ជំងឺក្រញជល
ឹ
ក្រញជល
ឹ គឺជជំងឺដ៏ធន
ង ់ធរង មួយ
ក្រញជឹល គឺជជំងឺធងន់ធងរែដលបងកឲយមន

ក្រញជឹល គឺជជំងឺឆ្លង។
ឆ្លងរ ីក ល

ក្អកឬក

ល េនេពលែដលមនុស មនក់េកើតជំងឺក្រញជឹលបេញចញខយល់ដេង្ហើម

្ត ស់។

អនកែដលមិនបនចក់ ៉ ក់
ធមម

ន មកន្តួលរមស់ និងជំងឺ្រគុនេក្តជំងឺ

។

ជំងឺក្រញជឹល

ចនឹងងយឆ្លងជំងឺក្រញជឹលជងមនុស

ចនឹងមនេ្រគះថនក់ ជពិេសសស្រមប់ទរក និងកុមរតូចៗ។

ករណីខ្លះ ជំងឺេនះ

ករពរ្រគួ

ំងបងករ គឺ

រអនកពីជំងឺក្រញជល
ឹ

វ ិធីដ៏លប
្អ ំផុតកនុងករករពរ្រគួ

រអនកពីជំងឺក្រញជឹល គឺ្រតូវចក់ ៉ ក់

ែណនំថ កុមរទំងអស់្រតូវទទួលថនំ ៉ ក់
ករទទួលថនំ ៉ ក់
ក្រញជឹល។

យុជីវ ិតបន។

ចនឹងបងកេ្រគះថនក់ដល់

ំង MMR។

ំង MMR គឺមនសុវតថិភព និងមន្របសិទិភ
ធ ពកនុងករបងករជំងឺ

ក៏ជួយ ករពរ្របឆំងេទនឹងជំងឺ

ករទទួលថនំ ៉ ក់

ំងបងករ។ ្រគូេពទយ

ែទន និងជំងឺសួចបនផងែដរ។
្អ

ំង MMR គឺមនសុវតថិភពជងករបេ

្ត យខ្លួនឲយឆ្លងជំងឺក្រញជឹល។

កុមរភគេ្រចើនមិនទទួលរងផលអវ ិជជមនពីករចក់ថនំ ៉ ក់
មនរបស់ថនំែដលេកើតមន ជធមម

ំងេនះេឡើយ។ ផលអវ ិជជ

គឺមនតិចតួចបំផុត និងមិនមនរយៈេពលែវងេនះ

េឡើយ ដូចជ៖ ្រគុនេក្ត កន្តួលរមស់ និងករឈឺខួន្របណ។
្ល

ថនំ ៉ ក់

ង
ំ MMR មិនប

មិនមនករសិក ្រ

វ្រជវ

្ត លឲយេកើតមនជំងឺអូទីសម
ុី េឡើយ
មួយបង្ហញអំពីទំនក់ទំនងរ ងជំងឺអូទីសុីម និងថនំ ៉ ក់

េនះ្រតូវបន ្រកុមេវជជបណិ្ឌ ត និងអនកវ ិទយ
អនកវ ិទយ

្រស្តននកំពុងសិក ្រ

្រស្តទូទំងពិភពេ

វ្រជវេទេលើបុពេ្វ ហតុែដល

ភគេ្រចើន យល់្រសបថ ែសនតំណពូជរបស់្រគួ
វ ិទយ

ក បនេធ្វើករសិក ្រ

រ

ំង MMR េនះេឡើយ។ បញ
្ហ
វ្រជវយ៉ ង្របុង្របយ័តនបំផុត។

ចនឹងេធ្វើឲយកុមរេកើតមនជំងឺអូទីសុីម។អនកវ ិទយ

ចជបុព្វេហតុនំឲយបុគគលមនក់

ចនឹងេកើតមនជំងឺអូទីសុីម។ អនក

្រស្តទំងេនះក៏កំពុងសិក ផងែដរអំពីទំនក់ទំនងរ ងជំងឺអូទីសុីម និងទីកែន្លងែដលមនុស រស់េន។

សូមសួរេវជជបណិ្ឌ តរបស់អនក ្របសិនេបើអនកមនសំណួរអំពីជំងឺក្រញជឹល ឬថនំ ៉ ក់

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម៖
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្រស្ត

