
7 တန်းး� ကျော�ာ�င်းး�အကျော�ေ��ု ���ယွ်းကျော��ထိုးး��နှံံ��ေင်းး� 
အစီအီစီဉ် – မိးဘမိာ��အတ�ွး သတင်းး�အော�းအလ�းမိာ��

���ယွ်းကျော��ထိုးး��နှံံ��ေင်းး�� အဘယ်းကျော���င်း့း 
အကျော��ကြီး��ီသလ။ဲ
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်သည် ်အနှံတရာာယ်ခ်ြ�င်း့�်ားဆေးသာ အခြ�င်းး်ဖျား�ားနာာ

ခြ�င်းး်၊ �သနာစ်ွ�်ွးခြဖျားစ်ွခြ�င်းး်နှံငံ်း့ ်ဆေးသ���းခြ�င်းး်တို့း�က့ား� ယ်ဆူေး�ာင်းလ်ာာသည့် ်

ကားူစွကာဆ်ေးရာာဂါါ��ား� ံလာသူား��ားကား� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည်။် လာသူားတို့း� ့
အဆေးနာခြဖျားင်း့ ်�တို့ဝ်နား်ကာ�င်းရ်ှိံး ဆေးရာာဂါါနှံငံ်း့ ်ထိုး�်��ထိုးးဆေးတို့ွ��းလာှင်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း

��ားသည် ်လာသူားတို့း�အ့ား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေးသာ ကား�ယ်�်�အားတို့�� ့ခြ�နာ�်ကုား� 

စွတို့င်းဆ်ေး�းသည်။်

ဩစွဆေး�တို့းလာ�တို့ငွ်း ်လာကာရ်ှိံးရာရှိံးနှံး�င်းဆ်ေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအားလာ��းသည် ်

ထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်�ခြ�ု�ီ တို့င်းး်�ကာ�်ထိုးားဆေးသာ ဆေး�းကာင်းး်လာ��ခြ��ု ဆေးရားစွစ်ွဆေး�း�ု

��ားကား� ဆေးအာင်းခ်ြ�င်းရ်ာ�ည်ခ်ြဖျားစ်ွသည်။် ဆေး�းကာင်းး်ရာနာန်ှံငံ်း့ထ်ိုးးဆေးရာာကာ�်ရုှိံးရာနာ ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း��ားကား� စွဉ်�ကာ�်ခြ�တို့ ်�ကာည့်ရု်ှုစွစ်ွဆေး�း�ခုြ�ုလာ��်�ါသည်။် 

ဆေး�းဝါး��ားနှံငံ်း့ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း��ား အားလာ��းတို့ငွ်း ်ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကာ�းုး��ား 

ရှိံးနှံး�င်း�်ါသည်။် တို့စ်ွ�ါတို့စွ်ရာ� ၎င်းး်တို့း�သ့ည် ်ခြ�င်းး်ထိုးနာန်ှံး�င်းသ်ည်၊် ၎င်းး်တို့း�သ့ည် ်

အ��းနာအ်��ားစွ�တို့ငွ်း ်�ခြ�င်းး်ထိုးနာ�်ကာ�ါ။ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဆေး�းကာင်းး်�နုှံငံ်း့ ်ခြဖျားစ်ွ

ဆေးလာခ့ြဖျားစ်ွထိုးရှိံးဆေးသာ၊ ခြဖျားစ်ွ�ဆဲေးသာ ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကာ�းုး��ားအတို့ကွာ၊် ဆေးအာကာ�်ါ 

ဝကာ�်�်း�ကာတ်ို့ငွ်း ်ဖျားတို့ရု်ှု�ါ- healthywa.wa.gov/immunisation

ကျော�ာ�င်းး�အကျော�ေ��ု ���ယွ်းကျော��ထိုးး��နှံံ��ေင်းး�
အစီအီစီဉ်
ဤအစီွအစွဉ်�တံို့စ်ွ�င်း့ ်သင်း့က်ာဆေးလားကား� ဆေးအာကာ�်ါတို့း��့ကံာာကာယွ်ဆ်ေး�းရာနာ ်���

