နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ဆိုတာ
ဘာလဲ ?

နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ်ဆိုသည်မှာ ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါကူးစက်ေနစဥ်
အေတာအတွင်း သို့ မဟုတ် ကူးစက်�ပီ းေနာက် ၁၂ ပတ် (သို့ ) ထို့ ထက်
ေကျာ် ၍ ေရာဂါ လက္ခဏာများဆက်လက်�ှိေနြခင်း ဟု ကနဦး အဓိပ္ပာယ်
ဖွင်ဆ
့ ိုထားပါသည်။

နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ေရာဂါသည်

ပံုမှနအ
် ားြဖင့် ၄ ပတ်အထိသာ �ှ ိ ေသာ ကူးစက်ြခင်းအား နာတာ�ှ ည်
မဟုတ်သည့် ကိုဗစ် ၁၉ အြဖစ် သတ်မှတ်�ပီ း၊ ၄ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်ထိ�ကာပါ
က ဆက်လက်ြဖစ်ေနဆဲ ကိုဗစ် ၁၉ အြဖစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

သာ ၁၂ ပတ် (သို့) ထိုထက် ပိုမို�ကာ�ှ ည်

ေရာဂါ�ှင်အ
့ တူ ယှဥ်တဲေ
ွ နထိုင်ေသာ လူများစွာသည်
ယခင်က ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများ ြဖစ်�ကသည်။

ကေလးငယ်များသည်လည်း အရွ ယ်ေရာက်�ပီ းသူများ�ှင့်

တန်းတူပင် တူညီေသာ ကိုဗစ် ေရာဂါလက္ခဏာများအား တူ
ညီေသာ ပမာဏြဖင့် ေတွ့��ကံ�ခံ စားရတတ်ပါသည်။

နာတာ�ှ ည် ကိုဗစ်ေရာဂါသည် ပံုစံအမျ ိ�းစံု�ှိေသာ ေရာဂါတစ်ခုြဖစ်
�ပီ း၊ စာရင်းြပ�စုထား�ပီ းသည့် ေရာဂါလက္ခဏာေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်
�ှ ိ �ပီ ြဖစ် သည်။ ထို့ အြပင် အတက်အကျအေြပာင်းအလဲြမန်မှုများ

သည် ခနမ
် ့ ှနး် ၍ ရသည့် ပံုစံများ�ှ ိ သလိ၊ု ခနမ
် ့ ှနး် ၍မရသည့် ပံုစံများ

အြခား အြဖစ် များေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ

လည်း�ှ ိ ပါသည်။

ဘယ်ေလာက် အထိ

အြဖစ် များပါသလဲ ?
ကိုဗစ် ကူးစက် လူနာ ၁၀ ဦးမှ ၁ ဦးတွင်

ေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ ြပလာ�ိုင်ပါ
သည်။

နာတာ�ှ ည်မဟုတ်သည့် ကိဗ
ု စ်၁၉ ေရာဂါြဖင့်ေဆး�ံု တင်ထားရသူများသာ

မက ေရာဂါေပျာက်ကင်း၍ အိ မ်သို့�ြပန်�ှင်�့ ပီ းသား သူများကို ပါ ဤနာတာ
�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါ ကူးစက်ထိခိုက်�င
ုိ ်ပါသည်။

အားနည်းေသာ သို့ မဟုတ် ြပင်းထန်ေသာ ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါ ခံ စားခဲ့ ရသူ

များသည် �ကာ�ှ ည်ေသာေရာဂါလက္ခဏာများ ခံ စားရြခင်း သို့ မဟုတ် နာ

တာ�ှ ည်ကိုဗစ်ေရာဂါ ခံ စားရြခင်းတို့ ကိုလည်း ေတွ့��ကံ��ိင
ု ်ပါသည်။

ကူ းစက် �ပီ း ၆ လ အ�ကာ အြဖစ် များေသာ ေရာဂါလက္ခဏာများ

အလွနအ
် မင်းေမာပန်း�ွမ်းနယ်မှု
(ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်ြခင်း)

ေနာက်ဆက်တဲ ေရာဂါလက္ခ
ွ
ဏာများပိမ
ု ိဆ
ု ိုးရွ ားလာ
ြခင်း (PESE)
မှတ်ဥာဏ်�ှင်အ
့ ာ�ံု စူးစိုက်မှုြပဿနာများ (brain
fog)

အသက်�ှူကျပ် ြခင်း

စိ တ်ဓာတ်ကျြခင်း �ှင့် စိုးရိ မ်ေ�ကာင့်�ကြခင်း

ရင်ဘတ်နာြခင်း သို့ မဟုတ် တင်းကျပ် ြခင်း

နားအူြခင်း၊ နားကိုက်ြခင်း

အိ ပ်ေပျာ်ရန်ခက်ခဲြခင်း (အိ ပ်မေပျာ်ြခင်း)

ဖျားနာြခင်း၊ ၀မ် းေလျှာြခင်း၊ အစာအိ မ်နာြခင်း၊ အစာ
စားချင်စိတ်ေပျာက်ြခင်း

�ှလံုးတုနြ် ခင်း
မူးေဝြခင်း
�ကက်သားနာြခင်း
အဆစ် အြမစ် နာြခင်း

ကိုယ်အပူ ချ ိန်ြမင့်မားြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ ေခါင်း
ကိုက်ြခင်း၊ လည်ေချာင်းနာြခင်း၊ အနံ �ှ
့ င့် အရသာ
အာ�ံု ခံ �ုင
ိ ်စွမ်းများေြပာင်းလဲြခင်း။
အဖုအပိ နမ
် ့ ျားထွက်ြခင်း။

နာတာ�ှ ည် ကိုဗစ် ေရာဂါ၏ အဓိ ပ္ပါယ်ဖွင်ဆ
့ ိုချက် �ှင်ပ
့ က်သတ်၍ �ိင
ု ်ငံတကာမှလက်ခံထားေသာ သေဘာတူညီချက်မ�ှ ိ ေသးပါ။ သို့ ေသာ် လည်း
နာတာ�ှ ည်ကိုဗစ် ေရာဂါသည် အြဖစ် များ၍ အားအင်ကုနခ
် န်းေစသည့် ေရာဂါြဖစ် ေ�ကာင်းခို င်လံေ
ု သာအေထာက်အထားများစွာ�ှ ိ ပါသည်။

နာတာ�ှ ည် ကိုဗစ် ေရာဂါအား ပံုစံအမျ ိ�းစံု�ှိ�ပီ း �ကာ�ှ ည်သည့် ေရာဂါတစ် ခုြဖစ် ကာ၊သိသာထင်�ှားေသာ မသန်စွမ်းမှုတစ် ရပ် ြဖစ် ေ�ကာင်း ေဖာ်
ြပ�ိင
ု ်ရန်အတွက် ေလ့လာ�ကိ�းပမ် းမှုများစွာလည်း�ှ ိ ပါသည်။
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