖြ�စ််စေေပါါ။

• ၄င်းး�က သင််၏ ဒီီအန််အေ� (DNA) သို့့�မဟုုတ်် မျိုး�းရိုးး�ဗီီဇဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစ ည်းး�များ�းကိုု� မပြော��ာင်းး�လဲဲစေေပါါ။
• ထို့့�အပြ�င်် ယင်းး�တို့့�က သားး�မြုံ�ံခြ�င်းး� မဖြ�စ််စေေနိုု�င််ပါါ။

ဂျွွန််ဆန််နှှင့််�ဂျွွန််ဆန်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းအတွွ င်းး� ဘာာပါါဝင််ပါါသလဲဲ။

J&J ကာာကွွ ယ််ဆေး�းများ�းတွွ င်် ကိုု�ရိုနာာဗိုု�င်းး�ရပ််
ု
မှှ အချျက််အလက််ပါါသည့််� ပြ�င််ဆင််မွွ မ်းး�မံံထားး�သော�ာ အဒီီနိုု�ဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် တစ််မျိုး�း ပါါရှိိပါါသည််။ ၄င်းး�
တွွ င်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းများ�းကိုု� တည််မြဲ�ဲအော�ာင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရာာ၌ ကူူညီပေး�းသည့််�
ီ
ပါါဝင််ပစ္စစ ည်းး�များ�း - ဆားး�၊ သကြား�း�၊ နှှင့််� အခြား�း� အော်�်�ဂဲဲနစ််
ကွွ န််ပေါ�ါင်းး�များ�းလည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထဲဲတွွ င်် ဥများ�း၊ အစာာမပုုပ််အော�ာင််ထည့််�သည့််�အရာာများ�း၊ လေး�းတက််စ်် ခေါ်�် ရာာဘာာ၊ ဝက််သားး� သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� တိိရိိစ္ဆာ�ာ�န် ်
ထွွ က််ပစ္စစ ည်းး�များ�း သို့့�မဟုုတ်် သန္ဓေေ�သားး�ဆဲဲလ််များ�း မပါါဝင််ပါါ။

J&J ကာာကွွ ယ််ဆေး�းစည်် အသက်် ၁၈ နှှစ်် နှှင့််� အထက်် အရွယ််ရော�ာက််ပြီး��သူ
း များ
ူ �း
အတွွ က်် ဖြ�စ််ပါါသည််

သင််သည်် ကိုု�ယ််ဝန််ရှိိနေေပါါက သို့့�မဟုုတ်် ကလေး�းနို့့�တိုု�က််နေေပါါက၊ ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ဓာာတ််မတည့််�မှုုများ�းရှိိပါါက၊ သွေး�း�ခဲဲ
သည့််� ရာာဇဝင််ရှိိပါါက သို့့�မဟုုတ်် သွေး�း�ကြဲ�ဲဆေး�း သော�ာက််နေေရပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�နှှင့််�
ပြော��ာဆိုု�ပါါ။

ဘေး�းထွွ က််ဆိုးး��ကျိုးး�များ�း

ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��အပြီး�း�၌ လူူအတော်�်�များ�းများ�းတွွ င်် ခပ််ပျော့�့�ပျော့�့�ဘေး�းထွွ က််ဆိုးး��ကျိုးး�များ�း ရှိိပါါသည််။ ယင်းး�က သင််၏ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ်သည််
်
၄င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အလုုပ်် - ရော�ာဂါါကိုု� ဆန့််ကျျင််၍ အကာာအကွွ ယ််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေေကြော��ာင်းး�ပြ�သည့််� လက္ခခ ဏာာ
တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ သင့််�ထံံတွွ င်် ဘေး�းထွွ က််ဆိုးး��ကျိုးး�များ�း မရှိိသည့််�တိုု�င်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းက သင့််�ကိုု�ကာာကွွ ယ််ရန်် အလုုပ််လုုပ််နေေပါါသည််။
• ဖြ�စ််လေ့�့ရှိသည့််�
ိ
ဘေး�းထွွ က််ဆိုးး��ကျိုးး�များ�းထဲဲတွွ င်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာ၌ နာာကျျင််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် နီီရဲဲခြ�င်းး�၊
ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ပင််ပန်းး�နွွ မ်းး�နယ််ခြ�င်းး�၊ နှှင့််�/သို့့�မဟုုတ်် အဖျား�းငွေ့့� ငွေ့့�ရှိ�ခြ�င်းး�
ိ
တို့့� ပါါဝင််ပါါသည််။

• အဆိုု�ပါါ သွွ င််ပြ�င်လက္ခခ
်
ဏာာများ�းက ရက််အနည်းး�ငယ််အတွွ င်းး� ပျော�ာက််ကင်းး�သွားး��လေ့�့ရှိပါါသည််
ိ
။ အကယ််၍ မပျော�ာက််ကင်းး�ပါါက
သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

