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হিমো�োহিলোস ইনফ্লু মো়েঞ্ো টোইপ b (Hib) 
টিকো: আপনোমোক যো জোনমোে িমোে

1. কেন টিো ননতে হতে?

Hib টিকা হিমো�াহিলাস ইনফ্লু মো়েঞ্া টাইপ b (Hib) রো�াগ 
প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

তিরো�োতিলোস ইনফ্লু রো়েঞ্ো টোইপ b তিতিন্ন ধ�রোে� সংক্র�রোে� 
কো�ে িরোি পোরো�। এই সংক্র�েগুতল সোধো�েি 5 িছরো�� ক� 
ি়েসী তিশুরোে�রোক প্রিোতিি করো� িরোি তকছলু  তনর্েদিষ্ট তিতকৎসোগি 
অিস্ো থোকো প্রোপ্তি়েস্করোে�ও প্রিোতিি ক�রোি পোরো�। Hib 
ি্যোকরোটত�়েো িোলকো অসুস্িো� কো�ে িরোি পোরো�, যে�ন কোরোন� 
সংক্র�ে িো ব্রঙ্োইটিস, িো িো�ো �রোতে� সংক্র�রোে� �রোিো 
গুরুি� অসুস্িো� কো�ে িরোি পোরো�। গুরুি� Hib সংক্র�ে, 
েোরোক “আক্র�েোত্মক Hib য�োগ”ও িলো ি়ে, িো� জন্য 
িোসপোিোরোল তিতকৎসো� প্ররো়েোজন ি়ে এিং কখনও কখনও 
�ৃিলু ্যও িরোি পোরো�।

Hib টিকো� আরোগ, �োর্কদিন েলুতে�োরো্রে 5 িছরো�� ক� ি়েসী 
তিশুরোে� �রোধ্য ি্যোকরোটত�়েোজতনি য�তননজোইটিরোস� প্রধোন 
কো�ে তছল Hib য�োগ। য�তননজোইটিস িল �ততিষ্ক এিং 
য�রুেরোডে� আতি�রোে� একটি সংক্র�ে। এটি �ততিরোষ্ক� ক্ষতি 
এিং িতধ�িো� কো�ে িরোি পোরো�।

Hib সংক্র�রোে� কো�রোে আরো�ো েো িরোি পোরো�:
 � তনউরো�োতন়েো
 � গলো়ে সোংঘোতিক যিোলোিোি, েো শ্োস যনও়েো কষ্টক� করো� 
যিোরোল
 � �তে, জরো়েন্ট, িোড় এিং িোরোটটে � আি�রোে� সংক্র�ে
 � �ৃিলু ্য

2. Hib টিো

Hib টিকো সোধো�েি 3 িো 4টি য�োরোজ (ব্র্যোরোডে� উপ� তনিটে � 
করো�) যেও়েো ি়ে।

রো�াট হিশুমোে� িোরোে� Hib টিকো� প্রথ� য�োজ 2 �োস ি়েরোস 
পোও়েো উতিি এিং সোধো�েি 12–15 �োস ি়েরোস তসত�জটি 
সম্পূেটে িরো়ে েোও়েো উতিৎ।

12 �াস রোেমোক 5 ব�মো�� �মো্যযে ব়েসী হিশু�া েো�ো আরোগ 
Hib-এ� তিরুরোধে সম্পূেটেিোরোি টিকো পো়েতন িোরোে� 1 িো িো� 
যিতি য�োজ Hib টিকো� প্ররো়েোজন িরোি পোরো�।

5 ব�মো�� রোবহি ব়েসী হিশু এবং প্াপ্তব়েস্ক�া সোধো�েি 
Hib টিকো পোন নো, িরোি এটি যসইসকল িড় তিশু িো 
প্রোপ্তি়েস্ক� জন্য সুপোত�ি ক�ো যেরোি পোরো� েোরোে� প্ীিো 
ক্ষতিগ্রতি িরো়েরোছ িো অপসো�ে ক�ো িরো়েরোছ, েো� �রোধ্য তসরোকল 
যসল য�োরোগ আক্রোন্ত ি্যততে অন্তিলুটে তে �রো়েরোছ, প্ীিো অপসো�রোে� 
জন্য অরোত্োপিোরো�� আরোগ, িো অতস্�জ্ো প্রতিস্োপরোন� পরো�। 
5 যথরোক 18 িছ� ি়েসী HIV আক্রোন্ত ি্যততেরোে� জন্যও Hib 
টিকো সুপোত�ি ক�ো িরোি পোরো�।

Hib টিকো একটি স্বিন্ত্র টিকো তিসোরোি িো একটি সংত�শ্রে টিকো� 
(এক ধ�রোন� টিকো েো এক িরোট একোতধক টিকোরোক একতরিি 
করো�) অংি তিসোরোি যেও়েো যেরোি পোরো�।

Hib টিকো অন্যোন্য টিকো� সোরোথ একই স�রো়ে যেও়েো যেরোি 
পোরো�।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ে প্রেোনকো�ীরোক িলুন েতে টিকো গ্রিেকো�ী 
ি্যততে/ি্যততে�:
 � Hib টিকা� পূব্ববর্তী রো�ামোে� পমো� রোকামোনা অ্যোলার্েজি� 
প্হর্হরি়ো িরো়ে থোরোক, িো িো� যকোরোনো গুরুর্�, প্াণ-
সংি়েকা�ী অ্যোলার্েজি োমোক