�နံာလ်ာ��်င်းနား်စွဉ်ခြဖျားစ်ွပြီး�ီး ဆေးထိုးာကာ�်�အ�ကာ�ခြ�ုထိုးားဆေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း��ားကား� 

အ��ဲဆ့ေး�းအ�်သည်-်

*	 ����း�န့ာာ၊ ဆေး�း�း�င်းဆ်ေးရာာဂါါ၊ �ါတို့ကာစ်ွစ်ွ (�ကာကာည််ာာဆေး��ာင်းး်�း�း) – 1 ကြိကား�် 

ထိုးး�းဆေး�း

*	 ကြွကာကာန်ှံး�ဆ့ေးရာာဂါါ�း�း (HPV) – 1 ကြိကား�် ထိုးး�းဆေး�း

၎င်းး်ဆေးရာာဂါါ��ားအဆေး�ကာာင်းး်နှံငံ်း့ ်၎င်းး်တို့း�က့ား�ကာာကာယွ်ရ်ာနာ ်အသ��းခြ�ုဆေးသာ 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း��ားအဆေး�ကာာင်းး် ဤတို့ငွ်း ်ဖျားတို့ရု်ှုနှံး�င်းသ်ည်-်  

healthywa.wa.gov.au/immunisation

သင်းးလ��း�မိည့့်းအ��မိာ��

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး် �ငွ်း့ခ်ြ�ု��ကာ�်ကာ�်တ်ို့ငွ်း ်သတို့င်းး်

အ��ကာအ်လာကာ�်�ားနှံငံ်း့ ်�ငွ်း့ခ်ြ�ု��ကာဆ်ေးဖျားာင်းတ်ို့စ်ွ�� �ါဝင်းသ်ည်။် 

�း� သး��့ဟု�တို့ ်အ��်ထိုးးနား်သအူဆေးနာခြဖျားင်း့ ်သင်းသ်ည် ်ဆေးအာကာ�်ါတို့း�က့ား�

ခြ�ုလာ��်ရာနာ ်လား�အ�်သည်-်

1. �းူတို့ွ�ဲါ �ငွ်း့ခ်ြ�ု��ကာဆ်ေးဖျားာင်းန်ှံငံ်း့ ် 
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအ��ကာအ်လာကာစ်ွာရွာကာက်ား� ဆေးသ��ာစွာွ ဖျားတို့ရု်ှုပြီး�ီး  

ထိုး�်ဆေး�ာင်းး်သတို့င်းး်အ��ကာအ်လာကာ�်�ား လား�အ�်�ါကာ 

healthywa.wa.gov.au/immunisation သး� ့ ဝင်းဆ်ေးရာာကာ�်ကာည့်ရု်ှု�ါ 

သး��့ဟု�တို့ ်သင်း့ဆ်ေးကာ�ာင်းး်၏သနူာာခြ�ုထိုး� �ကာသ်ယွ်�်ါ

2. �း�း�ငွ်း့ခ်ြ�ုဆေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနှံငံ်း့ ်�း�း�ငွ်း့�်ခြ�ုဆေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း

တို့း�က့ား� ညွှှနာခ်ြ�ရာနာ ်�ငွ်း့ခ်ြ�ု��ကာဆ်ေးဖျားာင်းရ်ှိံး အနာဆီေးရာာင်း ်သး��့ဟု�တို့ ်အစွး�်း

ဆေးရာာင်း ်ဆေးလားဆေးထိုးာင်း့က်ာကွာက်ား� အ�နံာခ်ြ�စ်ွ�ါ၊ ထိုးး�ဆ့ေးနာာကာ ်ဆေး�းထိုးား

