
 

 

ကာကွယ်ဆ ေးနငှ  ်ပတ်သတ်၍ 

ကာကွယ်ဆ ေးရရှှိနှိိုငသ်ူမ ာေးနငှ  ်

ပတ်သတ်၍ 

ကကှိြိုတငစ်ာရငေ်းဆပေးခြငေ်းနငှ  ်

ပတ်သတ်၍ 

 
 
 

 ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးခြငေ်းသည် ကှိိုရှိိုနာဗှိိုငေ်းရပ်စ်ဆရာဂါမှ ကာကွယ်နှိိုငရ်နခ်ြစ်ဆသာ်လည်ေး      

ဓာတ်မတည ်မှုမ ာေးစသည ်ဆ ေးထကွ် ှိိုေးက ှိြိုေးမ ာေးလည်ေးရှှိနှိိုငပ်ါသည်။ 

 Pfizerကာကွယ်ဆ ေးကှိို ၂ ကကှိမ်ထှိိုေးဆပေးရပါမည်။ 

 ကိုနက် စရှိတ်မှာ အြမ  ခြစ်ပါသည်။ 

 ၁၂နစ်ှခပည ်ပပ ေးသူမ ာေးမှစ၍ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးနှှံနှိိုငပ်ါပပ ။ 

 ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးခြငေ်း၊ မထှိိုေးခြငေ်းမှာ သင၏်  နဒအဆလ ာက်သာခြစ်ပါသည်။ 

 အသက် ၁၂နစ်ှမှ ၁၈နစ်ှအတွငေ်းရှှိသူမ ာေး*နငှ  ်၎ငေ်းတှိို  ၏အိုပ်ထှိနေ်းသူမ ာေး၊ အြှိတကတပမှိြိုြို့ 

အတွငေ်းရှှိ ဆက ာငေ်းတြိုြိုတွင ်အလိုပ်လိုပ်ကှိိုငဆ်နဆသာသူမ ာေး၊ ဆရာဂါအြှံရှှိသူမ ာေးအာေး      

ပထမဦေးစာေးဆပေးစနစ်ခြင  ်ထှိိုေးနှှံဆပေးသွာေးမည် ခြစ်ပါသည်။ 

※ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးရာတွင ်အိုပ်ထှိနေ်းသူပါ အတူတကွလှိိုက်ပါလာပါရန။်အြှိတကတပမှိြိုြို့တွငေ်းမှ 

မဟိုတ်ဆသာ အြှိတကတပမှိြိုြို့တွငေ်းရှှိဆက ာငေ်းတြိုြိုတွငတ်က်ဆရာက်ဆနသူမ ာေးလ  ပါဝငပ်ါသည်။ 

 ကကှိြိုတငစ်ာရငေ်းဆပေးသွငေ်းထာေးသူမ ာေးသာ ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးနှိိုငမ်ည် ခြစ်ပါသည်။ 

 အငတ်ာနက် သှိို  မဟိုတ် ြိုနေ်းမှတ င  ်ကကှိြိုတငစ်ာရငေ်းဆပေးသွငေ်းနှိိုငပ်ါပပ ။ 

၁။ ခပငပ်လူနာ သှိို  မဟိုတ် အတွငေ်းလူနာဌာနတွင ်ဆစာင ဆ်ရှာက်မှုြှံယူဆနရဆသာ ဆအာက်ပါဆရာဂါရှှိသူမ ာေး သှိို  မဟိုတ် အဆခြအဆနရှှိသူမ ာေး 

၁။ နာတာရညှ် အသက်ရှုလမ်ေးဆ ကာငေ်း ှိိုငရ်ာ ဆရာဂါ 

၂။ နာတာရှည်နလှှံိုေးဆရာဂါ (ဆသွေးတှိိုေးဆရာဂါအပါအဝင)် 

၃။ နာတာရှည်ဆက ာက်ကပ်ဆရာဂါ 

၄။ နာတာရှည ်အသည်ေးဆရာဂါ 

၅။ အင ်ူလင ်သှိို  မဟိုတ် ဆ ေးဝါေးခြင  ်ကိုသဆနရဆသာ   ေးြ ှိြိုဆရာဂါ      

သှိိုမဟိုတ် အခြာေး ဆရာဂါမ ာေးနငှ  ် က်စပ်ဆနဆသာ   ေးြ ှိြိုဆရာဂါ 

၆။ ဆသွေးဆရာဂါ (သှံဓာတ်ြ ှိြို ြို့တ  ဆသာ ဆသွေးအာေးနည်ေးဆရာဂါ မပါဝငပ်ါ) 