তকছলু  যক্ষরোরি, আপনো� স্বোস্্যরোসিো প্রেোনকো�ী একটি িতিষ্্যি 
সোক্ষোৎ পেটেন্ত Hib টিকোক�ে স্তগি ক�ো� তসধেোন্ত তনরোি 
পোরো�ন।

সর্েদি-কোতি� �রোিো যছোটখোরোটো অসুস্িো়ে আক্রোন্ত ি্যততেরোে� 
টিকো যেও়েো যেরোি পোরো�। �োঝোত� িো গুরুি� অসুস্ ি্যততেরোে� 
সোধো�েি Hib টিকো যনও়েো� আরোগ সুস্ নো িও়েো পেটেন্ত 
অরোপক্ষো ক�ো উতিি।

আপনো� স্বোস্্যরোসিো প্রেোনকো�ী আপনোরোক আ�ও িথ্য তেরোি 
পো�রোিন।
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4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � Hib টিকোক�রোে� পরো� যেখোরোন িট যেও়েো িরো়েরোছ যসখোরোন 
লোলিোি, গ�� িরো়ে থোকো, িো যিোলোিোি ঘটরোি পোরো�।

যলোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�ে সি তিতকৎসো-সম্বন্ী়ে 
পধেতিস�ূরোি� পরো� অজ্োন িরো়ে েো়ে। আপতন েতে �োথো যঘো�ো 
অনুিি করো�ন িো েৃষ্টিিততে� পত�িিটে ন ি়ে িো কোরোন� �রোধ্য িব্দ 
িরোি থোরোক িোিরোল আপনো� প্রেোনকো�ীরোক িো জোনোন।

যেরোকোন ওষ্লুরোধ� �রোিোই, যকোরোনো টিকো� �ো�োত্মক অ্যোলোর্জদি� 
প্রতিতক্র়েো, অন্যোন্য গুরুি� আঘোি িো �ৃিলু ্য� কো�ে িও়েো� খলুি 
প্রি্যন্ত সম্োিনো �রো়েরোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ত ি্যততে তলিতনক যছরোড় িরোল েোও়েো� পরো� একটি 
অ্যোলোর্জদি� প্রতিতক্র়েো ঘটরোি পোরো�। আপতন েতে যকোরোনো 
গুরুি� অ্যোলোর্জদি� প্রতিতক্র়েো� লক্ষে যেরোখন (আ�োিোি, �লুখ 
এিং গলো িলু রোল েোও়েো, শ্োস তনরোি অসুতিধো, দ্রুি হৃেস্পন্দন, 
�োথো যঘো�ো িো েুিটেলিো), িোিরোল 9-1-1 নম্বরো� কল করুন এিং 
ি্যততেটিরোক তনকটস্ িোসপোিোরোল তনরো়ে েোন।

আপনো� উরোবেরোগ� অন্যোন্য লক্ষেগুতল� জন্য, আপনো� 
স্বোস্্যরোসিো প্রেোনকো�ীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক্র়েোগুতল টিকো� প্রতিকূল ঘটনো� ত�রোপোটিটেং 
তসরোটে� (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোটটে  ক�ো উতিি। সোধো�েি আপনো� 
স্বোস্্যরোসিো প্রেোনকো�ী এই ত�রোপোটটে টি েোরো়ে� ক�রোিন, অথিো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরো়েিসোইরোট েোন িো 1-800-822-7967 নম্বরো� কল 
করুন। VAERS শুধলু�োরি প্রতিতক্র়েো ত�রোপোটটে  ক�ো� জন্য, এিং 
VAERS ক�মী সেস্য�ো তিতকৎসো-সম্বন্ী়ে প�ো�িটে যেন নো।

6.  জােীয় টিোজননে আঘাতের 
ক্ষনেপূরণ েম্মেূচী

জোিী়ে টিকোজতনি আঘোরোি� ক্ষতিপপূ�ে ক�টেসপূিী (National 
Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 
িল একটি যি�োরো�ল যপ্রোগ্রো� েো তনর্েদিষ্ট টিকো� বেো�ো আিি 
িরোি পোরো� এ�ন যলোরোকরোে� ক্ষতিপপূ�ে যেও়েো� জন্য তিত� 
ক�ো িরো়েতছল। টিকোক�রোে� কো�রোে িথোকতথি আঘোি িো 
�ৃিলু ্য সংক্রোন্ত েোতিগুতল েোরো়ে� ক�ো� জন্য একটি স�়েসী�ো 
�রো়েরোছ, েো েুই িছরো�� �রোিো ক� স�রো়ে� িরোি পোরো�। 
ক�টেসপূিীটি সম্রোকটে  এিং েোতি েোরো়ে� ক�ো� তিষ্রো়ে জোনরোি 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation -এ VICP 
ওরো়েিসোইরোট েোন অথিো 1-800-338-2382 নম্বরো� কল করুন।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 �আপনো� স্বোস্্যরোসিো প্রেোনকো�ীরোক তজজ্োসো করুন।
 �আপনো� স্োনী়ে িো যটেরোট� স্বোস্্য তিিোরোগ কল করুন।
 � টিকো� প্যোরোকজ সতন্নরোিিস�ূি এিং অতিত�তে িরোথ্য� 
জন্য খোে্য এিং ওষ্লুধ প্রিোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরো়েিসোইট 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines -এ 
েোন।
 � য�োগ তন়েন্ত্রে ও প্রতিরো�োধ যকরো্রে� সোরোথ যেোগোরোেোগ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
 -কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অথিো

- CDC-এ� ওরো়েিসোইট www.cdc.gov/vaccines -এ েোন।
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