ဆေးသာ ဆေးနာရာာလာတွို့တ်ို့ငွ်း ် 

လာကာ�်တံို့ထ်ိုးး�း�ါ

3. ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ဆေး�ကာာင်း့ ်သင်း့က်ာဆေးလား၏ တို့�� ့ခြ�နာ�်အုဆေး�် 

သကာဆ်ေးရာာကာန်ှံး�င်းဆ်ေးသာ ဆေး�း�ည်ာခြ�ဿနာာ��ားအဆေး�ကာာင်းး်ကား� �ငွ်း့်

ခြ�ု��ကာဆ်ေးဖျားာင်းတ်ို့ငွ်း ်သတို့င်းး်အ��ကာအ်လာကာ�်�ား ဆေး�းအ�်�ါ။

4. သင်းက်ာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ကား� �င်းင်းး��ယ်းလှင်းး�င်းး ��ည့့်းစီွ�း

ပြီး�ီ�ကျောသ� ကျော��င်းး�း� ကျော�ာ�င်းး�သး� ့ ��န်းး�း�က့ျော���ါ။

ထိုး�်ဆေး�ာင်းး်သတို့င်းး်အ��ကာအ်လာကာ�်�ားကား� လား�အ�်လာှင်း ်သနူာာခြ�ုကာ 

သင်း့ထ်ိုး� �ကာသ်ယွ်န်ှံး�င်း�်ါသည်။်

လ�းမံိတးထိုးး��ထိုး��ကျောသ� ��ည့့်းစီွ�းပြီး�ီ�ကျော��င်းးရံှိးသ ူကျော�ာ�င်းး�သ��မိာ���း�

သ� ���ယွ်းကျော��ထိုးး��ကျော��မိည့်း��စီးသည့်း။ 

သင်း့က်ာဆေးလားသည် ်ထိုးး�ဆေးနာတ့ို့ငွ်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ကား� လာကာ�်��ရာရှိံး

လာှင်း ်သင်း့ထ်ိုး� အဆေး�ကာာင်းး်�ကာား�ည်ခ်ြဖျားစ်ွပြီး�ီး အခြ�ားဆေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း

ထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ဆေးရွား��ယ်စ်ွရာာ��ားကား� ကာ�်းလာ�်ံးဆေး�း�ည်ခ်ြဖျားစ်ွသည်။်

healthywa.wa.gov.au

Burmese



သင်း့း�ကျောလ��း� ���ယွ်းကျော��မိထိုးး��ကျော��မီိ
ဖျား�ားနာာ�အု�င်း့အ်နား�့်ခြဖျားစ်ွသည့် ်အဆေးအး�းခြ�င်းး်ကာဲသ့း�ဆ့ေးသာ အနာည်း်င်းယ် ်သာ�နာဆ်ေးနာ
�ဆေးကာာင်းး်ခြဖျားစ်ွခြ�င်းး်ဆေး�ကာာင်း့ ် 
ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ကား� �ဆေးရှုှ��း�င်းး်သင်း့�်ါ။ သး�ဆ့ေးသာ ်အ��းု � ခြဖျားစ်ွရာ�်��ားတို့ငွ်း ်
�လူာရှိံးပြီး�ီးခြဖျားစ်ွဆေးသာ ဆေး�း�ည်ာအဆေးခြ�အဆေးနာ��ားဆေး�ကာာင်း့ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�
ခြ�င်းး်ကား� �ဏရာ�်နာားရာ�ည် ်သး��့ဟု�တို့ ်ဆေးရှုှ��း�င်းး်ရာ�ည်ဟ်ု� အ�ကာ�ခြ�ု�ါသည်။် သင်း့်
ကာဆေးလားတို့ငွ်း ်ဆေးအာကာ�်ါအဆေးခြ�အဆေးနာ��ားရံှိးလာှင်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ဆေးရား သနူာာခြ�ု 
သး��့ဟု�တို့ ်ဆေးကာ�ာင်းး်ထိုး� အသးဆေး�း�ါ-