၇။ ကှိိုယ်ြှံအာေးစနစ်၏လည်ပတ်မှုကှိို အဟန  အ်တာေးခြစ်ဆစဆသာ 

ဆရာဂါမ ာေး (ဆ ေးကိုသမှုြှံယူဆန   ကင ်ာအက ှိတ်အပါအဝင)် 

၈။ Steroids အပါအဝင ်ကှိိုယ်ြှံအာေးစနစ်ကှိို က  ငေ်းဆစဆသာ ကိုသမှု 

အာေး ြှံယူဆနခြငေ်း 

၉။ ကှိိုယ်ြှံအာေး မူမမှနခ်ြငေ်းနငှ  ် က်စပ်ဆသာ အာရှံိုဆ ကာနငှ  ်အာရှံိုဆ ကာ 

ကကက်သာေး ှိိုငရ်ာ ဆရာဂါမ ာေး 

 

၁၀။ အာရှံိုဆ ကာ ှိိုငရ်ာ သှိို  မဟိုတ် အာရှံိုဆ ကာကကက်သာေး 

 ှိိုငရ်ာ ဆရာဂါမ ာေးဆ ကာင  ်ြနဓာကှိိုယ်၏စွမ်ေးရည်မ ာေး က  ငေ်းဆန 

သည ် အဆခြအဆန ( အသက်ရှှူလမ်ေးဆ ကာငေ်း ဆရာဂါမ ာေးအပါအဝင)်  

၁၁။ ြရှိိုမှိို ိုနေ်းမူမမှနခ်ြငေ်းဆရာဂါ 

၁၂။ ခပငေ်းထနဆ်သာ စှိတ်ပှိိုငေ်း ှိိုငရ်ာနငှ  ်ရိုပ်ပှိိုငေ်း ှိိုငရ်ာြ ှိြို ြို့ယွငေ်းမှုမ ာေး 

၁၃။ အှိပ်စက်ြ ှိန ်အသက်ရှှူရပတ်တ်ဆသာဆရာဂါလကခဏာ 

၁၄။ ခပငေ်းထနဆ်သာစှိတ်ဆရာဂါ  

၁၅။စှိတ်ဆရာဂါကိုသမှုြှံယူရန ်ဆ ေးရှံိုတက်ဆနရခြငေ်း 

၁၆။စှိတ်ပှိိုငေ်း ှိိုငရ်ာ ြ ှိြိုြို့ယွငေ်းမှုလက်မှတ်ကှိိုငဆ် ာငထ်ာေးသူ 

၁၇။ စှိတ်ပှိိုငေ်း ှိိုငရ်ာ ခပည်လည ်ထူဆထာငဆ်ရေး ဆ ေးကိုသမှု 

တွင ်ခပငေ်းထနဆ်သာ အဆခြအဆနရှှိသူအမ ှိြိုေးအစာေးတွင ်အက ှံြိုေးဝငသူ် 

၁၈။ အသှိဉာဏပ်ှိိုငေ်း ှိိုငရ်ာ မသနစွ်မ်ေးသူလက်မှတ်ကှိိုငဆ် ာငထ်ာေးသူ 

ဆရာဂါအြှံ ှိိုတာ  ာလ  

၂။ BMI ၃၀နငှ  ်အထက် စှံသတ်မှတ်ြ က်နငှ  ်ကှိိုက်ည ဆသာ အဝလွနသ်ူမ ာေး 

BMI= ြနဓာကှိိုယ်အဆလေးြ ှိန(်kg)÷အရပ်အခမင (်m) ÷အရပ်အခမင (်m)     ※BMI ၃၀ြန  မှ်နေ်းဆခြ= အရပ်အခမင  ်၁၆၀cm နငှ  ်ြနဓာကှိိုယ်အဆလေးြ ှိန ်၇၇kg 

  ကှိိုဗစ်ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးမည ်အြ ှိနတ်ွင ်ဆရာဂါအြှံရှှိသူ ဟိုတ်မဟိုတစ်စ်ဆ ေးပါမည်။ သှိို  ဆသာ်က နေ်းမာဆရေးဆထာက်ြှံစာမလှိိုပါ။ 

 သင၏်က နေ်းမာဆရေးအဆခြအဆနနငှ လ်ှိိုက်၍ ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးရန ်စှိိုေးရှိမ်ဆနပါက မှိသာေးစို ရာဝနန်ငှ ်ကကှိြိုတငတ်ှိိုငပ်ငဆ် ွေးဆနေွးပါ။ 

ကှိိုရှိိုနာဗှိိုငေ်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆ ေးထှိိုေးနှှံခြငေ်းနငှ  ်ပတ်သတ်၍ လမ်ေးညွှနြ် က် 


