
BCG ကာကြယ္ေဆးဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။

BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ TB 
ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ် အႏၲရာယ္ ပိုရွိေသာ 
ကေလးမ်ားအား ေပးေသာ 
ထိုးေဆးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ TB 
ေရာဂါျဖစ္ေစမည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားအား 
တိုက္ခိုက္ေပးရန္ သင့္ကေလး၏ 
ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ကူညီေပးၿပီး 
ဆိုးရြားေသာ TB ေရာဂါျဖစ္လာျခင္းမွ 
ဟန္႔တားေပးမည္။

BCG ကာကြယ္ေဆးကို TB 
ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ် အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အတြက္ 
အခမဲ့ ထုိးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရွိရန္
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BCG
ကာကြယ္ေဆး
မိဘမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အဆုတ္ေရာဂါ (TB) ရရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
ႏို႔စို႔အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္

ေနရပ္လိပ္စာ။ ။ 

ဖုန္း။ ။ 

ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္။ ။ 



သင္၏ ကေလးတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိေနလွ်င္ TB 
ေရာဂါရရန္ အႏၲရာယ္ပိုရွိ၍ အခမဲ့ BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
• လက္ရွိ TB ေရာဂါရွိသူ (သို႔) TB ေရာဂါမွတ္တမ္း ရွိခဲ့သူႏွင့္ 

တစ္အိမ္တည္း အတူေနျခင္း (သို႔) မိသားစုအျဖစ္ ေနျခင္း
• မိဘ (သို႔) မိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ (သို႔) အိမ္သူအိမ္သား 

(သို႔) ယင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သူ (လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အခ်ိန္ 
အတြင္း) တြင္ TB ေရာဂါရရွိရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေျခာက္လ (သို႔) ထို႔ထက္မ်ား၍ ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသူ ရွိျခင္း

• TB ေရာဂါရရန္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္ (ယင္းတို႔၏ 
ပထမငါးႏွစ္အတြင္း) သံုးလ (သို႔) ထို႔ထက္မက 
သြားေနမည္ဆိုျခင္းႏွင့T္B ေရာဂါ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင္ TB ေရာဂါရရန္ အႏၲရာယ္ ရွိလွ်င္ သင္၏ 
သားဖြားဆရာမ (သို႔) ဆရာဝန္က အၾကံဥာဏ္ေပးလိမ့္မည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္၊ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ TB ေရာဂါရမည့္ 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္။ ။

• အာဖရိကရွိ တိုင္းျပည္အမ်ားစု
• ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ေနရာမ်ား
• ရုရွႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမ်ား
• အိႏၵိယတိုက္ငယ္မ်ား
• ေဟာင္ေကာင္၊ တိုင္ဝမ္ (ROC) အပါအဝင္ တရုတ္ျပည္
• အေရွ႕ေတာင္အာရွ (စကၤာပူမွလဲြ၍)

• ပစိဖိတ္ကြ်န္းတိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕ (ကြတ္ကြ်န္းစုမ်ား (Cook Islands)၊ ႏူ 
(Niue)၊ စေမာင္း (Samoa)၊ ထိုကီေလာ (Tokelau) ႏွင့္ တြန္ဂါး 
(Tonga) တို႔မွလဲြ၍)

TB ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
• TB ဆိုသည္မွာ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ TB သည္ 

ပင္ပန္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ကိုယ္ပူျခင္း ႏွင့္ အသက္ဝဝ 
မရွဴႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

• TB သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆုတ္ကိုသာမက၊ အျခားကိုယ္ခႏၶာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ၊ ဂလင္းမ်ား၊ အရိုးမ်ား၊ အဆစ္မ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာက္ကပ္မ်ား စသည္တို႔ကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ဆိုးရြားေသာ 
TB ေရာဂါသည္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

• TB သည္ လူတစ္ေယာက္မွ အျခားတစ္ေယာက္ ထံသို႔ 
ေလထဲမွတဆင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ တံေတြးေထြးျခင္း (သို႔) 
ႏွာေခ်ျခင္း တို႔အားျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

• နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ TB ေရာဂါျဖစ္သူ ၃ဝဝခန္႔ ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ကေလးကုိ TB ေရာဂါမွ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း။
သင့္ကေလးကို BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခံအား 
ျမွင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကာကြယ္ေဆးက သင့္ကေလးအား TB 
ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးကို တိုက္ခို္က္ရန္ ကူညီေပးၿပီး၊ 
ဆိုးရြားေသာ TB ေရာဂါ ျဖစ္လာျခင္းအား ဟန္႔တားေစမည္။
ထိုကာကြယ္ေဆးအား သင့္ကေလး၏ လက္ေမာင္း အေပၚပိုင္းတြင္ 
ထိုးေဆးအျဖစ္ ထိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ကေလးကုိ BCG ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ 
မည္သည့္အခ်ိန္သည္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သနည္း။
• သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ အေကာင္းဆံုး 

အခ်ိန္မွာ၊ ကေလးေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွ 
အသက္ေျခာက္လ အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ 
အသက္ ငါးႏွစ္အရြယ္အထိ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ထိုကာကြယ္ေဆး 
ထိုးေပးႏိုင္သည္။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အသက္ ေျခာက္လေက်ာ္ျဖစ္ပါက၊ သူ 
(သုိ႔) သူမကုိ TB ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ရလာသည့္ အေျဖေပၚမူတည္၍ သင့္ကေလးကုိ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးေပးရႏိုင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးအား ကာကြယ္ေဆး မည္သုိ႔ 
ထုိးေပးရမည္နည္း။
သင္၏ သားဖြားဆရာမ (သို႔) ဆရာဝန္တို႔ႏွင့္ စကားေျပာၿပီး 
ရက္ခ်ိန္းေတာင္းယူႏိုင္သည္။ သင္၏ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ေဒသအတြင္းရွိ BCG 
သူနာျပဳဆရာမႏွင့္ စကားေျပာရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေနာက္ဘက္ စာမ်က္ႏွာကို 
ၾကည့္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး တန္ျပန္မႈမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ၾကာရွည္စြာ ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တဲြေရာဂါျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး 
မရွိသေလာက္ရွားပါသည္။ ကေလးအမ်ားစုတြင္ ေဆးထိုးေသာ 
ေနရာ၌ အနာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။ အနာက်က္သြားသည္ႏွင့္၊ 
ထိုအနာသည္ ေသးငယ္ေသာ အမာရြတ္ေလး အျဖစ္သာ 
က်န္ရွိႏိုင္သည္။
• ရက္သတၱပတ္ ၁ - ၆ ပတ္ အတြင္း၊ ေဆးထိုးထားေသာ ေနရာတြင္ 

အရည္ၾကည္ဖု အနီေသးေသးတစ္ခု ေပၚလာႏိုင္သည္။
• ရက္သတၱပတ္ ၆ - ၁၂ ပတ္ ေနာက္ပိုင္း၊ ထုိအရည္ၾကည္ဖုကေလးသည္ 

ေသးငယ္ စိုစြတ္ေသာ အနာကေလးျဖစ္လာမည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာပါက၊ 
ထုိေနရာကုိ ေလဝင္ေလထြက္ရွိရန္ ပတ္တီးစျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားပါ။ 
ပလတ္စတာ မကပ္ပါႏွင့္။

• ထုိအနာက်က္ရန္ သုံးလအထိၾကာႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ အမာရြတ္ကေလး 
က်န္ခဲ့လိမ့္သည္။ ဤသည္မွာ သာမန္ျဖစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးသည္ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသနည္း။
BCG ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားစဥ္ TB ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈကို တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ 
ထိုကာကြယ္ေဆးက ကေလးမ်ားအား ဆိုးရြားေသာ TB ေရာဂါ 
ျဖစ္မလာေစရန္ ကူညီသည္။

ထုိကာကြယ္ေဆးသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာၾကာ ကာကြယ္ႏိုင္သနည္း။
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ BCG ကာကြယ္ေဆးသည္ 
ထိုေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ၁၅ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ဆိုးရြားေသာ TB ေရာဂါ 
မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည္။

မည္သူသည္ ကာကြယ္ေဆးကုိ 
ထုိးသင့္သနည္း။

The Bacille Calmette-Guérin (BCG) 
ကာကြယ္ေဆးကို TB ေရာဂါ ရရန္ 
အႏၲရာယ္အလြန္ရွိသည့္ အသက္ 
ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား 
ထုိးေပးရန္ျဖစ္သည္။