*	 ပြီး�ီး�ဲဆ့ေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း တို့စ်ွ���� ထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်အပြီး�ီးတို့ငွ်း�်�း�  
ခြ�င်းး်ထိုးနာသ်ည့် ်ဓာာတို့တ်ို့�� ့ခြ�နာ�်ရံုှိး�ဲလ့ာှင်း်

*	 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခြ�င်းး်ကား� ဆေးထိုးာကာ�်�အ�ကာ�ခြ�ု�ထိုးားဆေးသာဆေးနာရာာတို့ငွ်း ်
ခြ�င်းး်ထိုးနာဆ်ေးသာ ဓာာတို့�်တို့ည့်�်�ုတံို့တ်ို့�်းရှိံးလာှင်း်

*	 ပြီး�ီး�ဲဆ့ေးသာလာအတို့ငွ်းး် အာနားသင်းရ်ှိံးသည့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကား� ထိုးး�းယ်�ူဲလ့ာှင်း ် 
ဥ��ာ တို့�ီဆီေးရာာဂါါ၊ ဝကာသ်ကာဆ်ေးရာာဂါါ၊ အသားဝါဆေးရာာဂါါ

*	 လာနွာ�်ဲဆ့ေးသာ သ��းလာအတို့ငွ်းး်  ကား�ယ်�်�စွ�်ွးအားဓာာတို့တ်ို့စ်ွ��းု း 
(immunoglobulin) ထိုးး�းဆေး�းကား� ထိုးး�းယ်�ူဲလ့ာှင်း ်သး��့ဟု�တို့ ်ဆေးသးွသငွ်းး်�ဲလ့ာှင်း်

*	 ကား�ယ်�်�စွ�်ွးအားကား� ဆေးလာ�ာန့ာည်း်ဆေးစွဆေးသာ ဆေးရာာဂါါတို့စ်ွ��ရှိံးလာှင်း ် 
(ဥ��ာ- ဆေးသးွကာင်း�်ာ၊ ကာင်း�်ာ၊ HIV/AIDS) သး��့ဟု�တို့ ်ကား�ယ်�်�စွ�်ွးအားကား� 
ဆေးလာ�ာန့ာည်း်ဆေးစွဆေးသာ ကာ�သ�ကုား�ယ်ဆူေးနာလာှင်း ်(ဥ��ာ- ဟုး�ကာဒ်ရှုး�ဆေးကာာတို့�ီ�နား်၊ 
အး��ရီာနာစီွလာ��း၊ ဓာာတို့က်ာင်းက်ာ�သ�၊ု ကာ�ီး�ဆေး�းသငွ်းး်ကာ�သ�ကုာဲသ့း� ့ 

*	 စွတို့းီရွားု ကာ ်ဆေး�း��ား) ကား�ယ်�်�စွ�်ွးအား ဆေးလာ�ာန့ာည်း်ဆေးစွဆေးသာ ဆေးရာာဂါါရှိံး
သ ူသး��့ဟု�တို့ ်ကား�ယ်�်�စွ�်ွးအား ဆေးလာ�ာန့ာည်း်ဆေးစွဆေးသာ ကာ�သ�ကုား�ယ်ဆူေးနာသ ူ
တို့စ်ွစွ��တို့စ်ွဦးးနှံငံ်း့ ်အတို့ဆူေးနာထိုးး�င်းလ်ာှင်း်

*	 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ��ည့်အ်��းနာ၌် ဆေးနာ�ဆေးကာာင်းး်ခြဖျားစ်ွဆေးနာလာှင်း်

���ယွ်းကျော��ထိုးး��နှံံ�ပြီး�ီ�ကျောန်း��း ကျောစီ�င်း့းကျောရံှိ��းမုိ
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ခြ�သ�ါ။
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ဆေးဖျားာ်ခြ���ကာ�်�ားကား� သင်း ်ရာယ်�ူကာည့်ရု်ှုနှံး�င်း�်ါသည်။် 