ရှား�းပါးး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ပြ�ဿနာာများ�း

ဓာာတ််မတည့််�သည့််� တုံ့့ပြ� ��န်မှုု်

ယင်းး�သို့့�ဖြ��စ်သည််
်
မှာာ� ရှား�းပါါသည််၊ သို့့�သော်�်� အချို့့��လူူများ�းတွွ င်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းအပေါ်�် ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််မတည့််�
သည့််� တုံ့့�ပြ��န်မှုုတစ််
်
ခုု ရရှိိခဲ့့�ကြ�သည််။ ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ဓာာတ််မတည့််�သော�ာတုံ့့�ပြ��န်မှုု် မရှိိကြော��ာင်းး� သေ�ချာာအော�ာင််လုုပ််ရန်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�း
ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််တွွ င်် လူူတိုု�င်းး�ကိုု� အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ခိုု�င်းး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ချိိ�န််က လိုု�အပ််လာာလျှှင်် ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ
စော�ာင့််�ရှော�ာက််မှုုအတွွ က်် အချိိ�န််ပေး�းရန််ဖြ�စ််သည််။
သွေး�း�ခဲဲသည့််� မူူမမှှန််မှုု

ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့််� ပြ�ည််နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းအရာာရှိိများ�းက ၂၀၂၁ ခုုနှှစ်် ဧပြီ�ီလတွွ င်် ၁၀ ရက််ကြာ�ာ ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ခဲ့့�ပြီ�နော�ာက််
ီ
ဂျွွန််ဆန််နှှင့််�ဂျွွန််ဆန််
(J&J) ကာာကွွ ယ််ဆေး�း အသုံးး��ပြု�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�န််လည််စတင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဆိုု�င်းး�ငံ့့�မှုုသည်် ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�းအနေေဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါ
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််လူူအနည်းး�ငယ််တွွ င်် အစီီရင််ခံံခဲ့့�သည့််� ရှား�းရှား�းပါးး�ပါးး�အမျိုး�းအစား�း သွေး�း�ခဲဲမှုုတစ််မျိုး�း၏ ဘေး�းအန္တတ ရာာယ််ကိုု�
ပိုု�မိုု�နား�းလည််စေေနိုု�င််စေေရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဆိုု�ပါါ ပြ�င်းး�ထန််သည့််�အခြေ�ေအနေေမှာာ� ပလိိတ််လက်် (ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�ကိုု� သွေး�း�ထွွ က််ရပ််အော�ာင်် ကူူညီပေး�းသည့််�
ီ
သွေး�း�ဆဲဲလ်် တစ််မျိုး�း) နိိမ့််�ကျျခြ�င်းး�
နှှင့််�အတူူ ဦးးနှော�ာ�က််၊ ဝမ်းး�ဗိုု�က်် သို့့�မဟုုတ်် ခြေ�ေထော�ာက််များ�းရှိိ သွေး�း�ကြော��ာများ�းပါါဝင််သည့််� သွေး�း�ခဲဲမှုုများ�းဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အားး� သွေး�း�ခဲဲစေေ
သည့််�အရာာနည်းး�ပါးး�ပြီး�း� သွေး�း�ခဲဲခြ�င်းး� (thrombosis with thrombocytopenia syndrome) သို့့�မဟုုတ်် TTS ဟုု ခေါ်�်ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ
အခြေ�ေအနေေသည်် အလွွ န််တရာာဆိုးး��ဝါးး�ပြီး�း� သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး�သို့့� ဦးးတည််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အော�ာင််မြ�င်စွာာ�လည်းး�
်
ကုုသနိုု�င််ပါါသည််။ ကုုသမှုုက
အခြား�း� သွေး�း�ခဲဲခြ�င်းး�များ�းနှှင့််� မတူူညီပါါ။
ီ
TTS က အလွွ န််ရှား�းပါးး�ပါါသည််။ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��သည့််� အသက်် ၁၈ နှှစ်် နှှင့််� ၄၉ နှှစ််ကြား�း�ရှိိ အမျိုး�းသမီးး� အယော�ာက်် ၁ သန်းး�တွွ င််
၇ ဦးး ၌ အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ်် တွေ့�့ကြုံ��ံရမည််ဟုု ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�းက ခန့််မှှန်းး�ကြ�သည််။ အသက်် ၅၀ နှှစ်် နှှင့််�အထက်် အမျိုး�းသမီးး�များ�း နှှင့််�
အသက််အရွယ််မရွေး�း အမျိုး�းသားး�များ�းအတွွ က်် အဆိုု�ပါါ ပြ�င်းး�ထန််သည့််� အကျိုးး�ဆက််က ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ပိုု�၍ပင််ရှား�းပါးး�လှှပါါသည််။

