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নিউম�োকক্োল কিজমুেট টিকো (PCV13)
আপিোর যো জোিো আবশ্যক

1 ককি টিকো কিমবি?
টিকাকরণ নিউম�োকক্োল করোে থেকক শিশু এবং প্াপ্তবয়স্ক 
উভয়ককই সুরশষিত করকত পাকর।
শিউক�াকক্াল একটি ব্াকটেশরয়াঘটিত থরাগ যা শিকট স্পকিশের 
�াধ্ক� একজি ব্শতির থেকক অি্জকির কাকে েশ়িকয় থযকত 
পাকর। এটির কারকণ কাকির সংক্র�ণ হকত পাকর এবং এটির ফকল
আরও গুরুতর সংক্র�ণগুশলও হকত পাকর এই স�স্ত স্াকি:
• ফুসফুস (শিক�াশিয়া),
• রতি (ব্াককটকরশ�য়া) এবং
• �শস্তষ্ক এবং থ�রুদকডের আবরণ (থ�শিঞ্াইটিস)
শিউক�াকক্াল শিউক�াশিয়া প্াপ্তবয়স্ককদর �কধ্ অত্ন্ত প্চশলত। 
শিউক�াকক্াল থ�শিঞ্াইটিকসর কারকণ বশধরতা এবং �শস্তকষ্কর 
ষিশত হকত পাকর, আর এটিকত আক্রান্ত 10 জকির �কধ্ প্ায় 1 জি 
শিশু �ারা যায়।
থযককাি �ািকুের শিউক�াকক্াল থরাগ হকত পাকর, তকব 2 বেকরর 
ক�বয়সী শিশু এবং 65 বা তার থবিী বয়কসর প্াপ্তবয়স্ক, শিশদশেষ্ট 
শচশকৎসাগত পশরশস্শত োকা ব্শতি এবং ধূ�পািকারী ব্শতিরা 
সবকেকক থবশি ঝঁুশকপূণশে অবস্ায় োকক।
টিকার উৎপশতির আকগ, �াশকশে ি যুতিরাষ্ট্র থদকেশেল:
• থ�শিঞ্াইটিকজর 700-র থবশি থকস,
• প্ায় 13,000 রকতির সংক্র�ণ,
• প্ায় 5 শ�শলয়ি কাকির সংক্র�ণ, এবং
• প্ায় 200 জকির �তুৃ্
শিউক�াকক্াল থরাকগ আক্রান্ত 5 বেকরর শিকচ শিশুকদর �কধ্
প্শতবের। টিকা উপলব্ধ হওয়ার স�য় থেকক, শিশুকদর �কধ্
হওয়া গুরুতর শিউক�াকক্াল থরাকগর প্ককাপ 88% কক�কে।
�াশকশে ি যুতিরাকষ্ট্র প্ায় 18,000 থবিীবয়সী প্াপ্তবয়স্ক প্শত বের 
শিউক�াকক্াল থরাকগ �ারা যাি।
থপশিশসশলি এবং অি্াি্ ওেুকধর সকগে শিউক�াকক্াল সংক্র�কণর 
শচশকৎসা আকগ যতটা কাযশেকর শেল এেি ততটা থিই, কারণ 
থরাগটির শকেু থ্রেইি অংি এই ওেুধগুশলর প্শতকরাধী হকয় 
উকেকে। এই কারকণই টিকাকরকণর �াধ্ক� থরাগ প্শতকরাধ করা, 
আরও থবশি গুরুত্বপূণশে।

2 PCV13 টিকো
শিউক�াকক্াল কিজকুগট টিকা (PCV13 িাক� পশরশচত) 
13 ধরকণর শিউক�াকক্াল জীবাণরু শবরুকধে ল়িাই ককর। 
PCV13 শিয়শ�তভাকব 2, 4, 6 এবং 12–15 �াস বয়কস শিশুকদর 
থদওয়া হয়। এটি শিশদশেষ্ট স্াস্্ শবেয়ক পশরশস্শত োকা 2 থেকক  
64 বেকরর শিশু এবং প্াপ্তবয়স্ককদর, এবং 65 বের ও তার থবশি 
বয়সী স�স্ত প্াপ্তবয়স্ককদরও সুপাশরি করা হয়। আপিার 
শচশকৎসক আপিাকক শবিদ তে্ শদকত পারকবি।