��းသယွ်း�န်းး
သင်းး၏ ကျောေသတငွ်းး����ဝန်းး

သင်းး၏ ကျောေသတငွ်းး� လမုူိအသး�င်းး�အဝး�င်းး� �ာန်းး�မိ�ကျော��စီင်းးတ�၊  

ကျော��ရုံ��  သး�မ့ိဟု�တး အမိာ����ည့်းသ ူ�ာန်းး�မိ�ကျော��ဌာ�န်း

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia

��န်းး�- 1800 022 222 

ထိုး�းကျော��င်းး�သတင်းး�အော�းအလ�းမိာ��
�ာန်းး�မိ�ကျော��ဌာ�န်း

healthywa.wa.gov.au/immunisation

ဓန်းသဟု�ယ် �ာန်းး�မိ�ကျော��ဌာ�န်း

1800 671 811 သး�မ့ိဟု�တး

health.gov.au/health-topics/immunisation

��ူစီ�း�ာ�� နှံံ�တ့တးကျောသ�ကျော��ဂါါ ထိုးးန်းး�ောု�းကျော�� ဦး�စီ�ီဌာ�န်း� ထိုး�တးကျောဝသည့်း
© �ာန်းး�မိ�ကျော��ဌာ�န်း 2023

တို့စ်ွနာည်း်အားခြဖျားင်း့ ်ညွှနှာခ်ြ�ထိုးားခြ�င်းး်�ရှိံး�ါကာ ဤစွာရွာကာစ်ွာတို့�်း၏ ��ူး�င်း�်ငွ်း့က်ား� 
အဆေးနာာကာဩ်စွဆေး�တို့းလာ�ခြ�ည်န်ာယ်တ်ို့ငွ်း ်အ�်နှံငံ်းး်ထိုးား�ါသည်။် ��ူး�င်း�်ငွ်း့ ်အကာဥ်�ဆေးဒ 
1968 ၏ ခြ�ဋ္ဌာာနား်��ကာအ်ရာ �ငွ်း့ခ်ြ�ုထိုးားသည့်အ်တို့း�င်းး် ��ဂါဂလားကာဆေးလာလ့ာာ�၊ု သ�ဆေးတို့သနာ၊ 
ဆေးဝဖျားနာဆ်ေးရား သး��့ဟု�တို့ ်ခြ�နာလ်ာည်သ်��းသ�်ဆေးရား�း�င်းရ်ာာ ရာည်ရွ်ာယ်�်�ကာ�်�ားအတို့ကွာ ်
တို့ရာားဝင်း�်ှတို့ဆေးသာ လာ��်ကား�င်း�်�ုအံ� �ည်သ်ည့်အ်စွးတို့အ်�း�င်းး်ကား���း� �ည်သ်ည့််
ရာည်ရွ်ာယ်�်�ကာ�်�ားအတို့ကွာခ်ြဖျားစ်ွဆေးစွ အဆေးနာာကာဩ်စွဆေး�တို့းလာ�ခြ�ည်န်ာယ်၏် ဆေးရားသား
�ငွ်း့ခ်ြ�ု��ကာ�်ရှိံး� ဲခြ�နာလ်ာည်ထ်ိုး�တို့ဆ်ေးဝ� ုသး��့ဟု�တို့ ်ခြ�နာအ်သ��း��� ု�လာ��်နှံး�င်း�်ါ။

IM
M

-0
13

03
1 

FE
B’

23
ဤစွာရွာကာစ်ွာတို့�်းကား� �သနာစ်ွ�်ွးသအူတို့ကွာ ်ဆေးတို့ာင်းး်�း�လာှင်း ် 
အခြ�ားဆေးသာ ဆေးရားသား���စွ���ားခြဖျားင်း့ ် 
ရာရှိံးနှံး�င်း�်ါသည်။်

healthywa.wa.gov.au