ဂျွွန််ဆန််နှှင့််�ဂျွွန််ဆန်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည့််� လူူနာာများ�းတွွ င်် TTS အကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာခဲ့့�သော�ာ ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း
က လူူအများ�းစုုတွွ င်် ဂျွွန််ဆန််နှှင့််�ဂျွွန််ဆန််ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် အကျိုးး�အမြ�တ််ရရှိိခြ�င်းး�က ဘေး�းအန္တတ ရာာယ််ရာာယ််များ�းထက််
အလေး�းသာာလွွ န််သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ပါါသည််။ သွေး�း�ခဲဲတစ််ခုုဖြ�စ််ပေါ်�်ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါရရှိိခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သေ�ဆုံးး��နိုု�င််သည့််�
ဘေး�းအန္တတ ရာာယ််က ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကြော��ာင့််� သွေး�း�ခဲဲတစ််ခုုဖြ�စ််ပေါ်�်ပြီး�း� သေ�ဆုံးး��မည့််� ဘေး�းအန္တတ ရာာယ််ထက်် ပိုု�များ�းပါါသည််။
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး��နော�
း
ာက်် အော�ာက််ပါါ ဆိုးး��ရွား�းသည့််�လက္ခခ ဏာာများ�းရှိိမရှိိ သုံးး��ပတ််ကြာ�ာ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပါါ • အလိုု�လိုု�ပျော�ာက််မသွားး��သော�ာ ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် စွဲဲ�စွဲဲ�မြဲ�ဲမြဲ�ဲ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�
• အမြ�င်် ဝေေဝါးး�ခြ�င်းး�

• ရင််ဘတ််အော�ာင့််�ခြ�င်းး� နှှင့််� ဆိုးး��ဆိုးး��ရွား�းရွား�း ဗိုု�က််နာာခြ�င်းး�
• ခြေ�ေထော�ာက််ရော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် နာာခြ�င်းး�
• အသက််ရှူရ ခက််ခဲဲခြ�င်းး�

• အလွွ ယ််တကူူ သွေး�း�ခြ�ည််ဥခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းမထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာရှိိ အရေ�ပြား�း�အော�ာက််တွွ င်် အနီီရော�ာင်် သွေး�း�အစက််အပြော��ာက််
ငယ််များ�းရှိိခြ�င်းး�
အဆိုု�ပါါ လက္ခခ ဏာာများ�းအနက််မှှ တစ််ခုုခုု ပေါ်�်ထွွ န်းး�လာာပါါက 911 ကိုု� ခေါ်�်ပါါ သို့့�မဟုုတ်် အရေး�းပေါ်�်ခန်းး�တစ််ခုုသို့့� သွားး��ပါါ။ သင််သည််
ဂျွွန််ဆန််နှှင့််�ဂျွွန််ဆန်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး��ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာပြ�ရန်် အရေး�းကြီး��ပါ
း ါသည််၊ သို့့�မှှသာာ ၄င်းး�တို့့�က သင့််�အားး� ချျက််ချျင်းး�လက််ငင်းး�
မှှန််ကန််စွာာ� စော�ာင့််�ရှော�ာက််မှုုပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
ပိုု�၍အန္တတ ရာာယ််ကင်းး�အော�ာင််နေေပါါ

�
ကိုုဗစ််
� - ၁၉ သည်် ကျွွန်ုုပ််� တို့့၏
� လူ့့အသိုုင်း� �း အဝိုုင်း� �း အတွွ င်း�း ဆက််လက််ပျံ့့� � နှံ့့နေေသေး�းပြီး
��း ကာာကွွ ယ််ဆေး�းမထိုး�း� ခြ�င်း�း က ၁၀၀% သက််ရော�ာက််ခံံရပါါသည််။
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး�� ပြီး��း သည့််�တိုင််ု� လက််ဆေး�းခြ�င်း�း ၊ လူူအများ�းကြား�း�တွွ င်် နှာာ�ခေါ�ါင်း�း ဖုံး�း� ဝတ််ဆင််ခြ�င်း�း ၊ အကွာာ�အဝေး�းကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့်ခြ်� �င်း�း နှှင့််� လူူစုုဝေး�းရာာတွွ င်် လူူ
နည်းး�နည်းး�နှှင့််� အချိိ�န််ခပ််တိုုတိုု
� ဖြ�စ််
� အော�ာင််ထားး�ခြ�င်း�း သို့့�မဟုုတ်် အခြား�း� ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုး�း� ပြီး��း သူူများ�းနှှင့််� စုုဝေး�းခြ�င်း�း ဆက််လုုပ််ပါါ။ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး�� ပြီး��း သူူများ�းနှှင့််�
စုုဝေး�းခြ�င်းး� ဆက််လုုပ်ပါါ။
်
ဒေေသန္တတ ရ အချျက််အလက််များ�း ရရှိိရန်် သင့််�ကော�ာင််တီီ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ပေါ်�်တွွ င်် “ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ (COVID-19)” ကိုု� ရှာာဖွေေ�ပါါ။