 3  নকছু কলোমকর এই টিকো কিওয়ো 
উনিত িয়

এই টিকা, তার আকগ PCV7 িাক� পশরশচত শিউক�াকক্াল টিকা 
অেবা শিপকেশরয়া টক্াইি (উদাহরণস্রূপ DTaP) োকা 
থযককাকিা টিকার একটি থিাজ/�াত্া থিওয়ার ফকল থকাকিা ব্শতির 
কেকিা থকাকিা প্াণঘাতী অ্ালাশজশে  জশিত প্শতশক্রয়া থদো শদকয় 
োককল, তার PCV13 থিওয়া উশচত িয়।
PCV13-এর থকাকিা উপকরণ থেকক কাকরার গুরুতর অ্ালাশজশে  
হকল তার টিকা থিওয়া উশচত িয়। থয ব্শতির টিকাকরণ করাকিা 
হকছে তার গুরুতর অ্ালাশজশে  োককল আপিার শচশকৎসককক বলিু।
টিকাকরণ করাকিার স�য় সূশচত করা থকাকিা ব্শতি সুস্ থবাধ িা 
করকল, আপিার স্াস্্কসবা প্দািকারী অি্শদি িট থদওয়ার 
স�য়সূশচ পুিঃশস্র করার শসধোন্ত শিকত পাকরি।

4 টিকোর প্রনতনরিয়োর ঝঁুনক
টিকা সহ থয থকাকিা ওেুকধর থষিকত্ পার্শে প্শতশক্রয়ার সম্াবিা 
োকক। সাধারণত এগুশল হালকাভাকব থদো থদয় এবং শিকজ থেককই 
কক� যায়, শকন্তু �ারাত্মক প্শতশক্রয়া হওয়ারও সম্াবিা োকক। 
বয়স এবং শসশরকজর থিাজ/�াত্ার পােশেকক্ PCV13 থেকক 
শিম্নশলশেত স�স্াগুশলর শরকপাটশে  পাওয়া থগকে। শিশুকদর �কধ্
সবকেকক পশরশচত থয স�স্াগুশলর শরকপাটশে  পাওয়া থগশেল: 
• প্ায় অকধশেকজি িট থিওয়ার পকর তন্দাছেন্ন হকয় পক়িশেল,
অস্ায়ীভাকব ষুিধা হ্াস থপকয়শেল অেবা থযোকি িট থদওয়া
হকয়কে থসই জায়গাটি লালকচ হকয় যায় বা ব্ো হয়।

• প্ায় 3 জকির �কধ্ 1 জকির থয জায়গাকত িটটি থদওয়া হকয়কে
থসই জায়গাটি ফুকল শগকয়শেল।

• প্ায় 3 জকির �কধ্ 1 জকির হালকা জ্বর হকয়শেল, 20 জকির
�কধ্ 1 জকির 102.2°F এর থবশি জ্বর হকয়শেল।

• 10 জকির �কধ্ 8 জি পযশেন্ত শিশু ঘ্ািঘ্াকি অেবা শবরতি হকয়
পক়িকে।

প্াপ্তবয়স্ককদর িট থদওয়া জায়গাটিকত ব্ো, লালকচ দাগ এবং ফুকল 
থগকে বকল শরকপাটশে  একসকে; এো়িাও হালকা জ্বর, ক্াশন্ত, �াো ব্ো, 
োডো লাগা বা �াংসকপিীর ব্ো হকয়কে।
একই স�য় শিশ্রিয় ফু্কয়র টিকা সহ PCV13 থিওয়া থোকটা 
শিশুকদর থষিকত্ জ্বকরর কারকণ শেচুঁশি হওয়ার ঝঁুশক থবক়ি থযকত
পাকর। আরও তকে্র জি্ আপিার শচশকৎসককক শজজ্াসা 
করুি। 
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ককোমিো টিকো কিওয়োর পমর কযসব স�স্যো কেখো নেমত 
পোমর:
• টিকা সহ শচশকৎসা সংক্রান্ত পধেশতর পর �ািেু অকিক স�য় 
অজ্াি হকয় যায়। প্ায় 15 শ�শিট ধকর বকস বা শুকয় োককল 
অজ্াি হওয়া এবং পক়ি যাওয়ার ফকল হওয়া আঘাত প্শতকরাধ 
করা থযকত পাকর। আপিার �াো ঘুরকল অেবা থচাকে অন্ধকার 
থদেকল বা কাি বাজকল শচশকৎসককক বলিু।

• শকেু ব়ি শিশু এবং প্াপ্তবয়স্ককদর কাঁকধ প্চডে ব্ো হয় এবং 
টিকা থদওয়া জায়গাটির কাকে হাত িা়িাকিা কষ্টকর হয়। 
এইরক� েুবই ক� হয়।