ំង MMR។

េតើអក
ន ្រតូវេធ្វើដូចេម្តច ្របសិនេបើអក
ន គិតថអនកមនជំងឺក្រញជល
ឹ
េ គសញញៃនជំងឺក្រញជល
ឹ និងលកខណៈៃនករឆ្លង
ជំងឺក្រញជឹលែតងចប់េផ្តើមេកើតមន

មរយៈ

ក។ បនទប់ពីរយៈេពល 3-4 ៃថងេ្រកយមក មន
ែផនកដៃទេផ ងេទៀតៃន ងកយ។
អនក

ន មរកន្តួលរមស់ចប់េផ្តើមេកើតមនេនេលើៃផទមុខ និង ល

លេទ

ចចម្លងជំងឺក្រញជឹលេទមនុស េផ ងេទៀតបនេនេពលអនកមនេ គសញញទំងេនះ។ អនកនឹងចម្លងជំងឺេនះ

រហូតដល់
អនក

ករ្រគុនេក្តខ្លំង ក្អក េហៀរសំេបរ ែភនកេឡើង្រកហម និងហូរទឹកែភន

ន មកន្តួលរមស់បត់េទវ ិញ។

ចនឹងឆ្លងជំងឺក្រញជឹលបន េ

យ្រគន់ែតសថិតេនកនុងបនទប់មួយែដលមនអនកជំងឺក្រញជឹលធ្លប់

ន ក់េន។

វ ីរុសក្រញជឹលសថិតេនកនុងខយល់រយៈេពលរហូតដល់ពីរេម៉ ង បនទប់ពីអនកជំងឺេនះចកេចញពីបនទប់។
សូមទូរសពទេទកន់េវជជបណិ្ឌ តរបស់អក
ន ឬគ្លន
ី ក
ិ ជបនទន់ ្របសិនេបើអក
ន ពិនត
ិ យេឃើញមនេ គសញញទំងេនះ
េវជជបណិ្ឌ តរបស់អនកឬគ្លីនិក នឹងឲយអនកដឹងថ េតើអនកចំបច់្រតូវចូលេទកន់គីន
្ល ិកេដើមបីេធ្វើករពិនិតយជំងឺែដរឬយ៉ ង
។
ជំងឺក្រញជឹលគឺជជំងឺងយឆ្លង េហើយអនក

ចនឹងចម្លងជំងឺេនះេទអនកដៃទេទៀតេនកនុងបនទប់រង់ចំ។ ចំបច់្រតូវ

្របប់េវជជបណិ្ឌ តរបស់អនក ឬគ្លីនិកថ អនកមនេ គសញញជំងឺក្រញជឹល មុនេពលអនកេទកន់គីន
្ល ិក។ ពួកេគនឹងផ្តល់
ករែណនំដល់អនកអំពីអីែ្វ ដលអនក្រតូវេធ្វើ េដើមបីកុំឲយអនកចម្លងជំងឺក្រញជឹលេនះបន។
្រតូវេនផទះ ្របសិនេបើអក
ន មនជំងឺក្រញជល
ឹ
ចំបច់ មិន្រតូវចម្លងជំងឺក្រញជឹលេទអនកដៃទេឡើយ។
្រតូវេនផទះ ្របសិនេបើអនកមនជំងឺក្រញជឹល។ មិន្រតូវេទ

េរៀន កែន្លងេធ្វើករ េទ

ងលក់ទំនិញ ឬផទះរបស់

អនកដៃទេផ ងេទៀតេឡើយ។
មិន្រតូវមនអនកមកសួរសុខទុកខេនផទះរបស់អនកេឡើយ ្របសិនេបើអនក ឬកូនរបស់អនកមន

ករៈ្រគុនេក្ត ឬ

នម

កន្តួលរមស់។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម៖

www.doh.wa.gov/measles
http://kingcounty.gov/health/measles

ឯក
េដើមបី
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រេនះ

ចែស្វងរកបនជទ្រមង់េផ ងេទៀត ស្រមប់អក
ន ែដលមនពិករភព។

ក់ពកយេសនើសុំ សូមទូរសពទេទេលខ 1‐800‐525‐0127 (TTY/TDD 1‐800‐833‐6388)។