• থয থকাকিা ওেুধ থেকক তীব্র অ্ালাশজশে  জশিত প্শতশক্রয়া থদো 
শদকত পাকর। টিকা থেকক এই ধরকির প্শতশক্রয়া েুব ক� হয়, 
প্ায় এক শ�শলয়ি থিাকজর �কধ্ 1 জকির এবং থসটিও টিকা 
থদওয়ার ককয়ক শ�শিট থেকক ককয়ক ঘন্ার �কধ্ হকব।

থযককাকিা ওেুকধর �কতা, টিকা থিওয়ার ফকল গুরুতর আহত 
হওয়া বা �তুৃ্ হওয়ার সম্াবিা েুব ক�।
টিকার শিরাপতিার প্শত সবস�য় িজর থদওয়া হকছে। আরও 
তকে্র জি্, থদেুি: www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  গুরুতর প্রনতনরিয়ো কেখো নেমল  
কী হমব?

আ�োর কী কখয়োল রোখো উনিত?
• আপিার উকবেকগর কারণ হকত পাকর এ�ি সবশকেুর শদকক 
থেয়াল রােুি, থয�ি গুরুতর অ্ালাশজশে  জশিত প্শতশক্রয়ার 
লষিণ, েুব থবশি জ্বর বা অস্াভাশবক আচরণ।
 

গুরুতর অ্ালাশজশে  জশিত প্শতশক্রয়ার লষিণগুশলর �কধ্ হল 
আ�বাত, �েু এবং গলা ফুকল যাওয়া, র্াসকষ্ট, দ্রুত হৃৎস্পন্দি, 
�াো ঘুরা এবং দবুশেলতা—সাধারণত টিকা থিওয়ার ককয়ক 
শ�শিট থেকক ককয়ক ঘন্া পকর হয়।

আ�োর কী করো উনিত?
• আপিার যশদ �কি হয় এটি গুরুতর অ্ালাশজশে  জশিত প্শতশক্রয়া 
বা অি্ থকাি আপৎকালীি অবস্া যার জি্ অকপষিা করা 
যাকব িা, তাহকল 9-1-1 িম্বকর থফাি করুি এবং ঐ ব্শতিকক 
শিকটস্ হাসপাতাকল শিকয় যাি। অি্ো, আপিার শচশকৎসককক 
থফাি করুি।
 

এরপর, প্শতশক্রয়া সম্পককশে  Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS) (ভ্াশক্ি এিভাসশে ইকভন্ 
শরকপাটশে ং শসকটে�)-এ শরকপাটশে  করকত হকব। VAERS ওকয়বসাইট 
www.vaers.hhs.gov-থত শগকয় অেবা 1-800-822-7967 
িম্বকর থফাি ককর আপিার শচশকৎসক এই শরকপাটশে টি ফাইল 
করকত পাকরি অেবা আপশি শিকজই তা করকত পাকরি।

VAERS শচশকৎসার পরা�িশে প্দাি ককর িা।

 6  ি্যোশোিোল ভ্যোকনসি ইিজনুর 
ক�মপিমসশি কপ্রোগ্ো�

The National Vaccine Injury Compensation Program 
(VICP) (ি্ািিাল ভ্াশক্ি ইিজশুর ককম্পিকিসি থপ্াগ্া�) হল 
একটি থফিাকরল ক�শেসূশচ থযটি শিশদশেষ্ট শকেু টিকার বোরা আহত 
হওয়া ব্শতিকদর ষিশতপূরণ প্দাকির জি্ ততরী করা হকয়কে।
থয ব্শতিরা �কি ককরি তারা হয়কতা টিকার কারকণ আহত 
হকয়কেি তারা এই ক�শেসূশচ এবং অশভকযাগ দাশেল করার পধেশত 
সম্বকন্ধ তে্ 1-800-338-2382 িম্বকর থফাি ককর বা VICP 
ওকয়বসাইট www.hrsa.gov/vaccinecompensation থদকে 
জািকত পাকরি। ষিশতপূরকণর দাশব দাশেল করার জি্ স�য়সী�া 
রকয়কে।

 7 আন� নকভোমব আরও কবশী জোিব?
• আপিার স্াস্্ থসবা প্দািকারীকক শজজ্াসা করুি। শতশি 
আপিাকক টিকার প্াকককজর �কধ্ োকা কাগজটি শদকত পাকরি 
বা তকে্র অি্ উৎস সম্পককশে  পরা�িশে শদকত পাকরি।

• আপিার স্ািীয় বা থটেট স্াস্্ শবভাকগ থফাি করুি।
• Centers for Disease Control and Prevention (থরাগ 
শিয়ন্ত্রণ ও প্শতকরাধ থকন্দ, CDC) এর

 -  1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) িম্বকর থফাি 
করুি অেবা

 - CDC-র ওকয়বসাইট www.cdc.gov/vaccines থদেুি
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